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Abstract:
Dianovský R. 2020: A real bronze medallion of Marcus Aurelius? Acta Musei
Tekovensis Levice 12: 207 – 213.
The author of this paper tried to make correct identification and classification
of a bronze medallion in the collection of the Tekov Museum in Levice. The
medallion was incorrectly assigned to the emperor Marcus Aurelius and also
incorrectly dated as being from 161. By means of common numismatic procedures
it was determined that the medallion is a counterfeit of emperor’s Caracalla
Paduan medal. The medallion was made in one of the Italian counterfeit making
workshops.
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ÚVOD
V numizmatickej zbierke Tekovského múzea v Leviciach sa nachádza bronzový
medailón, evidovaný pod č. N7429. Averz medailóna nesie portrét panovníka a opis:
„M AVRELIVS ANTONINVS PIVS AVG BRIT PM TRP XVI“, reverz zobrazuje triumfálny voz cisára, ťahaný štvorzáprahom doprava, s opisom „IMP II COS IIII PP“,
po stranách vľavo je písmeno „S“ a vpravo „C“. Medailón je vyhotovený z bronzu,
jeho váha je 36,84 g, priemer 35,5 mm a je odbornou verejnosťou vnímaný ako medailón Marka Aurélia. Mgr. Peter Pleva vo svojej práci z roku 2010 píše: „Datovaný
je do roku 161, ktorý bol určený na základe počtu tribunátov uvedenom na averze.
Na reverze sa nachádza chyba v počte konzulátov. Markus Aurélius bol konzulom iba
trikrát, ale na medailóne je uvedený štvrtý konzulát. Tento omyl iba zvyšuje hodnotu
vzácneho medailónu.“1
Touto mojou prácou by som chcel poukázať na jeden omyl – omyl pri celkovom určení
a zaradení tohto medailónu.

1

PLEVA, Peter. Numizmatika v zbierkach Tekovského múzea. In Acta Musei Tekovensis Levice, 2010,
8:188.
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Bronzový medailón zo zbierky Tekovského múzea v Leviciach. Zdroj: Fotoarchív TMLv.

URČENIE MEDAILÓNU
Pri pohľade na portrét zobrazujúci panovníka na medailóne je zrejmé, že sa
nezhoduje s portrétom Marka Aurélia. Markus Aurélius bol portrétovo zobrazovaný
na minciach inak, s úplne inými kontúrami tváre. V mladosti s kučeravými vlasmi
a hladko oholenou tvárou. Neskôr ako zrelý muž s kučeravými vlasmi a ovenčenou
hlavou i s typickou, dole trochu odstávajúcou bradou. No portrét na medailóne zobrazujúci muža v stredných rokoch s okrúhlejšou tvárou a pestovanou bradou až nápadne
pripomína cisára Caracallu (211 – 217). Opis averzu M AVRELIVS ANTONINVS
PIVS AVG BRIT PM TRP XVI, by sa dal voľne preložiť ako Markus Aurelius Antoninus zbožný, vznešený vládca, dobyvateľ Británie, najvyšší kňaz, tribúnom ľudu po
šestnásty raz. Opis reverzu IMP II COS IIII PP značí, že cisár mal druhú aklamáciu za
vojvodcu, štvrtý konzulský úrad a PP – pater patriae znamená titul otca vlasti. Podľa
dostupných informácií na minciach Marka Aurélia nikdy nebol použitý čestný titul
víťaza „Britanicus“ – v opise medailónu skrátene BRIT. Tento titul používal v opisoch jeho syn Commodus, niekoľko ďalších cisárov a s obľubou, tiež už spomínaný
Caracalla. Je nutné podotknúť, že Caracalla (rodným menom Septimius Bassianus)
pri svojom nástupe na trón (v roku 211) prijal meno Marcus Aurelius Antoninus, teda
aj opisy na jeho minciach často začínali: M AVR ANTONINVS..., alebo M AVREL
ANTONINVS.... Šestnásty rok tribunátu (TRP XVI) vykonávaného Caracallom predstavuje rok 213, a k tomuto roku sa viaže aj jeho štvrtý konzulský úrad (COS IIII).2

2

MATTINGLY, Harold & SYDENHAM, Edward. Roman Imperial Coinage, Vol. IV. part 1., London :
Spink, 1936, p. 84.
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Časť tabuľky zobrazujúcej tribunáty a konzuláty Caracallu.
Zdroj: MATTINGLY, Harold & SYDENHAM, Edward. cit. d., p. 84.
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Na základe vyššie uvedených faktov by sa mohlo zdať, že môžeme s istotou vyhlásiť medailón za Caracallov a podľa v opisoch uvádzaných úradov a čestných titulov
ho datovať do roku 213. V tomto prípade ale tomu tak s najväčšou pravdepodobnosťou
nie je.
V renesančnom Taliansku začal rásť obdiv k antickej kultúre a vôbec ku všetkému,
čo malo s antikou niečo spoločné. V Padove vznikla medailérska dielňa Giovanniho
Cavina (1500 – 1570), ktorý začal s výrobou medailí pre vyššie postavených predstaviteľov mesta a mestského magistrátu. Veľkú časť svojej tvorby ale venoval práve
napodobovaniu rímskych mincí a medailónov. G. Cavinovi v tejto činnosti pomáhal
a podporoval ho Alessandro Bassino, padovský učiteľ a starožitník. Napodobeniny
rímskych mincí a medailónov od týchto a ďalších majstrov (väčšinou ide o Cavinovho syna Vincenza a iných jeho žiakov, ktorí pokračovali v razení s pôvodnými
Cavinovými razidlami v neskoršom období), poznáme pod názvom paduani. Sú to
numizmatikmi veľmi cenené a teda i vzácne diela.

Výrez z katalógu Richarda Hoe Lawrencea: „MEDALS by GIOVANNI CAVINO, The Paduan“, p. 20, kde je podľa všetkého popísaný typ medailónu z Tekovského múzea v Leviciach.

Typ medailónu z Tekovského múzea v Leviciach je odborne opísaný v staršej
práci Richarda Hoe Lawrencea: „MEDALS by GIOVANNI CAVINO, The Paduan“
z roku 1883, kde je okrem iného uvedená aj poznámka, že motív reverzu medailónu je
prevzatý z mince cisára Tita (79 – 81).3
3

LAWRENCE, Richard Hoe. Medals by Giovanni Cavino, The „paduan“. New York : Privately Printed,
1883, p. 20.
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V knihe Petráňa a Fridrichovského Mince císařského Říma je uvedené: „Pravé
paduani jsou vysoce vzácné a u nás se neobjevují. Mince v našich nabídkových katalozích označované jako paduani jsou vždy napodobeninami z doby mnohem pozdejší,

Položky v internetovom aukčnom katalógu CNG (Classical Numismatic Group, Inc.) zobrazujúce medailóny zhotovené pravdepodobne z toho istého razidla ako medailón z Tekovského múzea v Leviciach s možným „predznačením“ budúceho otvoru, na averze
medailóna je to hore nad písmenom „S“ v časti opisu „ANTONINVS“ a na reverze ide
o malý krúžok vľavo dole v exergu (označené šípkou). Zdroj: Aukčný katalóg CNG (Classical Numismatic Group, Inc.) <https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=75208>,
<https://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=88629> Dostupné online dňa 30. 5. 2017.
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tedy vlastně falza vzácných falz.“4 Petráň a Fridrichovský teda považujú paduani za
falzá, ale napríklad Richard Hoe Lawrens v diele uvedenom vyššie uvádza, že samotný Cavino nevnímal svoje medaile ako falzifikáty, ale ako umelecké napodobeniny.

Položka z katalógu Spink & Son – medailón razený bez predznačenia budúceho otvoru. Zdroj:
<https://issuu.com/spinkandson/docs/318/56>. Dostupné online dňa 30. 5. 2017.

Pri svojom bádaní som v niektorých aukčných katalógoch narazil na presne takýto typ
medailónu a v dvoch prípadoch boli dokonca medailóny pravdepodobne zhotovené
z toho istého razidla ako medailón z Tekovského múzea v Leviciach. V tejto súvislosti
si môžeme všimnúť akési „predznačenie“ budúceho otvoru, na averze medailónu je to
hore nad písmenom „S“ v časti opisu „ANTONINVS“ a na reverze ide o malý krúžok
vľavo dole v exergu.
ZÁVER
Na základe vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že medailón
v zbierkach Tekovského múzea v Leviciach evidovaný pod č. N7429 je v súčasnosti
mylne interpretovaný ako bronzový medailón Marka Aurélia z roku 161. V skutočnosti ide o paduan alebo (čo je pravdepodobnejšie) o jeho napodobeninu z neskoršieho obdobia s predlohou cisára Caracallu. Razidlo bolo s veľkou pravdepodobnosťou
dielom majstra Giovanniho Cavina, prípadne jeho žiakov. Dá sa predpokladať, že
to nie je napodobenina skutočnej Caracallovej mince či medailónu, ale fantazijný,
zrejme Cavinom vymyslený medailón. Za panovania cisára Caracalllu totiž takýto
medailón razený nebol.5

4

5

PETRÁŇ, Zdeněk a FRIDRICHOVSKÝ, Jiří. Mince císařského Říma. Praha : Česká numismatická
společnost, 1993, p. 35.
Katalóg Spink & Son,< https://issuu.com/spinkandson/docs/318/56>. Dostupné online dňa 30. 5. 2017.

212

LITERATÚRA
Mattingly, Harold & Sydenham, Edward A. Roman Imperial Coinage, Vol. IV.
part 1., London : Spink, 1936, 399 pp.
Petráň, Zdeněk a Fridrichovský, Jiří. Mince císařského Říma. Praha : Česká
numismatická společnost, 1993, 215 pp.
Pleva, Peter. Numizmatika v zbierkach Tekovského múzea. In Acta Musei Tekovensis
Levice, 2010, 8:168 – 190.
Šabata, František. Nápisy a obrazy na mincích císařského Říma. Hostovice : Baron,
2011, 36 pp., ISBN: 978-80-86914-41-1
Lawrence, Richard Hoe. Medals by Giovanni Cavino, The „paduan“. New York :
Privately Printed, 1883, 31 pp.
Recenzent: Mgr. Marek Budaj, PhD.

213

