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Od 90. rokov 20. storočia sa všeobecne, ale aj na 
území Slovenska, rozmohlo vykrádanie archeo-
logických lokalít pomocou detektorov kovov. Na 
jednej strane sa bezohľadne ničia nálezové kon-
texty a stráca sa podstatná časť získaných pamia-
tok, na strane druhej aktívna spolupráca s takými-
to hľadačmi prináša celý rad nových poznatkov.1 

Týka sa to aj dvoch novozískaných numizmatic-
kých nálezov, ku ktorým došlo prednedávnom 
na západnom svahu Spišského hradu, nad obcou 
Spišské Podhradie (okres Levoča).

Nálezové okolnosti
Obidva novozískané exempláre spočívali tesne 
pod úrovňou terénu (cca 5 cm), neďaleko od seba 
(vo vzdialenosti zhruba 20 metrov). Nálezisko je 
situované v  tesnej blízkosti poľnej cesty smeru-
júcej od severného okraja miestneho cintorína 

(juhovýchodne od intravilánu mesta) cez západ-
ný svah hradnej výšiny až k  samému Spišskému 
hradu (obr. 1, 2). Odhliadnuc od rozličných pra-
vekých nálezov je miesto nálezu týchto dvoch 
mincí v  zhode s  početným výskytom pamiatok 
súvisiacich s  hradiskom neskorolaténskej pú-
chovskej kultúry na hradnej výšine a s výsledkami 
rozsiahleho archeologického výskumu, ktorý sa tu 
konal v 70. rokoch 20. storočia.2

Popis mincí:
1. Hrabušická imitácia rímskeho republikánskeho 
denára, koniec 1. stor. pred Kr.-začiatok 1. stor. po Kr.
Av.: Štylizovaná hlava Romy vpravo.
Rv.: Sceptrum – glóbus – kormidlo, v  spodnej 
časti pseudolegenda...I N? Podľa denára Cornelia 
Lentula P. f. Marcellina z r. 76/75.3

Ag; 2,28 g; 15,7 – 18,5 mm (obr. 3).

Pozoruhodný nález dvoch antických  
mincí zo Spiša

MARIÁN SOJÁK – EVA KOLNÍKOVÁ

Obr. 1. Plocha nálezu mincí.
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 Výsledky RFA: Ag – 91,421 %, Cu – 5,52 %, Pb – 
1,229 %, Au – 0,84 %, Sn – 0,634 %, Zn – 0,16 %, 
Bi – 0,096 %. 
2. Rím, Augustus (27 pred Kr.-14 po Kr.), 
mincovňa Lugdunum?, as, 7-10 pred Kr.?
Av.: Hlava cisára vpravo, v prednej časti tváre zvis-
lý kolok AVG (ligatúra A a V).
Rv.: Skorodovaný obraz, čiastočne olúpaný po-
vrch. Náznak oltára ako na augustovských min-
ciach razených v  mincovni Lugdunum v  rokoch 
7-10 pred Kr. Typ RIC 230?4

9,674 g (pred vyčistením), 9,213 g (po vyčistení), 
24 – 24,4 mm, hrúbka 2,88 mm (obr. 4). 
Výsledky RFA: Cu – 91,145 %, Sn – 7,637 %, Pb – 
0,867 %, Fe – 0,132 %, Ni – 0,066 %, Sb – 0,061 %.5 

K  výskytu imitácií rímskych republikánskych 
denárov a augustovských mincí 
Obidva druhy mincí, ktoré boli objavené na Spi-
ši, sa na území Slovenska dosiaľ vyskytli len cel-
kom výnimočne. V  nových nálezoch, najmä zo 
spišských neskorolaténskych lokalít, sa začali síce 
početnejšie objavovať imitácie republikánskych 
denárov,6 no augustovské mince tu dosiaľ chýbali. 
Výskyt obidvoch druhov, najmä ak ide o spoločné 

nálezisko, vyvoláva celý rad otázok. Odpoveď na 
ne môžu poskytnúť doterajšie výsledky výskumu. 
Imitácia rímskeho republikánskeho denára, ktorá 
je predmetom tohto príspevku, jednoznačne ne-
patrí k tým, ktoré razil panónsky kmeň Eraviskov 

Obr. 3. Hrabušická imitácia rímskeho 
republikánskeho denára

Obr. 4. Rím, Augustus (27 pred Kr.-14 po Kr.), 
mincovňa Lugdunum?, as, 7-10 pred Kr.?

Obr. 2. Plocha nálezu mincí
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niekde v  regióne Budapešti7 a  sú zaznamenané 
aj na území Slovenska vo viacerých hromadných 
nálezoch.8 Nie je to ani typická dácka napodobe-
nina republikánskych mincí, početných v  nále-
zoch z územia Rumunska,9 i keď k týmto patria aj 
niektoré exempláre objavené na Slovensku, dosiaľ 
považované za eraviské.10 Keďže sa nálezy napo-
dobenín, aká je Spišského Podhradia, vyskytujú 
najmä v  prostredí hradísk na Spiši, nazvali sme 
ich predbežne spišskými napodobeninami repub-
likánskych denárov. Výskyt sa zaznamenal najmä 
v  Hrabušiciach, v  polohách Zelená hora a  Pod 
Zelenou horou, ako aj v  Jánovciach-Machalov-
ciach.11 Označujú sa však aj ako „napodobeniny 
eraviských napodobenín“.12 Nález mince z  hor-
nopotiského dáckeho hradiska Malaja Kopanja13 

z  toho istého razidla, ako je denár zo Spiša, však 
predsa len podsúva otázku, či nejde o razbu tohto 
dáckeho centra.14 V Hrabušiciach bola totiž obja-
vená aj dácka napodobenina republikánskeho de-
nára,15 ktorá naznačuje kontakty tohto neskorola-
ténskeho spišského hradiska s dáckym nálezovým 
prostredím. Problém pôvodu spišských napodo-
benín republikánskeho denára azda vyriešia ďal-
šie nové nálezy. Tie doterajšie potvrdzujú predpo-
klad, že republikánske denáre nenapodobovali len 
Eraviskovia, Azali, Dáci, ale koncom 1. stor. pred 
Kr., resp. na začiatku 1. stor. po Kr., aj iné neskoro-
laténske etniká, pravdepodobne aj to, ktoré sídlilo 
na Spiši.16 
Rímsky ranocisársky as si zaslúži pozornosť nie-
len ako prvý nález tohto druhu na Spiši, ale je 
výnimočný aj z  hľadiska výskytu v  neskorola-
ténskom nálezovom prostredí, aj kvôli tomu, že 
je označený  kontramarkou. V  nálezovom fonde 
ranocisárskych rímskych mincí zo Slovenska tak 
patrí k  zriedkavým exemplárom. Donedávna ich 
tu bolo s kontramarkami evidovaných päť, všetky 
z juhozápadného Slovenska, z nálezísk s priamym 
kontaktom na udalosti súvisiace s prienikom Ri-
manov do oblastí nad stredným Dunajom, ktoré 
po zániku keltského osídlenia obývali Germáni. 
Tri kontramarkované medené mince (2 asy, 1 ses-
tercius) boli objavené na Devíne, kde sa našli aj 
ďalšie nekontramarkované augustovské mince.17 
Dva kontramarkované asy sú zo Zohora, z  ra-

nogermánskeho osídlenia tejto lokality.18 Minca 
zo Senca s  kontramarkou BYZ (?), datovaná do 
1. stor. (?), bez presnejšieho opisu a odvolania na 
príslušný katalóg,  bez nálezových okolností,19 je 
zatiaľ ako problematická vynechaná z tohto hod-
notenia. Mince s  takouto kontramarkou razené 
v 1.  storočí sa nevyskytujú na územiach Panónie 
či Norika, ale ani v  západných oblastiach s  kon-
taktmi na rímsku menu.20 
Výskyt kontramarkou dodatočne označených 
ranocisárskych medených mincí (Augustus – Ti-
berius) sa dáva do súvisu s  pobytom rímskych 
vojenských jednotiek na dotyčnom území.21 Toto 
konštatovanie je už vo výskume danej problema-
tiky jednoznačne prijaté. Potvrdzujú to aj kontra-
markované ranocisárske medené mince objavené 
najmä na miestach vojenských táborov. Vysoký 
počet najmä kontramarkovaných asov (kontra-
markované sestercie sú výnimočné) sa evidu-
je v  juhovýchodnej prialpskej oblasti, v  Noriku 
a  Panónii, v  najvýznamnejších centrách Emona, 
Celeia, Poetovio, Magdalensberg,22 čo sa preja-
vilo ich početným zastúpením v  numizmatickej 
zbierke Národného múzea v Ľubľane.23 V Panónii 
sú výraznými počtami  zastúpené najmä v  Siscii 
a v Carnunte.24 Zastúpenie majú aj v nálezoch na 
území Germanie a Raetie,25 v Porýnskej oblasti.26 
V  Porýní sú mimoriadnym prínosom najmä ná-
lezy z Kalkriese, predpokladaného miesta rozho-
dujúceho vojenského stretu Rimanov a Germánov 
v Teutoburskom lese roku 9 po Kr. Tri rímske légie 
tu utrpeli neočakávanú zdrvujúcu porážku. Velil 
im vojvodca cisára Augusta a  miestodržiteľ slo-
bodnej Germanie P.  Quinctillus Varus.27 Výskyt 
kontramarkovaných mincí sa zaznamenal vo vo-
jenských táboroch na trase Jantárovej cesty v  ra-
kúsko-maďarskom pohraničí, napr. v Strebersdor-
fe/Frankenau.28 Aj nálezy kontramarkovaných 
augustovských mincí z Devína a zo Zohora súvisia 
s rímskymi vojenskými aktivitami. 
Na Devíne, kde roku  6, v  čase prieniku Rima-
nov v  rámci počiatočných protigermánskych 
ťažení vedených adoptívnym synom cisára Au-
gusta Tiberiom, zanikalo keltské osídlenie, bolo 
objavených 18 medených augustovských mincí, 
2 republikánske denáre a aureus cisára Augusta.29 
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Medzi augustovskými asmi sú 3 kontramarkova-
né.30 Augustovské medené mince sú jednoznač-
ným dôkazom o prítomnosti rímskej posádky na 
tomto strategickom mieste nad sútokom Moravy 
s Dunajom, aj keď sa časť z nich našla v laténskom 
príbytku.
V  Zohore boli dva kontramarkované asy obja-
vené vo ranogermánskych obydliach. Archeolo-
gický výskum zistil, že ich zánik spôsobil požiar, 
zrejme po rímskom vojenskom zásahu.31 Výskyt 
augustovských asov na týchto dvoch náleziskách 
súvisí teda s  rímskymi vojenskými aktivitami na 
strednom Dunaji. Naznačujú ich aj jednotlivo ob-
javené exempláre bez archeologického kontextu 
(Kvetoslavov, Zlatná na Ostrove).32 O  to prekva-
pujúcejší je nález takejto mince v spišskom regió-
ne, značne vzdialenom od rímsko-germánskych 
stredodunajských udalostí.
Výpoveď o  vojenskom pozadí výskytu rímskych 
ranocisárskych medených mincí objavených 
v  barbariku sa opiera aj o  kontramarky, ktorý-
mi boli viaceré z  nich označené. Numizmatický 
výskum sa už dlhodobo venuje tejto problematike, 
vyplýva to z  početných zverejnených príspevkov 
na danú tému. Nedospel však zatiaľ k jednoznač-
nému konštatovaniu príčiny, miesta a  časových 
relácií tohto fenoménu. Keďže sa medené ranoci-
sárske mince vyskytujú predovšetkým na nálezis-
kách vojenského charakteru, výskum sa zhoduje 
jedine v  názore, že v  rámci žoldu vojakov pred-
stavovali bežné obeživo používané vo vojenských 
táboroch pri  každodenných nákupoch.33 Tento 
názor sa opiera aj o výskyt exemplárov preseknu-
tých na polovicu. Predpokladá sa, že sa tak riešil 
nedostatok drobných mincí.34 Aj medzi nálezmi 
augustovských asov z  Devína sú dva rozpolené 
exempláre.35 O intenzívnom využívaní medených 
mincí vo vojenskom prostredí svedčí aj fakt, že sú 
väčšinou silne opotrebované, nápisy a zobrazenia 
nezreteľné, tak ako je to aj v prípade asu zo Spiša. 
Pri hľadaní príčin kontramarkovania ranocisár-
skych rímskych mincí sa však objavujú aj iné vy-
svetlenia. Pripisuje sa mu napr. politická funkcia – 
označenie platnosti medených mincí po prechode 
od republiky k cisárstvu.36 Kontramarky tak mali 
predĺžiť hodnotu starších razieb ponechaných 

v  obehu.37 Výskyt falošných medených rímskych 
mincí na okupovaných územiach v  juhovýchod-
nej alpskej oblasti viedol k predpokladu, že kon-
tramarky mali rozlíšiť oficiálne a falošné obeživo.38 
Iný názor predpokladá, že kontramarkované me-
dené mince predstavovali donativa – dary vojen-
ských veliteľov zaslúžilým vojakom, obdarovávali 
ich nimi pri rôznych príležitostiach.39 Pripúšťa sa 
aj  kontramarkovanie mincí kvôli rozšíreniu ich 
oficiálneho obehu na nových územiach. Uvažuje 
sa tiež, že kontramarkované medené mince mali 
vojakom zabezpečiť vyššiu peňažnú hodnotu pri 
nákupoch. Objavuje sa aj názor, že kontramarko-
vané medené mince boli určené veteránom za ich 
vojenské služby. Zároveň sa pripúšťa, že kontra-
markovanie mincí mohlo mať viacero dôvodov. 
Väčšina týchto teórií bola výskumom zamietnutá. 
Ako najprijateľnejšie sa pripúšťa vysvetlenie, že 
kontramarkami sa vojakom zvyšovala hodnota 
mincí pri nákupoch. Popritom je zaujímavá infor-
mácia, že v 1. polovici 1. stor. vojak ročne zarobil 
3600 asov, pričom za 1 as nakúpil dennú spotrebu 
oleja alebo vína.40 
Kontramarky na medených ranocisárskych min-
ciach (Augustus – Tiberius) pozostávajú buď zo 
skratiek mien cisárov, alebo členov ich rodiny, zo 
skratiek panovníckej titulatúry, mien konzulov 
a vojenských veliteľov, názvov vojenských jedno-
tiek, zo slov alebo čísiel označujúcich hodnotu 
mince, sú však aj kontramarky v podobe rôznych 
obrazcov. V  doterajších prehľadoch kontrama-
riek sú aj tie, ktoré sme zaznamenali na mede-
ných augustovských minciach z Devína, Zohora 
a aj zo Spiša. 
Na spišskom ase je napriek nejasným, zošú-
chaným obrazom zreteľná najmä kontramarka 
AVG(usti), s ligatúrou písmen A a V, s písmenom 
G menším oproti prvým dvom. Vložená je do 
obdĺžnikového podkladu. Takáto kontramarka je 
evidovaná v  prehľade P. Kosa a  A.  Šemrova pod 
č. 58 a v katalógu U. Werza pod č. 54.48/2. Kon-
tramarky AVG, ako aj AVC a  AVCV (také sú na 
minciach z Devína) sú v nich zastúpené najpočet-
nejšie. Vyskytujú sa na asoch razených cisárom 
Augustom v rokoch 7 pred Kr.-10 po Kr.41 Okrem 
typickej hlavy cisára (aj keď dosť nezreteľnej) na 
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spišskom ase, kontramarka umožnila datovať ho 
do tohto časového rozpätia. 
Výskum sa okrem príčin upriamuje aj na hľada-
nie pôvodu kontramarkovania ranocisárskych 
medených mincí. Na základe počtu nálezov 
sa predpokladá v  Porýní, v  Germanii, Galii či 
Raetii. Bohaté nálezy sú však aj z vojenských tá-
borov na juhovýchodnom prialpskom území.42 
Vzhľadom na početné zastúpenie kontramarky 
AVG na nálezových exemplároch z  Carnunta43 
vznikol názor, že pochádzajú z  tohto severo-
panónskeho vojenského okrsku.44 V  odbornej 
literatúre sa táto idea objavuje aj po tom, ako 
bola odmietnutá závažnými argumentmi, kto-
ré posunuli datovanie kontramarky AVG až do 
klaudiovského obdobia.45 Tieto argumenty však 
neboli jednoznačne akceptované.46 Výskyt min-
cí s kontramarkami AVG a AVCV na Devíne by 
mohol podporiť predpoklad, že sa sem dostali 
práve z Carnunta, najbližšieho miesta s usídle-
ním rímskej posádky v čase Tiberiovho ťaženia 
za Dunaj. Včaššie datovanie do augustovského 
obdobia podporuje aj nález asu v neskorolatén-
skom prostredí na Spiši.
V Zohore sa našli asy s kontramarkami CAE(saris) 
a VAR(i). Prvá z nich, evidovaná v prehľade auto-
rov P. Kosa a  A. Šemrova pod č. 44, je zaradená 
do augustovského obdobia ako staršia než kon-
tramarka AVG, pôvod sa predpokladá v Panónii. 
Vo Werzovom katalógu sa nachádza pod č. 61.11, 
tu je zaradená do ranotiberiovského obdobia, do 
rokov 14-16 po Kr. As zo Zohora s touto kontra-
markou bol razený v galskej mincovni Lugdunum, 
tak ako aj ďalší exemplár z tohto náleziska s kon-
tramarkou VAR. Táto kontramarka, pripísaná 
Varusovi (VARi, dary Varusa), sa podľa U. Werza 
vyskytuje na augustovských minciach z rokov 7-9. 
V  Panónii, resp. aj v  ostatnom juhovýchodoalp-
skom priestore, sa mince s  touto kontramarkou 
nevyskytli. Sú tu však zastúpené razby mincovne 
Lugdunum, kde boli razené aj dva exempláre zo 
Zohora.
Pri riešení problému kontramarkovania augustov-
ských mincí sa pozornosť obracia aj na mincovne, 
ktoré ich razili. Väčšina bola razená v  Ríme, no 
v nálezoch sú aj asy s kontramarkou AVG, AVCV 

razené v galskej mincovni Lugdunum-Lyon. Kon-
tramarkované asy z  tejto mincovne sa vyskytujú 
predovšetkým v  Porýní. Podľa chatrných názna-
kov vyobrazenia oltára na reverze asu zo Spiša 
s kontramarkou AVG, aj v tomto prípade môže ísť 
o razbu mincovne Lugdunum. Kontramarka AVG 
sa vyskytuje len na minciach razených za vlády 
Augusta, preto do tohto obdobia možno datovať 
razbu asu zo Spiša, keďže okrem toho na jeho 
averze sa zachoval, i keď značne nezreteľný, obraz 
hlavy tohto cisára.
Výskyt augustovských mincí z  galskej mincovne 
Lugdunum na Záhorí, teda aj v  Zohore, sa dáva 
do súvisu s presunom rímskych légií z Germanie 
a  Raetie do východoalpského priestoru kvôli re-
belujúcim panónskym kmeňom v  rokoch 6-9.47 
Svedčí to o pohyboch a presunoch rímskych po-
sádok na územia, kde bolo treba posilniť vojenskú 
prítomnosť. 
V tejto súvislosti možno pripomenúť nález augus-
tovských mincí v  českom Polabí, medzi ktorými 
sú aj štyri asy s  kontramarkami VAR,48 viaceré 
augustovské, aj polené asy z  moravského Mušo-
va (zatiaľ nepublikované exempláre), resp. nálezy 
Augustových mincí z  Pomoravia,49 čo podporuje 
názor o prieniku rímskych vojsk v čase Tiberiov-
ho ťaženia hlboko do barbarského vnútrozemia.50 
Tieto príklady sú istým východiskom k vysvetle-
niu výskytu Augustovho kontramarkovaného asu 
na Spiši. 
Vzhľadom na polohu náleziska vzdialeného od 
rímsko-germánskych vojenských interakcií na 
strednom Dunaji možno spišský as spájať s  po-
dobnou situáciou, no rímsko-dáckeho charakteru. 
Počas celej Augustovej vlády dochádzalo k vojen-
ským zrážkam Rimanov s Geto-Dákmi usídlený-
mi východne od Tisy, v dnešnom Sedmohradsku, 
ale aj k  diplomatickým akciám a  k  vzájomnej 
podpore najmä prostredníctvom obchodu.51 Kvôli 
plánovanej invázii do Dácie bolo v Dalmatii, Mo-
esii a  Panónii v  tom čase usídlených 7 rímskych 
légií. V  takýchto súvislostiach, najmä ako žold 
rímskych vojakov, prúdili do týchto oblastí augus-
tovsko-tiberiovské medené asy, medzi nimi azda 
aj kontramarkovaný exemplár zo Spiša. 
Výskyt augustovských a  tiberiovských mincí sa 
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zaznamenáva vo významnom dáckom centre 
Malaja Kopanja neďaleko Užhorodu, v  hornom 
Potisí.52 Na tomto nálezisku, okrem početných re-
publikánskych denárov boli objavené mince Au-
gusta a Tiberia, aj napodobeniny týchto rímskych 
mincí. Zaznamenala sa tu aj polovica asu Augusta 
a  Agrippu razeného v  galskej mincovni Nemau-
sus v rokoch 10 pred Kr.-10 po Kr. Objav mince 
severoslovenského veľkobysterského typu a imitá-
cie republikánskeho denára, ktorá je z rovnakého 
razidla ako  exemplár zo Spiša,53 naznačuje cestu 
kontramarkovaného Augustovho asu z  Panónie 
do horného Potisia a odtiaľ do severoslovenského 
neskorolaténskeho sídelného prostredia. Kontakty 
medzi dáckymi a  severoslovenskými hradiskami 
vyplývajú z  nálezov dáckych mincí na severnom 
Slovensku (tu najmä výskyt mincí zemplínskeho 
typu) a  severoslovenských razieb v  hornopotis-
kom nálezovom prostredí (veľkobysterský typ, 
nález v Maloj Kopanji).

Archeologické poznatky o  nálezisku a  doteraj-
šie nálezy mincí 
Počas výskumu A. Vallaška roku 1972 bolo na 
Spišskom hrade zistené mohutné opevnené 
sídlo-hradisko ľudu s  neskorolaténskou púchov-
skou kultúrou. Stopy osídlenia boli zistené na celej 
ploche skalného masívu. Zatiaľ čo sa na vrchole 
nachádzala akropola, hradisko bolo opevnené, 
mimo opevnenia sa zaznamenali poľnohospodár-
ske a remeselnícke osady.54 Okrem iných nálezov 
tu boli objavené 3 mince, jedna spišského (Ag, 
1,21 g) a dve liptovskomarského typu (Cu, 4,04 g, 
3,23 g).
Už v roku 1928 bola na presne neurčenom mieste 
v obci Spišské Podhradie objavená strieborná di-
drachma veľkobysterského typu (4,34 g, nálezca J. 
Zemba). Roku 1969 počas povrchového priesku-
mu na prístupovej ceste k  hradu sa našla minca 
spišského typu (1,07 g, nálezca F. Javorský).55

Systematické prieskumy realizované v  priestore 
pod Spišským hradom v 90-tych rokoch 20. stor. 
(M. Soják) potvrdili bohaté púchovské osídlenie 
lokality, prevažne na severnom svahu terénnej do-
minanty. Tu sa sústreďovala rozmanitá remesel-
nícka činnosť, pravdepodobne aj dielňa na razbu 

mincí. Na západnom svahu je  menej početný 
výskyt nálezov. Akiste to súvisí s menším poľno-
hospodárskym využívaním neoraného pozemku, 
miesta nálezu mincí, zatiaľ čo severný svah bol 
pravidelne obhospodarovaný.56 Dva nové nálezy 
mincí zverejnené v tomto príspevku, imitácia re-
publikánskeho denára a as cisára Augusta s kon-
tramarkou, potvrdzujú významné postavenie toh-
to hradiska, jeho dôležitú úlohu sprostredkovateľa 
kontaktov medzi ľudom púchovskej kultúry usíd-
leným v  povodí Hornádu, Popradu, či  horného 
toku Váhu a  medzi dáckymi centrami v  hornom 
Potisí koncom 1. storočia pred Kr. a  na začiatku 
1. storočia. V  konečnom dôsledku význam tejto 
lokality aj v ďalšom historickom vývoji potvrdzuje 
hromadný nález rímskych denárov z 1.-2. storočia 
v  Temnej jaskyni v  hradnom brale, so zvyškami 
dvoch kožených mešcov a s kostrovými pozostat-
kami majiteľa tejto peňažnej sumy, ako aj ďalšie 
nálezy mincí z  obdobia zániku severoslovenskej 
púchovskej kultúry.57
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Noteworthy find of two ancient coins 
from Spiš

In the wider surroundings of Spiš castle (mu-
nicipality of Spišské Podhradie, Levoča district), 
where there used to be a hill fort of people of the 
Púchov culture in the late La Tène period, two 
coins were recently found: a so-called Spiš imita-
tion of the republican denarius of Cornelius P.f. 
Marcellinus and an emperor Augustus as with the 
countermark AVG (ligature of letters A and V). In 
the past, during archaeological research as well as 
in accidental finds, coins of the northern Slovak 
Veľký Bysterec, Spiš, Liptovská Mara type were 
discovered here. Both new specimens are record-
ed here for the first time. Spiš imitations of repub-
lican denarii, however, have been found in several 
sites of the Púchov culture in northern Slovakia. 
They are similar to imitations by the Eravisk tribe 
with the symbols of the “sceptre-globe-rudder” on 
the reverse, but on the Spiš ones they are much 
more stylised and the inscription is incomprehen-
sible. The weight of the Spiš imitations is lower 
than the Eravisk ones. The same specimen as the 
one from Spiš published in this article was discov-

ered in the Dacian hill fort of Malaja Kopanja in 
the Upper Potisie area. Here, numerous republi-
can denarii were found, Augustus and Tiberius 
ones, imitations of them, as well as a northern Slo-
vak tetradrachma of the Veľký Bysterec type. This 
coin, as well as the Spiš imitation of the repub-
lican denarius, point to mutual contact between 
the Spiš and Dacian hill fort of Malaja Kopanja. 
The countermarked Augustus as also probably 
found itself in Spiš as part of these contacts. Since 
emperor Augustus and Tiberius copper coins 
with countermarks are related to their military 
activities, in this way the Augustus as published 
in this article was conveyed into the Dacian set-
tlement area. From here, it made its way through 
contacts to the late La Tène hill fort, Spiš castle. 
While 5 countermarked coins (Devín – 3, AVC, 
AVCV; Zohor – 2, CAE, VAR) have already been 
recorded in south-western Slovakia as a result of 
Tiberius’ campaigns across the Danube, this is the 
first find in the northern Slovakia environment. In 
addition, both newly-discovered coins from the 
Spiš region are evidence that the hill fort of the 
Púchov culture survived at the turn of the era, or 
in the first decade of the new era.
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