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MONEDE AUTONOME GRECEŞTI ŞI DE TIP "SCITIC"
DESCOPERITE ÎN DOBROGEA
Gabriel Talmaţchi, Radu Diaconu

Abstract
The authors prescnt a numbcr of fivc coins, threc of them belonging to Histria and the
last from thc "scitic" type. All thcse belong to Radu Diaconu's private collection and have bcen
found in differcnt occasions as the tirne passed, between the Danube and the Black Sea coast.

Apariţia monedelor în contexte arheologice devine pe zi ce trece un fapt din ce în ce mai
limitat, uneori lipsa fondurilor destinate unor astfel de activităţi împiedicând apariţia unor loturi mai
mult sau mai puţin importante. Dar, crearea unor colecţii particulare şi mai ales publicarea unor
monede din cadrul acestora, a permis punerea în valoare a unor raritaţi numismatice, a contribuit la
valorificarea ştiinţifică a unor piese numismatice, altfel informaţiile rămânând necunoscute pentm o
perioadă de timp sau chiar pierdute pentru totdeauna. Este cazul şi al monedelor de faţă, două
aparţinând cetăţii milcsiene Histria şi una regelui scit Kanites.

CATALOG

HISTRIA
Tip capete inversate

Descoperită în împrejurimile
Istria, jud. Constanţa.
Planşa I, 2.

cetăţii

Histria, corn.

Colecţie particulară.

AR; 2h; 4,68 g; 16 x 18 mm.
Av: Cele două capete imberbe inversate (.J-1')
Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre dreapta; Sus
legenda IETPIH; sub delfin sigla: A şi I în
liga tură.
Descoperită pe dealul Histria, spre sud de
comuna Istria Uud. Constanţa).
Planşa I, I.
1.

Colecţie particulară.

TipApollon
2. AE; 6h; 8,10 g; 21,5 mm.
Av: Capul lui Apollon orientat spre dreapta,
diademat; cerc perlat.
Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda
n:TPIH; urme de cerc perlat.

Monedă

de tip „scitie" - Kanites

3. AE; 6h; 6,85 g; 23,5 mm.
Av: Capul lui Herakles cu barbă cu detalii ce
trădează o vârstă înaintată; în partea stângă jos o
contramarcă circulară ce redă capul zeiţei Demetra
cu cunună mientată spre dreapta (7 mm).
Rv: O măciucă cu vârful în jos; legenda
(BAl:IAE) / (K)ANI; la baza câmpului monetar
sigla magistartului AII.
Dobrogea de sud, zona litorală.
Planşa I, 3.
Colecţie particulară.

Prima monedă, de argint (drahmă), este emisă de către cetatea Histria, făcfmd pmte probabil din
cea de a treia serie de emisiuni de acest tip care corespund stilului târziu al artei clasice. Pe avers cele două
capete sunt adolescentine, părul fiind redat cu cărare pe mijloc, mai mult ondulat, în timp ce reversul
câştigă în claritate şi precizia detaliului. Exemplaml nostru este destul de tocit, iar pe revers scena sau
emblema cetăţii, acvila care se repede spre delfin este orientată spre dreapta, fapt destul de rar remarcat în
descoperiri, de obicei orientarea spre stânga fiind cea preferată. În sfârşit, sigla amintită în catalog este şi
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ea destul de rar prezentă în descoperiri. Am identificat în cadrul tezaurului de la Pamidovo (Pazardjik,
Bulga1ia) o monedă cu aceeaşi siglă•. Tezauml, îngropat pc la 315 a.Chr„ a fost descoperit în mod
întâmplător la sud de munţii Haemus, pe cursul superior al Mariţei, şi era compus din douăsprezece
monede de argint dintre care două de la Filip II, cinci din Chersonesul Tauric, trei din Paurion şi două din
Histria 2 • De asemenea, semnalăm raritatea descoperirilor de monede de argint emise de către Histria, în
raza cetăţii sau în imediatele vecinătăţi. Astfel, mai sunt cunoscute, pe de o paite, în punctul „Histria Pod„
(într-un nivel datat în secolul IV a.Clu.), găsită în urma unei săpătmi arheologice o monedă histrian[1 de
argint:i. De asemenea, pe de altă parte, în urma săpăturilor arheologice din zona platoului, au mai apărut
încă alte trei monede histriene de argint, toate didrahme4. În sfârşit, din contexte neclare, în aria comunei
Istria (jud. Constanţa), mai provin alte palm astfel de monede0 •
Emisiunea de bronz bătută la Histria ar reprezenta, după părerea noastră, pe avers chipul
zeului Apollo, diademat. Emisiunile de bronz cu Apollon pe avers şi acYi!ă pe delfin pe revers au
cunoscut o însemnată varietate de serii, care, în timp, şi-au modificat, din punct de vedere
iconografic, uncie detalii de redare. Apollon, din datele pe care Ic deţinem, este atestat la Histria c11
dou[1 apelative, !atras" şi Pholc11terios7 • Este vorba de un cult cu o mare vechime, care ţinea de
clanurile aristocratice milesiene 8 • El pare a fi zeitatea eponimă a cetăţii, fiind de altfel adorat în mod
deosebit la Milet şi în coloniile sale9. În mitologia greacă este cunoscut ca unul dintre marii zei ai
Olimpului, ocrotind întemeierea cetăţilor (devenind o ci'.lăuză spirituală a întemeietorilor), instituţiile
civile ale societăţii, zeu al soarelui, al binelui şi frumuseţii, al echilibrului şi al armonici, vindecător şi
priceput în arta lec11irii 10 • Baterea acestui tip monetar, la anumite intervale cronologice, este o
posibilă explicaţie pentru apariţia unor diferenţe de stil, acestea fiind date, pfmă la urmă, de
pregătirea pe care au avut-o, individual, a1tiştii ce au realizat ştanţele. Dacă nu cumva, la unele serii,
am li tentaţi, din cauza unui declin clar al reprezentării, să credem că ele au fost conturate doar de
meşteri, excluzând, din cauze de orice altă natură, artiştii, ştanţele având ele suferit în acest sens.
Este vorba de o emisiune deosebit de rară, în materialele publicate până în acest moment
mai fiind cunoscut doar 1111 singur exemplar". Dacă aversul se p<"\strează în bune condiţiuni, reversul
este destul de şters, probabil din cauza ştanţei şi nu a circulaţiei propriu-zise a monedei, întrucât
amhele emisiuni cunoscute prezintă o situaţie identică. Din punct de vedere ponderal cele două
' K. Dimitrov, CI! IV 28 rt lu chrolonogie des 1110111wics d ·ar·ge11t d ·Histria au 4e siecle m'..l.C., în Stepharws
110111ismatikos, Schii11ert-Geiss ?.llm 65. Gelmrstag, Berlin 1998, p. 216.
' B. ~lilrca, Etape cro110/ogice in rda/iile Histr·iei cu 9eto-dacii pc baza monedelor, în Thraco-Dacica, fi, 1984, 1-2, p.
120, nr. 37; Gh. Poenaru Bordca, La diff11sio11des11101111aics d 'Jstros, Callatis ct Tomi du Vie au Ier· sii:clc av ..J.C. dCins
/ew·s ten·itoires, zones d 'i1lfl11e11ce el aillew·s, în Presenza c funzioni delia maneta nelle chorai delie colonie )!.rcche
dall. lbcria al Mar Nero, Atti dcl XII Convegno organizzato dall' Univcrsitâ „Frederico II„ e dai Ccntro Internazionale di
SLudi Numismatici, Napoli. 16-17 giugno 2000, Roma, 2004, P-4 8, nr. 90.
'A. Barnea, Cronicu cercetciri/01· 11rheolo9ice efectuate în a11ii 1981-1988 de /11stit11t11/ de Arheolo9ie din IJ11c11reşti, în
SCIVA, 40, 1989, :i. p. 301, nr. 37; Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea. Decouvertes monetuires e11 Ro11111a11ie. 1989
(XXXIII), în Dacia, NS„ 34, 1990, p. 301, nr. 7.
• S. Dimitriu, Monede hi.~triene a11to110111e, în Histria I. Mono)!.rafie arheologică, Bucureşti, 1954, p. 465-467; 13. Mitrea,
Descoperiri recente şi mai ales 11echi de monede cmtice şi /Jiza11ti11e în Republica Socialistă RomâniCI, în SCIV, 16, 1965,
3, p. 608, nr. 6; idem, Descoperirile monetare şi legăturile de schimb ale Histriei cu populaţiile locale i11 sec. V-IV, în
Studii Clasicc. 7. 1965, p. 151, nr. 1; C. Domănean\u, Monedă histriană de argint descoperiti:\ la Histria, în SCIVA, 26,
1975, 3, p. 40:;: U. Mitrea, Dcscopcri1·i monetare i11 România (1974-1976) (XVIII-XX), în BSNR, 70-74, 1976-1980, 124128. 1981, p. 569, nr. 29; idem. în Thraco-Dacica. 5, 1984, 1-2, p. u9, nr. 2.
·' G. Buzdu)!,an, I. Mititelu, Contribuţii la clasificarea unor· monede histriene, în SCN. 3. 1960, p. 385, nr. 8, p. 391, nr.
30; G. Talmatchi, Date noi privind descoperirile monetw·c greceşti din Dolwogea, în Analele Dobrogei, serie nouă, 6, I,
2000. p. 16, nr. 41-42.
"Ştim despre practicarea cultului lui Apollon latros la Histria, Apollonia. Panticapaion, Phanagoria, Theoclosia şi Olbia,
conform I. Stoian, În legătw·ă cu eponimatul la Tomis. în SC/V, 11, 1960, 2, p. 309.
'A. Ştefan, în Enciclopedia Arheologiei şi Istorici Vechi a României, Bucureşti, I, 1994, p. 80-81.
"N. Ehrhardt, Apo/Ion Ictros. Ein ve1·scholle11er Gott Ionicns ?, în /ste11nb11/cr Mitteilungcn, 39, 1989, p. 115-122; J. G.
Vinogradov, Pontische Studien. Kleine Schriften zur Geschichte und Epigraphik des Sc/11vw·zmeerra11mes, Mainz, 1997,
p. 17 şi urm.
" P. O. Karyskovskij, Ob izobraienii oria i de/ fina na monetach Sinopy, Istrii i O/ 'vii, în Numizmatika Antienogo
Pricernomorija, Kiev, 1982, p. 90.
"' A . Balaci, Mic dicţionar· mitologic greco-roman, Bucureşti, 1997, p.37-38; G. L.'izărescu, Dicţionar mitologic,
Bucureşti, 2001, p. 51; P. Grimai, Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Bucureşti, 2001, p. 59-62; A. Ferrari,
Dicţionar de mitologie greacă şi romană, Iaşi, 2003, p. 84-85.
" La Galerie N11mismatiq11e.Bogdan Stamhu/iu, vente Aux Encheres IV, Hotel Noga Hilton Genevc, dimanche, 28
novembre 2004, p. 71, nr. 313.
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exemplare sunt aproape egale (8, 10 g, respectiv 8,11 g), iar cronologic am fi tentaţi să le datăm la
sfârşitul secolului III a.Chr. şi probabil chiar la începutul secolului al II a.Chr. 02 În general, monedele
tipului Apollon apar, într-o primă serie, nu mult după mijlocul secolului IV a.Chr. şi continuă până
către începutul secolului III a.Chr., restul seriilor fiind din secolul Ill şi din prima jumătate a
secolului II a.Chr. 1:1
Cea de a treia emisiune monetară prezentă în catalog este de tip „scitic" şi îi aparţine lui
Kanites, nefiind o noutate, mai existând şi alte monede din această serie'\ este drept, la fel ca în cazul
tuturor celorlalte monede „scitice", destul de rar. Aşa cum am menţionat ea aparţine unei serii cu
imaginea lui Herakles, îmbătrânit şi ca în majoritatea acestui gen de piese, contramarcat. De altfel
Demetra este o prezenţa „normală" în contramărci în cadrul „monetăriei scitice". De asemenea, nici
magistratul monetar nu este nou, el mai apărând şi cu alte ocazii tot pc emisiunile lui Kanites 1s. În
privinţa relaţiilor existente între aceşti suverani sciţi şi oraşele greceşti credem că s-au bazat pe relaţii
probabil contractuale, sub aspect politic şi economic, existând din partea ambelor părţi, aşa cum s-a
şi demonstrat, destulă disponibilitate în acest scop. Eventualele plăţi s-au putut face contra produse
agricole prin intermediul acestor monede, nu oficiale şi banale ale monetăriilor greceşti, ci bătute
special în acest scop. În acelaşi timp ele puteau fi bătute şi cu alt scop, politic cu precădere. Ceea ce
rămâne ca fiind semnificativ este pe de o pm1e prezenţa lor în Dobrogea în cadrul unor mici „regate"
conduse de basileii sciţi, probabil aproximativ simultane ca existenţă, iar pe de altă parte dependenţa
lor de unele aspecte ideologice, politice şi nu în ultimul rând economice.
Deşi avem un număr mic de monede în articolul de faţă, am considerat totuşi necesar de a le
introduce în circuitul ştiinţific de specialitate, cu atât mai mult cu cât fiecare „monedă ajută la
reconstituirea istorică şi economică, socială a unui teritoriu" 16 , în speţă cel dobrogean. Iar moneda a
jucat un rol de pivot central în bunul mers şi funcţionare a economiei locale, pe diferitele ei paliere de
evoluţie.

Plate explanation:
Plate I: Histria (1-2) and a "scythic" type (3), found in Dobrudja

"Ibidem. p. 71; aici apare datarea în secolul II a.Clu.
'" C. Preda, H. Nubar, Histria /li. LJC'scopcririle 111011ctare 1914-1970,

Ilucurcşti. 1973, p. 38; C. Preda, Istoria monedei în
Daci apreromană, bucureşli, 1998, p. 66.
1
·• V. Canarachc, J\1011edele sciţilor clin Dobmgca. în SCIV, I, 1950, 1. p. 243, nr. 18, planşa IV, nr. 18; G. Talmaţchi,
Monede scitice descope1·ite în Dobmgea, în Pontica, 32, 1998, p. 308, nr. 4.
''V. Canarache, O 111011ctă inedită a regelui scit Kanites, în CNA, 16, 1942, 121-122, p. 4, nr. 5; V. Canarache, Regii sciţi
fi regatele lor dintre lstru şi l'cmtul Euxin - î11 lumina monetelor-, în BSNR, 27-28, 1933-1934, 81-82, p. 70, nr. 13.
'" G. Gorini, La 111011etazio11e, în Da Aquileia a Venczia. Cultura, contatti e tradizioni. Milano, MCMLXXX, p. 698.
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I: Monede histriene (1-2)
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de „tip scitic" (3) descoperite în Dobrogea

