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M A T E R I A Ł Y

PRZEMYSŁAWDULĘBA,ANDRZEJROMANOWSKI

RZYMSKIE MONETY Z OSADY KULTURY PRZEWORSKIEJ  
W NIEPROWICACH, POW. PIŃCZOWSKI,  

W ŚWIETLE DANYCH ARCHEOLOGICZNYCH

ABSTRACT:Surfaceprospectionatsite5inNieprowice,Pińczówcounty,Świętokrzyskie 
voivodship, revealedaquite large seriesofRomancoins (33specimens), accompaniedby
numerous and differentiated artefacts of the Przeworsk culture.Many of the artefacts are
metaldecorationsandelementsofdressthatusuallyprovideprecisedatingofarchaeologi-
calsites.Site5atNieprowicewasoccupiedbypeopleof thePrzeworskculturebeginning
withphaseA2oftheyoungerPre-RomanPeriodtothebeginningoftheMigrationPeriod.
The coins are exceptionally abundant and they aremore differentiated than it is usual in
surfaceprospectiononthesitesofthePrzeworskculturesettlements,hencethisplacecould
beacentralsettlementintheregion.

Stanowisko 5 (AZP 95-62/27) w Nieprowicach (gm. Złota, pow. pińczow-
ski, woj. świętokrzyskie), zostało odkryte w trakcie badań powierzchniowych
w 1961 r. i od tegomomentu byłowielokrotnie penetrowane powierzchniowo.
Wlatach2007–2009ekipabadawczazInstytutuArcheologiiUniwersytetuWar-
szawskiegoprzeprowadziłananimdokładnąprospekcjępowierzchniową,dzięki
którejznalezionobardzodużąliczbęzabytków,którepotwierdzająistnienieroz-
ległej iwielokulturowejosadyzasiedlonejwokresieneolitu,epokibrązu,epoki
żelazaiśredniowiecza.

OsadawNieprowicachznajdujesięnawysokiejterasieNidy(ryc.1),coumoż-
liwiawzrokowąkontrolęnadcałąrozległądoliną,którawczasachstarożytnych
zapewnestanowiławażnyszlakkomunikacyjny.Byćmożeztejprzyczynymiej-
scetostanowiłotakdogodnypunktosadniczy,zasiedlanyniemalprzezwszystkie
jednostki archeologiczne rozpoznanew regionie Ponidzia. Zdecydowanawięk-
szośćmateriałówpozyskanaw trakcieostatnichbadańpowierzchniowychdato-
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wanajestnaokreswpływówrzymskichiwczesnąfazęokresuwędrówekludów.
Ceramika identyfikowana z kulturą przeworską występowała równomiernie na
całej, rozległej powierzchni stanowiska, którą należywstępnie szacować na co
najmniej6ha.Trudnojednakdokładnieprecyzowaćgraniceopisywanegostano-
wiska,albowiemwysokaterasazachodniegobrzeguNidy,cowykazałybadania
powierzchniowe w ramach programuAZP, była obszarem bardzo intensywnie
zasiedlonymniemalprzezcałyokrespradziejów.
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Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska 5 w Nieprowicach (oprac. P. Dulęba, P. Martyński) 

 

 
Ryc. 2. Planigrafia zabytków wydzielonych.  

A – monety rzymskie. B – pozostałe zabytki metalowe (oprac. P. Dulęba) 
 

1. ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE 
 

Planigrafia zabytków wydzielonych, którą stosowano podczas ostatnich prospekcji, potwierdziła 
zdumiewająco duży zasięg miejscowego osadnictwa w okresie wpływów rzymskich (ryc. 2). Oprócz 
olbrzymiej ilości ceramiki pozyskano relatywnie dużą liczbę zabytków metalowych, w tym co najmniej 20 
zapinek i siedem egzemplarzy części pasów oraz wiele innych ozdób, części stroju i przedmiotów 

Ryc.1.Lokalizacjastanowiska5wNieprowicach(oprac.P.Dulęba,P.Martyński)

2 

 
Ryc. 1. Lokalizacja stanowiska 5 w Nieprowicach (oprac. P. Dulęba, P. Martyński) 

 

 
Ryc. 2. Planigrafia zabytków wydzielonych.  

A – monety rzymskie. B – pozostałe zabytki metalowe (oprac. P. Dulęba) 
 

1. ŹRÓDŁA ARCHEOLOGICZNE 
 

Planigrafia zabytków wydzielonych, którą stosowano podczas ostatnich prospekcji, potwierdziła 
zdumiewająco duży zasięg miejscowego osadnictwa w okresie wpływów rzymskich (ryc. 2). Oprócz 
olbrzymiej ilości ceramiki pozyskano relatywnie dużą liczbę zabytków metalowych, w tym co najmniej 20 
zapinek i siedem egzemplarzy części pasów oraz wiele innych ozdób, części stroju i przedmiotów 

Ryc.2.Planigrafiazabytkówwydzielonych. 
A—monetyrzymskie.B—pozostałezabytkimetalowe(oprac.P.Dulęba)



63

1. Źródła arCheoloGiCzne

Planigrafia zabytków wydzielonych, którą stosowano podczas ostatnich
prospekcji, potwierdziła zdumiewająco duży zasięg miejscowego osadnictwa
wokresiewpływówrzymskich(ryc.2).Opróczolbrzymiejilościceramikipozy-
skanorelatywniedużąliczbęzabytkówmetalowych,wtymconajmniej20zapi-
nek i siedemegzemplarzy części pasóworazwiele innychozdób, części stroju
iprzedmiotówcodziennegoużytku,wtymtakżezabytkibędąceniewątpliwymi
importamizobszarówCesarstwaRzymskiego.

SpośródzapinekpozyskanychwNieprowicachnawczesnyokresrzymskisą
datowanebrązoweokazytypuA38–39(ryc.3:5),A68(ryc.3:2),A74(ryc.3:1),
A 101 (ryc. 3:6)1, a także brązowe okucia końca pasa (ryc. 4:6), odpowiada-
jące typowiO17wgK.Raddatza2.Zwspominanegookresupochodząrównież
zabytki importowane z prowincji rzymskich, m.in. charakterystyczna zapinka,
której kabłąk ukształtowany jest w formie paszczy drapieżnego zwierzęcia,
w literaturze określana jakoTierkopffibel,wariant Ia23 (ryc. 3:3), oraz zapinka
typuA45a4 (ryc. 3:4).WNieprowicach znaleziono również prawie kompletny
egzemplarzposrebrzanejiemaliowanej,prowincjonalnejzapinkitypuI.32wkla-
syfikacjiK.Exnera5(ryc.3:7).

Największą liczbę znalezisk metalowych części stroju stanowią jednak
zapinkicharakterystycznedlapóźnegookresurzymskiego.ZNieprowicznanych
jestconajmniejsiedemegzemplarzybrązowychzapinek,zachowanychwcałości
lub we fragmentach, które należy zaliczyć do grupy VI według O.Almgrena
(ryc. 3:8–14). Lepiej zachowane odpowiadają typowiA 158, który jest bardzo
rozpowszechnionąorazdługotrwałąformą,datowanąnacałyokrespóźnorzymski
iwczesnąfazęokresuwędrówekludów6.Tylkoczęśćzwspomnianychegzempla-
rzy,zpowoducechdrugorzędnychmożnauznaćzaformypóźniejsze,datowane
na fazyC2-D7.Kolejnychsześćzapinek tookazyzwysokąpochewkązaklasy-
fikowanedogrupyVIIwtypologiiO.Almgrena(ryc.3:15–20).Większośćtych
zabytkówzachowałasięjedyniefragmentarycznie.Jednazzapinektejgrupyjest
posrebrzana.Zapinkizwysokąpochewkątoformywywodzącesięzkręgukul-
tur sarmackich, zobszaruKotlinyKarpackiej.Okres ichużytkowaniaprzypada
na przejściowe stadium fazB2/C1 oraz fazęC18.Najlepiej zachowany egzem-
plarzgrupyVIItoformazbliżonadotypówA210i211.ZapinkigrupVIiVII
wedługklasyfikacjiO.Almgrena,zaopatrzonewdwielubtrzysprężyny,wystę-

1 Almgren1923; Liana1970,s.441–443;Godłowski 1985,s.41.
2 Raddatz1957,s.87,ryc.1:17.
3 Demetz2000,s.16,23.
4 Droberjar 1999,s.61–62,73–75.
5 Exner 1940,s.82,tabl.8:1.
6 Godłowski 1977,s.25–26.
7 Kolník1965,s.210.
8 Godłowski 1977,s.24.
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pująm.in.wgrobachksiążęcychzhoryzontuzakrzowskiego,dlategodatowane
sąnafazęC29.

Na schyłek okresu późnorzymskiego lub na okres wędrówek ludówmogą
byćdatowanedwiebrązowesprzączkidopasa:jednazkolistą,pogrubionąramą,
odpowiadająca typowi H 25 według R.Madydy-Legutko (ryc. 4:4), druga zaś
zramąwformiewydłużonegoowalu,wprofilurombowata,zkolcemzdobionym
metopą, zbliżona formą do typu H 1510 (ryc. 4:1). Jednym z najpóźniejszych
zabytkówzwiązanychzosadnictwemkulturyprzeworskiej jest zachowaneczę-
ściowo,płaskieokuciekońcapasa,sercowatozakończone,zdobioneornamentem
rytym w formie trójkątnych pól oraz odciskanymi współśrodkowymi kółkami
(ryc. 4:3).Wątek ten jest zbliżony do stylu Sösdala-Untersiebenbrunn. Zabytki
tegotyputoformybardzorzadkienaobszarzekulturyprzeworskiej,charaktery-
stycznedlaokresuwędrówek ludów.Zespoły,wktórychwystąpiłyanalogiczne
częścipasów,datowanonastadiaD2lubD2/D311.

Opróczwspomnianychzabytkówuważanychzadobredatowniki,znanajest
też zNieprowic seria przedmiotów o charakterze prestiżowym,m.in. fragment
srebrnegoelementupasa(ryc.4:2)orazsrebrnalunula(ryc.4:9).Bardzointere-
sującymznaleziskiemjestunikatowawśrodowiskukulturyprzeworskiejbimeta-
licznafigurkabyka(ryc.4:11).Analogicznezabytkiznanesąprzedewszystkim
ze stanowisk grupy Hundisburg, datowanych na okres późnorzymski i okres
wędrówekludów12.Wspomnianafigurkamiałaprawdopodobniecharaktersym-
boliczny.Zabytkitegotypuznajdowanebyłygłównienastanowiskachocharak-
terzeosadcentralnych13.

Prawie 43% fragmentów naczyń z całego zbioru ceramiki, liczącego prze-
szło1000fragmentówzewszystkichstadiówchronologicznychzarejestrowanych
wNieprowicach,tonaczyniakulturyprzeworskiej.Tomożepotwierdzaćdługo-
trwałe istnienie osadywspomnianej kultury.W zbiorze tymwyróżnia się duża
liczbaceramikidatowanejnamłodszyokresprzedrzymski(ryc.5),wtymtakże
sporaliczbanaczyńtzw.starszegostyluceramicznego14,łączonegozpoczątkiem
funkcjonowania kultury przeworskiej na obszarze zachodniejMałopolski15. Co
najmniej 125 z 435 fragmentówwszystkich naczyńkultury przeworskiej, dato-
wanej ogólnie na okres wpływów rzymskich, stanowią naczynia wykonane za
pomocąkołagarncarskiego. Jest toprzeważnieceramikawystępującawdwóch
standardowowydzielanychgrupach technologicznych: tzw. „gładka”,wypalona
w atmosferze redukcyjnej, bez intencjonalnej domieszki w masie ceramicznej,
oraztzw.„szorstka”,wypalonawatmosferzeredukcyjnej,zśredniąlubdużąilo-

 9Godłowski 1970,s.22;Godłowski 1981,s.99.
10Madyda-Legutko1987,s.65,67,tabl.19:115,20:25.
11Madyda-Legutko2006,s.144–155.
12Dulęba,  Schuster 2012.
13Tamże.
14Dąbrowska1988,s.30;Dąbrowska2008,s.63–64.
15Dulęba2009,s.14-15.
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ściąmineralnejdomieszkiwmasieceramicznej(ryc.6:1–2,5–11,7:4–10).Cera-
mikazosadywNieprowicachznajdujewieleanalogiipośródlicznychmateriałów
zosadprodukcyjnychwokolicachKrakowa16orazzdużejidługotrwałejosady
wJakuszowicach,pow.kazimierski17.ZNieprowicznanesąrównieżtypowedla
tegookresu,wykonanezapomocąkołagarncarskiegonaczyniazasobowe—tzw.
Krausengefässe, którewypalanowatmosferzeutleniającej (ryc. 6:3–4).Naczy-
nia te, wyróżniające się grubością ścianek, wytwarzano z gliny z dużą ilością
gruboziarnistegotłuczniawmasieceramicznej.Ceramikawarsztatowanaobsza-
rzeMałopolski, czego dowodzą najnowsze odkrycia, była produkowana już od
początków okresu późnorzymskiego, od stadiumC1a18. Ceramikęwarsztatową
zNieprowic należywiązać prawdopodobnie z całymokresempóźnorzymskim,
a także zwczesną fazą okresuwędrówek ludów.Wyjątkowo duża liczba frag-
mentównaczyńwykonanychzapomocąkoła,występującanapowierzchniosady,
w tym także fragmentów o cechach odpadów produkcyjnych,może świadczyć 
o istnieniuw tymmiejscuwarsztatówprodukcyjnych.WNieprowicach,oprócz
produkcji miejscowej, znaleziono również fragment importowanego naczynia
typuterra sigillata (ryc.4:12),będącegonajprawdopodobniejwytworemwarsz-
tatówzgalijskiegoLezoux19.

Zaprezentowany powyżej wybór zabytków pozyskanych w trakcie badań
powierzchniowychwNieprowicachwskazujenawyjątkowycharaktertegomiej-
scawokresiewpływówrzymskich.Osadakulturyprzeworskiejfunkcjonowałana
nimodfazyA2młodszegookresuprzedrzymskiegoażpookreswędrówekludów.
Wyjątkowo duża liczba znalezisk oraz ich różnorodnośćwyraźnie odbiegają od
przeciętnych standardów obserwowanych w trakcie badań powierzchniowych
zarównowregionieMałopolski, jak inacałymterytoriumkulturyprzeworskiej.
Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że opisywane stanowisko pełniło rolę
osadycentralnejdlalokalnejspołecznościkulturyprzeworskiej,amomentjejnaj-
większego rozwoju przypadał na okres późnorzymski i prawdopodobnie począ-
tekokresuwędrówekludów.Todobrzewpisujesięwogólnykontekst,albowiem
osadnictwonatereniezachodniomałopolskichwyżynlessowychwewspomnianym
odcinkuczasowymprzeżywałookresniespotykanejdotądprosperity20.Takasytu-
acja—niewątpliwiekorzystnazpoznawczegopunktuwidzenia,kiedy toznale-
ziskommonet rzymskich towarzyszy seria zabytków o charakterze dokładnych
datowników—jestnadalrzadkościąnaterytoriumkulturyprzeworskiej.Wtakich
przypadkach kwestia napływumonet rzymskich na terenBarbaricummoże być
rozpatrywana także poprzez pryzmat rozwoju lokalnego osadnictwa. Dosyć
dokładne ustalenie czasu zmian intensywności rozwoju sieci osadniczej kultury
przeworskiejmożebyćistotnąwskazówkątakżewstudiachnumizmatycznych.

16Dobrzańska2008.
17Rodzińska-Nowak2006.
18Okoński 2000,s.150–151;Dobrzańska2008,s.187–188.
19IdentyfikacjadraAndrzejaPrzychodniego.
20Godłowski 1985,s.102–103.
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5 

intensywności rozwoju sieci osadniczej kultury przeworskiej może być istotną wskazówką także w studiach 
numizmatycznych. 

 
Ryc. 3. Zapinki związane z osadnictwem kultury przeworskiej.  

1-5, 8-16, 18-20: brąz, 6, 17: brąz i srebro, 7: brąz posrebrzany i emalia (rys. B. Mydlak) 
 

Ryc.3.Zapinkizwiązanezosadnictwemkulturyprzeworskiej. 
1–5,8–16,18–20:brąz,6,17:brązisrebro,7:brązposrebrzanyiemalia(rys.B.Mydlak)
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6 

 
Ryc. 4. Zabytki związane z osadnictwem kultury przeworskiej. 

1-8, 10: brąz, 9: srebro, 11: brąz i żelazo, 12: terra sigillata (rys. B. Mydlak, fot. P. Dulęba) 
 

Ryc.4.Zabytkizwiązanezosadnictwemkulturyprzeworskiej. 
1–8,10:brąz,9:srebro,11:brąziżelazo,12:terrasigillata(rys.B.Mydlak,fot.P.Dulęba)
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7 

  
Ryc. 5. Ceramika kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego.  

Naczynia ręcznie lepione (rys. P. Dulęba) 
 
 

Ryc.5.Ceramikakulturyprzeworskiejzmłodszegookresuprzedrzymskiego. 
Naczyniaręcznielepione(rys.P.Dulęba)
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8 

 
Ryc. 6. Ceramika kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek ludów.  

1-11: naczynia wykonane na kole (rys. P. Dulęba) 
 
 

Ryc.6.Ceramikakulturyprzeworskiejzokresuwpływówrzymskich 
iwczesnejfazywędrówekludów. 

1–11:naczyniawykonanenakole(rys.P.Dulęba)
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9 

 
Ryc. 7. Ceramika kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy wędrówek ludów.  

1-3: naczynie ręcznie lepione, 4-10: naczynia wykonane na kole (rys. P. Dulęba) 
 

2. ŹRÓDŁA NUMIZMATYCZNE 
 

Ze stanowiska 5 w Nieprowicach pochodzą 33 monety. Wszystkie zostały pozyskane z warstwy ornej w 
wyniku badań powierzchniowych z użyciem wykrywaczy metali. W tej kategorii znalezisk opisać możemy 
jedynie ich cechy indywidualne, miejsce powstania, chronologię i nominał oraz przyjąć założenie o ich 
wystąpieniu w obrębie osady. W zasadzie nie dostarczają one informacji dotyczących funkcji. Wyjątkiem są 
monety mające cechy szczególne, takie jak otwór, uszko itp., wskazujące na ich pozamonetarne 
przeznaczenie. Dodatkowe informacje można pozyskać analizując rozrzut znalezisk monet21. Ich znaleziska 
rozłożone są w obrębie stanowiska dość równomiernie (ryc. 2). Koncentrują się w trzech, dość wyraźnych 

                                                            
21 W badaniach nad znaleziskami monet na stanowiskach osadniczych przyjęto metodykę, w której zabytki analizowane są — w 
zależności od swojego charakteru – w trzech grupach o zróżnicowanym poziomie możliwości interpretacyjnych. W przypadku 
analizowanych w tym artykule znalezisk, mamy do czynienia z materiałem o niskiej wartość informacyjnej (grupa III) — monety 
znalezione luźno w warstwie humusu na terenie osady. Wątek ten nie będzie tu szerzej omawiany, ponieważ był już przedmiotem 
rozważań w innym miejscu (Romanowski  2012a, s. 80-90). 

Ryc.7.Ceramikakulturyprzeworskiejzokresuwpływówrzymskich 
iwczesnejfazywędrówekludów. 

1–3:naczynieręcznielepione,4–10:naczyniawykonanenakole(rys.P.Dulęba)

2. Źródła numizmatyCzne

Ze stanowiska 5 w Nieprowicach pochodzą 33 monety.Wszystkie zostały
pozyskane z warstwy ornej w wyniku badań powierzchniowych z użyciem
wykrywaczymetali.Wtejkategoriiznaleziskopisaćmożemyjedynieichcechy
indywidualne,miejscepowstania, chronologię i nominał orazprzyjąć założenie
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o ichwystąpieniuw obrębie osady.W zasadzie nie dostarczają one informacji
dotyczących funkcji.Wyjątkiem sąmonetymające cechy szczególne, takie jak
otwór, uszko itp.,wskazującena ichpozamonetarneprzeznaczenie.Dodatkowe
informacjemożnapozyskaćanalizującrozrzutznaleziskmonet21.Ichznaleziska
rozłożonesąwobrębiestanowiskadośćrównomiernie(ryc.2).Koncentrująsię
w trzech, dośćwyraźnych pasach, położonych do siebie równolegle i zoriento-
wanychzSEdoNW. Ich rozciągnięciemanajprawdopodobniejzwiązekzkie-
runkiemorki.

Struktura chronologiczna
NajstarszymiwśródomawianychmonetsąrepublikańskiedenaryM.Tulliusa

ze 120 r. przedChr. i Cn.Corneliusa LentulusaClodianusa datowany na 88 r.
przed Chr. (ryc. 17, 18). Kolejne to pochodzące dopiero z lat 69–75 po Chr.
monetyWespazjanaijedendenarTytusaz80r.Trzonznaleziskstanowiąmonety
Antoninów,biteodczasówTrajana(98–117)doKommodusa(180–192).Zareje-
strowanotakżesubaeratSeptymiuszaSewerazlat197–198,azestawzamykaode-
rwanychronologicznieantoninianAureliana,datowanynalata270–275(ryc.48).

WzasadniczychelementachstrukturachronologicznaznaleziskmonetzNie-
prowicpokrywasięzdanymizinnychmałopolskichosadkulturyprzeworskiej,
z których znamy znaczniejszą liczbę monet: z Jakuszowic, pow. kazimierski
—109egz.,zPełczysk,pow.pińczowski—22egz.22,zOpatkowic,pow.pro-
szowicki— 11 egz. orazAleksandrowic, pow. krakowski— 8 egz.W dwóch
ostatnich przypadkach brakujemonet republikańskich (Opatkowice) oraz repu-
blikańskichiposeweriańskich(Aleksandrowice),prawdopodobniejesttojednak
wynikstanubadańiniedużejpróbymateriału.Patrzącnaznaneznaleziskaztych
osadmożnaprzypuścićpodobnyskład,jaknastanowiskachwymienionychwcze-
śniej23.

21W badaniach nad znaleziskamimonet na stanowiskach osadniczych przyjętometodykę,
w której zabytki analizowane są—w zależności od swojego charakteru—w trzech grupach
o zróżnicowanympoziomiemożliwości interpretacyjnych.Wprzypadku analizowanychw tym
artykuleznalezisk,mamydoczynieniazmateriałemoniskiejwartośćinformacyjnej(grupaIII)
—monetyznalezioneluźnowwarstwiehumusunaterenieosady.Wątektenniebędzietuszerzej
omawiany, ponieważ był już przedmiotem rozważańw innymmiejscu (Romanowski  2012a,
s.80–90).

22Niepublikowanemonety z Pełczysk, których nie uwzględniono w niniejszych rozważa-
niach,majązakreschronologicznypodobnydomonetznanychzliteratury—informacjaM.Rud-
nickiego,prowadzącegobadaniawPełczyskach.

23Kunisz1969,s.149,nr159;tenże,1985,nr177,s.156(Opatkowice);Kaczanowski,
Rodzińska-Nowak 1999, s. 190–192 (Opatkowice);Bursche 1999, poz. IX, s. 131, il. 13,
14,s.135(Opatkowice);Bodzek2015,s.115–129(Aleksandrowice,Jakuszowice,Opatkowice,
Pełczyska).Autorzy niniejszego artykułu pragną gorąco podziękować Panu prof. Jarosławowi
Bodzkowi,zamożliwośćzapoznaniasięzniepublikowanymimateriałamizcytowanychwtekście
stanowisk:AleksandrowiciZagórzyc.
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WnieprowickichznaleziskachdenaryRepubliki(2egz.)stanowią6%ogól-
nejliczbyznanychmonet.PodobnąsytuacjęobserwujemywPełczyskach,gdzie
denaryrepublikańskiestanowią4,5%(1egz.)wszystkichznanychztegostano-
wiskamonet rzymskich24.Nieco odmiennie kształtują się te proporcjew Jaku-
szowicach,gdziepieniądzRepublikireprezentowanyjestprzezjedenegzemplarz,
lecz stanowi on tylko 0,9% wszystkich zarejestrowanych monet25. Nieliczne
monety Republiki z tego okresu znane z innych małopolskich osad są dato-
wane— z małymi wyjątkami— dość podobnie, jak dwa egzemplarze znane
zNieprowic.Chodzi tuodenaryzOtałęży:D.IuniusSilanus,91r.przedChr.,
Ti. Claudius Nero, 79 r. przed Chr., L. Papius, 79 r. przed Chr., Mn.Acilius
Glabrio, 49 r. przed. Chr.26; z Zofipola:Gnejusz LukrecjuszTrio, 136 r. przed
Chr.27,atakżeznaleziskazPełczysk:hybrydadenararepublikańskiego,Av.z79
przedChr.,Rv.ze128r.przedChr.28;zZagórzyc:C.Servilius,136przedChr.,
L.AppuleiusSaturninus,104przedChr.,C.AlliusBala,92przedChr.,C.Vibius
Pansa, 90 przed Chr., L. Hostilius Saserna, 48 r. przed Chr.29 i Mławy: Pina-
riusNatta,155r.przedChr.30Biorącpoduwagęfakt,żepieniądzrepublikański
nie jest reprezentowanyw znanych II- i III-wiecznych skarbach zMałopolski,
należy przyjąć, że tak datowane monety przybyły na to terytorium wcześniej,
może już nawet w I w. przed Chr.31 Przybycie do NieprowicmonetyM. Tul-
liusa ze 120 r. przed Chr., można by wyznaczać już nawet na początek I w.
przedChr., natomiast drugi z denarów,wybityw 88 r. przedChr.,mógł trafić
naomawiany terenok.połowy Iw.przedChr.32ObiemonetyRepubliki znane
z Nieprowic noszą widoczne ślady użytkowania, zwłaszcza denar Corneliusa
LentulusaClodianusa,co świadczyo tym,żebyłonwobieguniecodłużejniż 
monetaM.Tulliusa.

Także dalsze elementy struktury chronologicznej na omawianych stanowi-
skach są bardzo do siebie zbliżone. Znamienne są tu przedewszystkim liczby

24Rudnicki 2006,s.105;Dymowski 2016,s.235–236,nr128.
25Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000,s.103.
26Kunisz1985,nr183I–III,s.158–159;Podgórska-Czopek1999,s.126;Kaczanow-

ski, Margos2002,s.232,nr544.
27Kunisz1985,nr332I,s.257–258.
28Rudnicki 2006,s.105;Dymowski 2016,s.235,nr128.
29Bodzek2009,s.259;Bodzek,Bulas, Grygiel,  Pikulski 2016,s.146nn.,163–164.
30Mitura 1999,s.144;Morawiecki 1999,s.79;Bodzek2009,s.259.
31NiebranotupoduwagęterenówLubelszczyzny,ponieważtamII-wieczneskarbymonet

rzymskichmiałyjużzapewnezwiązekzkulturąwielbarską,aniezinteresującąnaskulturąprze-
worską.Zob.Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000, s. 117;Kolendo 1998,
s.124.

32Niemożnawykluczyćjednak,żeobiemonetyprzybyłypóźniej.Byłobytomożliwem.in.,
gdyby wchodziły wcześniej w skład innego zespołu, który uległ rozproszeniu, redystrybucji.
Podobnie datowanemonetywchodząw skład skarbu zPołańca, odległegoodNieprowic o ok.
50km(Kunisz1970,s.103–159).
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denarówAntoninów,którewNieprowicachstanowią75,7%wszystkichmonet33.
Wporównywanychprzypadkachwartośćtawahasięod68,2%wPełczyskach34 
do86,5%wJakuszowicach35.Monetyseweriańskie,któremożnałączyćjeszcze
zgłównąfaląnapływupieniądzarzymskiego,prezentująsiętakżedośćspójnie:
3%znanychztegookresumonetznalezionychwNieprowicachnieodbiegazna-
czącoodmateriałuzomawianychstanowiskosadniczychwMałopolsce36.Ostatni
elementwstrukturzechronologicznejtooderwaneodpoprzednichmonetydato-
wane na 2. połowę III w. i wiek IV. Proporcje w tej ostatniej grupie są także
zbliżonedotakdatowanychnieprowickichznaleziskmonetarnych,którestanowią
3%wszystkichmonet37.JednakzawartetumonetyIV-wiecznerejestrujemytylko
naosadachwPełczyskach—gdzieznalezionofollisKonstantynaI(306–337)38 
—iJakuszowicach:centenionalisWalensa(364–367)39.

Porównanie emitentówmonet zNieprowic z zestawieniemwszystkich zna-
leziskmonetrzymskichzmałopolskichosadtakżepotwierdzapodobieństwoich
struktury (patrz ryc. 8–9). Podstawowe cechy takiego rozkładu chronologicz-
negoto40:
• nielicznareprezentacjamonetrepublikańskich—4,9%(Nieprowice—6%);
• brakmonetdynastiijulijsko-klaudyjskiej;
• zaznaczonawyraźniejobecnośćmonetWespazjana—4,4%(Nieprowice—

6%);
• trzon stanowią monetyAntoninów, ze szczególnym zaznaczeniem Trajana

iAntoninaPiusa—72,3%(Nieprowice—75%);
• niewielki udziałmonet późniejszych, III- i IV-wiecznych—9,9% (Niepro-

wice—9%).

33Jedenzbliżejnieokreślonychdenarówztegozestawujestzapewnetakżepodobniedato-
wany. Jeśli przyjąć takie określenie, to udziałmonetAntoninówznieprowickich znalezisk się-
gnąłby78,7%wszystkichmonet.

34Rudnicki 2006,s.105.
35Bursche,Kaczanowski, Rodzińska-Nowak2000,s.103.Wanalizachmateriałunie

wziętopoduwagę4monetAntoninówzJakuszowic,któremiałybyćznalezionenastanowisku2
—osadziekulturyprzeworskiej.Autorinformacji(Rudnicki 2014,s.276–278)nieprzekazuje
informacjinatematokolicznościznalezieniamonet,zatempodstawydolokalizowaniatychzna-
lezisknastanowisku2niesąznanesąautoromniniejszejpracy.Wedługpublikacjimiałybyćto
trzydenary—1Trajana,2MarkaAureliuszaorazAEAntoninaPiusa.

36Jakuszowice—5%znalezisk,Pełczyska—4,5%.NiewielkaliczbaznaleziskzAleksan-
drowiciOpatkowictutakżepowodujepewnądysproporcję—odpowiednio:12,5%i9%.

37Jakuszowice—2,7%znalezisk,Pełczyska—4,5%,Opatkowice—18%.WAleksandro-
wicachnie zanotowanomonet z tegookresu.Wostatnichdwóchprzypadkach zastrzeżenie jak
wyżej.

38Rudnicki 2006,s.105.
39Bursche1997,s.144,nr107;Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000,

s.111.
40Romanowski 2017,s.941.
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Ryc. 8. Nieprowice. Liczba monet wg emitentów, Republika — koniec II w.

Ryc. 9. Małopolska, znaleziska z osad. Liczba monet wg emitentów, Republika — koniec II w.

Chronologia monet znalezionych na osadach przypomina bardzo silnie struk-
turę chronologiczną skarbów z omawianego terenu (patrz ryc. 10, 11). Znamienny 
jest tu przede wszystkim w zasadzie brak monet z 1. połowy I w., ale widzimy 
też dalsze podobieństwa takie jak większa liczba monet Wespazjana (69–79) czy 
dominację monet z czasów Antoninów (96–192). 

Te dwie ostatnie cechy są zauważalne zresztą także dla monet znajdowanych 
na omawianym terenie luźno, bez kontekstu. W tego typu znaleziskach z Mało-
polski rejestrujemy jednak — odmiennie niż w przypadku znalezisk osadniczych 
i skarbów — obecność pieniądza przez cały I w., a także dwa wyraźnie zazna-
czone wzrosty liczby monet — Trajana (98–117) i Konstantyna I (306–324–337) 
(ryc. 11).
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Ryc. 10a. Małopolska, skarby. Liczba monet wg emitentów, Republika — koniec II w.

Ryc. 10b. Małopolska, skarby. Liczba monet wg emitentów, III–IV w.

Ryc. 11a. Małopolska, znaleziska luźne. Liczba monet wg emitentów, Republika — koniec II w.
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przeworskiej w Małopolsce 
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Powyższe rozważania wskazują, że struktura chronologiczna znalezisk monetarnych z
zdaje się być podobna

jednak zauważyć pewną różnicę między tymi kategoriami zn
Sewerów. O ile w znaleziskach z małopolskich osad denary wybite po reformie z 194 

ich zaledwie 
w literaturze pogląd, że mamy do czynienia z różn

Wydaje się możliwe, że przedstawiciele elit
zasobów monet Sewerów

których zapewne nie rozpoznawali, ale być może 
z upływem czasu byli w stanie zauważyć wśród setek czy tysięcy denarów. 

, że ludność zamieszkująca osady pozyskiwa
przez centralny ośrodek władzy lub przedstawicieli lokalnej elity, 

wymiany w zamian za różne świadczenia czy produkty
monet w wyniku indywidualnych kontaktów44.  

hronologia znalezisk monet z małopolskich osad jest podobna do 
Mimo szczupłości znalezisk osadniczych z tego 

ak w Małopolsce, w znanych śląskich skarbach
republikańskich, które znajdowane są na osadach i luźno

Różnicę tę zauważył już wcześniej A. Bursche, ana
 2000, s. 112, 116). Jest to najbardziej spektakularny przykład tego zjawiska, 

ponieważ znaleziska monet Sewerów na małopolskich osadach są rzadkie. Znamy po jednym denar
Nieprowic i Aleksandrowic, oraz denar Karakalli z Pełczysk (
ta, choć w mniejszym stopniu, widoczna jest również wśród monet ze znalezisk luźnych. Tu udział monet Sewerów wyno

-Nowak 2000

 

2009, s. 151, tab. 2, s. 156, ryc. 2; Romanowski
republikańskiego denara w śląskim skarbie z Wrocławia
przy tym na informacje ustne prof. B. Paszkiewicza, nie odtwarzając jednak procesu znieksz

Dymowski 2016, s. 298, nr 182, nie wyjaśniają także tego problemu. Opierając się na 
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Ryc.11b.Małopolska,znaleziskaluźne.Liczbamonetwgemitentów,Republika—III–IVw.

Powyższerozważaniawskazują,żestrukturachronologicznaznaleziskmone-
tarnychzosadkulturyprzeworskiejwMałopolscezdajesiębyćpodobnadozna-
leziskskarbówmonetz tegoregionu41.Należyjednakzauważyćpewnąróżnicę
między tymi kategoriami znalezisk, widoczną wśród monet dynastii Sewerów.
O ilew znaleziskach zmałopolskich osad denarywybite po reformie z 194 r.
stanowią4,4%,o tylewskarbachz tego terenujest ichzaledwieokoło0,5%42.
Międzyinnyminapodstawietejobserwacjiprezentowanowliteraturzepogląd,że
mamydoczynieniazróżnąstrukturąmonetnaosadachiwskarbach43.Wydaje
się możliwe, że przedstawiciele elit, redystrybuując rzymski pieniądz, chętniej
pozbywali się ze zgromadzonych zasobów monet Sewerów. Nie chodziło tu
oselekcjonowaniesubaeratów,którychzapewnenierozpoznawali,alebyćmoże
zdawali sobie sprawę z gorszej jakościmonet seweriańskich, którą z upływem
czasubyliwstaniezauważyćwśródsetekczytysięcydenarów.Możliwejest,że
ludność zamieszkująca osady pozyskiwała pieniądz rzymski przede wszystkim
właśniewrezultacierozdziałuprzezcentralnyośrodekwładzylubprzedstawicieli
lokalnej elity,byćmoże także jako środekwymianywzamianza różne świad-
czenia czy produkty. Prawdopodobny jest także dodatkowynapływ tychmonet
wwynikuindywidualnychkontaktów44.

41Romanowski 2017,s.942.
42Różnicę tę zauważył już wcześniejA. Bursche, analizując znaleziska monet rzymskich

zJakuszowic(Bursche,Kaczanowski , Rodzińska-Nowak2000,s.112,116).Jesttonajbar-
dziejspektakularnyprzykładtegozjawiska,ponieważznaleziskamonetSewerównamałopolskich
osadachsąrzadkie.ZnamypojednymdenarzeSeptymiuszaSewerazNieprowiciAleksandrowic,
orazdenarKarakallizPełczysk(Bodzek2015,s.119;Rudnicki 2006,s.105).Dysproporcja
ta,choćwmniejszymstopniu,widocznajestrównieżwśródmonetzeznaleziskluźnych.Tuudział
monetSewerówwynosiok.1,5%.

43Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000,s.116.
44Tamże,s.116–117.



77

Ogólna chronologia znalezisk monet z małopolskich osad jest podobna do
obserwowanej na Śląsku45. Mimo szczupłości znalezisk osadniczych z tego
terenu46, można zaobserwować podobny ich rozkład chronologiczny47. Jak
wMałopolsce,wznanych śląskich skarbach z II–IIIw. nie rejestrujemymonet
republikańskich, które znajdowane są na osadach i luźno bez kontekstu48. 
Wśląskichznaleziskachzauważamy takżepodobneproporcjedotyczącemonet
seweriańskich49.Takiegoschematunieodzwierciedlająznaneznaleziskazdorze-
czaProsny.Wtymrelatywnieobfitymmateriale50niezarejestrowano—jakdo
tejpory—wśródznaleziskosadniczychmonetSewerów51.Znanesąnatomiast
trzymonetyztegookresuznadprośniańskichskarbów52.

Struktura nominałowa. Subaeraty
Niemalwszystkie(opróczjednej—antoniniana)monetyznalezionewNie-

prowicach to denary (97% wszystkich monet). Siedem z nich to subaeraty53 
(21,2%wszystkichmonet),ijesttojedynynominałreprezentowanywtensposób
wNieprowicach.Dużąprzewagędenarówwidzimytakżenainnychmałopolskich
osadach:od72,2%wOpatkowicach54do93,5%wJakuszowicach55.Wystąpienie
wśródnichsubaeratówteżjestporównywalnezeznanymiznaleziskamizinnych

45Romanowski 2012b,s.72–77.
4617znaleziskz15stanowisk(tamże,s.71).
47Tamże,s.74,ryc.2.
48Ciołek 2009, s. 151, tab. 2, s. 156, ryc. 2;Romanowski  2012b, s. 74, ryc. 3, s. 75,

ryc. 4. Sugestię o wystąpieniu republikańskiego denara w śląskim skarbie zWrocławia-Połu-
dnia,przekazujeDymowski 2014,s.84,nr9.Powołujesięprzytymnainformacjeustneprof.
B. Paszkiewicza, nie odtwarzając jednak procesu zniekształcenia informacji dotyczącej tego
skarbu.Dalszeuwagiw:Dymowski 2016,s.298,nr182,niewyjaśniajątakżetegoproblemu.
Opierając sięna istniejących inwentarzachznalezisk,w tymnajnowszymautorstwaR.Ciołek
(2009),autorzyprzyjęlizawartetaminformacjezaaktualne.

49Wznaleziskachosadniczychstanowiąone8,3%,wskarbach1,6%awznaleziskachluź-
nych3,0%.

50Ponad900wszystkichznanychmonet,wtymok.50egzemplarzyzosad(Zasłona2009).
51M.Zasłonapodajewprawdzieinformacjęoznalezieniudomniemanegodenarazestanowi-

skaosadniczegowJankowie,gm.Blizanów,pow.kaliski(Zasłona2009,s.68),jednakwspółau-
torowininiejszegoartykułunieudałosięjejpotwierdzić(Romanowski 2010,s.32,przyp.32).

52Zasłona2009,s.71,81,91.Dawałobytoichudziałwogólnejliczbiemonetzeskarbów
znadProsnyok.0,3%.Takistanrzeczynależychybajednakzłożyćnakarbniedoskonałegostanu
badań.

53Zewzględunaniejasnyjeszczecharakteromawianychwtekścienaśladownictwdenarów,
wykonanychzbrązówcynowo-ołowiowych,znajdująsięonewgrupieokreślonejjakosubaeraty.

54Kunisz1969,s.149,nr159;tenże,1985,nr177,s.156;Bursche1999,poz.IX,s.131,
poz.IX,il.13,14;Bodzek2015,s.117.

55Bursche,  Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 103. WAleksandrowicach
denarystanowią87,5%wszystkichmonet(Bodzek2015,s.117)awPełczyskach90,9%(Rud-
nicki 2006,s.105).
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osad: w Aleksandrowicach 25%56, w Jakuszowicach 23,8%, w Pełczyskach 
18,2%57. Na stanowisku w Opatkowicach nie zarejestrowano subaeratów. Denary 
z Nieprowic to przede wszystkim monety Antoninów, a wśród nich pięć suba-
eratów. Szósty z nich to denar-subaerat Septymiusza Sewera i jest to jedyna tego 
rodzaju moneta, znaleziona na omawianych osadach. Rozkład chronologiczny 
emisji denarów kształtuje się podobnie na innych omawianych stanowiskach58. 
Pewne drobne różnice można zauważyć w chronologii subaeratów. W Jakuszowi-
cach większość tych monet była emitowana od czasów Antonina Piusa do Kom-
modusa (17 egz.), z raczej niewielkim udziałem monet wcześniejszych (Trajana 
i Hadriana — 7 egz.)59. Pod tym względem podobnie jawią się znaleziska z Peł-
czysk, gdzie trzy z czterech subaeratów są datowane na czasy Antonina Piusa, 
a jeden — wyjątkowy wśród wspomnianych znalezisk — to moneta Wespazjana 
(dla Domicjana)60. W pozostałych przypadkach, gdzie zanotowano monety nie-
pełnowartościowe, rozkłada się to bardziej równomiernie61 (ryc. 12–14).

Ryc. 12. Struktura nominałowa monet rzymskich z osady w Nieprowicach62

Ryc. 13. Struktura nominałowa monet rzymskich z osady w Pełczyskach

56 W tym wypadku są to tylko dwa egzemplarze, jednak przy niewielkiej liczbie zarejestro-
wanych tu monet ich udział jest znaczący. Bodzek 2015, s. 120.

57 Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 103; Rudnicki  2006, s. 105.
58 Bodzek 2015, s. 118, w tej pracy także informacje dotyczące monet z Opatkowic; Bur-

sche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 106; Rudnicki  2006, s. 105.
59 Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 106.
60 Rudnicki  2006, s. 105.
61 Proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych monet. W Nieprowicach — Trajan, Hadrian, 

Antonin Pius (3 egz.), Marek Aureliusz i wspomniany Septymiusz Sewer, w Aleksandrowicach są 
to monety Trajana i Hadriana (Bodzek 2015, s. 117, 120). 

62 We wszystkich przypadkach określenie subaeraty dotyczy tego typu denarów, i omówio-
nych niżej naśladownictw denarów z brązów cynowo-ołowiowych.

Antoniany: 1

Follisy: 1
Sesterce: 1

Subaeraty: 7

Subaeraty: 4

Denary: 25

Denary: 16
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Ryc. 14. Struktura nominałowa monet rzymskich z osady w Jakuszowicach

Jedyny antoninian z Nieprowic to moneta wybita przez Aureliana w latach 270–
275 w Siscii (ryc. 48). Te zdewaluowane monety są rejestrowane dość często na 
terenach Barbaricum i znamy je także z Małopolski, w tym z osad63. Dla przykładu 
możemy wymienić antoninian Probusa z Opatkowic64, antoninian Postumusa z Kra-
kowa-Bieżanowa (destrukt menniczy)65, antoninian Klaudiusza II Gockiego z osady 
w Mysławczycach66 i wreszcie antoniniany Klaudiusza II Gockiego i Tetrykusa I 
lub II z Jakuszowic67. Monety te mogły pozostawać w obiegu na terenie Cesarstwa 
do schyłku III w. i najprawdopodobniej wypłynęły poza limes przed końcem tego 
stulecia. Zatem do nieprowickiej osady, podobnie jak do Jakuszowic, antoninian 
z tego okresu mógł trafić już na przełomie III i IV w. (faza C2)68. W zestawie monet 
z Nieprowic brakuje brązów II-wiecznych i późnych, nominalnie srebrnych monet 
z IV w., które rejestrowane są na innych małopolskich osadach69. 

Funkcja monet
Jak to powiedziano na wstępie, wszystkie omawiane monety z Nieprowic 

zostały znalezione luźno w warstwie humusu. Ogranicza to nasze możliwości 
interpretacyjne, także w odniesieniu do ich funkcji w obrębie osady. Decydujące 
tu są ich cechy fizyczne i ewentualna możliwość połączenia ich z innymi danymi, 
np. współwystępującymi zabytkami. 

63 Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 119; Bodzek 2015, s. 117, 118.
64 Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 1999, s. 191, nr 6; Kaczanowski,  Margos 

2002, s. 227, nr 530.
65 Bodzek 2003, s. 179 nn.
66 Bursche 1996, s. 199, nr 119a; Kaczanowski, Margos 2002, s. 154, nr 489.
67 Bursche 1997, s. 123, 144, nr 105, 106; Bursche, Kaczanowski ,  Rodzińska-

-Nowak 2000, s. 119; Bodzek 2015, s. 118. 
68 Może na to wskazywać także relatywnie dobry stan zachowania monety. Zob. Bursche 

1983, s. 61; Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 119; Bursche 1997, 
s. 123, 147; Romanowski  2017, s. 943.

69 M.in. w Jakuszowicach — dwa asy Antonina Piusa, dwa brązy Karakalli i Treboniana 
Galla, oraz centenionialis Walensa (Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, 
s. 103); Opatkowice — as Antonina Piusa, autonomiczna moneta macedońska (Bursche 1999, 
s. 131, przyp. 38; Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 1999, s. 188; Bodzek 2015, s. 118); 
Pełczyska — sesterc Antonina Piusa i follis Konstantyna I (Rudnicki  2006, s. 105).

AE: 2 Centenionialis: 1
Asy: 2

Antoniany: 2

Subaeraty: 4 Denary: 76
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Jedna z zarejestrowanych monet jest zaopatrzona w otwór. Jest to wspo-
mnianywcześniej antoninianAureliana (ryc. 48).Otwór przebity jestw górnej
częściawersuiodtejwłaśniestrony.Najpewniejotwórmiałrównież—lubmiał
mieć— denar Hadriana, datowany na lata 119–122 (ryc. 31).Wskazuje na to
półokrągłezagłębieniewkrawędzimonety (wdolnejczęściawersu)któraprzy
próbieprzebiciaotworumogła zostaćuszkodzona70.Monety z otworami znane
sąwMałopolscezosadywJakuszowicach71,alerejestrujemyjetakżewinnych
regionach,np.wWielkopolsce(Jastrzębniki,gm.Blizanów,pow.kaliski,wdoli-
nie Prosny)72. Są to monety które były zawieszkami, zatem ich funkcja miała
charakterpozaekonomiczny73.

Jednazmonet,najprawdopodobniejdenarTrajana(ryc.30),jestnadtopiona.
Wskazywać może to na jej ewentualny związek z paleniskiem lub pracownią
rzemieślniczą, w której funkcjonował piec (np. pracownia metalurgiczna). Jej
destrukcja mogła nastąpić także w wyniku zalegania w obiekcie, który uległ
pożarowi74.PodobneegzemplarzeznamyzwielkopolskiegostanowiskaKalisz-
-Piwonice, pow. grodzkiKalisz. Są to dwa połączone ze sobą denary— jeden
znichtonajprawdopodobniejmonetaAntoninaPiusa,drugipozostajenieziden-
tyfikowany(ryc.15)75.Byćmożedziałaniuwysokiejtemperatury,choćniewtak
znacznym natężeniu jak egzemplarze wspomniane wyżej, poddane były także
kolejne trzydenaryzNieprowic—republikańskiCorneliusaLentulusaClodia-
nusa z 88 r. przedChr.,Trajana z lat 98-99 i uszkodzonydenarHadriana z lat
119–122(ryc.18,22,32)76.Świadczyćotymmożeichciemna,grafitowapatyna.
I w tym przypadku analogię znajdujemy na osadzie w Piwonicach77. Z osady
tejznamy takżeprzykładymonetznajdowanychwobrębiepaleniskpiecówlub
w ichpobliżu78.Znaleziska takiemogły takżepochodzić zobiektu,któryuległ
destrukcjiwwynikupożaru79.

70Cechytegouszkodzeniamogąświadczyć,żeotwórprzebijanybyłodstronyawersu.
71Siedemmonet,wtymczterydenaryitrzysubaeraty(Bursche,Kaczanowski, Rodziń-

ska-Nowak2000,s.110–111).
72Subaerat,AntoninPiusdlaFaustynyI(Romanowski 2010,s.33).
73Bursche,Kaczanowski, Rodzińska-Nowak2000,s.110–111;Romanowski 2017,

s.943.
74Romanowski  2012a, s. 87. Być może wskazaniem dla określenia sposobu destrukcji

monety, pomocne byłoby określenie temperatury jej topnienia, bowiemwwymienionych przy-
padkachtemperaturapłomieniamożebyćróżna.

75Obaznalezionowwarstwiehumusu,podobniejakegzemplarznieprowicki(Romanow-
ski 2010,s.31;Romanowski 2012a,s.87).

76Tu typ patynywydaje się nieco inny od pozostałychwymienionych (porowaty), jednak
zasadniczojesttobardzociemnapatynapodobnadopoprzednichegzemplarzy.

77Chodzi o republikański subaerat (serratus) Q. Fufiusa Calenusa iM. Cordiusa Scaevoli
z70r.przedChr.(Romanowski 2010,s.30,tamdalszaliteratura;Romanowski2012a,s.85).

78Romanowski 2012a,s.85–87.
79Romanowski 2012a,s.87;2017,s.943.
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przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
także pochodzić z obiektu, który uległ des
 

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
prawdopodobnie
celu sprawdzenia 
wykonania monety 
przy
mielibyśmy wskazówkę dotyczącą 
by znaczenie.
rolę w wymianie handlowej

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó
silnie skorodowanych. W Nieprowicach są to 
134
42). Tego typu monety znamy 
osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 
wykazały
dwie monety (denary)
metalograficznych zostały określone jako 
podobn
ołów, czasem minimalną domieszk
wyżej
subaeratem
subaeratami 
Antonina Piusa, 
najdobitniej w subaeracie Trajana

                                        
78 Romanowski
79 Romanowski
80 Bursche
81 Bursche
82 Bursche
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(Romanowski
84 Bodzek

i ok. 2,7% ołowiu z domieszką srebra 
–
ok. 38%, cyna ok. 45%, ołów ok. 7%; 

85 Romanowski
szlachetnego.
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także pochodzić z obiektu, który uległ des

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
prawdopodobnie
celu sprawdzenia 
wykonania monety 
przypuszczalnie
mielibyśmy wskazówkę dotyczącą 
by znaczenie. M
rolę w wymianie handlowej

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó
silnie skorodowanych. W Nieprowicach są to 
134-138 i Antonina Piusa z lat 149

. Tego typu monety znamy 
osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

ykazały, że została ona wykonana głównie z 
dwie monety (denary)
metalograficznych zostały określone jako 
podobne do om
ołów, czasem minimalną domieszk
wyżej, wskazuje
subaeratem85. O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
subaeratami – 
Antonina Piusa, 
najdobitniej w subaeracie Trajana

                                        

Romanowski  
Romanowski  
Bursche, Kaczanowski ,  Rodzińska
Bursche, Kaczanowski ,  Rodzińska
Bursche 2008, s. 398
Informacja otrzymana od pracowników M

Romanowski
Bodzek 2015, s. 120,

i ok. 2,7% ołowiu z domieszką srebra 
– ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
ok. 38%, cyna ok. 45%, ołów ok. 7%; 

Romanowski
szlachetnego. 

przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
także pochodzić z obiektu, który uległ des

Ryc. 15

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
prawdopodobnie nacięty na krawędzi
celu sprawdzenia czy nie jest subaeratem 
wykonania monety – płytki, niewyraźny relief i niska waga (1,78

puszczalnie mają taki sam 
mielibyśmy wskazówkę dotyczącą 

Mogłoby to odnosić się do ewentualnych zastoso
rolę w wymianie handlowej

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó
silnie skorodowanych. W Nieprowicach są to 

138 i Antonina Piusa z lat 149
. Tego typu monety znamy 

osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

, że została ona wykonana głównie z 
dwie monety (denary),
metalograficznych zostały określone jako 

do omawianych monet z Nieprowic
ołów, czasem minimalną domieszk

uje że mamy do czynienia z wyrobem
O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
 widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

Antonina Piusa, ryc. 21, 37)
najdobitniej w subaeracie Trajana

                                                           

 2012a, s. 85-87. 
 2012a, s. 87; 2017, s. 9

Kaczanowski ,  Rodzińska
Kaczanowski ,  Rodzińska

2008, s. 398-399 
Informacja otrzymana od pracowników M

Romanowski  2010, s. 33, przypis 42
2015, s. 120, subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego 

i ok. 2,7% ołowiu z domieszką srebra 
ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa

ok. 38%, cyna ok. 45%, ołów ok. 7%; 
Romanowski  2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 

 

przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
także pochodzić z obiektu, który uległ des

5. Denar z Kalisza

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
nacięty na krawędzi

czy nie jest subaeratem 
płytki, niewyraźny relief i niska waga (1,78
taki sam charakter, zarejestrowano także w 

mielibyśmy wskazówkę dotyczącą funkcji 
ogłoby to odnosić się do ewentualnych zastoso

rolę w wymianie handlowej82.  
Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 

z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó
silnie skorodowanych. W Nieprowicach są to 

138 i Antonina Piusa z lat 149-151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171
. Tego typu monety znamy także, 

osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

, że została ona wykonana głównie z 
, znalezione w

metalograficznych zostały określone jako 
awianych monet z Nieprowic

ołów, czasem minimalną domieszkę srebra
że mamy do czynienia z wyrobem

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

ryc. 21, 37), o tyl
najdobitniej w subaeracie Trajana (ryc. 33)

                    

87.  
, s. 87; 2017, s. 943. 

Kaczanowski ,  Rodzińska-
Kaczanowski ,  Rodzińska-

Informacja otrzymana od pracowników M
2010, s. 33, przypis 42-44).

subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego 
i ok. 2,7% ołowiu z domieszką srebra – ok. 0,23%. Subaerat Hadriana (p

ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
ok. 38%, cyna ok. 45%, ołów ok. 7%; Bodzek

2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 

przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
także pochodzić z obiektu, który uległ destrukcji w wyniku pożaru

. Denar z Kalisza-Piwonic, A

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
nacięty na krawędzi. Zakładając ż

czy nie jest subaeratem (ryc. 39)
płytki, niewyraźny relief i niska waga (1,78

charakter, zarejestrowano także w 
funkcji monet rzymskich

ogłoby to odnosić się do ewentualnych zastoso

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó
silnie skorodowanych. W Nieprowicach są to monety (wstępnie określone jako 

151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171
także, z nadprośniańskich stanowisk w Wielkopolsce. Na wspomnianej już 

osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

, że została ona wykonana głównie z 
znalezione w małopolskich Aleksandrowicach

metalograficznych zostały określone jako subaeraty
awianych monet z Nieprowic, a 

srebra84. Zatem charakterystyczny wygląd monety, o którym była mowa 
że mamy do czynienia z wyrobem

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

, o tyle w omawianych właśnie denarach nie można tego stwierdzić 
(ryc. 33), który ma uszkodzoną krawędź, podobnie jak w egzemplarzu z 

 
-Nowak 2000
-Nowak 2000

Informacja otrzymana od pracowników Muzeum Okręgowego 
44). 

subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego 
ok. 0,23%. Subaerat Hadriana (p

ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
Bodzek 2003, s. 181n; 

2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 
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przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
trukcji w wyniku pożaru

Piwonic, Antonin Pius
 

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar
. Zakładając że tak jest w istocie, nacięcie sporządzono

(ryc. 39). Nieufność odbiorcy mogła wzbudzić słaba jakość 
płytki, niewyraźny relief i niska waga (1,78

charakter, zarejestrowano także w 
monet rzymskich

ogłoby to odnosić się do ewentualnych zastoso

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó

monety (wstępnie określone jako 
151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171

z nadprośniańskich stanowisk w Wielkopolsce. Na wspomnianej już 
osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

, że została ona wykonana głównie z metali nieszlachetnych
małopolskich Aleksandrowicach

subaeraty, zauważyć jednak można, że mają
, a w swoim składzie 

. Zatem charakterystyczny wygląd monety, o którym była mowa 
że mamy do czynienia z wyrobem niepełnowartościowym, ale 

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

e w omawianych właśnie denarach nie można tego stwierdzić 
, który ma uszkodzoną krawędź, podobnie jak w egzemplarzu z 

2000, s. 110-111. 
2000, s. 110-111; 

kręgowego Ziemi 

subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego 
ok. 0,23%. Subaerat Hadriana (p

ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
s. 181n; Biborski ,  Biborski

2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 

przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu
trukcji w wyniku pożaru79. 

 
Pius (?) (138-161)

W nieprowickim zestawie monet znajduje się także denar wybity dla Faustyny I (Antonin Pius?), 
e tak jest w istocie, nacięcie sporządzono

. Nieufność odbiorcy mogła wzbudzić słaba jakość 
płytki, niewyraźny relief i niska waga (1,78 

charakter, zarejestrowano także w Jakuszowicach
monet rzymskich, w której zawartość kruszcu w monecie

ogłoby to odnosić się do ewentualnych zastosowań w rzemiośle

Trzy monety zwracają uwagę ze względu na kolor powierzchni. Pokryte są
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó

monety (wstępnie określone jako 
151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171

z nadprośniańskich stanowisk w Wielkopolsce. Na wspomnianej już 
osadzie w Jastrzębnikach znaleziono denar Trajana z lat 103-111 o podobnym wyglądzie
tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

nieszlachetnych
małopolskich Aleksandrowicach

zauważyć jednak można, że mają
w swoim składzie mają 

. Zatem charakterystyczny wygląd monety, o którym była mowa 
niepełnowartościowym, ale 

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

e w omawianych właśnie denarach nie można tego stwierdzić 
, który ma uszkodzoną krawędź, podobnie jak w egzemplarzu z 

 
111; Bursche 2010, s. 202.

iemi Kaliskiej

subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego 
ok. 0,23%. Subaerat Hadriana (pierwowzór), wykonano z brązu cynowo

ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
Biborski ,  Biborski

2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 

przykłady monet znajdowanych w obrębie palenisk pieców lub w ich pobliżu78

161). Fot. A. Kędzierski

wybity dla Faustyny I (Antonin Pius?), 
e tak jest w istocie, nacięcie sporządzono

. Nieufność odbiorcy mogła wzbudzić słaba jakość 
 g). Egzemplarze z nacięciami, które 

Jakuszowicach
, w której zawartość kruszcu w monecie

wań w rzemiośle81

Pokryte są szarozieloną patyną, czasami 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó

monety (wstępnie określone jako 
151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171

z nadprośniańskich stanowisk w Wielkopolsce. Na wspomnianej już 
111 o podobnym wyglądzie

tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 

nieszlachetnych83. Interesujące
małopolskich Aleksandrowicach.

zauważyć jednak można, że mają
mają prawie wyłącznie cynę, miedź i 

. Zatem charakterystyczny wygląd monety, o którym była mowa 
niepełnowartościowym, ale 

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
widać bowiem nieszlachetne wnętrze, pozbawione srebrnego płaszcza (subaeraty Trajana i 

e w omawianych właśnie denarach nie można tego stwierdzić 
, który ma uszkodzoną krawędź, podobnie jak w egzemplarzu z 

2010, s. 202. 

aliskiej i Stacji Archeo

subaerat Trajana (pierwowzór) wykonany została z brązu cynowego – ok. 47,8% miedzi ok. 42,8% cyny 
ierwowzór), wykonano z brązu cynowo

ok. 33% miedzi, 36,9% cyny i 19,4% ołowiu. W tej publikacji także informacja o subaeracie z Krakowa
Biborski ,  Biborski  2003, s. 191

2010, s. 33. Mam tu na myśli monetę składająca się z nieszlachetnego jądra, powleczoną płaszczem z metalu 

78. Znaleziska takie mogły 

ot. A. Kędzierski 

wybity dla Faustyny I (Antonin Pius?), 
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szarozieloną patyną, czasami 
z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości takiej patyny obserwujemy także na niektó

monety (wstępnie określone jako subaeraty)
151 oraz denar Marka Aureliusza datowany na lata 171-172 

z nadprośniańskich stanowisk w Wielkopolsce. Na wspomnianej już 
111 o podobnym wyglądzie (ryc. 16)

tej uszkodzonej monety nie pokazuje nam wnętrza wykonanego z innego metalu niż powierzch
cechy zewnętrzne wskazują na dużą domieszkę metali nieszlachetnych. Jednocześnie z tego rejonu znana 
jest moneta o podobnych cechach zewnętrznych, która została przebadana metalograficznie. Badania te 
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. Na podstawie badań 
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. Zatem charakterystyczny wygląd monety, o którym była mowa 
będący 

O ile bowiem w niektórych przypadkach z Nieprowic mamy do czynienia z ewidentnym 
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Ryc.15.DenarzKalisza-Piwonic,AntoninPius(?)(138–161).Fot.A.Kędzierski

W nieprowickim zestawiemonet znajduje się także denar wybity dla Fau-
stynyI(AntoninPius?),prawdopodobnienaciętynakrawędzi.Zakładającżetak
jest w istocie, nacięcie sporządzono zapewne w celu sprawdzenia czy nie jest
subaeratem (ryc. 39). Nieufność odbiorcymogławzbudzić słaba jakośćwyko-
naniamonety— płytki, niewyraźny relief i niskawaga (1,78 g). Egzemplarze
znacięciami,któreprzypuszczalniemajątakisamcharakter,zarejestrowanotakże
w Jakuszowicach80.W takich przypadkach mielibyśmy wskazówkę dotyczącą
funkcjimonet rzymskich,wktórejzawartośćkruszcuwmoneciemiałabyzna-
czenie.Mogłobytoodnosićsiędoewentualnychzastosowańwrzemiośle81, lub
wskazywaćnajakąśrolęwwymianiehandlowej82.

Trzymonety zwracają uwagę zewzględunakolor powierzchni.Pokryte są
szarozieloną patyną, czasami z widocznymi wykwitami korozji. Pozostałości
takiejpatynyobserwujemytakżenaniektórychmonetachsilnieskorodowanych.
WNieprowicachsątomonety(wstępnieokreślonejakosubaeraty)Hadrianazlat
134–138iAntoninaPiusazlat149–151orazdenarMarkaAureliuszadatowany
nalata171–172(ryc.33,36,42).Tegotypumonetyznamytakże,znadprośniań-
skichstanowiskwWielkopolsce.NawspomnianejjużosadziewJastrzębnikach
znalezionodenarTrajanazlat103–111opodobnymwyglądzie(ryc.16).Przełom
tejuszkodzonejmonetyniepokazujenamwnętrzawykonanegozinnegometalu
niżpowierzchnia,ajejcechyzewnętrznewskazująnadużądomieszkęmetalinie-
szlachetnych.Jednocześnieztegorejonuznanajestmonetaopodobnychcechach
zewnętrznych, która została przebadanametalograficznie.Badania tewykazały,
żezostałaonawykonanagłówniezmetalinieszlachetnych83.Interesującewtym
kontekściesądwiemonety (denary),znalezionewmałopolskichAleksandrowi-
cach.Na podstawie badańmetalograficznych zostały określone jako subaeraty,
zauważyć jednak można, że mają cechy zewnętrzne podobne do omawianych
monet z Nieprowic, a w swoim składzie mają prawie wyłącznie cynę, miedź
iołów,czasemminimalnądomieszkęsrebra84.Zatemcharakterystycznywygląd

80Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000,s.110–111.
81Bursche,Kaczanowski, Rodzińska-Nowak2000,s.110–111;Bursche2010,s.202.
82Bursche2008,s.398–399.
83Informacja otrzymana od pracownikówMuzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i Stacji

ArcheologicznejPANwKaliszu(Romanowski 2010,s.33,przypis42–44).
84Bodzek2015,s.120,subaeratTrajana(pierwowzór)wykonanyzostałazbrązucynowego

—ok.47,8%miedziok.42,8%cynyiok.2,7%ołowiuzdomieszkąsrebra—ok.0,23%.Suba-
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monety, o którymbyłamowawyżej,wskazuje żemamy do czynienia zwyro-
bem niepełnowartościowym, ale swojej istocie nie będący subaeratem85. O ile
bowiemwniektórychprzypadkachzNieprowicmamydoczynieniazewident-
nymsubaeratami—widaćbowiemnieszlachetnewnętrze,pozbawionesrebrnego
płaszcza(subaeratyTrajanaiAntoninaPiusa,ryc.21,37),otylewomawianych
właśniedenarachniemożnategostwierdzić—najdobitniejwsubaeracieTrajana
(ryc.33),którymauszkodzonąkrawędź,podobniejakwegzemplarzuzJastrzęb-
nik.Moneta określona jako subaerat zAleksandrowic przypisany Hadrianowi,
takżewyglądemniewskazujeewidentnienajegoniepełnowartościowość,podczas
gdybadaniametalograficznewykazały, że jest przeciwnie86.Biorącpoduwagę
powyższeobserwacje, a takżeznaneustalenia87,należyzweryfikowaćużywaną
wdo tejporynomenklaturę.Monetprodukowanychze stopównieszlachetnych
metali,powleczonychconajwyżejcienkąsrebrnąpowłoką,niemożemytraktować
taksamojakklasycznychsubaeratów88.Miałyonewprowadzićwbłądodbiorcę
podobniejakteostatnie,jednakużytotuodmiennejtechniki89.Mającnauwadze
ich naśladowczy charakter i rzeczywisty skład użytego stopu,można opisać je
dośćściśle,jakonaśladownictwawykonanezbrązówcynowo-ołowiowych90.

19 

Jastrzębnik. Moneta określona jako subaerat z Aleksandrowic przypisany Hadrianowi, także wyglądem nie 
wskazuje ewidentnie na jego niepełnowartościowość, podczas gdy badania metalograficzne wykazały, że 
jest przeciwnie86. Biorąc pod uwagę powyższe obserwacje, a także znane ustalenia87, należy zweryfikować 
używaną w do tej pory nomenklaturę. Monet produkowanych ze stopów nieszlachetnych metali, 
powleczonych co najwyżej cienką srebrną powłoką, nie możemy traktować tak samo jak klasycznych 
subaeratów88. Miały one wprowadzić w błąd odbiorcę podobnie jak te ostatnie, jednak użyto tu odmiennej 
techniki89. Mając na uwadze ich naśladowczy charakter i rzeczywisty skład użytego stopu, można opisać je 
dość ściśle, jako naśladownictwa wykonane z brązów cynowo-ołowiowych90. 
 

   
Ryc. 16. Jastrzębniki, gm. Blizanów. Denar, Trajan, 103-111, men. Rzym (fot. A. Kędzierski) 

 
Nie można stwierdzić, czy dwie monety z Nieprowic pozbawione fragmentu krążka, były podzielone 
intencjonalnie91. Nie można tego też stwierdzić na pewno w stosunku do fragmentu nieokreślonego denara 
(ryc. 49). Tego rodzaju materiał znamy z licznych znalezisk, a podobne egzemplarze interpretuje się jako 
surowiec jubilerski92. 
 
Podsumowanie 
 

Rozkład chronologiczny monet rzymskich wpisuje się w chronologię pozostałych zabytków pozyskanych 
na terenie osady i może potwierdzać jej funkcjonowanie od fazy A2 młodszego okresu przedrzymskiego. 
Najmłodsza pozyskana moneta mogła funkcjonować, używając terminologii Eggersa, w kulturze żywej 
jeszcze co najmniej w późnym okresie rzymskim (faza C3) i można się spodziewać, że dalsze znaleziska 
monetarne rozszerzą tę chronologię aż po okres wędrówek ludów. Omawiany zestaw monet wpisuje się 
także w znany z innych osad małopolskich obraz, wskazując na tożsamy charakter tych znalezisk oraz 
uzupełniając informacje na temat podobieństwa struktury znalezisk osadniczych ze skarbami93. Obfitość 
materiału zabytkowego, w tym także numizmatycznego, wskazywać może, że mamy do czynienia z osadą o 
wyjątkowym, centralnym dla lokalnych stosunków charakterze. Monety rzymskie znane z Nieprowic, w 
swojej największej części, użytkowane były w obrębie osady zapewne w III w. (C1b-C2), a więc także w 
okresie późnorzymskim, kiedy to osada przeżywała okres największej prosperity. Istotne jest dostrzeżenie 
wśród znalezisk naśladowczych monet wykonanych z brązów cynowo-ołowiowych. Jednoznaczne 

                                                            
86 Patrz przypis 84. 
87 Tego typu imitacje były już przedmiotem obserwacji badaczy, np. Peter  2008, s. 390-391. 
88 Romanowski  2010, s. 33. 
89 Romanowski  2017, s. 944. 
90 Biorąc pod uwagę technikę wykonania (odlewanie) i wierne podobieństwo do oryginalnych monet, można je określić jako 

kopie, jednak przy braku pełnej wiedzy co do ich funkcji w „kulturze żywej”, może nie być to sformułowanie ścisłe, 
zwłaszcza z perspektywy kopii monet/numizmatów nowożytnych. Peter  2008, s. 391, opisuje je w języku angielskim, jako 
cast copies […] made from a copper-tin alloy. Sidarovich 2017, s. 129, przyp. 19, proponuje nazwać tego typu monety 
naśladowcze „barbarian copies”, nie podaje jednak składu chemicznego użytych stopów. A. Degler  2016, s. 15, użył na 
określenie tego typu naśladownictw sformułowania: „monety odlewane ze stopów metali nieszlachetnych”, które jest 
tłumaczeniem ang. „base metal issues”.  

91 Denar Hadriana z lat 119-122 i subaerat, którego pierwowzorem był denar Antonina Piusa bity dla Faustyny I z lat 141-161 (ryc. 
32, 38). 

92 Por. np. Bursche, Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak 2000, s. 110, 111n; Bodzek 2006, s. 212-213, nr 4; Kubiak 1979, 
nr 111; Rudnicki  2006, s. 106. W kwestii surowca, por. np.: Godłowski  1995, s. 159; Bursche, Kaczanowski,  
Rodzińska-Nowak 2000, s. 111n; Bursche 2010, s. 202; Romanowski 2017, s. 944. 

93 Romanowski  2017, 945. 

Ryc.16.Jastrzębniki,gm.Blizanów.Denar,Trajan,103–111,men.Rzym(fot.A.Kędzierski)

eratHadriana(pierwowzór),wykonanozbrązucynowo-ołowiowego—ok.33%miedzi,36,9%
cyny i19,4%ołowiu.Wtejpublikacji także informacjaosubaeraciezKrakowa-Bieżanowa—
miedźok.38%,cynaok.45%,ołówok.7%;Bodzek 2003,s.181n;Biborski, Biborski 2003,
s.191–192.

85Romanowski  2010, s. 33.Mam tu na myśli monetę składającą się z nieszlachetnego
jądra,powleczonąpłaszczemzmetaluszlachetnego.

86Patrzprzypis84.
87Tegotypuimitacjebyłyjużprzedmiotemobserwacjibadaczy,np.Peter 2008,s.390–391.
88Romanowski 2010,s.33.
89Romanowski 2017,s.944.
90Biorąc pod uwagę technikęwykonania (odlewanie) iwierne podobieństwo do oryginal-

nych monet, można je określić jako kopie, jednak przy braku pełnej wiedzy co do ich funk-
cji w „kulturze żywej”może nie być to sformułowanie ścisłe, zwłaszcza z perspektywy kopii
monet/numizmatównowożytnych.Peter 2008,s.391,opisujejewjęzykuangielskim,jakocast 
copies […] made from a copper-tin alloy.Sidarovich2017,s.129,przyp.19,proponujenazwać
tegotypumonetynaśladowcze„barbarian copies”,niepodaje jednakskładuchemicznegouży-
tych stopów.A.Degler 2016, s. 15, użyłnaokreślenie tego typunaśladownictw sformułowa-
nia: „monety odlewane ze stopówmetali nieszlachetnych”, które jest tłumaczeniem ang. „base  
metal issues”.
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Niemożnastwierdzić,czydwiemonetyzNieprowicpozbawionefragmentu
krążka,byłypodzieloneintencjonalnie91.Niemożnategoteżstwierdzićnapewno
wstosunkudofragmentunieokreślonegodenara(ryc.49).Tegorodzajumateriał
znamyzlicznychznalezisk,apodobneegzemplarzeinterpretujesięjakosurowiec
jubilerski92.

podsumowanie

Rozkład chronologicznymonet rzymskichwpisuje sięw chronologię pozo-
stałychzabytkówpozyskanychnaterenieosadyimożepotwierdzaćjejfunkcjo-
nowanieodfazyA2młodszegookresuprzedrzymskiego.Najmłodszapozyskana
monetamogła funkcjonować,używając terminologiiEggersa,wkulturzeżywej 
jeszcze co najmniej w późnym okresie rzymskim (faza C3) i można się spo-
dziewać, że dalsze znaleziskamonetarne rozszerzą tę chronologię aż po okres
wędrówekludów.Omawianyzestawmonetwpisujesię takżewznanyzinnych
osad małopolskich obraz, wskazując na tożsamy charakter tych znalezisk oraz
uzupełniając informacjena tematpodobieństwastrukturyznaleziskosadniczych
zeskarbami93.Obfitośćmateriałuzabytkowego,wtymtakżenumizmatycznego,
wskazywaćmoże,żemamydoczynieniazosadąowyjątkowym,centralnymdla
lokalnychstosunkówcharakterze.MonetyrzymskieznanezNieprowic,wswojej
największejczęści,użytkowanebyływobrębieosadyzapewnewIIIw.(C1b-C2), 
awięctakżewokresiepóźnorzymskim,kiedytoosadaprzeżywałaokresnajwięk-
szej prosperity. Istotne jest dostrzeżeniewśród znalezisk naśladowczychmonet
wykonanychzbrązówcynowo-ołowiowych.Jednoznacznewydzielenietejkate-
goriiznaleziskjestkonieczne,bowiemwdotychczasowymujęciutematu,wpol-
skiej literaturze, naśladownictwa tego typu utożsamiane były z subaeratami94.
Charakteromawianychnaśladownictw,musibyćprzedmiotemwszechstronnych,
dalszychbadańzperspektywypolskichznalezisk.

91DenarHadrianazlat119–122isubaerat,któregopierwowzorembyłdenarAntoninaPiusa
bitydlaFaustynyIzlat141–161(ryc.32,38).

92Por. np.Bursche,Kaczanowski,  Rodzińska-Nowak2000, s. 110, 111n;Bodzek
2006,s.212–213,nr4;Kubiak1979,nr111;Rudnicki 2006,s.106.Wkwestiisurowca,por.
np.:Godłowski 1995,s.159;Bursche,Kaczanowski, Rodzińska-Nowak2000,s.111n;
Bursche2010,s.202;Romanowski 2017,s.944.

93Romanowski 2017,945.
94Nakwestie tewskazywał jużwcześniejwspółautorniniejszegoartykułu:Romanowski

2010;2017.
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Monety rzymskie z Nieprowic — katalog95

1.Republika Rzymska,M.Tullius,denar,120przedChr.,men.Rzym.
Av.:ROMA,głowaRomywhełmiewprawo.LegendaAv.odprawejdolewej.Natwarzy
Romywybitapunca~N~.
Rv.:Wodcinku[M•TVLLI],Wiktoriazwróconawprawo,powozikwadrygą,wlewejręce
trzymapalmę,powyżejkwadrygiwieniec,podkońmi:X.
RRC280/1;2,40g;16×17mm,oś:↑k;stanśredni(ryc.17).

20 

wydzielenie tej kategorii znalezisk jest konieczne, bowiem w dotychczasowym ujęciu tematu, w polskiej 
literaturze, naśladownictwa tego typu utożsamiane były z subaeratami94. Charakter omawianych 
naśladownictw, musi być przedmiotem wszechstronnych, dalszych badań z perspektywy polskich znalezisk. 
 

Monety rzymskie z Nieprowic – katalog95 
 
1. Republika Rzymska, M. Tullius, denar, 120 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: ROMA, głowa Romy w hełmie w prawo. Legenda Av. od prawej do lewej. Na twarzy Romy wybita 
punca ~N~.  
Rv.: W odcinku [M•TVLLI], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi kwadrygą, w lewej ręce trzyma palmę, 
powyżej kwadrygi wieniec, pod końmi: X. 
RRC 280/1; 2,40 g, 16 ×17 mm, oś: ↑↗; stan średni (ryc. 17). 

  
Ryc. 17. Moneta nr 196 

 
2. Republika Rzymska, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, denar, 88 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: Popiersie Marsa w hełmie korynckim w prawo, z włócznią na lewym ramieniu oraz mieczem na 
prawym ramieniu. 
Rv.: W odcinku [C] •NLENTV[L], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi bigą, w prawej ręce trzyma 
wieniec. 
RRC 345/1; 3,54 g, 17 ×18 mm, oś: ↑←; stan średni (ryc. 18). Moneta dość silnie wytarta, pokryta patyną o 
barwie grafitowej. Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 18. Moneta nr 2 

 
3. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 69-71, men. Rzym. 
Av.: [I]MPCAESARVESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [COSIT]ER TRPOT, Pax stoi w lewo, w prawej ręce trzyma gałązkę, w lewej kaduceusz. 
RIC 9; 3,12 g; 18 mm, oś: ↑↘; stan dobry (ryc. 19). 

 
Ryc. 19. Moneta nr 3 

 

                                                            

94 Na kwestie te wskazywał już wcześniej współautor niniejszego artykułu: Romanowski  2010; 2017. 
95 Określenia katalogowe monet i opisy sporządzili: Andrzej Romanowski i Tomasz Więcek. 
96 Wszystkie fotografie monet z Nieprowic wykonał P. Dulęba. 

Ryc.17.Monetanr196

2.Republika Rzymska, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, denar, 88 przed Chr.,
men.Rzym.
Av.:PopiersieMarsawhełmiekorynckimwprawo,zwłóczniąnalewymramieniuoraz
mieczemnaprawymramieniu.
Rv.:Wodcinku[C]•NLENTV[L],Wiktoriazwróconawprawo,powozibigą,wprawej
ręcetrzymawieniec.
RRC 345/1; 3,54 g; 17 × 18 mm, oś: ↑←; stan średni (ryc. 18). Moneta dość silnie
wytarta,pokrytapatynąobarwiegrafitowej.Prawdopodobniezostałapoddanadziałaniu
wysokiejtemperatury.

20 

wydzielenie tej kategorii znalezisk jest konieczne, bowiem w dotychczasowym ujęciu tematu, w polskiej 
literaturze, naśladownictwa tego typu utożsamiane były z subaeratami94. Charakter omawianych 
naśladownictw, musi być przedmiotem wszechstronnych, dalszych badań z perspektywy polskich znalezisk. 
 

Monety rzymskie z Nieprowic – katalog95 
 
1. Republika Rzymska, M. Tullius, denar, 120 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: ROMA, głowa Romy w hełmie w prawo. Legenda Av. od prawej do lewej. Na twarzy Romy wybita 
punca ~N~.  
Rv.: W odcinku [M•TVLLI], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi kwadrygą, w lewej ręce trzyma palmę, 
powyżej kwadrygi wieniec, pod końmi: X. 
RRC 280/1; 2,40 g, 16 ×17 mm, oś: ↑↗; stan średni (ryc. 17). 

  
Ryc. 17. Moneta nr 196 

 
2. Republika Rzymska, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, denar, 88 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: Popiersie Marsa w hełmie korynckim w prawo, z włócznią na lewym ramieniu oraz mieczem na 
prawym ramieniu. 
Rv.: W odcinku [C] •NLENTV[L], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi bigą, w prawej ręce trzyma 
wieniec. 
RRC 345/1; 3,54 g, 17 ×18 mm, oś: ↑←; stan średni (ryc. 18). Moneta dość silnie wytarta, pokryta patyną o 
barwie grafitowej. Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 18. Moneta nr 2 

 
3. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 69-71, men. Rzym. 
Av.: [I]MPCAESARVESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [COSIT]ER TRPOT, Pax stoi w lewo, w prawej ręce trzyma gałązkę, w lewej kaduceusz. 
RIC 9; 3,12 g; 18 mm, oś: ↑↘; stan dobry (ryc. 19). 

 
Ryc. 19. Moneta nr 3 

 

                                                            

94 Na kwestie te wskazywał już wcześniej współautor niniejszego artykułu: Romanowski  2010; 2017. 
95 Określenia katalogowe monet i opisy sporządzili: Andrzej Romanowski i Tomasz Więcek. 
96 Wszystkie fotografie monet z Nieprowic wykonał P. Dulęba. 

Ryc.18.Monetanr2

3.Cesarstwo Rzymskie,Wespazjan,denar,69–71,men.Rzym.
Av.:[I]MPCAESARVESPASIANVSAVG,głowaWespazjanawwieńculaurowymwprawo.
Rv.:[COSIT]ERTRPOT,Paxstoiwlewo,wprawejręcetrzymagałązkę,wlewejkaduceusz.
RIC 9;3,12g;18mm,oś:↑m;standobry(ryc.19).

20 
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literaturze, naśladownictwa tego typu utożsamiane były z subaeratami94. Charakter omawianych 
naśladownictw, musi być przedmiotem wszechstronnych, dalszych badań z perspektywy polskich znalezisk. 
 

Monety rzymskie z Nieprowic – katalog95 
 
1. Republika Rzymska, M. Tullius, denar, 120 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: ROMA, głowa Romy w hełmie w prawo. Legenda Av. od prawej do lewej. Na twarzy Romy wybita 
punca ~N~.  
Rv.: W odcinku [M•TVLLI], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi kwadrygą, w lewej ręce trzyma palmę, 
powyżej kwadrygi wieniec, pod końmi: X. 
RRC 280/1; 2,40 g, 16 ×17 mm, oś: ↑↗; stan średni (ryc. 17). 

  
Ryc. 17. Moneta nr 196 

 
2. Republika Rzymska, Cn. Cornelius Lentulus Clodianus, denar, 88 przed Chr., men. Rzym. 
Av.: Popiersie Marsa w hełmie korynckim w prawo, z włócznią na lewym ramieniu oraz mieczem na 
prawym ramieniu. 
Rv.: W odcinku [C] •NLENTV[L], Wiktoria zwrócona w prawo, powozi bigą, w prawej ręce trzyma 
wieniec. 
RRC 345/1; 3,54 g, 17 ×18 mm, oś: ↑←; stan średni (ryc. 18). Moneta dość silnie wytarta, pokryta patyną o 
barwie grafitowej. Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 18. Moneta nr 2 

 
3. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 69-71, men. Rzym. 
Av.: [I]MPCAESARVESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [COSIT]ER TRPOT, Pax stoi w lewo, w prawej ręce trzyma gałązkę, w lewej kaduceusz. 
RIC 9; 3,12 g; 18 mm, oś: ↑↘; stan dobry (ryc. 19). 

 
Ryc. 19. Moneta nr 3 

 

                                                            

94 Na kwestie te wskazywał już wcześniej współautor niniejszego artykułu: Romanowski  2010; 2017. 
95 Określenia katalogowe monet i opisy sporządzili: Andrzej Romanowski i Tomasz Więcek. 
96 Wszystkie fotografie monet z Nieprowic wykonał P. Dulęba. 

Ryc.19.Monetanr3

95Określeniakatalogowemonetiopisysporządzili:AndrzejRomanowskiiTomaszWięcek.
96WszystkiefotografiemonetzNieprowicwykonałP.Dulęba.
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4.Cesarstwo Rzymskie,Wespazjan,denar,75,men.Rzym.
Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym
wprawo.Legendaodprawejdolewej.
Rv.:PONMAX[TR]PCOSVI,Paxsiedzina troniewlewo,wwyciągniętej ręce trzyma
gałązkę.
RIC90;3,08g;18×20mm,oś:↑↓;standobry(ryc.20).

21 

4. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 75, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: PONMAX [TR]PCOSVI, Pax siedzi na tronie w lewo, w wyciągniętej ręce trzyma gałązkę. 
RIC 90; 3,08 g; 18 × 20 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 20). 

 
Ryc. 20. Moneta nr 4 

 
5. Cesarstwo Rzymskie, Tytus, denar, 80, men. Rzym. 
Av.: [IMPTIT]VSCAESVESPASIANAVGP[M], głowa Tytusa w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: TR P I[X] IMP [XV COS] VII[I PP], tron z kłosami zboża. 
RIC 24a; 2,45 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↘; stan średni (ryc. 21). 

 
Ryc. 21. Moneta nr 5 

 
6. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 98-99, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM, głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PO]NTMAXTRPOTCOSII, Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości i paterę w 
wyciągniętej nad ołtarzem ręce. 
RIC 12; 3,01 g; 18 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 22). Moneta pokryta jest patyną o barwie grafitowej. 
Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 22. Moneta nr 6 

 
7. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, subaerat, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMP[TR]AIANOAVGG[ER]DACP[MTRP], popiersie Trajana w wieńcu laurowym i z draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: COS[VPPS]PQR [OPTIMOPRINC], Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 118cf (tam tylko aureus; sprostowanie w RIC II, Addenda, s. XIV, taki egzemplarz także w: BMC III, 
nr 281-287, s. 71-72, datowany na 106?); 2,11 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 23). Uszkodzona 
krawędź monety z prawej, dolnej strony Av. Zachowany niemal wyłącznie brązowy rdzeń monety, 
widoczne ślady srebrzenia na krawędzi. 

 
Ryc. 23. Moneta nr 7 

Ryc.20.Monetanr4

5.Cesarstwo Rzymskie,Tytus,denar,80,men.Rzym.
Av.: [IMPTIT]VSCAESVESPASIANAVGP[M], głowa Tytusa w wieńcu laurowym
wprawo.Legendaodprawejdolewej.
Rv.:TRPI[X]IMP[XVCOS]VII[IPP],tronzkłosamizboża.
RIC24a;2,45g;18×19mm,oś:↑m;stanśredni(ryc.21).

21 

4. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 75, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: PONMAX [TR]PCOSVI, Pax siedzi na tronie w lewo, w wyciągniętej ręce trzyma gałązkę. 
RIC 90; 3,08 g; 18 × 20 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 20). 

 
Ryc. 20. Moneta nr 4 

 
5. Cesarstwo Rzymskie, Tytus, denar, 80, men. Rzym. 
Av.: [IMPTIT]VSCAESVESPASIANAVGP[M], głowa Tytusa w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: TR P I[X] IMP [XV COS] VII[I PP], tron z kłosami zboża. 
RIC 24a; 2,45 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↘; stan średni (ryc. 21). 

 
Ryc. 21. Moneta nr 5 

 
6. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 98-99, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM, głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PO]NTMAXTRPOTCOSII, Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości i paterę w 
wyciągniętej nad ołtarzem ręce. 
RIC 12; 3,01 g; 18 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 22). Moneta pokryta jest patyną o barwie grafitowej. 
Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 22. Moneta nr 6 

 
7. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, subaerat, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMP[TR]AIANOAVGG[ER]DACP[MTRP], popiersie Trajana w wieńcu laurowym i z draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: COS[VPPS]PQR [OPTIMOPRINC], Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 118cf (tam tylko aureus; sprostowanie w RIC II, Addenda, s. XIV, taki egzemplarz także w: BMC III, 
nr 281-287, s. 71-72, datowany na 106?); 2,11 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 23). Uszkodzona 
krawędź monety z prawej, dolnej strony Av. Zachowany niemal wyłącznie brązowy rdzeń monety, 
widoczne ślady srebrzenia na krawędzi. 

 
Ryc. 23. Moneta nr 7 

Ryc.21.Monetanr5

6.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,98–99,men.Rzym.
Av.:IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM,głowaTrajanawwieńculaurowymwprawo.
Rv.:[PO]NTMAXTRPOTCOSII,Concordiasiedzącawlewo,trzymapodwójnyrógobfi-
tościipateręwwyciągniętejnadołtarzemręce.
RIC12;3,01g;18mm,oś:↑l;stanśredni(ryc.22).Monetapokrytajestpatynąobarwie
grafitowej.Prawdopodobniezostałapoddanadziałaniuwysokiejtemperatury.

21 

4. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 75, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: PONMAX [TR]PCOSVI, Pax siedzi na tronie w lewo, w wyciągniętej ręce trzyma gałązkę. 
RIC 90; 3,08 g; 18 × 20 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 20). 

 
Ryc. 20. Moneta nr 4 

 
5. Cesarstwo Rzymskie, Tytus, denar, 80, men. Rzym. 
Av.: [IMPTIT]VSCAESVESPASIANAVGP[M], głowa Tytusa w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: TR P I[X] IMP [XV COS] VII[I PP], tron z kłosami zboża. 
RIC 24a; 2,45 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↘; stan średni (ryc. 21). 

 
Ryc. 21. Moneta nr 5 

 
6. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 98-99, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM, głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PO]NTMAXTRPOTCOSII, Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości i paterę w 
wyciągniętej nad ołtarzem ręce. 
RIC 12; 3,01 g; 18 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 22). Moneta pokryta jest patyną o barwie grafitowej. 
Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 22. Moneta nr 6 

 
7. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, subaerat, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMP[TR]AIANOAVGG[ER]DACP[MTRP], popiersie Trajana w wieńcu laurowym i z draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: COS[VPPS]PQR [OPTIMOPRINC], Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 118cf (tam tylko aureus; sprostowanie w RIC II, Addenda, s. XIV, taki egzemplarz także w: BMC III, 
nr 281-287, s. 71-72, datowany na 106?); 2,11 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 23). Uszkodzona 
krawędź monety z prawej, dolnej strony Av. Zachowany niemal wyłącznie brązowy rdzeń monety, 
widoczne ślady srebrzenia na krawędzi. 

 
Ryc. 23. Moneta nr 7 

Ryc.22.Monetanr6

7.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,subaerat,103–111,men.Rzym.
Av.: IMP[TR]AIANOAVGG[ER]DACP[MTRP], popiersieTrajanawwieńcu laurowym
izdraperiąnalewymramieniu,wprawo.
Rv.: COS[VPPS]PQR [OPTIMOPRINC], Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości
iwagę.
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RIC118cf(tamtylkoaureus;sprostowaniewRICII,Addenda,s.XIV, takiegzemplarz
takżew:BMCIII,nr281–287,s.71–72,datowanyna106?);2,11g;17×18mm,oś:↑↓;
stanzły(ryc.23).Uszkodzonakrawędźmonetyzprawej,dolnejstronyAv.Zachowany
niemalwyłączniebrązowyrdzeńmonety,widoczneśladysrebrzenianakrawędzi.

21 

4. Cesarstwo Rzymskie, Wespazjan, denar, 75, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESAR VESPASIANVSAVG, głowa Wespazjana w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: PONMAX [TR]PCOSVI, Pax siedzi na tronie w lewo, w wyciągniętej ręce trzyma gałązkę. 
RIC 90; 3,08 g; 18 × 20 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 20). 

 
Ryc. 20. Moneta nr 4 

 
5. Cesarstwo Rzymskie, Tytus, denar, 80, men. Rzym. 
Av.: [IMPTIT]VSCAESVESPASIANAVGP[M], głowa Tytusa w wieńcu laurowym w prawo. Legenda od 
prawej do lewej. 
Rv.: TR P I[X] IMP [XV COS] VII[I PP], tron z kłosami zboża. 
RIC 24a; 2,45 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↘; stan średni (ryc. 21). 

 
Ryc. 21. Moneta nr 5 

 
6. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 98-99, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERVATRAIANAVGGERM, głowa Trajana w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PO]NTMAXTRPOTCOSII, Concordia siedząca w lewo, trzyma podwójny róg obfitości i paterę w 
wyciągniętej nad ołtarzem ręce. 
RIC 12; 3,01 g; 18 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 22). Moneta pokryta jest patyną o barwie grafitowej. 
Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 22. Moneta nr 6 

 
7. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, subaerat, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMP[TR]AIANOAVGG[ER]DACP[MTRP], popiersie Trajana w wieńcu laurowym i z draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: COS[VPPS]PQR [OPTIMOPRINC], Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 118cf (tam tylko aureus; sprostowanie w RIC II, Addenda, s. XIV, taki egzemplarz także w: BMC III, 
nr 281-287, s. 71-72, datowany na 106?); 2,11 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 23). Uszkodzona 
krawędź monety z prawej, dolnej strony Av. Zachowany niemal wyłącznie brązowy rdzeń monety, 
widoczne ślady srebrzenia na krawędzi. 

 
Ryc. 23. Moneta nr 7 Ryc.23.Monetanr7

8.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,103–111,men.Rzym.
Av.: IMPTRAIANOAVGGERDACPMTRPCOSVPP, popiersieTrajanawwieńcu lauro-
wym,zdraperiąnalewymramieniuiwpancerzu,wprawo.
Rv.:SPQROPTIMOPRINCIPI,Paxsiedziwlewo,trzymagałązkęiberło,przedniąklę-
czącyDak.
RIC189;2,94g;19mm,oś:↑↓;standobry(ryc.24).
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8. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMPTRAIANOAVGGERDACPMTRPCOSVPP, popiersie Trajana w wieńcu laurowym, z draperią na 
lewym ramieniu i w pancerzu, w prawo. 
Rv.: SPQROPTIMOPRINCIPI, Pax siedzi w lewo, trzyma gałązkę i berło, przed nią klęczący Dak. 
RIC 189; 2,94 g; 19 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 24). 

 
Ryc. 24. Moneta nr 8 

 
9. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 103-111, men. Rzym. 
Av.: IMPTRAIANOA[VG GERDACPMTRPCOSV]PP, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i draperii, w 
prawo. 
Rv.: SPQROPTIMO[PRI]NCIPI, półnaga Wiktoria stoi w lewo, w wyciągniętej prawej ręce trzyma wieniec, 
w lewej gałązkę palmową. 
RIC 193 (tu błędny odsyłacz do opisu Rv.); 3,17 g; 17 × 19 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 25). Na 
powierzchniach monety liczne wypuczenia metalu. 

 
Ryc. 25. Moneta nr 9 

 
10. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 112-114, men. Rzym. 
Av.: IMPTRAIANOAVGGERDACPMTRPCOSVIPP, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: SPQROPTIMOPRINCIPI, Abundantia stoi w lewo, trzyma kłosy zboża i róg obfitości. U jej stóp stoi 
dziecko trzymające zwój. W odcinku: ALIMITAL. 
RIC 243; 2,83 g; 19 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 26). 

 
Ryc. 26. Moneta nr 10 

 
11. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 114-117, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERMDAC, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: [PA]RTH[ICOPMTRPCOSVIPPSPQR], Fortuna siedzi na tronie w lewo, trzyma róg obfitości i 
kotwicę. W odcinku: [FORTRED].  
RIC 315-316 v.; 2,67 g; 19 × 20 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 27). Rv. silnie wytarty. 

 
Ryc. 27. Moneta nr 11 

Ryc.24.Monetanr8

9.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,103–111,men.Rzym.
Av.:IMPTRAIANOA[VGGERDACPMTRPCOSV]PP,popiersieTrajanawwieńculau-
rowymidraperii,wprawo.
Rv.: SPQROPTIMO[PRI]NCIPI, półnagaWiktoria stoiw lewo,wwyciągniętej prawej
ręcetrzymawieniec,wlewejgałązkępalmową.
RIC 193 (tu błędny odsyłacz do opisu Rv.); 3,17 g; 17 × 19mm, oś: ↑l; stan średni
(ryc.25).Napowierzchniachmonetylicznewypuczeniametalu.
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Av.:IMPTRAIANOAVGGERDACPMTRPCOSVIPP,popiersieTrajanawwieńculauro-
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Ryc.26.Monetanr10

11.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,114–117,men.Rzym.
Av.:IMPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERMDAC,popiersieTrajanawwieńculauro-
wymidraperiąnalewymramieniu,wprawo.
Rv.:[PA]RTH[ICOPMTRPCOSVIPPSPQR],Fortunasiedzinatroniewlewo,trzymaróg
obfitościikotwicę.Wodcinku:[FORTRED].
RIC315–316v.;2,67g;19×20mm,oś:↑l;stanśredni(ryc.27).Rv.silniewytarty.
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11. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 114-117, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERMDAC, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: [PA]RTH[ICOPMTRPCOSVIPPSPQR], Fortuna siedzi na tronie w lewo, trzyma róg obfitości i 
kotwicę. W odcinku: [FORTRED].  
RIC 315-316 v.; 2,67 g; 19 × 20 mm, oś: ↑↙; stan średni (ryc. 27). Rv. silnie wytarty. 

 
Ryc. 27. Moneta nr 11 Ryc.27.Monetanr11

12.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,114–117,men.Rzym.
Av.: [I]MPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERDACPARTHICO, popiersie Trajana
wwieńculaurowymidraperii,wprawo.
Rv.:PMTRPCOS[VI]PPSPQR,Marsidącywprawotrzymatropaioniwłócznię.
RIC 340; 2,77 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 28). Moneta pokryta ciemną
patyną.
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12. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 114-117, men. Rzym. 
Av.: [I]MPCAESNERTRAIANOPTIMAVGGERDACPARTHICO, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i 
draperii, w prawo. 
Rv.: PMTRPCOS [VI]PPSPQR, Mars idący w prawo trzyma tropaion i włócznię.  
RIC 340; 2,77 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 28). Moneta pokryta ciemną patyną.  

 
Ryc. 28. Moneta nr 12 

 
13. Cesarstwo Rzymskie, Trajan, denar, 114-117, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESNERTRAIANOOPTIMOAVGGERDAC, popiersie Trajana w wieńcu laurowym i egidą, w 
prawo. 
Rv.: PMTRPCOS VIPPSPQR, Geniusz stoi w lewo, w prawej ręce trzyma paterę, w lewej kłosy.  
RIC 348; 3,16 g; 17 × 20 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 29). 

 
Ryc. 29. Moneta nr 13 

 
14. Cesarstwo Rzymskie, Trajan(?), denar, 98-117, men. Rzym. 
Av.: Legenda nieczytelna. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo.  
Rv.: Legenda i przedstawienie nieczytelne.  
RIC ?; 1,98 g; 16 mm, oś: ?; stan zły (ryc. 30). Moneta nadtopiona, poddana bezpośredniemu działaniu 
wysokiej temperatury.  

  
Ryc. 30. Moneta nr 14 

 
15. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, denar, 119-122, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESARTRA[IANH]ADRIANVSAVG, popiersie Hadriana w wieńcu laurowym i draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: PMTRP COSIII, Fortuna stoi w lewo, prawa ręka oparta o ster, w lewej, opartej o kolumnę, róg 
obfitości.  
RIC 86 (tu błędny odsyłacz do opisu Rv. – jest do nr 83, powinien być do 85); 2,23 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; 
stan dobry (ryc. 31). Moneta ma uszkodzoną krawędź w dolnej części Av. Jest to półokrągło zakończone 
wyszczerbienie, które mogło powstać przy próbie wykonania otworu.  

 
Ryc. 31. Moneta nr 15 

Ryc.28.Monetanr12

13.Cesarstwo Rzymskie,Trajan,denar,114–117,men.Rzym.
Av.:IMPCAESNERTRAIANOOPTIMOAVGGERDAC,popiersieTrajanawwieńculau-
rowymiegidą,wprawo.
Rv.:PMTRPCOSVIPPSPQR,Geniuszstoiwlewo,wprawejręcetrzymapaterę,wlewej
kłosy.
RIC348;3,16g;17×20mm,oś:↑↓;standobry(ryc.29).
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Ryc.29.Monetanr13
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14.Cesarstwo Rzymskie,Trajan(?),denar,98–117,men.Rzym.
Av.:Legendanieczytelna.Popiersiecesarzawwieńculaurowymwprawo.
Rv.:Legendaiprzedstawienienieczytelne.
RIC?;1,98g;16mm,oś:?;stanzły(ryc.30).Monetanadtopiona,poddanabezpośred-
niemudziałaniuwysokiejtemperatury.
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15. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, denar, 119-122, men. Rzym. 
Av.: IMPCAESARTRA[IANH]ADRIANVSAVG, popiersie Hadriana w wieńcu laurowym i draperią na 
lewym ramieniu, w prawo. 
Rv.: PMTRP COSIII, Fortuna stoi w lewo, prawa ręka oparta o ster, w lewej, opartej o kolumnę, róg 
obfitości.  
RIC 86 (tu błędny odsyłacz do opisu Rv. – jest do nr 83, powinien być do 85); 2,23 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; 
stan dobry (ryc. 31). Moneta ma uszkodzoną krawędź w dolnej części Av. Jest to półokrągło zakończone 
wyszczerbienie, które mogło powstać przy próbie wykonania otworu.  

 
Ryc. 31. Moneta nr 15 

Ryc.30.Monetanr14

15.Cesarstwo Rzymskie,Hadrian,denar,119–122,men.Rzym.
Av.: IMPCAESARTRA[IANH]ADRIANVSAVG, popiersie Hadriana w wieńcu lauro-
wymidraperiąnalewymramieniu,wprawo.
Rv.: PMTRP COSIII, Fortuna stoi w lewo, prawa ręka oparta o ster, w lewej, opartej
okolumnę,rógobfitości.
RIC86(tubłędnyodsyłaczdoopisuRv.—jestdonr83,powinienbyćdo85);2,23g;
17×18mm,oś:↑↓;standobry(ryc.31).Monetamauszkodzonąkrawędźwdolnejczę-
ściAv.Jest topółokrągłozakończonewyszczerbienie,któremogłopowstaćprzypróbie
wykonaniaotworu.
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Ryc.31.Monetanr15

16.Cesarstwo Rzymskie,Hadrian,denar,119–122,men.Rzym.
Av.:[IMP]CAESARTRAIAN[HADRIANVSAVG],popiersieHadrianawwieńculauro-
wym,draperiiipancerzu,wprawo.
Rv.: PMTR[P COSIII], Salus siedzi na tronie w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą
karmizpaterywężaowiniętegowokółołtarza.WodcinkuSALAVG.
RIC137c;2,23g;18×15mm,oś:↑l;stanzły(ryc.32).Monetaułamana,brak⅓krążka
zprawejstronyAv.Pokrytajestpatynąobarwiegrafitowej.Prawdopodobniezostałapod-
danadziałaniuwysokiejtemperatury.
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16. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, denar, 119-122, men. Rzym. 
Av.: [IMP]CAESARTRAIAN [HADRIANVSAVG], popiersie Hadriana w wieńcu laurowym, draperii i 
pancerzu, w prawo. 
Rv.: PMTR[P COSIII], Salus siedzi na tronie w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą karmi z patery węża 
owiniętego wokół ołtarza. W odcinku SALAVG. 
RIC 137c; 2,23 g; 18 × 15 mm, oś: ↑↙; stan zły (ryc. 32). Moneta ułamana, brak ⅓ krążka z prawej strony 
Av. Pokryta jest patyną o barwie grafitowej. Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej 
temperatury.  

 
Ryc. 32. Moneta nr 16 

 
17. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 134-138, men. Rzym. 
Av.: HADRIANVS AVGCOSIIIPP, głowa Hadriana w prawo. 
Rv.: [S]ALV[S] AVG, Salus stoi w lewo, trzyma berło i paterę nad ołtarzem. 
RIC 268; 2,47 g; 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 33). Zielonoszara patyna z licznymi wykwitami związków 
miedzi. 
 

 
Ryc. 33. Moneta nr 17 

 
18. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian (Sabina), denar, 134-136, men. Rzym. 
Av.: SABINA AVGVSTA, popiersie Sabiny w draperii i diademie, w prawo. 
Rv.: [CO]NCOR DIA[AVG], Concordia stoi w lewo oparta o kolumnę, trzyma paterę i róg obfitości. 
RIC 390; 3,02 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 34). Moneta ma wyszczerbioną krawędź w dolnej części 
Av. Silnie skorodowana powierzchnia Rv. 

 
Ryc. 34. Moneta nr 18 

 
19. Cesarstwo Rzymskie, Antonin Pius, denar, 140-143, men. Rzym. 
Av.: ANTONINVS[AVG] PIVSPPCOSIII, głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PA]X AVG, Pax stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 78; 2,87 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 35). 

 
Ryc. 35. Moneta nr 19 

Ryc.32.Monetanr16
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17. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 
134–138,men.Rzym.
Av.:HADRIANVSAVGCOSIIIPP,głowaHadrianawprawo.
Rv.:[S]ALV[S]AVG,Salusstoiwlewo,trzymaberłoipateręnadołtarzem.
RIC268; 2,47g; 17mm,oś: ↑↓; stan średni (ryc. 33).Zielonoszara patyna z licznymi
wykwitamizwiązkówmiedzi.
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18. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian (Sabina), denar, 134-136, men. Rzym. 
Av.: SABINA AVGVSTA, popiersie Sabiny w draperii i diademie, w prawo. 
Rv.: [CO]NCOR DIA[AVG], Concordia stoi w lewo oparta o kolumnę, trzyma paterę i róg obfitości. 
RIC 390; 3,02 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 34). Moneta ma wyszczerbioną krawędź w dolnej części 
Av. Silnie skorodowana powierzchnia Rv. 
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19. Cesarstwo Rzymskie, Antonin Pius, denar, 140-143, men. Rzym. 
Av.: ANTONINVS[AVG] PIVSPPCOSIII, głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PA]X AVG, Pax stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 78; 2,87 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 35). 
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Ryc.33.Monetanr17

18.Cesarstwo Rzymskie,Hadrian (Sabina),denar,134–136,men.Rzym.
Av.:SABINAAVGVSTA,popiersieSabinywdraperiiidiademie,wprawo.
Rv.: [CO]NCOR DIA[AVG], Concordia stoi w lewo oparta o kolumnę, trzyma paterę
irógobfitości.
RIC390;3,02g;18mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.34).Monetamawyszczerbionąkrawędź
wdolnejczęściAv.SilnieskorodowanapowierzchniaRv.
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18. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian (Sabina), denar, 134-136, men. Rzym. 
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19. Cesarstwo Rzymskie, Antonin Pius, denar, 140-143, men. Rzym. 
Av.: ANTONINVS[AVG] PIVSPPCOSIII, głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PA]X AVG, Pax stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 78; 2,87 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 35). 
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Ryc.34.Monetanr18

19.Cesarstwo Rzymskie,AntoninPius,denar,140–143,men.Rzym.
Av.:ANTONINVS[AVG]PIVSPPCOSIII,głowacesarzawwieńculaurowymwprawo.
Rv.:[PA]XAVG,Paxstoiwlewo,trzymarógobfitościigałązkę.
RIC78;2,87g;16×17mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.35).
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16. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, denar, 119-122, men. Rzym. 
Av.: [IMP]CAESARTRAIAN [HADRIANVSAVG], popiersie Hadriana w wieńcu laurowym, draperii i 
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owiniętego wokół ołtarza. W odcinku SALAVG. 
RIC 137c; 2,23 g; 18 × 15 mm, oś: ↑↙; stan zły (ryc. 32). Moneta ułamana, brak ⅓ krążka z prawej strony 
Av. Pokryta jest patyną o barwie grafitowej. Prawdopodobnie została poddana działaniu wysokiej 
temperatury.  

 
Ryc. 32. Moneta nr 16 

 
17. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 134-138, men. Rzym. 
Av.: HADRIANVS AVGCOSIIIPP, głowa Hadriana w prawo. 
Rv.: [S]ALV[S] AVG, Salus stoi w lewo, trzyma berło i paterę nad ołtarzem. 
RIC 268; 2,47 g; 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 33). Zielonoszara patyna z licznymi wykwitami związków 
miedzi. 
 

 
Ryc. 33. Moneta nr 17 

 
18. Cesarstwo Rzymskie, Hadrian (Sabina), denar, 134-136, men. Rzym. 
Av.: SABINA AVGVSTA, popiersie Sabiny w draperii i diademie, w prawo. 
Rv.: [CO]NCOR DIA[AVG], Concordia stoi w lewo oparta o kolumnę, trzyma paterę i róg obfitości. 
RIC 390; 3,02 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 34). Moneta ma wyszczerbioną krawędź w dolnej części 
Av. Silnie skorodowana powierzchnia Rv. 
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19. Cesarstwo Rzymskie, Antonin Pius, denar, 140-143, men. Rzym. 
Av.: ANTONINVS[AVG] PIVSPPCOSIII, głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [PA]X AVG, Pax stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 78; 2,87 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 35). 

 
Ryc. 35. Moneta nr 19 Ryc.35.Monetanr19

20. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowio-
wego,149–151,men.Rzym.
Av.: AN[TONINVSAVG PIVSPPTRPXIII], głowa cesarza w wieńcu laurowym(?)
wprawo.
Rv.: [COS] IIII, Fortuna stoi w lewo, trzyma róg obfitości w lewej ręce i ster oparty
oziemięwprawej.
RIC188,194;3,22g;17×19mm,oś:↑↑;stanzły(ryc.36).Możliwewariantylegendy
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awersuto:…TRPXIII(RIC188)lub…TRPXIIII(RIC194).Napowierzchniachmonety
widocznemiedzianewykwity,częściowookoncentrycznymkształcie;charakterystyczna,
szarozielonapatyna.
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20. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 149-151, men. 
Rzym. 
Av.: AN[TONINVSAVG PIVSPPTRPXIII], głowa cesarza w wieńcu laurowym(?) w prawo. 
Rv.: [COS] IIII, Fortuna stoi w lewo, trzyma róg obfitości w lewej ręce i ster oparty o ziemię w prawej. 
RIC 188, 194; 3,22 g; 17 × 19 mm, oś: ↑↑; stan zły (ryc. 36). Możliwe warianty legendy awersu to: 
…TRPXIII (RIC 188) lub …TRPXIIII (RIC 194). Na powierzchniach monety widoczne miedziane 
wykwity, częściowo o koncentrycznym kształcie; charakterystyczna, szarozielona patyna. 

  
Ryc. 36. Moneta nr 20 

 
21. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, subaerat, po 138-161, men. Rzym. 
Av.: [ANTON]INVS AVG[...], głowa cesarza w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Fortuna(?) stojąca w lewo trzyma prawą rękę opartą o ster, w lewej róg obfitości. 
RIC (?); 2,54 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 37). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie mało czytelne. Możliwe ściślejsze datowanie to: 139 (RIC 41, 49) lub 148-149 (RIC 188). 

 
Ryc. 37. Moneta nr 21 

 
22. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), subaerat, 141-161, men. Rzym. 
Av.: Legenda nieczytelna, popiersie Faustyny I w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Junona siedzi na tronie w prawo, trzymając berło. 
RIC 363(?); 2,51 g; 14 × 17 mm, oś: ↑↙; stan zły (ryc. 38). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie słabo czytelne. Brak fragmentu (ok. ¼), z lewej strony Av.  

 
Ryc. 38. Moneta nr 22 

 
23. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), denar, 141-161, men. Rzym. 
Av.: [DIVAFAV STINA], popiersie Faustyny I w draperii w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Ceres(?) stojąca w lewo trzyma pochodnię w prawej ręce, w lewej berło. 
RIC (?); 1,78 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 39). Moneta ma wyszczerbioną krawędź z górnej, prawej 
strony Av. (najprawdopodobniej nacięcie). Miękkie krawędzie rysunku. Niska waga i cechy wizualne 
metalu budzą wątpliwości co do kruszcu. Możliwe określenie katalogowe to RIC 356. 

 
Ryc. 39. Moneta nr 23 

 

Ryc.36.Monetanr20

21. Cesarstwo Rzymskie,AntoninusPius,subaerat,po138–161,men.Rzym.
Av.:[ANTON]INVSAVG[...],głowacesarzawprawo.
Rv.: Legenda nieczytelna, Fortuna(?) stojąca w lewo trzyma prawą rękę opartą o ster,
wlewejrógobfitości.
RIC (?); 2,54 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 37). Zachowany wyłącznie brą-
zowy rdzeń. Obie powierzchnie mało czytelne. Możliwe ściślejsze datowanie to: 139
(RIC41,49)lub148–149(RIC188).

25 

 
20. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 149-151, men. 
Rzym. 
Av.: AN[TONINVSAVG PIVSPPTRPXIII], głowa cesarza w wieńcu laurowym(?) w prawo. 
Rv.: [COS] IIII, Fortuna stoi w lewo, trzyma róg obfitości w lewej ręce i ster oparty o ziemię w prawej. 
RIC 188, 194; 3,22 g; 17 × 19 mm, oś: ↑↑; stan zły (ryc. 36). Możliwe warianty legendy awersu to: 
…TRPXIII (RIC 188) lub …TRPXIIII (RIC 194). Na powierzchniach monety widoczne miedziane 
wykwity, częściowo o koncentrycznym kształcie; charakterystyczna, szarozielona patyna. 

  
Ryc. 36. Moneta nr 20 

 
21. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, subaerat, po 138-161, men. Rzym. 
Av.: [ANTON]INVS AVG[...], głowa cesarza w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Fortuna(?) stojąca w lewo trzyma prawą rękę opartą o ster, w lewej róg obfitości. 
RIC (?); 2,54 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 37). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie mało czytelne. Możliwe ściślejsze datowanie to: 139 (RIC 41, 49) lub 148-149 (RIC 188). 

 
Ryc. 37. Moneta nr 21 

 
22. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), subaerat, 141-161, men. Rzym. 
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Ryc. 38. Moneta nr 22 

 
23. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), denar, 141-161, men. Rzym. 
Av.: [DIVAFAV STINA], popiersie Faustyny I w draperii w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Ceres(?) stojąca w lewo trzyma pochodnię w prawej ręce, w lewej berło. 
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Ryc.37.Monetanr21

22.Cesarstwo Rzymskie,AntoninusPius(FaustynaI),subaerat,141–161,men.Rzym.
Av.:Legendanieczytelna,popiersieFaustynyIwprawo.
Rv.:Legendanieczytelna,Junonasiedzinatroniewprawo,trzymającberło.
RIC363(?);2,51g;14×17mm,oś:↑l;stanzły(ryc.38).Zachowanywyłączniebrą-
zowyrdzeń.Obiepowierzchniesłaboczytelne.Brakfragmentu(ok.¼),zlewejstronyAv.
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22. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), subaerat, 141-161, men. Rzym. 
Av.: Legenda nieczytelna, popiersie Faustyny I w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Junona siedzi na tronie w prawo, trzymając berło. 
RIC 363(?); 2,51 g; 14 × 17 mm, oś: ↑↙; stan zły (ryc. 38). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie słabo czytelne. Brak fragmentu (ok. ¼), z lewej strony Av.  
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23. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), denar, 141-161, men. Rzym. 
Av.: [DIVAFAV STINA], popiersie Faustyny I w draperii w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Ceres(?) stojąca w lewo trzyma pochodnię w prawej ręce, w lewej berło. 
RIC (?); 1,78 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 39). Moneta ma wyszczerbioną krawędź z górnej, prawej 
strony Av. (najprawdopodobniej nacięcie). Miękkie krawędzie rysunku. Niska waga i cechy wizualne 
metalu budzą wątpliwości co do kruszcu. Możliwe określenie katalogowe to RIC 356. 
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Ryc.38.Monetanr22

23.Cesarstwo Rzymskie,AntoninusPius (Faustyna I),denar,141–161,men.Rzym.
Av.:[DIVAFAVSTINA],popiersieFaustynyIwdraperiiwprawo.
Rv.: Legenda nieczytelna, Ceres(?) stojąca w lewo trzyma pochodnię w prawej ręce,
wlewejberło.
RIC (?);1,78g;18mm,oś:↑↓; stanzły (ryc.39).Monetamawyszczerbionąkrawędź
zgórnej,prawejstronyAv.(najprawdopodobniejnacięcie).Miękkiekrawędzierysunku.
Niskawagaicechywizualnemetalubudząwątpliwościcodokruszcu.Możliweokreśle-
niekatalogowetoRIC356.
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Ryc. 36. Moneta nr 20 

 
21. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius, subaerat, po 138-161, men. Rzym. 
Av.: [ANTON]INVS AVG[...], głowa cesarza w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Fortuna(?) stojąca w lewo trzyma prawą rękę opartą o ster, w lewej róg obfitości. 
RIC (?); 2,54 g; 18 × 19 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 37). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie mało czytelne. Możliwe ściślejsze datowanie to: 139 (RIC 41, 49) lub 148-149 (RIC 188). 

 
Ryc. 37. Moneta nr 21 

 
22. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), subaerat, 141-161, men. Rzym. 
Av.: Legenda nieczytelna, popiersie Faustyny I w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Junona siedzi na tronie w prawo, trzymając berło. 
RIC 363(?); 2,51 g; 14 × 17 mm, oś: ↑↙; stan zły (ryc. 38). Zachowany wyłącznie brązowy rdzeń. Obie 
powierzchnie słabo czytelne. Brak fragmentu (ok. ¼), z lewej strony Av.  

 
Ryc. 38. Moneta nr 22 

 
23. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Faustyna I), denar, 141-161, men. Rzym. 
Av.: [DIVAFAV STINA], popiersie Faustyny I w draperii w prawo. 
Rv.: Legenda nieczytelna, Ceres(?) stojąca w lewo trzyma pochodnię w prawej ręce, w lewej berło. 
RIC (?); 1,78 g; 18 mm, oś: ↑↓; stan zły (ryc. 39). Moneta ma wyszczerbioną krawędź z górnej, prawej 
strony Av. (najprawdopodobniej nacięcie). Miękkie krawędzie rysunku. Niska waga i cechy wizualne 
metalu budzą wątpliwości co do kruszcu. Możliwe określenie katalogowe to RIC 356. 

 
Ryc. 39. Moneta nr 23 

 

Ryc.39.Monetanr23

24.Cesarstwo Rzymskie,Antoninus Pius (MarekAureliusz),denar,145–147,men.
Rzym.
Av.:AVRELIVSCAESARAVGPIIF,głowaMarkaAureliuszawprawo.
Rv.:COSII,Honosstoiwlewo,trzymarógobfitościigałązkę.
RIC429a;2,90g;17×18mm,oś:↑↓;standobry(ryc.40).

26 

24. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Marek Aureliusz), denar, 145-147, men. Rzym. 
Av.: AVRELIVSCAE SARAVGPIIF, głowa Marka Aureliusza w prawo. 
Rv.: COS II, Honos stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 429a; 2,90 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 40). 

 
Ryc. 40. Moneta nr 24 

 
25. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Antoninus Pius), denar, 161-180, men. Rzym. 
Av.: DIVVS ANTONINVS, głowa cesarza w prawo. 
Rv.: DIVOPIO, ołtarz. 
RIC 441; 3,29 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 41). 

 

 
Ryc. 41. Moneta nr 25 

 
26. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 171-172, men. 
Rzym. 
Av.: MANTONINV[S] AVGTRPXXVI, popiersie cesarza w wieńcu laurowym, pancerzu i draperii, w 
prawo. 
Rv.: IMPVI C OSIII, Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 253; 2,41 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 42). Szarozieloną patyna.  

 
Ryc. 42. Moneta nr 26 

 
27. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucjusz Werus), denar, nie wcześniej niż 165 r., men. 
Rzym. 
Av.: LVERVSAVGARM PARTHMAX, popiersie Lucjusza Werusa w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: TRPVI IMPIIICOSII, Mars stoi w prawo, w prawej ręce trzyma włócznię opartą o ziemię, lewą opiera 
na tarczy. 
RIC 529, 548; 2,97 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 43). 
Typ nie notowany w RIC. Hybryda typu RIC 529 z lat 164-165, z legendą awersu 
LVERVSAVGARMENIACVS i rewersu TR P V IMP II COS II (przedstawienie Rv.) z RIC 548 z lat 165-
166 (legendy Av. i Rv.). 

 
Ryc. 43. Moneta nr 27 

Ryc.40.Monetanr24

25.Cesarstwo Rzymskie,MarekAureliusz (Antoninus Pius),denar,161–180,men.
Rzym.
Av.:DIVVSANTONINVS,głowacesarzawprawo.
Rv.:DIVOPIO,ołtarz.
RIC441;3,29g;17×18mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.41).
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24. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Marek Aureliusz), denar, 145-147, men. Rzym. 
Av.: AVRELIVSCAE SARAVGPIIF, głowa Marka Aureliusza w prawo. 
Rv.: COS II, Honos stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 429a; 2,90 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 40). 
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25. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Antoninus Pius), denar, 161-180, men. Rzym. 
Av.: DIVVS ANTONINVS, głowa cesarza w prawo. 
Rv.: DIVOPIO, ołtarz. 
RIC 441; 3,29 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 41). 

 

 
Ryc. 41. Moneta nr 25 

 
26. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 171-172, men. 
Rzym. 
Av.: MANTONINV[S] AVGTRPXXVI, popiersie cesarza w wieńcu laurowym, pancerzu i draperii, w 
prawo. 
Rv.: IMPVI C OSIII, Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 253; 2,41 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 42). Szarozieloną patyna.  

 
Ryc. 42. Moneta nr 26 

 
27. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucjusz Werus), denar, nie wcześniej niż 165 r., men. 
Rzym. 
Av.: LVERVSAVGARM PARTHMAX, popiersie Lucjusza Werusa w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: TRPVI IMPIIICOSII, Mars stoi w prawo, w prawej ręce trzyma włócznię opartą o ziemię, lewą opiera 
na tarczy. 
RIC 529, 548; 2,97 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 43). 
Typ nie notowany w RIC. Hybryda typu RIC 529 z lat 164-165, z legendą awersu 
LVERVSAVGARMENIACVS i rewersu TR P V IMP II COS II (przedstawienie Rv.) z RIC 548 z lat 165-
166 (legendy Av. i Rv.). 

 
Ryc. 43. Moneta nr 27 

Ryc.41.Monetanr25

26.Cesarstwo Rzymskie,MarekAureliusz, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowio-
wego,171–172,men.Rzym.
Av.:MANTONINV[S]AVGTRPXXVI,popiersiecesarzawwieńculaurowym,pancerzu
idraperii,wprawo.
Rv.:IMPVICOSIII,Aequitasstoiwlewo,trzymarógobfitościiwagę.
RIC253;2,41g;17×18mm,oś:↑↑;stanśredni(ryc.42).Szarozielonąpatyna.
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24. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Marek Aureliusz), denar, 145-147, men. Rzym. 
Av.: AVRELIVSCAE SARAVGPIIF, głowa Marka Aureliusza w prawo. 
Rv.: COS II, Honos stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 429a; 2,90 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 40). 
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25. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Antoninus Pius), denar, 161-180, men. Rzym. 
Av.: DIVVS ANTONINVS, głowa cesarza w prawo. 
Rv.: DIVOPIO, ołtarz. 
RIC 441; 3,29 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 41). 

 

 
Ryc. 41. Moneta nr 25 

 
26. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 171-172, men. 
Rzym. 
Av.: MANTONINV[S] AVGTRPXXVI, popiersie cesarza w wieńcu laurowym, pancerzu i draperii, w 
prawo. 
Rv.: IMPVI C OSIII, Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 253; 2,41 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 42). Szarozieloną patyna.  

 
Ryc. 42. Moneta nr 26 

 
27. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucjusz Werus), denar, nie wcześniej niż 165 r., men. 
Rzym. 
Av.: LVERVSAVGARM PARTHMAX, popiersie Lucjusza Werusa w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: TRPVI IMPIIICOSII, Mars stoi w prawo, w prawej ręce trzyma włócznię opartą o ziemię, lewą opiera 
na tarczy. 
RIC 529, 548; 2,97 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 43). 
Typ nie notowany w RIC. Hybryda typu RIC 529 z lat 164-165, z legendą awersu 
LVERVSAVGARMENIACVS i rewersu TR P V IMP II COS II (przedstawienie Rv.) z RIC 548 z lat 165-
166 (legendy Av. i Rv.). 

 
Ryc. 43. Moneta nr 27 

Ryc.42.Monetanr26
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27.Cesarstwo Rzymskie,Marek Aureliusz (Lucjusz Werus), denar, niewcześniej
niż165r.,men.Rzym.
Av.:LVERVSAVGARMPARTHMAX,popiersieLucjuszaWerusawwieńcu laurowym
wprawo.
Rv.: TRPVI IMPIIICOSII,Mars stoi w prawo, w prawej ręce trzyma włócznię opartą
oziemię,lewąopieranatarczy.
RIC529,548;2,97g;17×18mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.43).
Typ nienotowany w RIC. Hybryda typu RIC 529 z lat 164–165, z legendą awersu 
LVERVSAVGARMENIACVS i rewersu TR P V IMP II COS II (przedstawienie Rv.)
zRIC548zlat165–166(legendyAv.iRv.).

26 

24. Cesarstwo Rzymskie, Antoninus Pius (Marek Aureliusz), denar, 145-147, men. Rzym. 
Av.: AVRELIVSCAE SARAVGPIIF, głowa Marka Aureliusza w prawo. 
Rv.: COS II, Honos stoi w lewo, trzyma róg obfitości i gałązkę. 
RIC 429a; 2,90 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan dobry (ryc. 40). 

 
Ryc. 40. Moneta nr 24 

 
25. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Antoninus Pius), denar, 161-180, men. Rzym. 
Av.: DIVVS ANTONINVS, głowa cesarza w prawo. 
Rv.: DIVOPIO, ołtarz. 
RIC 441; 3,29 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 41). 

 

 
Ryc. 41. Moneta nr 25 

 
26. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz, naśladownictwo z brązu cynowo-ołowiowego, 171-172, men. 
Rzym. 
Av.: MANTONINV[S] AVGTRPXXVI, popiersie cesarza w wieńcu laurowym, pancerzu i draperii, w 
prawo. 
Rv.: IMPVI C OSIII, Aequitas stoi w lewo, trzyma róg obfitości i wagę. 
RIC 253; 2,41 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 42). Szarozieloną patyna.  

 
Ryc. 42. Moneta nr 26 

 
27. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucjusz Werus), denar, nie wcześniej niż 165 r., men. 
Rzym. 
Av.: LVERVSAVGARM PARTHMAX, popiersie Lucjusza Werusa w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: TRPVI IMPIIICOSII, Mars stoi w prawo, w prawej ręce trzyma włócznię opartą o ziemię, lewą opiera 
na tarczy. 
RIC 529, 548; 2,97 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 43). 
Typ nie notowany w RIC. Hybryda typu RIC 529 z lat 164-165, z legendą awersu 
LVERVSAVGARMENIACVS i rewersu TR P V IMP II COS II (przedstawienie Rv.) z RIC 548 z lat 165-
166 (legendy Av. i Rv.). 

 
Ryc. 43. Moneta nr 27 Ryc.43.Monetanr27

28.Cesarstwo Rzymskie,MarekAureliusz (Lucylla),denar,164–169,men.Rzym.
Av.:LVCILLAAVGVSTA,popiersieLucylliwdraperiiwprawo.
Rv.:[PVDI]CITIA,Pudicitiasiedziwlewo,prawąrękętrzymanapiersi.
RIC781;2,46g;16×17mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.44).

27 

 
28. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucylla), denar, 164-169, men. Rzym. 
Av.: LVCILLA AVGVSTA, popiersie Lucylli w draperii w prawo. 
Rv.: [PVDI] CITIA, Pudicitia siedzi w lewo, prawą rękę trzyma na piersi. 
RIC 781; 2,46 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 44). 

 
Ryc. 44. Moneta nr 28 

 
29. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
Rv.: CO[N]C O[RDIA], Concordia stoi w lewo, trzyma róg obfitości i paterę. 
RIC 278; 2,48 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 45). Rv. silnie wytarty. 

 
Ryc. 45. Moneta nr 29 

 
30. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
Rv.: VE NVS, Wenus w długiej draperii stoi w lewo, trzyma jabłko w prawej ręce, lewą przytrzymuje połę 
szaty na ramieniu. 
RIC 286a; 2,14 g; 16 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 46). Popękana powierzchnia Rv. 

 
Ryc. 46. Moneta nr 30 

 
31. Cesarstwo Rzymskie, Septymiusz Sewer, subaerat, 197-198, men. Rzym. 
Av.: LSEPTSEVPE[RT AVGIMP]X, popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [SA]LVTI AVG, Salus siedzi w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą karmi z patery węża owiniętego 
wokół ołtarza. 
RIC 119; 2,75 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 47). 

 
Ryc. 47. Moneta nr 31 

 
32. Cesarstwo Rzymskie, Aurelian, antoninian, 270-275, men. Siscia. 
Av.: IMPAVRELIANVSAVG, popiersie cesarza w koronie radiata i draperii, w prawo. 
Rv.: RESTIT[V]TORI[ENTIS], cesarz stoi w lewo, trzyma berło, odbiera od stojącej naprzeciw Wiktorii 
wieniec. W odcinku: T. 

Ryc.44.Monetanr28

29.Cesarstwo Rzymskie,Kommodus (Kryspina),denar,180–183,men.Rzym.
Av.:CRISPINAAVGVSTA,popiersieKryspinywdraperiiwprawo.
Rv.:CO[N]CO[RDIA],Concordiastoiwlewo,trzymarógobfitościipaterę.
RIC278;2,48g;17×18mm,oś:↑↑;stanśredni(ryc.45).Rv.silniewytarty.
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28. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucylla), denar, 164-169, men. Rzym. 
Av.: LVCILLA AVGVSTA, popiersie Lucylli w draperii w prawo. 
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29. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
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30. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
Rv.: VE NVS, Wenus w długiej draperii stoi w lewo, trzyma jabłko w prawej ręce, lewą przytrzymuje połę 
szaty na ramieniu. 
RIC 286a; 2,14 g; 16 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 46). Popękana powierzchnia Rv. 

 
Ryc. 46. Moneta nr 30 

 
31. Cesarstwo Rzymskie, Septymiusz Sewer, subaerat, 197-198, men. Rzym. 
Av.: LSEPTSEVPE[RT AVGIMP]X, popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [SA]LVTI AVG, Salus siedzi w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą karmi z patery węża owiniętego 
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32. Cesarstwo Rzymskie, Aurelian, antoninian, 270-275, men. Siscia. 
Av.: IMPAVRELIANVSAVG, popiersie cesarza w koronie radiata i draperii, w prawo. 
Rv.: RESTIT[V]TORI[ENTIS], cesarz stoi w lewo, trzyma berło, odbiera od stojącej naprzeciw Wiktorii 
wieniec. W odcinku: T. 

Ryc.45.Monetanr29

30.Cesarstwo Rzymskie,Kommodus (Kryspina),denar,180–183,men.Rzym.
Av.:CRISPINAAVGVSTA,popiersieKryspinywdraperiiwprawo.
Rv.:VENVS,Wenuswdługiejdraperiistoiwlewo,trzymajabłkowprawejręce,lewą
przytrzymujepołęszatynaramieniu.
RIC286a;2,14g;16×18mm,oś:↑↓;stanśredni(ryc.46).PopękanapowierzchniaRv.
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28. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucylla), denar, 164-169, men. Rzym. 
Av.: LVCILLA AVGVSTA, popiersie Lucylli w draperii w prawo. 
Rv.: [PVDI] CITIA, Pudicitia siedzi w lewo, prawą rękę trzyma na piersi. 
RIC 781; 2,46 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 44). 
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29. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
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RIC 286a; 2,14 g; 16 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 46). Popękana powierzchnia Rv. 
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31. Cesarstwo Rzymskie, Septymiusz Sewer, subaerat, 197-198, men. Rzym. 
Av.: LSEPTSEVPE[RT AVGIMP]X, popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [SA]LVTI AVG, Salus siedzi w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą karmi z patery węża owiniętego 
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RIC 119; 2,75 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 47). 
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32. Cesarstwo Rzymskie, Aurelian, antoninian, 270-275, men. Siscia. 
Av.: IMPAVRELIANVSAVG, popiersie cesarza w koronie radiata i draperii, w prawo. 
Rv.: RESTIT[V]TORI[ENTIS], cesarz stoi w lewo, trzyma berło, odbiera od stojącej naprzeciw Wiktorii 
wieniec. W odcinku: T. 
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31.Cesarstwo Rzymskie,SeptymiuszSewer,subaerat,197–198,men.Rzym.
Av.:LSEPTSEVPE[RTAVGIMP]X,popiersiecesarzawwieńculaurowymwprawo.
Rv.:[SA]LVTIAVG,Salussiedziwlewo,lewarękaopartaotron,prawąkarmizpatery
wężaowiniętegowokółołtarza.
RIC119;2,75g;17×18mm,oś:↑↑;stanśredni(ryc.47).
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28. Cesarstwo Rzymskie, Marek Aureliusz (Lucylla), denar, 164-169, men. Rzym. 
Av.: LVCILLA AVGVSTA, popiersie Lucylli w draperii w prawo. 
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RIC 781; 2,46 g; 16 × 17 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 44). 
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29. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
Rv.: CO[N]C O[RDIA], Concordia stoi w lewo, trzyma róg obfitości i paterę. 
RIC 278; 2,48 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 45). Rv. silnie wytarty. 
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30. Cesarstwo Rzymskie, Kommodus (Kryspina), denar, 180-183, men. Rzym. 
Av.: CRISPINA AVGVSTA, popiersie Kryspiny w draperii w prawo. 
Rv.: VE NVS, Wenus w długiej draperii stoi w lewo, trzyma jabłko w prawej ręce, lewą przytrzymuje połę 
szaty na ramieniu. 
RIC 286a; 2,14 g; 16 × 18 mm, oś: ↑↓; stan średni (ryc. 46). Popękana powierzchnia Rv. 
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31. Cesarstwo Rzymskie, Septymiusz Sewer, subaerat, 197-198, men. Rzym. 
Av.: LSEPTSEVPE[RT AVGIMP]X, popiersie cesarza w wieńcu laurowym w prawo. 
Rv.: [SA]LVTI AVG, Salus siedzi w lewo, lewa ręka oparta o tron, prawą karmi z patery węża owiniętego 
wokół ołtarza. 
RIC 119; 2,75 g; 17 × 18 mm, oś: ↑↑; stan średni (ryc. 47). 

 
Ryc. 47. Moneta nr 31 

 
32. Cesarstwo Rzymskie, Aurelian, antoninian, 270-275, men. Siscia. 
Av.: IMPAVRELIANVSAVG, popiersie cesarza w koronie radiata i draperii, w prawo. 
Rv.: RESTIT[V]TORI[ENTIS], cesarz stoi w lewo, trzyma berło, odbiera od stojącej naprzeciw Wiktorii 
wieniec. W odcinku: T. 

Ryc.47.Monetanr31

32.Cesarstwo Rzymskie,Aurelian,antoninian,270–275,men.Siscia.
Av.:IMPAVRELIANVSAVG,popiersiecesarzawkoronieradiataidraperii,wprawo.
Rv.: RESTIT[V]TORI[ENTIS], cesarz stoi w lewo, trzyma berło, odbiera od stojącej
naprzeciwWiktoriiwieniec.Wodcinku:«T.
RIC234;2,75g;21×22mm,oś:↑k;stanśredni(ryc.48).OtwórwgórnejczęściAv.,
przebityzAv.naRv.
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RIC 234; 2,75 g; 21 × 22 mm, oś: ↑↗; stan średni (ryc. 48). Otwór w górnej części Av., przebity z Av. na 
Rv. 

 
Ryc. 48. Moneta nr 32 

 
33. Cesarstwo Rzymskie, denar, I-II w.(?). 
Av.: […]ANT[…], przedstawienie nieczytelne. 
Rv.: Legenda i przedstawienie nieczytelne. 
RIC (?); 0,45 g; stan zły (ryc. 49). Fragment monety. 

  
Ryc. 49. Moneta nr 33 
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RIC – H. Mattingly, E. Sydenham, The Roman Imperial Coinage, vol. II, part 1, Vespasian to Hadrian, 
Londyn 1926.  

RRC – M. H. Crafword, Roman Republican Coinage, Cambridge 1974. 
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ROMANCOINSFROMAPRZEWORSKCULTURESETTLEMENT 
ATNIEPROWICE,PIŃCZÓWCOUNTY,INTHELIGHT 

OFARCHAEOLOGICALDATA

(Summary)

Surfaceprospectionusingmetaldetectorshasbeenconductedonsite5atNieprowice,
Pińczówcounty,Świętokrzyskievoivodship,intheyears2007–2009.Asaresult,aquite
largeseriesofRomancoins(33specimens)hasbeenobtained,accompaniedbynumerous
and differentiated artefacts of the Przeworsk culture. The studied area was settled by
the people of this culture for almost the whole period of its occupation, that is from
phaseA2 of the younger pre-Roman Period to the beginning of theMigration Period.
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The exceptionally high number of artefacts and their diversitymake this site stand out
amongtheotherstudiedbysurfaceprospectioninMałopolskaandinthewholeareaofthe
Przeworskculture.Thissuggeststhatthesiteservedasacentralsettlementintheregion.

ChronologicaldistributionoftheRomancoinscorrespondswellwiththechronology
oftheotherartefactsfoundinthesettlementandsupportsitsoccupationbeginningfrom
phaseA2.TheoldestcoinsfoundareRepublicandenariifrom120and88BC,whichcould
arrivetoNieprowicealreadyinthefirstcenturyBC.Thecoreofthecoinfindsconsists
of denarii from the first and second centuries. The youngest Roman coin found is an
antoninianusofAurelianfromtheyears270–275,whosegoodconditionindicatesashort
timeofuse.AssumingthatitarrivedtoMałopolskainthebeginningofthefourthcentury,
it could be used there in the first quarter of that century (phase C3). The assemblage
of findings fromNieprowice is similar to those from other settlements inMałopolska,
suggestingthatitisofthesamenature.Thestructureofsinglefindsfromthesettlements
agreeswellwiththestructureofhoards.

Themostpartofthecoinsfoundwithinthesettlementwereusedincirculationmost
likely in the third century (C1b-C2), that is during the settlement’s greater prosperity.
Standingout among the coin finds is thegroupof imitationsmadeof tin-leadbronzes.
Thisgroupofcoinshad tobeseparatedas itwashitherto treated inPolish literatureas
subaerati.The nature and the technique of production of both groups are different and
thesitesofproductionarenotyetrecognized.Thesecoinsshouldbethusseparatedand
investigatedmoreclosely.
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