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НОВАЦ ГРАДА НИКЕЈЕ У НУМИЗМАТИЧКОЈ 

ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

ПрИСЈ"СТВО ,римске вдасти "На Иетоку, 

која се ширила на рачун хеленистич:юих 
држав,а, није изменило локалне м<онетарие 

прилике. Многи градови, чија економока 

моћ није опала, ковали су и даље свој но

вац. Под крај .старе ере, наСТанЈ{<ЈМ PЊ\rI

ског царства, прилике у том погледу оста

ју 'Непромењене. Градови у ИСТDЧНИМ ПР:О

винцијама задржав,ају прав'О к:овања овог 

новца. ТОКОМ прва ~a ;века Царства про

дукција новца !КИје била тако велика -
поједини градови емитују новац у преки

дима - и ограничена је на зз<Довољавање 

потреба у ужим регионима. 

Међутим, у првим деценијама П! века, 

дакле, кроз период 'северијанске епохе, 

НОВЦИ појединих градова истоЧ'Них и бал

канок:их провинција покривају шире :про

сторе Римског царства.1 Објашљење ове 

појаве блиско је повез-ано -са смањењем 
емисија CeHa'I1OКOr !Новца, али исто тако и 

са способношћу градова да усмере роfuю

НОВ'fани промет оса слабије 'развијеним о
бластима. Економск·а политика СепЂИМlија 
Севера претпостављала је <Овакав развој, 

будући да је сам цар даваоснажну подр

шку насељавању трговаца у урбано нер-а
звијеније области. ЧињеНЈЩа да су налази 

градског ·новца потоњих царева на широ

ком подручју Балкана, з'атим Ду.наваког и 

делимично PaJHC~OГ лимеса чешћи IНO на

лази градоког новца Септимија Севера, го

вори да је процес, започет лод ОБИМ ца

рем, касније успешно настављен. Други, 

не маље важан фактор з-а npи:тицаље IЮВ

ца, нарочито на подручј е Дунавоког лиме

са, представљала је римска војска која је 

са собом доносила градски новац.2 

у Подунављу, до појаве виминацијум

СКИХ емиаи:ја 239. године, у неупоредиво 
већем броју у односу на новце других гра

дова, налазе се новци града Никеје !из ма

лоазијске Битиније.3 Никеја (NtxctLa.), да
нас Исник у Турокој, емитовала је свој но
вац од IП века старе ере до 265. гоД<ИНе 

наше ере.4 Крајем П м почетком IП века 
наше ере Никеја је била 'Велики -војни ре

грутни центар.5 С тим у 'вези, треба дове
сти и огромну 'I1pодукцију новца нюју је 

Ник:еја имала у овом периоду, а нарочито 
за владавине Алеl<сандра Севера и Гор
дијана IП. Широко подручје наЛ'аза новца 

Никеје дуж Дунавског лимеса Момзен је 
видео у lПокретима трупа са Истока к.оје су 

се снабдевале овим новцем.8 Новија еви
дентирања налаза :новца Ниrкеје потврђују 

ову npeTnocтaBKY, мада >Се мора рачунати и 

.на улогу економског фактора. Наиме, по

знато је да је Никеја им:ала живе трговач

ке односе са друг.им обл·астима Царства, 

укључујућм и балканске провинције.7 

Најновија археоЛQшка ископавања на 

'Некропо~и у Виминацијуму, :која ће се на

ставити и наредних година, указала су на 

високу заступљеност новца Никеје на на

шем подручју.8 -у протекле три кампаље 

пронађено је око 150 комада новца Никеје 
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Табела 1. - Провенијенција по каталошкu.м 
јединицама 

Вуковар 

Сурдук 

Кат. бр. 13. 

Кат. бр. 12, 26, 28, 72, 77, 
105, 108. 

Н. Бановци .. . . Кат. бр. 11, 33, 121, 144. 

Земун 

Ушће 

Кат. бр. 47, 54, 99, 113, 130, 
149, 152, 154. 

Кат. бр. 32, 129, 138, 141. 

Костолац Кат. бр. 19, 21, 22, 49, 50, 
51, 58, 59, 66, 79, 86, 88, 91, 
94, 97, 106, 118, 142, 143, 
153. 

В. Градиште ... Кат. бр. 17, 18, 23, 24, 25, 
27, 34, 35, 36, 38. 39, 44, 45, 
52, 55, 56, 57, 60-65, 67, 75, 
87, 89, 90, 96 , 98, 100, 102, 
104, 116, 119, 120, 123, 124, 
125, 131, 132, 135, 145-148, 
155-159. 

Plate 1 - Тће origin according to catalog units 

у -временском распону од Каракале до Гор
дијана 111, што представља око 800/0 од 

УКУЈПног број а НQВЧаних налаза У'ОfПIIте за 
назначеНlИ период. Налази ,новца Никеје 

откривени, 'IlaKOlje, rнa недаlВ.НИМ археоло

шким ИСКlOnЭ!Бан:>Има у ј угозanадном делу 

легиј-ског логора у Сингиду;ну.му не -дају 

такав увид у за-ступљеност јер се ради о 

релативно малом броју новчаних налаза 

уопште.9 На основу налаза у Виминаци

јуму претпостављамо истоветне монетарне 
прилике и у њему суседном Сингиду-нуму, 

где међу нижим бакарним номиналима то

КОМ друге, Т1Реће \И четврте деценије IП 

века доминира новац града Никеје. 

Бројни појединач:ии налази новца Нм

кеје на подручју Подунавља нису евиден

тмра'Ни ,са 'Оном брижљивошhу и rrрециэно

шh.у која би нам омогућила потпуније са

гледа-вање заступљености у одређеном пе

риоду. На жалост, до данас је изостала IИ 

обрада овог новца, а познато ј е да се у 

збирка:м:а већине наших ыузеја чува при

личан број .к,ом:ада \Новца Никеје !Који си

гурно потиче с нашег простора. tO Сматрамо 

да овај богати фонд треба нумизматички 

обрађивати упрХ'ос недостатку rrpецизних 

G 

података који се односе на у-слове налаза, 

чиме би се доБИ.Q комплетниј.и увид у за
ступљеност примерака 'как-о појединих вла

дара так'О и типова. у.право због тога смо 

одлучили да презентујемо збирку новца 

!'рада Никеје која се налази у Кабинету за 
новац и медаље Музеја града Београда. 

• • 
Збирка новца Никеје !ИЗ Музеја града 

Београда садрши примерке Каракале (11), 
Јулије Домие (1), Јулије Мезе (1), Јулије 

Табела 2. - Типови инсигнија. 
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PJate 2. Ty.pes of imsj~nia. 

" 

Мамееје (5), АлеКО"ндРа Севера (94) , Мак
сима цезара (1), г.ордијана III (44) и Тран
квилине (2) - укупно 159 комада." Од овог 



НОВАЦ ГРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

броја позната нам је провенијенциј-а За 95 Табела 3. Заступљеност по типовима инсигнија. 
к'омада (в. папис, табела 1). До саД'а нај
Кlомплетнији пуБЛИКlовани преглед ковања 

града Никеје аyroра Waddingtona, Ва'Ьеlо

па и Rеilпасhа - даље у TeКlCТY и Iкаталогу 

сюраћено WBR,12 користили смо за о.дре

ђивање .примерака ;ИЗ наше збирке. За из

вестан број нисмо нашли аналоеие при

мерке 

Кат. бр. 1 (Каракала) одговара по свим 
елеменТИ!ма примерку :наведеном КОД WBR 
426, изузев у варијанrи реверсног .натпи:са . 

Наш примерак има реверсни натrnис: 

NI!КА!I€ПN, дОК WBR 426 има другачији 
прекид слова у натпису : NIК!ЛI!€ПN. 

Кат. бр. 12 (Јулија Домна). Код WBR 
није наведен ниједан примерак Ј. Дам;не 

са реверсом који је lНa нашем rrри-мерку 

(npедстава Тихе са 'крмам: и рогом изоби
ља), Иден'DИЧан реверс реверсу нашег при

мерка нашљи смо на једном 'Комаду Кара

кале као цеза.ра наведеном :КОД WBR 402, 
Табла LXXVII, 18. 

Кат. бр. 13 (Јулија Меза). Код WBR 
НlИје наведен ниједан примерак Ј. Мезе са 
реверсом !Који ,стоји на нашем примерку 

(ДиоН!исова циста из 'Iюје се извrија зми
ја). Ова представа на 1Новцим:а Никеје је 
честа, на ",!,имер, WBR 443 (Каракала). 
ИдентичЗ!Н реверс реверсу ,нашег пример

ка налаЗlИМО на једном .frримерку Елагаба-

, " Al.Bey.e~ Gordi.jan ~l.nkYilin. Kari1t.la ~.МаЈОеа , 28 ko,., 
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Plate 3. Rе:ргеsеп1аtiоn according оо the Jtypes 
of insign'ia. 

ла Iна:веденом код WBR 560, Табла LXXXI, 
29. 

Кат. бр. 14 (Јулија Мамеа) у потпуно
сти одговара пример ку наведеном код WBR 

628, у питаљу је 
Табела 4. - Графички приказ тежина новца А. Севера и Гор

дијана IП. 
варијанта нат
пис,а етникюна 

на реверсу ис

писана у једном 

реду. Остала че

тири примерка 

Ј. Мамеје, кат. 

бр. 15-18 су 

са ваРиЈантама 

натписа етнико

на у два реда, 

ГРАМА 

КОМАДА АЛ. СЕВЕР 
Такве варијанте 

нису :наведене 

код WBR. 
Сви новци 

Але.ксандра Се
вера и Гордија

на IП представ-

КОМАДА ГаРДИЈАН ш љају типове са 
(2) (20) (8) (6) 

Plate 4. - Weights. Grарћicаl representing t'he weigh1Js of coirns 
of Severus Alexander and Gordian ПI. 

И'нсигниј ама из

међу којих, или 

испод којих, у 
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једном или у два реда, стоји натпис етникон: 

NlКAI€!1N. (У форми натписа изузетак је 
примерак А. Севера, кат. бр. 19, на К'ојем: 

стоји кружни натпис.) Новци А. Севера су 
са три инсигније, а Гордијана IП са три 

(20 комада) и четири (24 !Комада). У ката
лошкој обради изостз'Вљени су детаљнији 

описи инсигнија; позивамо се на типове К{}

је смо издвојили (28 типова) и дали их у 
графичком прилогу (В. табелу 2). Преглед 
'('ипова Иlнсигнија по царевима дат је у 

табели 3. Разврста'Вање иноиг.ниј а по ти

повима проистекло је !из покушаја да се 

новци Никеје А. Севера и Гордијана IП 

одреде хронолошки колико је то у овом 

случају УОIШIте могућно учинити. Задржа
ли .смо се на проверенијем принципу, то 

јест да су примерци <;а дужим: аверсни:м 

натписима старији, и уочили несклад који 

иакључује хронолошко опредељење по ти

повима инсигнија, будув.и да 'се поједини 

типови инсигнија (3, 5, 6, 8) појављују кроз 
ду:жи период, односно у комбинацијама 

с различитим варијантама аверсних натпи

са (на пример, аверене 'Варијанте 1, 2, 3, 6 
на примерцима А. Севера). Стога смо НОВ

ЦЕ- У каталошкој обради навели по редо
следу варијанти аверсних !Натписа. На 'НОВ

цима А. Севера уочилм смо девет варијан

ти а:версних натписа и пет на новцима ГоОр

дијана IП и обелеЖ1ИЛИ их арапаким број

кама у загради. 

"у табели 4 дали смо графички приказ 
тежина новца А. Севера и Гордијана IП, 
царева ,којlИ су У нашој збирци заступље
ни у нај,већем броју. Новац цара Гордпја

на IП за два грама је лашк!и од .новца А. 

Севера. 

Један примерак А. Севера (-кат. бр. 19) 
разлихује се ОД примерка нЭ!Веденог КОД 

WBR 616 по варијанти реверсног натписа. 
Наш примерак има два преК1ИДа слова у 

натпису: NIK I AI I [€f!N], ,ц<ж је «од WBR 
616 један прекид у натпису: NlКAI€ I !1N. 

За један број примерака Гордијана IП 
КОД WBR нисмо нашли з.наЛQгне примерке 
(наши кат. бр. 115-118, 135-138, 148, 153, 
154, 156, 157). Реч је о варијантама ревер
СЮ1Х натписа са npекидима слова у натпи

су &оји :нису на'Ведени у књ.изи аутора по 

којима амо одређ.ивали наше примерке . 

Наш примерак (кат. бр. 150) "<ој .. се по 
свим другим елементима може оврстати 

под WBR 715 има инверзиван реверсни 

натпис : К I 1 I А I NI, грешка ~oj а !Се може 
f!N 

приписати условим:а 'Велике и брзе продух

ције новца Никеје у ГQрдијаново време. 

Неспретности резача 'калупа !Могли би при

писати примерак ~KaT . бр. 157) где је на 

авер аном натпису Г у с~раhеници А vr пот
писано мапод А V. 

L. 
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КАТАЛОГ 

Каталошком обрадом обухваћени ,су стан

дардни прикази новца . У вертикаљним ко

лонама 1I10Д а) наведена је тежина , под б) 

однос осе реверса према оси аверса, под 

ц) промер У ММ, [ЈаД д) провенијенција или 

место налаза и ПОД е) литература у О1Сраће

нам облИlКу WBR (W. Н. Waddington, Е. 

Babelon, Th. Reinach, Recueil general des 
Monnaies grecques d' Asie МЈпеuге, Paris, 
1910) са бројем .К'Оји се односи на дотич.ни 

при:м:ерак. 

Они примерци чији је каталошки број 

оЗ'начен звездицом фотографисани су и на 

таблама носе ИC'IIИ брОј. 

НИКЕЈА 

КАРАКАЛА 

Број 

1. ' А. ANT!'!NINOC-АVГО1'СТОС . 
овенчена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

Р. NI-KA-IE!'!N. 
цар стоји благо окренут на лево, у 
десној руци држи патеру, у левој 
скептар. 

2. ' А. ANTONINOC-АVГО1'СТОС, 
овенчена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

Р. NIKAI-E!'!N, 
легионарски орао између две инсиг
није. 

3. ' А. (М АУРЈ ANT-!'!NINOC А( УГЈ, 
овен'Чена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

Р . N-IKAI-E!'!N, 
Тихе стоји благо окренута на лево, у 
десној руци држи крму, У левој рог 
изобиља. 

4. А М А УР ANT!'!-NINOC А УГ 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. NIKA-IE!'!N 
(кружни натпис), три инсигније 
тип 10.·· 

5. ' А. (М( АУР ANT!'!NINOC А(УГЈ, 
овенчена глава цара профилом ори

јентисанаа на десно. 

Р. IК-АШ INI!'!I 
(смер слова натписа t ~ '\&), три ин
сигније - 11. 

6. ' А. МАУР ANT!'!-NINOC АУГ, 
овеН'Чена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

Р. NI IKAIIEI !'!N. 
(П и NYлигатури), Легионарски орао 
између два легионарска каприкорна 
- тип 20 . 

•• Типови инсигнија дати су на табели 2., стр . 6. 

, 

а ь с d е 

7,95 /' 24 WBR 426(1) 

7,26 /' 24 WВR 481 

4,81 /' 20 WBR 455 

4,80 '" 23 WBR 484 

4,98 /' 22 " 

6,82 ,/ 24 WBR 482 
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Број 

7.' А. М АУР ANTQNINOC АУГ, 

8. 

9. 

10. 

11. 

12.· 

овенчена глава цара профилом ори
ј ентисана на десно. 

Р. NI I КАIШ I QN, 
(.о. ~y лигатури), три инсигније 
- тип 7. 

н н 

н 

н 

н 

ЈУЛИЈА 

А. !ОУЛIА-АУГОУСТА. 
биста царице профилом оријентисане 
на десно. 

Р. NlKAI-ЕQN, 
представа жене, Тике, која стоји бла-
го окренута на лево, у десној 
држи крму, У левој рог изобиља. 

руци . 

ЈУЛИЈА 

13. А. I!ОУЛIlА MAICA АУГ, 
биста царице профилом оријентиса
не на десно. 

Р. NlK.AIEQN, 
Дионисова циста из кој е се уздиже 
змија. Испод цисте три тачкице. 

а ь с d 

5,64 ,( 24 

4,85 t 24 

4,53 t 23 

3,80 ,( 24 

4,35 ,( 23 Нови Бановци 

ДОМНА 

16,30 t 28 СурДук 

МЕ3А 

4,98 .1' 22 Вуковар 

ЈУЛИЈ А МАМЕА 

14. А.!ОУ ЛIА МАМАIА А УГ 
биста царице профилом оријентисане 
на десно, попрсје под столом. 

Р. NI I КА IШ IQN, 

(.о. и N у лигатури), три инсигније 
тип 5. 

15. А. Исти као под бр. 14. 
Р. NlIKIAIIE, 

QN 
три инсигније - тип 2. 

16," А. Исти као под бр. 14. 

17. 

18. 

Р. N I IКIAI IE, 
---тг 

три инсигније - тип 3. 

н 

4,87 .ј. 22 

3,80 ,( 20 

3,72 .1' 20 

3,94 / 21 В. Градиште 

4,40 .1' 21 В. Градиште 

АЛЕКСАНДАР СЕВЕР 

е 

WBR 484 

н 

WRB 484 

WBR 628 

Међу новцима Александра Севера, које наводимо у Каталогу, издвојили смо девет вари
јанти аверсних натписа. Редослед навођења близак је хронолошком опредељењу, тј. кре
ће се од ранијих примерака (дужи иатписи) до познијих (варијанте с краћим аверсним нат
писима). Ради краткоће и прегледности уз дотичну варијанту аверсног натписа, уз каТ8-
лошку јединицу, биће наведен само реверс. 

10 



НОВАЦ ГРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

Број а Ь с d е 

19. А. М АТР СЕУН AAEAN6POC АУГ (1) 4,01 /' 20 Костолац WBR 616(7) 
биста цара профилом оријентисана 

на десно, глава овенчена, попрсје под 
лалудаментом. 

Р. NIK-АI-IЕОNј, 
легионарски орао између две инсиг-
није - тип 19. 

20. Р. NIIKIAIIE, 4,36 /' 20 WBR 617 
ON 

три инсигније - тип 6. 

21. Р. NIIKIAIIE, 4,11 .t' 19 Костолац 
" {JN 

три инсигниј е - тип 3. 

22. 
" 

4,64 ј 19 Костолац 
" 

23. 4,26 .t' 20 В. Градиште 
" 

24. " 
4,03 /' 19 В. Градиште 

" 
25. 4,43 /' 20 В. Градиште 

" 
26. А. М АТР СЕУН AAEEAN6POC АУГ (1), 4,44 .t' 20 Сурдук 

" биста цара профилом оријентисана 
на десно, на глави радијална круна, 
попрсје под оклопом. 

Р. NIIKIAIIE, 
ON 

три иннсигније - тип 6. 

27. 3,80 /' 22 В. Градиште 
" 

28. А. Натпис исти као под 6р. 26. (1), 3,60 /' 20 Сурдук 
" овенчена глава цара проФиnом ори-

јентисана на десно. 

Р. NIIKAIIEION, 
(О ИNу лигатури), три инсигније -
тип. 5. 

29. 
" 

4,19 .t' 20 " 
30. А. М АТР СЕУН AAEEAN6POC AV- (2), 4,10 .t' 20 

биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. NIIКjAI IE, 
{JN 

три инсигније - тип 1. 

31.0 Р. NIIKIAIIE, 4,22 .t' 19 " {JN 
три инсигније - тип 2. 

32. Р. N IIКIAIIE, 4,40 ј 20 Ушће " 
ON 

три инсигније - тип 3. 

33. А. Натпис исти као под бр. ЗО, 3,52 /' 19 Н. Бановци " овенчена глава цара профИЛQМ ори-
јентисана на десно. 

Р. NIIК IAJIE, 
""illГ 

три инсигније - тип 2. 

2' 11 



НИКОЛА А. ЦPHO:ВPiЬA 

Број 

34. Р. NI IКА IШIПN . 
(О и N у лигатури), три инсигније -
тип 12. 

35.' А. М А УР СЕУН AAEEAN~POC АГ (3), 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. (AVr у лигатури). 

Р. NI I~I~II E, 
три инсигниј е - тип 1. 

36. 

37. Р. NIIKIAIIE, 
ПN 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

три инсигниј е - тип 1. 

Р. N I JКIAIIE, 
--m:г 

.. 

.. 
.. 

три инсигније - тип 3. 

43. А. Натпис исти као под бр. 35, 
биста цара профилом ориј ентисана 
на десно, на глави радијална круна, 
попрсје под палудаментом. 

Р. NIIKIAIIE, 
ПN 

три инсигниј е - тип 1. 

44. А. М АУР СЕУН AAEEAN~POC АУ (4), 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

45. 

46. 

Р. NIЈКIЛ;Щ 

!lN 
три инсигније - тип 1. 

47. Р. NI IКАIIEiПN, 

48. 

(О иN-у лигатури), три инсигније -
тип 1. 

49. Р. N IIК I AТ , E. 
--m:г 

50. 

51. 

52. 

!2 

три инсигније - тип 6. 

.. 

а ь с d 

5,52 i' 22 В. Градиште 

4,37 .,( 21 В. Градиште 

5,01 i' 20 В. Градиште 

3,81 i' 19 

4,09 i' 20 В. Градиште 

4,47 .,( 20 В. Градиште 

3,72 .,( 20 

5,38 i' 21 

4,32 t 20 

3,95 i' 20 

4,24 / 21 В. Градиште 

3,8! .,( 19 В. Градиште 

4,42 t 20 

4,80 .?' 23 Земун-П пумпа 

4,07 .,( 21 

4,24 )" 20 Костолац 

4,63 t 20 Костолац 

4,08 .Ј, 21 Костолац 

2,91 )" 20 В. Градиште 

е 

WBR 617 



НОВАЦ fРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА rРАДА БЕоrРАДА 

Број а Ь с d е 

53. А. М АУР СЕУН АЛЕSАN"РОС А (5) 4,40 ,/ 20 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. NIIKIAIIE, 
QN 

три инсигније - тип 6. 

54.$ 
" 

4,03 ,/ 19 Земун WBR 617 

55. 
" 

4,25 t 20 В. Градиште 

56. 
" 

3,94 ,/ 20 В. Градиште 

57. 
" " 

4,41 ,/ 20 В. Градиште 

58. 
" 3,36 '\ 20 Костолац 

59. Р. N IIК I AI I E, 4,35 /' 20 Костолац WBR 616 
QN 

лег. орао између две инсигније - тип 
13. 

60. Р. Ю[К IАЈ I Е, 4,64 /' 20 В. Градиште 
QN 

лег. орао између две инсигније - тип 
13. 

61. 3,34 ,/ 21 В. Градиште 

62. 
" 2,56 /' 20 В. Градиште 

Р. N IIК I AIIE, 
QN 

три инсигније - тип 6. 

63. 4,68 t 21 В. Градиште WBR 617 

64. 
" 4,39 t 19 В. Градиште 

65. 
" 3,17 t 20 В. Градиште 

66. 
" " 5,29 t 21 Костолац 

67. 3,66 t 20 В. Градиште 

На примерцима који следе (кат. бр. 68-72) натписи на аверсима су оштећени и делимич-
но се читају. 

68. А. М АУР СЕУН АЛЕSАN"РОС, 

69. 

биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. N IIЩАI I Е, 
-QN-

три инсигниј е - тип 7, 

70. Р. NIIKIAIIE, 
QN 

три инсигније - тип 2. 

71. 

4,65 ,/ 21 

4,47 t 20 

3,70 /' 20 

4,66 t 21 

13 



НИКОЛА А. ЦРНОБРЊА 

Број 

72. А. М АУР СЕУН А ... 
биста цара оријентисана профилом на 
десно, на глави радијална круна, по
прсје под палудаментом. 

Р. NI I КlAIIE, 
QN 

три инсигније - тип 2. 

73. А. М АУР СЕУ AAE3ANAPOC АУГ (6), 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудзментом. 

74. 

Р. NIIKIAIjE. 
nN 

три инсигније - тип 6. 

.. 
75. Р. NIIKIAIjE, 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

QN 
три инсигније - тип 1. 

.. 
Р. N IIК I AIjE, 

--шг 

.. 

три инсигниј е - тип 1. 

.. 
.. 

82. А. Натпис исти као под бр. 73, 
овенчена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

Р. NIIKIAI,E. 
--шг 

три инсигније - тип 8. 

83. А. Натпис исти као под бр. 73~ 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, на глави радиј ална круна, 
попрсје под палудаментом. 

Р. NIIKIAIIE, 
QN 

три инсигније - тЮI 1. 

84. А. М АУР СЕУ AAE3ANAPOC А\Г (7), 
овенчена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

85. 

Р. NIIKAIIEIQN, 
(О и N у лигатури), три инсигније -
тип 1. 

86. Р. NIIKIAIIE, 
--тг 

14 

лег. орао између две инсигније 
тип 15. 

а Ь с d 

4,10 / 20 Сурдук 

4,55 / 20 

4,13 ? 20 В. Град=е 

4,32 ? 19 

3,54 ? 19 

4,51 / 19 Сурдук 

3,20 ? 19 

4,60 /' 20 Костолац 

2,55 ? 20 

5,19 / 22 

5,27 / 21 

4,47 ? 19 

4,68 ? 21 

4,70 ? 21 

3,30 ? 19 Костолац 

е 

.. 

.. 

WBR 617 

.. 

.. 

• 

WBR 616 



НОВАЦ fРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

Број 

87. Р. NlIKIAIIE, 
ilN 

88. 

89. 

90. 

три инсигније - тип 2. 

" 
" 

" " 
91. Р. NlIKIAIIE, 

ПN 
лег. орао између две инсигнације 
тип 19. 

92. А. Натпис исти као под бр . 73, 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, на r лави радиј ална круна, 
попрсије под палудаментом. 

Р. NlIKIAIIE, 
ПN 

три инсигније - тип 4. 

93. Р. N llКiAIIE, 

94. 

лег. орао између две инсигније 
тип 15. 

95.' А. М АУР СЕУ ААЕЗАNАРОС АУ (8), 
овенчена глава цара профилом ори
јентисана на десно. 

9б. 

97. 

Р. NlIКiAI I E, 
ПN 

три инсигније - тип 1. 

98. Р. NIIKAIIElilN. 
(П и N у лигатури) - три инсигније 
- тип 9. 

99. · А. Натпис исти као под бр. 95, 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. NI IКА IIЕ IПN, 

(!1 ИNу лигатури) - три инсигније 
- тип 2. 

100. Р. N.IKIAIIE, 
ПN 

три инсигније - тип 2. 

101.· 
" 

102. 
" 

103.' Р. NIIK IAIIE, 
ilN 

" 

три инсигније - тип 7. 

а Ь с d 

5,2б /' 19 В. ГрадИIIIте 

4,43 /' 21 Костолац 

4,03 t 20 В. ГрадИIIIте 

4,72 ,/ 21 В. Градиште 

4,19 /' 21 Костолац 

4,53 /' 20 

3,74 /' 21 

5,35 ,/ 20 Костолац 

3,94 ,/ 20 

3,71 /' 20 В. ГрадИIIIте 

3,81 /' 19 Костолац 

4,87 /' 20 В. ГрадИIIIте 

5,00 /' 21 Земун 

5,00 ,/ 20 В. Градиште 

4,09 ,/ 20 

3,31 t 20 В. Градиште 

3,б8 /' 21 

е 

WВR б17 

WBR 61б 

WВR б17 

WВR бlб 

WВR 617 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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НИКОЛА А. ЦРНОБРЊА 

Број а ь с d е 

104. 
" " 

4,18 ,( 21 В. Градиште 

На наредним примерцима натписи на аверсима су оштећени и делимично се читају (кат. 
бр. 105-109). 

105. А. М А УР СЕУ АЛЕ ... 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, на глави радијална круна, 

попрсј е под палудаментом. 

Р. NI~I~IIE, 
три инсигниј е - тип 1. 

106. А. Натпис исти као под бр. 105, 

107. 

биста цара прафилом оријентисана 
на десно, глава овенчена, попрсје под 
палу даментам. 

Р. NJIKAIIEIi1N, 
(!} ИNу лигатури), три инсигније 
тип 5. 

108. Р. NIIKIAIIE. 
i1N 

три инсигније - тип 6. 

109. 

110. ' А. [М А УЈР СЕ АЛЕ-ЕАN6.РОС . . (9', 
биста цара профилом оријентисана 
на десно, на глави радијална круна, 
папрсе под палудаментом. 

111. 

Р. N IIKIAIIE, 
mг 

три инсигние - тип 8. 

112. А. [МЈА1' СЕ АЛЕЕАN6.РОС AlГ (9), 
биста цара профилом оријентисана 
на десио, глава овенчена, попрсје под 
палудаментом. 

Р. NIIКIAIIE , 
i1N-

три инсигније - тип 8. 

4,53 t 21 Сурдук 

3,92 t 21 Костолац 

4,92 ,( 21 

5,05 ,( 21 Сурдук 

4,80 /' 22 

4,98 /' 20 

3,75 ,( 18 

3,20 /' 20 

МАКСИМ цезар 

113.' А. Г !О1' ОУН МАЕЈМОС К, 
биста цезара профилом оријентисана 
на десно, попрсје под палудаментом. 

Р. N IIKIAIIE, 
EQN ' 

три инсигније - тип 8. 

4,10 ,( 19 Земун (парк) 

ГОРДИЈ АН ЈП 

• 

WBR 617 

" 

WBR 685 

Новци цара Гордијана ЈП који следе на аверсима, имају исту представу: биста цара про
филом оријентисана на десно, на глави радијална круна, попрсје под палудаментом. Уочи
ли смо пет варијанти аверсних натписа и ознаqили их арапским бројевима у загради. Уз до
rичну варијанту аверсног натписа под каталошком јединицом биће наведен само реверс. 
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НОВАЦ ГРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

Број а Ь с d е 

114. А. М ANT rOPMANOC АУГ (1) 2,78 /' 18 WBR 716 

Р. NI IЩАIIЕ, 
QN 

ТрИ инсигније - тип 6. 

115. Р. NII IKIAI, 2,97 ~ 19 
EQN 

три инсигније - тип 8. 

116. Р. N IIЩАIIЕ, 4,35 /' 21 В. Градиште 

--mг 
три инсигније - тип 8. 

117. Р. , три инсигније - тип 12. 2,20 t 20 

118. Р. лег . орао 

сиг~~је ..:... тип 14. 
између две ин- 3,52 /' 18 Костолац 

119. Р. NIIKIAII, 3,59 ./ 19 В. Градиште WBR 713 
EQN 

лег. орао између две инсигније 
тип 18. 

120. Р. NIlIКlA I I, 3,05 /' 20 В. Градиште WВR 712 
EQN 

два лег. орла између две инсигније 
- тип 22. 

121.· Р. " , два лег каприкорна између 3,28 ./ 18 Н. Бановци WBR 715 
две инсигније - ТИП 25. 

122. Р. - тип 26. 2,97 /' 20 .. 
123. Р. - тип 26. 3,68 ./ 20 В. Градиште .. 
124. Р. N II IKIAII, 2,77 ./ 20 В. Градиште WBR 715 

EQN 
два лег. каприкорна између две ин-
сигније - тип 27. 

125.· 2,88 /' 19 В. Градиште 

126. .. 3,12 /' 19 • 
127. 2,80 /' 18 

128. 1,80 t 18 

129. 2,04 t 18 Ушће 

130. Р. NЩКIА I I, 3,48 t 20 Земун (обала 

EQN Дунава 

два лег. каприкорна између две ин-
сицније - тип 28. 

131. 2,59 t 20 В. Градиште .. 
132. 3,72 t 21 В. Градиште 

133. .. 3,13 ~ 20 .. 
134. 2,67 ~ 20 .. 
3 17 



НИКОЛА А. ЦРНОБРЊА 

Број 

135. А. М ANT rOPIIIANOC AIГ (2), 
Р. N IIЩАI , Е, 

136. 

137. 

\38. 

--ш;г-

лег. орао између две инсигније 
тип 14. 

139. , лег. орао између две ин-

140. 

141. 

142. 

143.0 

144. 

сигније - тип 18. 

145. Р. NI ЩАI I Е, 

(Овај примерак има аверсни натпис 
растављен у две зоне: :\1 AN l' гор 
I\IANOC АГ, 

146.' Р. N,IIKIAIjE, 
{JN-

147. 

148. 

149. 

150.0 

151. 

152. 

153. 

18 

два лег. орла између две инсигније 
тип 22. 

Р. N , I IЩА ј l, 
E{JN 

два лег. каприкорна између две ин-
сигније - тип 23. 

Р. NllI\IAI jE, 
{JN 

лег. орао између два лег. каприкорна 
- тип 24. 

Р . N I I I K I д;I, 
E.QN 

два лег. каприкорна између две ин-
сигније - тип 25. 

Р. KIIIAINII. 
QN 

два лег. каприкорна између две ИН-

сингније - тип 27. 

Р. N IIj KIAII, 
EON 

Р. 

Р. два лег. орла између две 
инсигније - тип 21. 

а ь с d 

2,11 ? 18 В. Градиште 

3,28 ? 19 

2,25 t 19 

2,25 ,/ 20 Ушће 

3,77 ? 19 В. Градиште 

2,92 t 18 

2,92 ? 18 Ушће 

2,87 ,/ 19 Костолац 

2,53 ? 19 Костолац 

2,05 '\, 17 Н. БаНОБЦИ 

2,94 ? 19 В. Градиште 

2,94 t 19 В. Градиште 

2,90 ,/ 20 В. Градиште 

2,42 ,/ 19 В. Градиште 

3,05 ? 20 Земун (обала 
Дунава) 

2,80 ? 18 

2,55 ? 19 

1,93 ,/ 17 Земун 

3,85 t 19 КоС'Голац 

е 

WBR 713 

WRB 712 

WBR 711 

WBR 715 

(?) 
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Број 

154. А. М ANT r OPblANOC А V- (3), 
СА vr У лигатури). 
Р. NIIК I AIIE , 

QN 
лег. орао између две инсигније 
тип 16. 

155. Р. N I I I ЩА I I, 
ЕПN 

два лег. каприкорна између две ИН
сигније - ТИП 26. 
(Овај примерак има растављен авер

сни натпис у две зоне: 1\1 AN l' ГО·Р6.· 
I ANOC АГ, 

156. ' А. М AN1' rOPblANOC AV р) 
Р. NI IКlAI I E, 

ПN 
лег. орао између две инсигније 

тип 17. 

157. ' A.:I'I ANT rOPblANOC А V (5) 
Р. N I I IK ~ AII, '-

ЕПN 
два лег. орла између две инсигнијс 
- тип 21. 

а ь с d 

3,02 ,/ 20 Земун (Омла
ДИНСКИ трг) 

2,52 t 19 В. Градиште 

2,62 ? 19 В. Градиште 

2,70 ? 20 В. Градиште 

2,70 /' 20 В. Градиште 

ТРАНКВИЛИНА 

158. А. САВ TPA·NKYAAJNA, 

159. 

биста царице профилом оријентисане 
на десно, попрсије под палом. 

Р. NIЧК I AI, 
ЕПN 

лег. орао између две инсигније 
тип - 18. 

3,73 t 20 В. Градиште 

3,37 t 18 В. Градиште 

е 

WBR 715 

WBR 723 
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3 

5 

6 

7 
Фотографија: Мирослав Радошевић 
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12 

16 

35 

54 

95 
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99 125 

}4::S 

10З 146 

110 150 

IIЗ 156 

121 157 
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НАПОМЕНЕ 

1 Осим источних провинциј а подразуме
вају се и балканске провинције и Дакија, где 
у оптицају градски новац заузима оно место 

које у западним деловима Царства и даље 
покривају сенатске емисије. Посебну, исцрnну 
студију оптицају градског новца и његовој у
лози, посветио је француски научник Ј. Р. 
СаНи, La politique moneta~re des empereurs 
гошаi,пs de 238 а 311, Paris, 1969. О налазима 
на нашем подручју в. Ј. Brunsтid, Unedierte 
Mi1nzen von Dazien und M-оеЫеп Фm Kroati
schen Nationalmuseum .in Аgгаm, Numismati
sche Zeitschrift 38 (1906) , 14 и даље; V. Celestin, 
Gгбkri i гјшski kolonijalni ,novoi na<!eni u Osije
ku, Vjesnik hrvatskog arheoloskog drustva, n.s. 
VII (1903-1904), 15 и даље; Н. Цриобрња, По
пис и карта налаза античког новца на под

PY'"Ijy града Београда, Годишњак града Бео
града 25 (1978), стр. 198. За налазе у Дакији в. 
Ј. Winkler, Zur Problemartik der Handelsbezie
hwngen Daziens mit деп gгiесhisсh-оЈ:1iеп1.аli
schen Stadten, Studien zur Geschichte ·ипд Phi
losoph-ie des Altertums, Budapest 1968, 361 и 
даље. Налази градског новца у западном делу 
Царства веома су ретки, њихов попис даје Ј. 
Р. СаНu, ор. oit . стр. 111 и даље. 

2 Тћ. Mommsen, GescWchte des гбmisсhеп 
Miinzwesen-s, Berlin 1860, стр. 735, први је из
нео мишљење да новац Никеје, посредством 
римске војске, доспева у Подунавље. При од
ласцима на источно бојиште или при поврат
ку са Истока, у Виминацијуму су се задржа
вали с војском цареви С. Север, Каракала и 
вероватно Гардијан IП , о томе в. М. Мирко
вић, Римски градови на Дунаву у Горњој Ме
зији, Београд, 1968, стр. 70 и напомена 115. О 
ј"-Iешћу горњомезијских вексилација и Горди
јановом персијском рату в. С. Душанuh, Но
вац колоније Виминацијум и датуми из рим

ске историје средине IП века, Старинар , н.с. 
12 (1961), стр. 144. 

3 В. Кондић, Новац у Београду 1967, стр. 
56; Н. Црнобрња, 10С. cit. 

'PWRE, Nikea (Вуtћiпien), стр. 226-243, 
по аутору чланка W. Rugeu Никеја кује до 
времена Квиета и Макрина (260.261. г.); пре
ма Ј. Р. СаНuјu до 265. Г ., ор. еН., стр 15-18. 

5 А. Kunisz, East апд central Еигореап finds 
о! au-tоноmоus coins [гот rthe Нотап empire 
ретјод, Wiadomosc'i Numizmatyczne - Polish 
Nuшismаtiс news II (1973), Speoial Issue [ог the 
Inter:national Numismatic Congress .јп New York 
and Washlngton, september 1973, Wю'sz.аwа, 
стр . 35. 

G Тћ. Mommsen, 10С. cit. 

7 Ово нарочито истиче Ј. Winkleт, ор. cit ., 
стр. 735. 

8 Резултати ових ископавања, као и пот
пуна обрада нумизм:атичког материјала, још 
нису публиковани. Податке ми је саопштио А. 
Јr.шановић, асистент Филозофског факултета 
аа Београдском универзитету, који је учество
вао на досадашњим ископавањима . Недавно је 
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Ж. Микић (Ж. Микић, О антрополошким ти
повима у античким некрополама Виминацију

ма, Старинар XXXI, 1980, Београд, 1981, стр. 
117-122), дао преелиминарну антрополошку а
нализу скелета из две некрополе, издвојив

ши осам аитрополошких типова предњеазиј 
ског и европског (медитеранског) становни
штва, в. стр. 117. Некрополе Виминацијума са 
инхум:ираним покојницима оквирно се дату
ју од првих деценија IП века 'н.е. до полови
не V века. Од даљих истраживања , а пре све
га конфронтацијом резултата обраде гробних 
налаза са резултатима антрополошких анали

за, очекујемо увид у демографски састав прве 
половине II! века, периода који је осведо
чен приливом становништва из источних про

винција у наше Подунавље. 

9 д. Бојовић, руководилац радова на утвр
ђивању габарита легијског логора у Сингиду
нуму на Калемегдану у оквиру пројекта Бео
градска тврђава, током протеклих пет годи
на у сондажним испитивањима југоисточног 
дела логора открио је око десетак примерака 
новца Никеје. Током ископавања имао сам 
прилику да неке од новаца неочишћене по

гледам. Контуре инсигнија на реверсима апсо
лутно упућују на новац Никеје. Према преч
нику новца (мањи пречник) и представама ца
рева на реверсу у питању су цареви А. Север 

и Гордијан ПI. Сумарне резултате са ископа
вања током' 1977. године саопштио је д. Бојо
вић, Археолошки преглед 20 (1978), стр . 51-56. 

ЈО Велик број примерака Никеје чува се у 
Народном музеју у Београду. М. Пиндић, ку
стос Народног музеја у Пожаревцу, указао ми 
је на неколико десетина НОВЦа Никеје у му
зеју у Пожаревцу. Познато ми је да Војво
ђански музеј у Новом Саду располаже једном 
мањом збирком, а нарочито се својом бројно
шћу новца Никеје истиче Археолошки музеј 
у Загребу, и то примерцима који потичу са 
териториј е Срема. 

11 Поред новца Никеје, у Кабинету за но
вац и медаље Музеја града Београда налази 
се још десет примерака градског новца на ко
јима су натписи на грчком језику. То су: три 
примерка Nicopolis ад Istruma, наводимо их 
према Н. Муш.м.ову, Античнит Монети на Бал
канскија полуостров ... , Софија 1912, царева 
Макрина - Мушов 1244, Дијадумедијана -
Мушмов 1356. и Гордијана IП - Мушмов 1476, 
пронађен на Ушћу код Обреновца . Затим, три 
примерка Маркијанополиса царева Елагабал 
и Јулија Меза - Мушмов 671, гробни налаз из 
Мајке Јевросиме ул. у Београду, в. М. Поnо
вић, Археолошки преглед 13 (1971) , стр. 74; 
један примерак истоветан претходном али не
утврђеног :места налаза, и један комад Горди
јана II! и Сераписа - Мушмов 782. Из U1рја 
РаutаИае примерак Фаустине, жене М. Ауре
лија - Мушмов 4109 и Септимија Севера -
Мушмов 1410, нађен у Великом Градишту. 
Један примерак савезничког ковања градова 
Тиатире и Смирне из времена Гордијана IП 

• 



НОВАЦ ГРАДА НИКЕЈЕ У ЗБИРЦИ МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА 

- одређен према ВМС, Licbla 322; овај приме
рак је такође откривен у гробу у Мај ке Ј е
вросиме ул. у Београду, в. М. Поnовuћ., loc. 
cit. j међутим, није у потпуности наведен нат
пис на реверсу. Недостаје именица OMO[NOIA], 
која стоји на примерку из збирке. Последњи 
примерак који наводимо је примерак града 
Сида, у Памфилији, царице Салонине, одређен 

према В. V. Неааи. стр. 704. Поред градског 
новца Никеје и примерака градова које смо 

навели у овој напомени, у Музеју града Бео-

>. . :,",t,;i!Jf ~ 

града се чува богата збирка - легат проф. 
Светозара Ст. Душанића који обухвата 1.700 
примерака новца колоније Виминациум, 230 
примерака муниципијума С'гоби и 160 приме

рака новца провинције Дакије, в. Б. Борu1i 

БреШКО6u1i, Новац колоније Виминацијума у 
збирци Светозара Ст. Душанића, Београд 1976, 
предговор Ј. Тодоровића, стр. 5. 

12 W. Н. Waddington. Е. Babelon et Th. 
Reinach. Recueil gemeral des Monnajes grecques 
d'Asie Mineure, Paris 191 0. 

COINS OF ТНЕ TOWN OF NICAEA IN ТНЕ NUMISMATIC COLLECTION 
OF ТНЕ MUSEUM OF ТНЕ CIТY OF BELGRADE 

Nikola Crnobrnja 

1n the Danube region, un,til the арреагапсе 
of the Vimiпасiшn ·issues of 239, -in cOn'siderably 
larger quantities, if сотратю with the сoiщ; 
of 'other towns, аге encountered the coi,ns of the 
tQ\vn of Nicaea from Бithупiа Ln Asia Мјпог. 
ТЬе vast агеа \џith finds of Nicaean colns a10ng 
the Danubian Limes -in Mommsen's орiпiоп јБ 
to Ье assigned to the ,movemeпts of troops from 
the East (ТЬ. Mommsen, Geschlichte des romi
БСЬen Mtirnzwesens, Berlin, 1860, р. 735). Giving 
eJq)la-паtiоп for the арреагапсе of Nicaean ooin5 
we тUБ! Ьу all mеаПБ rta-ke ·iпtо account есо
nom'ic factors toо, beaTing јп milnd that Nicaea 
had intensive trading Hnks wИh the other parts 
of the Етрјте including the Balkan proV1irnces 
as w ell (Ј. W'inkler, Z'Ur Problematik der Нап
delsbeziehungen Daciens mit den griechisch
-or.ienta1ischen Stadten, Stud1en zur Geschichte 
und РћНОБорЫе des Altertums, Budapest, 1968, 
р. 735). 

ТЬе соllесЫоп contaLns 159 Nicaean coins, 
ј.е. о! Оагасаllа (11), ЈиИа Dошпа (1), ЈиНа 
МаеБа (1), ЈиЫа Маштаеа (5), Severus Alexander 
(94), Maximus СаеSЭl' (1) , Gorduan II1 (44) and 
Tranquil1ina (2). ТЬе сојПБ have Ьееп determin
ed according to WBR (W. Н. Waddington, Е. 
Babelon et ТЬ. Reinach, Reoueil gene.ral des 
Monna'ies grecques d.'Asie Мјпеиге, Paris, 1910). 
ТЬе сојпз of Severus Аlех.э.пdег and Gordian 
1II have Ьееп set out accordi.ng to the order о! 
Ље vaf\ia,nts of the ·in·scfIiptions оп the obverse 
star·ting wHh longer and end"ing with sh-orter 
forms (Severus Alexander - 9 variants, Gor
di.an 1II - 5 varian.t-s). ТЬе insignia аге graphic
аНу represented (Рl. 2). For а питЬег of spec
imens ·analogies have not Ьееп found :in WBR. 

Cat. J'\I''l 1 (Сзгасаllа) completely complies 
with the ex·ample indicated in WBR 426 except 
јп the variant of the ~nscI'liption оп the reverse. 

Оиг specimen ЬеаТБ the inscr~ption: NII КА I IШ1N, 
whИе WBR 426 has an'othel' kind of breaks 
be!ween!he Je!!ers: NIK IAIIE!1N. 

Cat. N'l 12 (ЈиНа Domna). 1n WBR ЬаБ n.ot 
Ьееп set out апу example ()f the coins of ЈиЬа 
Domna v. •. ith the reverse which appears оп оиг 
specimen (the representatio'n о! ТусЬе wit}) 
s tern and c-ornucopia). We found the reveгse 
identical to the reverse о! оиг speoimen оп а 
co.in ·о! Caracalla represented as caesar ·ј·п WBR 
402, Pl. LXXVII, 18. 

Сзt. NI! 13 (Јиlја МаеБа). In WBR there is 
по ехащрlе Qf the соЈп of Ји1ја Maesa with the 
representa.tion as оп OU:I'lS (Dionysus' 01st w:itћ 
serpent coi1ing out of it). ТЫБ -representation оп 
Nicaean соiпs js very fгеq-иепt, e.g. WBR 443 
(Сагасаllа). А reverse .identical to оиг specimen 
is to Ье Бееп оп а сојп of Elagabalus set out јп 
WBR 560, РЈ. LXXXI, 29. 

Cat .N2 14 (ЈuНа Матаеа) fully complies 
\vith Ље example mentioned јп WBR 628. 1n 
question јБ а vаl1iапt о! the inscri;ption о! the 
еthпiооп оп the revers stamped iп опе line. 
ТЬе оЉег {оиг specimens J ·ulia Маттаеа (Cat. 
.N'l 15-18) have variants of Ље inscr.i,ption of 
the еth'ШСОП \vritten .in two lines. ТЬеБе vari 
ants have not Ьееп included јп WBR. 

Cat . .N2 19 (Severus Alexa,nder) differs from 
the specimen entered јп WBR јп the var·iant 
of Ље inscription оп the reverse. Оuг Бреојтеп 
has t\vo breaks between the letters: NIK IAI I
(EnN] , while WBR 616 shows оnе break јп the 
jnscrip!ion: NIKAIE I!1N. 

For а n-итЬег of сојns of Gordian III ana
logous examples аге nonexistent in WBR (Cat. 
Ј'Ј'о 115-118, 135-138, 148, 153, 154, 156 and 157). 
Неге аге сопсегпед. the var,iants of inscrlptions 
on the reverse with breaks between the letteгs 
in the inscription which do IЩn арреаг in the 
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authors' book ассогdiпg to which the coins were 
determined. Оиг specimen (cat. И2 150), Gor
dian III, has зп inversive inscription of the 
ethnicon: KIIIAINI, а fault which тау Ье 

Е(ј-

ascribed to great haste dп the production of 

Nicaean coins at Ље time of Gordian. Ап omis
siQn оп the coin of Gordi'an (Cat. И2 157) шау 
а180 Ье assigned to the unskiJ.lfulness of the 
engraver, where the i.nscrip1JiQn оп the obverse 
Г :in Ље abbreviation А Vr was !J)ut under the 
letters: AV. 

'-


