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DESPRE O MONEDĂ DE „TIP SCITIC" APARŢINÂND LUI KANiTES
Gabriel Talmatchi, Istvan Sandor

Abstract
The authors present a com of .. Scythian" type issued by the Basilcus Kanites. The
currency, well prescrvcd, has a whccl symhol on thc obverse, a common symbol in the Histrian
mint during the autonomous cpoch.
I
În cadrul monetăriei de tip "scitic", aşadar din rândul tuturor tipurilor monetare
aparţinătoare "regişorilor sciţi", cel mai bogat tip, din punct de vedere cantitativ şi, nu în ultimul
rand, calitativ, aparţine lui Kanites. Tipologic, monedele lui Kanites redau şapte tipuri principale,
care au pe avers pe Zeus, Apollon, Demetra, Hermes, Demetra şi Core, Herakles şi, în ultimul caz,
Dioscurii•. De asemenea, precizăm că cele mai multe descoperiri izolate din categoria monedelor de
"tip scitic" aparţin tot lui Kanites 2 •
Regele Kanites, probabil de origine scitică, a fost cunoscut, nu numai din documentele
numismatice, ci şi din cele epigrafice. Astfel, lângă Odessos, a fost descoperită o inscripţie în care este
menţionat „regele Kanites, regele Sciţilor'\ protector statornic, probabil, al acestui centru grecesc,
fapt petrecut cândva în secolul II a. Chr4. De fapt, inscripţia îl onora şi îi acorda o serie de privilegii
comerciale grecului Chermeois din Antiohia, fiu al lui Asclepiodoros, consilier al regelui scits.
În continuare, prezentăm o emisiune monetară de „tip scitic'', aparţinătoare lui Kanites, care
ne-a stârnit un interes apmte, prin prezenţa anumitor detalii deosebite.

CATALOG
AE; 12 h; 5,96 g; 22,4 x 22,1 mm.
Av: Capul lui Herakles cu blana leului, orientat spre dreapta; în stânga jos o contramarcă circulară cu
imaginea roţii cu patru spiţe (7 mm).
Rv: O măciucă cu capul în jos şi o to11i.-, cu gura în sus;
Legenda BAl:IAE / KANI; la baza c;.1111pului monetar sigla magistratului API (l:) 6 •
Planşa I, avers/revers.
Aceeaşi reprezentare din seria de mai sus mai este cunoscută, o dată fără contramarcă, iar a
doua oară cu contramarcă~, dar fără magistratul nostru monetar. Totuşi, atragem atenţia asupra
diferenţelor sensibile iconografice dintre aversul piesei de faţă şi celelalte cunoscute (mult inferioare
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ca stil şi execuţie), fiind vorba de altă ştanţă. Contramarca noastră, cu modelul roţii cu patru spiţe, a
fost asociată de antecesori direct cu Histria, menţionându-se clar în text „mată istriană cu patru
spiţe" 8 • Din punct de vedere simbolistic, această „roată" a fost considerată o materializare plastică a
simbolului solar, ele natură primară'!. Şi aceasta, întrucât, simbolul solar a fost foarte bine cunoscut în
cadrul artei traco-getice, moneda devenind un bun instrument de schimb între cetate şi autohtoni 10 •
Monedele din tipul „cu roata" sunt printre cele mai răspândite emisiuni de la Histria (turnate şi
bătute), clupă cum reiese clin materialul provenit din săpăturile arheologice şi al descoperirilor
fortuite. Revenind la contramarcă, reţinem şi dimensiunea de 7 mm la piesa noastră, spre diferenţă
ele ceea ce s-a publicat până acum, unde, după cum am apreciat noi, pornind de la desenul prezent ce
pare a fi realizat la scara 1:1, dimensiunea sa ar fi de doar 5 mm.
Şi clin punct de vedere ponderal identificăm neconcordanţe. Astfel, exemplarul nostru
cântăreşte aproximativ 6 g, pe când celelalte cunoscute trec de 8 grame.
În privinţa magistratului API:!:, acesta mai apare şi pe o altă serie din tipul monetar cu
Kanites şi anume pe cea cu Demetra şi Core pe avers, respectiv spadă şi spic pe revers".
Marea majoritate a celor care s-au ocupat cu studiul monedelor de „tip scitic" a ţinut să
evidenţieze legătura dintre magistratul nostru monetar şi cel cunoscut la Histria 12 • Astfel, pe
monedele târzii din perioadă autonomă, cc redau pe avers pe zeul Apollo şezând pc omphalos, cu o
săgeată într-o m:'lnă, iar cu a doua sprijinându-se pe un arc, iar pe revers vulturul pe delfin şi legenda
I:!:TPIH, apare numele magistratului API:!:T 1:i sau API:!:TAq. De asemenea, pe monedele cu
reprezentarea capului zeiţei Atena pc avers'\ iar pe revers vultur pe delfin şi legenda I:!:TPIH, apare
numele magistratului API:!:T. Probabila prezenţă a aceluiaşi magistrat (API:!:T, API:!:TA) pe
reversul celor două tipuri ar putea oferi, în chip fericit, soluţia emiterii celor două în cadrul aceleaşi
secvenţe cronologice, probabil după mijlocul secolului I a.Chr. sau oricum în secolul I a.Cin.
Fapt deja cunoscut, magistratul monetar API:!:TA a fost asociat cu demnitarul prezent în
decretul lui Aristagoras, deşi această identitate de nume este discutabilă, cu argumente pro şi
contra 16 • Personajul nostru, Aristagoras, fiul lui Apaturios, este cunoscut dintr-un celebru decret
descoperit la Vadu, nu depa1te de Histria 17 , fiind apreciat ca „ziditor" 18 şi „bi11efăcăt01·" 1 9. Agoranom
şi purtător al cununei lui Apollon, de mai multe ori a fost considerat o adevărată binefacere pentru
comunitatea locală, pe fondul unor timpuri nefericite. Mai mult, este cel care, în virtutea funcţiei, ar fi
asigurat numerar pe piaţa histriană 20 • Datarea decretului a fost apreciată în a doua jumătate a
secolului I a.Chr. 21
Studiile cercetătorilor bulgari ar oferi o corespondenţă iconografică a acestui tip, cu
imaginea lui Herakles tânăr, de cetatea doriană Callatis, dar şi o conexiune făcut[t prin magistratul
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monetar API:E, de cetatea milesiană Histria"'. Tot o conexiune prin magistrat monetar, de data
aceasta AN, este făcută tot pentm o serie din tipul Kanites, dar şi pentru serii din tipurile Sariakes şi
Akrosas 2 J. În sfârşit, în această listă ar fi de cuprins şi tipul Tanusa cu magistratul monetar BAK.24. În
acest sens, se susţine „baterea de către monetăria Histriei a emisiunilor pentru regii Kanites,
Tanusas, Akrosas şi Sariakes"2 s.
Din punctul nostru de vedere avem de făcut câteva observaţii. Aşa cum se poate constata, din
punct de vedere cronologic, este foarte dificil de a stabili o corelaţie între magistratul Aristagoras, fiul
lui Apaturios de la Histria şi prescurtarea API:E de pe moneda din catalog. Magistratul histrian este
menţionat la o diferenţă de timp de aproximativ 100-150 de ani faţă de perioada lui Kanites (prezent
probabil pe emisiunile histriene autonome târlii din tipul Apollon pe omphalos). Astfel, nu credem în
ideea, conform căreia, cetatea histriană poate fi adăugată în lista celor emitente de monedă pentru
suveranii sciţi. Dar, totodată, prezenta contramărcii cu simbolul roţii ne permite sustinerea
eventualei sale contramarcări de către autorităţile locale de la Histria, la un moment dat, atunci când
piesa era prezentă în masa monetară circulantă de pe piaţa locală. Prezenţa monedelor „scitice" în
apropierea Histriei este deja semnalată prin descoperirea de la Vadu Uud. Constanţa) a unor astfel de
monede ce apartineau aceluiaşi Kanites 26 •
Până în acest moment, pentru locul de producere al monedelor „scitice" au fost
nominalizate, cu precădere, două ateliere şi anume Callatis şi Dionysopolis 21, dar şi Tomisul poate fi
considerat un posibil centru emitent2s.
Din punct de vedere cronologic, în ceea ce priveşte datarea emisiunilor monetare bătute
pentru sciţi, există mai multe propuneri. Astfel, ele au fost integrate temporal începutului de secol III
a.Chr. 2 9, la pragul de trecere din secolul III a.Chr. la secolul II a.Chr. (pentru monedele lui AteasJ0 ), în
cursul secolului 11 a.Chr.J 1, la sfârşitul secolului li a.Chr. şi începutul sec. I a.Chr.32 şi în ultimele trei
sferturi ale sec. II a.Chr33.
Monedele regişorilor sciţi au avut, probabil, în epocă, o prezenţă mai mult decât discretă în
cadrul realităţilor economice şi comerciale locale vest-dobrogene, fiind antrenate în circulatie tocmai
prin caracterul lor grecesc, ca tehnică de realizare, stil de prezentare şi motive iconografice. Este
probabil şi cazul monedei prezentate în acest articol.

Plate explanation:
Plate I: "Scythian" coin issued by Kanites (obverse/ reverse)
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