ANDRZEJ ROMANOWSKI

DOI: 10.12797/ZP.10.2015.10.07

The National Museum in Warsaw

An Extraordinary Barbarian Imitation of the 2nd-Century
Roman Denarius from Central Poland (Osiny, Baranów
Commune, Grodzisk Mazowiecki District)
ABSTRACT: The group of 1st and 2nd-century Roman denarii recovered during an archaeological surface survey made in 2008 of a Przeworsk Culture site at Osiny in the Grodzisk
Mazowiecki district (Central Poland) includes an eccentric barbarous imitation. An analysis
of its obverse and reverse representations identified this specimen as a hybrid, a combination of types never seen on official Roman coins. The obverse representation is one of three
empresses – Faustina II, Lucilla, Crispina – the reverse representation is of Mars standing.
Since in Roman coinage the depiction of the god of war was reserved for the emperor, the
combination on the denarius from Osiny would never have appeared on any regular Roman
coin. The imitation denarius from Osiny is the only such hybrid discovered in Poland. Similar
coins have been recorded in Ukraine and Moldova. This type of hybrid, albeit with a combination of other obverse and reverse types, has been noted in northern Europe. Some imitative
issues of this kind, recorded on Gotland, have been die-linked to coins discovered in Ukraine
and the Danube region. Taking his cue from findings of researchers concerning the place of
manufacture and the pattern of dissemination of imitations of Roman denarii the author goes
on to argue that the Osiny denarius was manufactured locally. Other Roman coins have been
recovered in the same region, most notably in the Drzewicz Nowy hoard. The coins found
in this deposit would have provided the model for the obverse and the reverse of the Osiny
denarius, its maker would have been recruited from among local, skilled craftsmen who presumably were not in short supply in the Mazovian Centre of Metallurgy which operated in
this area during the Roman Period. The possible function of the barbarous imitative denarius
within the Barbarian community is examined, but without much success.
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ABSTRAKT: Interesujące naśladownictwo barbarzyńskie rzymskiego denara z II w. n.e.
z centralnej Polski (Osiny, gm. Baranów, pow. Grodzisk Mazowiecki)
Podczas badań powierzchniowych przeprowadzonych w 2008 r. na stanowisku kultury
przeworskiej w miejscowości Osiny, pow. Grodzisk Mazowiecki (Polska), znaleziono między
innymi zabytkami kilka monet rzymskich – denarów z I–II w. Wśród nich znajdował się denar
naśladowczy, którego przedstawienia stały się przedmiotem analizy. W jej wyniku ustalono, że
mamy do czynienia z hybrydą prezentującą nieznane wśród monet oryginalnych zestawienie.
Awers przedstawia jedną z trzech cesarzowych: Faustynę II, Lucyllę lub Kryspinę, rewers natomiast stojącego Marsa. Wizerunek boga wojny zarezerwowany był w mennictwie rzymskim
dla cesarzy. Zatem zestawienie takiego typu nie mogło pojawić się w regularnym mennictwie
rzymskim. Tego typu naśladownictwo nie było znane do tej pory z ziem polskich. Istnieją jednak
podobne monety zarejestrowane na Ukrainie i w Mołdawii. Tego rodzaju hybrydy, choć mające
inne przedstawienia, notujemy także w północnej Europie. Przykładem są monety naśladowcze znane z Gotlandii, znajdujące także swoje analogie na Ukrainie czy w strefie naddunajskiej.
Mając na uwadze ustalenia bada-czy dotyczące miejsc produkcji i rozprzestrzenienia naśladownictw denarów rzymskich, wysunięto tezę o możliwości lokalnego jej powstania. Rozważania
podjęto na podstawie znalezisk monet z rejonu Osin. Wzorce mogły być zaczerpnięte z odkrytego w pobliżu skarbu z Drzewicza, a wytwórca mógł rekrutować się spośród lokalnych rzemieślników, których zapewne nie brakowało w funkcjonującym tu, w okresie wpływów rzymskich, zagłębiu hutniczym. Rozważania dotyczące funkcji naśladowniczego denara nie dają jednoznacznego wyjaśnienia tego problemu.
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