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CÂTEVA NOI DESCOPERIRI MONETARE „SCITICE” PROVENIND DIN
SPAȚIUL ISTRO-PONTIC
SOME NEW „SCYTHIAN”MONETARY FINDINGS FROM
THE ISTRO-PONTIC AREA
- Abstract The Scythians communities existent in the Dobrudjan territory
represent an ethnic presence worthy of note in the second half of 1 st
millennium BC., especially in the Hellenistic period. The richness of ancient coin
circulation in today Dobrudjan lands was expanded by the coin issues of six
rulers – quiet not mentioned by the ancient authors – who controlled the lands
of today Dobroudja during still not yet clear precised period of the Hellenistic
epoch. Although more and more rare in monetary discoveries from the Central
and Northern Dobrudja (Romanian contemporary Dobrudja), still information’s
regarding some appearance of “Scythian” coins in conditions more or less clear
are topical. The author presents a number of five bronze coins which belong to
the “Scythian monetary” and which were beaten for the rulers Kanites, Ailios,
Charaspes and Akrosas. If the piece from Kanites comes as a result of an
preventive archeological research (at Ovidiu, Constanța County), the other
coins come from fortuitous discoveries (Bărăganu, Constanța County; Piatra,
com. Mihail Kogălniceanu, Constanța County and Central Dobrudja). The
present article represents yet another contribution to enriching the file so
complex and varied of the “Scythian” coins of Greek origin, and the activity of
the mints of the colonies from the western shore of Pontus Euxinus in the period
of 3rd-2nd century BC.
Keywords: Dobrudja, ”scythian” type coins, Hellenistic period.

Comunităţile scitice existente în teritoriul dobrogean reprezintă o prezenţă
etnică demnă de semnalat începând cu cea de a doua jumătate a mileniului I a. Chr.
și mai ales în perioada elenistică. Elementele ocazionale specifice componentei
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scitice sau nord-pontice în Dobrogea au precedat o eventuală prezenţă efectivă.
Manifestarea acestora s-a îmbinat cu cea a factorului grec, pe un fond cultural
avansat. Această influenţa este variată din punct de vedere zonal (mai puternică şi
stabilă pe litoral)1, fără a crea în faza timpurie (secolul VI a.Chr.) entităţi etnice
separate şi bine individualizate.
Această influenţă s-a concretizat, pe de o parte, sub forma culturii materiale (a
obiectelor scitice sau de influenţă tip stil scitic prin formă, motive decorative şi
trăsături) şi pe de altă parte a manifestărilor spirituale. În prima situaţie precizăm
prezenţa ceramicii de aspect nord-pontic2, a obiectelor de os (piese de harnaşament
şi obiecte casnice)3, a statuilor de piatră4 şi a obiectelor metalice (vârfuri de săgeţi de
luptă, o sabie emblemă, un cazan de cult, o ștanță, accesorii ale unor obiecte de
toaletă, un sceptru5), iar în cea de a doua ne referim la rit şi ritual de inhumaţie 6. În
1

L. Buzoianu, Civilizaţia greacă în zona vest-pontică şi impactul ei asupra lumii autohtone
(sec. VII-IV a.Chr.), Editura Ovidius University Press, Constanţa, 2001, p. 113.
2
D. Berciu, C. Preda, Săpăturile de la Tariverde, în „MCA”, 7, 1961, p. 276, fig. 3/4; S.
Dimitriu, Cartierul de locuințe din zona de vest a cetății în epocă arhaică. Săpături 19551960, în Histria II, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, p.
55-56, 128-131, nr. 876-899, pl. 66-67; E. Condurachi et alii, Șantierul arheologic Histria, în
„MCA”, 4, 1957, p. 80, fig. 60/1-2; M. Irimia, Observații privind arheologia secolelor VII-V
î.e.n. în Dobrogea, în „Pontica”, 8, 1975, p. 100 și fig. 5/4; M. Mănucu-Adameșteanu,
Orgame polis.., în „Pontica”, 25, 1992, p. 61; V. H. Baumann, Așezări rurale antice în zona
gurilor Dunării, Editura Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea, 1995, p. 230 și pl.
24/4,6; L. Buzoianu, op. cit., p. 117, 158-159.
3
Em. Condurachi et alii, Șantierul Histria, în „SCIV”, 4, 1953, 1-2, p. 133, fig. 22; D.
Berciu, Descoperirile getice de la Cernavodă (1954) și unele aspecte ale începutului
formării culturii Latène geto-dace la Dunărea de Jos, în „MCA”, 4, 1957, p. 300-301; G.
Simion, Geții și sciții dinspre gurile Dunării, în „Carpica”, 23/1, 1982, p. 99-101, fig. 2;
idem, Le site de Celic-Déré. Interprétations ethno-culturelles et implications dans la
chronologie du Hallstatt final, în Culturi antice în zona Gurilor Dunării, vol. I, Preistorie și
protoistorie, Editura Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2003, p. 236, fig. 12/c.
4
V. Canarache, Considerații asupra unei statui inedite din timpul orânduirii comunei
primitive în Dobrogea, în „SCIV”, 4, 1953, 3-4, p. 709-722; A. D. Alexandrescu, Două
statui traco-scitice din Dobrogea, în „SCIV”, 9, 1958, 2, p. 291-302; idem, În legătură cu
statuile „scitice”, în „SCIV”, 11, 1960, 2, p. 383-389.
5
P. Alexandrescu, V. Eftimie, Tombes thraces ďépoque archaïque dans la nécropole
tumulaire ď Histria, în „Dacia”, N.S., 3, 1959, p. 149-153; D. Berciu, O descoperire tracoscitică din Dobrogea și problema scitică la Dunărea de Jos, în „SCIV”, 10, 1959, 1, p. 7-48;
A. Aricescu, Cazanul scitic de la Castelu, în „SCIV”, 16, 1965, 3, p. 565-570; P.
Alexandrescu, Necropola tumulară. Săpături 1955-1961, în Histria II, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, București, 1966, p. 154, nr. XIX, 12, p. 274, 517, pl. 85, nr.
XIX, 12; V. Culică, O unealtă scitică de orfăurărie la Dunărea de Jos, în „SCIV”, 18, 1967,
4, p. 677-686; N. Harțuche, Contribuții la repertoriul arheologic al Dobrogei, în „Pontica”,
4, 1971, p. 258-260; M. Irimia, Morminte plane și tumulare din zona litorală a Dobrogei și
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mod concret, cea mai mare parte a descoperirilor enumerate apar nu departe de
colonia Histria (Sinoie, Tariverde, Corbu de Jos, Celic Dere etc.), iar difuzarea lor
este posibil să se fi realizat prin intermediul acesteia. La aceasta se adaugă și
existenţa factorului nord-pontic în jumătatea septentrională a teritoriului dobrogean,
mult mai numeros și care impunea o puternică amprentă culturală7.
Pentru perioada elenistică cunoaștem, cu precădere prin intermediul
monedelor de bronz şi de argint, din cel de al doilea „regat scitic”, o serie de basilei
sciţi numiți Tanousa, Kanites, Akrosas, Charaspes, Aelis şi Sariakes 8. Respectivele
monede au fost cercetate încă de la sfârşitul secolului XIX şi prima parte a secolului
XX9. Unele aspecte ale temei prezente s-au bucurat de interesul constant a numeroși
problema apartenenței lor etnice, în „Thraco-Dacica”, 5, 1984, p. 79; Vl. Dumitrescu, Al.
Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, București, 1988, p. 110; G. Simion, Le site de Celic–
Dere. Interprétations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final,
în Prima epocă a fierului la Gurile Dunării și în zonele circumpontice, Tulcea, 1997, p. 240241; M. Oppermann, Zum Problem nordwestpontisher Einflüsse uns Skythischer Präsenz in
der Dobrudsha vom 7. Jh. V. Chr. bis zum Hellenismus, în Πιτύη. Studia in honorem Prof.
Ivani Marazov, Sofia, 2002, p. 250, fig. 6, p. 254, fig. 10; S. Torbatov, Scythian zoomorphic
Sceptre from North-East Bulgaria, „ArhVesti”, 1, 1998, p. 10-12; M. Oppermann, Die
westpontischen Poleis und ihr Indigenes Umfeld in vorrömischer Zeit, Langenweissbach,
2004, p. 372, pl. 16/11-12.
6
M. Irimia, Unele aspecte privind raporturile dintre sci ți, traco-geți și greci în zona vest și
nord-vest pontică, „Memoria Antiqvitatis”, 24, 2007, p. 388-392.
7
L. Buzoianu, op. cit., p. 118.
8
Ordinea cronologică a regilor sciți am preluat-o din cuprinzătorul volum dedicat dosarului
complex al „monetăriei scitice”, D. Draganov, The Coinage of the Scythian Kings in the West
Pontic Area, Sofia, Bobokov Bros. Foundation, 2015, p. 8, 63, 66-68.
9
D. E. Tacchella, Acrosandre, roi des gètes, în „Revue Numismatique”, 4, 1900, 4, p.
397‐401; idem, Cinq rois des gètes, în „Revue Numismatique”, 4, 1903, 7, p. 31‐39; K.
Regling, Charaspes, în Corolla Numismatica, Numismatic essays in honor of Barclay. V.
Head, Oxford, 1906, p. 259‐265; W. Knechtel, O monedă scitică a regelui Canitu, în
„Revista Catolică”, 1, 1912, p. 219‐224; N. Mušmov, Monete antice din Peninsula
Balcanică, Sofia, 1912, tab. XXXIX, p. 98; R. Netzhammer, Mărunțişuri arheologice. Două
monete ale regelui sciților Kanites, în „Revista Catolică”, 3, 1914, p. 127‐133; C. Moisil,
Convorbiri numismatice. Cele mai vechi ateliere monetare dela noi: atelierele ora șelor
pontice, în „Convorbiri Literare”, 3, 1915, 49, p. 293-306; M. C. Sutzu, Monetele regilor
sciți din Dobrogea, în „BSNR”, 13, 1916, p.1‐3; idem, Contribuțiunea numismaticei la
istoria antică a României transdunărene, în „AARMSI”, 2, 1916, 38, p. 523‐531; C. Moisil,
Numismatica Dobrogei, în „Arhiva Dobrogei”, 1, 1916, p. 112-153; L. Ruzicka, Inedita aus
Moesia Inferior, în „NZ”, 50, 1917, p. 104; W. Knechtel, O nouă monetă a regelui scit
Kanites, în „BSNR”, 16, 1919, p. 25‐34; V. Canarache, Regii sciți şi regatele lor dintre Istru
şi Pontul Euxin-în lumina monetelor, în „BSNR”, 27‐28, 1933‐1934, nr. 81‐82, p. 60‐83;
idem, Monetele sciților din Dobrogea, în „SCIV”, 1, 1950, 1, p. 213-257; T. Gerasimov,
Μонети от Канит, Тануза, Харасп, Акроза и Сария, în „Izvestija Varna”, 9, 1953, p. 5358; etc.
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cercetători, ultimele lucrări dedicate acestui subiect aparținând colegilor numismați
bulgari Metodi Manov și Dimităr Draganov10, ca și români Gabriel
Talmațchi/Claudiu Munteanu 11, respectiv Emanuel Petac/Aurel Vîlcu 12.
În ultimul deceniu au apărut noi descoperiri monetare de bronz de „tip scitic”
bătute în vestul Pontului Euxin pentru Kanites, Akrosas, Charaspes și Ailios,
conform catalogului de mai jos.
Catalogul noilor descoperiri monetare ”scitice”


KANITES

Av: Capetele alăturate ale Demetrei şi Persephonei acoperite cu văl şi coroană de
spice; sunt orientate spre dreapta; sub bărbia Demetrei o mică contramarcă circulară
(5 mm), ilizibilă.
Rv: În partea centrală a câmpului monetar două spice de grâu cu câte patru frunze pe
tulpină, aşezate în poziție verticală; legenda dispusă pe verticală dreapta/stânga
(BAΣIΛEΩΣ)/(K)ANITO(Y); abrevierea numelui magistratului monetar BAK,
poziționat la baza câmpului monetar.
1.AE; 12h; 6.91 g; 21.5 x 20.5 mm.
Loc de descoperire: Ovidiu (oraș Ovidiu, jud. Constanța).
Nr. de inv. MINA Constanța 83.639; planșa I, nr. 1.
Referințe: D. E. Tacchella, Cinq rois des Gètes, în „Revue Numismatique”, 1903, p.
31; M. C. Sutzu, Monetele regilor sciți din Dobrogea, 27, în „BSNR”, 13, p. 1, fig.
1; idem, Contribuțiunea Numismaticei la istoria antică a României transdunărene,
în „AARMSI”, 2, 1916, 38, tabelul I, nr. 5; V. Canarache, Regii sciți și regatele lor
10

M. Manov, Relationships between two Scythian kings in Dobroudja and some Macedonian
Hellenistic kings, Evidenced by epigraphical and numismatic data, în KEPMATIA ΦΙΛΙΑΣ,
Numismatic Museum, Athens, 2009, p. 219-225; D. Draganov, The Coinage of the Scythian
Kings in the West Pontic Area: Iconography, „Archaeologia Bulgarica”, 14, 2010, 3, p. 2952; idem, The Coinage of the Scythian Kings in the West Pontic Area: Iconography, în
Proceedings of the XIVth International Congress of Numismatics, vol. I (Glascow 2009),
Glascow, 2011, p. 140-162; idem, The coins of the Scythian Kings, Sofia, 2012; M. Manov,
Scythian Kings in Dobroudzha, în Scripta Antiqua, Ancient History, Philology, Arts and
Material Culture, The Bongard-Levin International Institute of the Classical World,
Moscow, 2015, p. 424-436; D. Draganov, The Coinage of the Scythian Kings in the West
Pontic Area, Bobokov Bros. Foundation, Sofia, 2015.
11
G. Talmațchi, C. Munteanu, Monede din spațiul pontic aflate în colecția numismatică a
Muzeului Național Brukenthal (secolele IV a.Chr.-III p.Chr.), în „Pontica”, 46, 2013, p. 479490 (în special p. 482, nr. 7 și p. 485).
12
E. Petac, A. Vîlcu, The Scythian Kings Ailios and Charaspes and Tomis mint, în
„Numismatika, Sfragistica i Epigrafica”, 10, 2014, Sofia, p. 25-29.
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dintre Istru și Pontul Euxin (în lumina monetelor), în „BSNR”, 27-28, 1933‐1934,
nr. 81-82, p. 66, nr. 5 (în continuare Canarache 1933-1934); idem, Monetele sciților
din Dobrogea, în „SCIV”, 1, 1950, 1, p. 237, nr. 13, tab. III, nr. 12 (în continuare
Canarache 1950); G. Talmațchi, Gh. Andreescu, Monede de „tip scitic” aflate într-o
colecție particulară din Constanța, în „Pontica”, 41, 2008, p. 453, nr. 5, p. 470, pl.
I, nr. 5 (în continuare Talmaţchi, Andreescu 2008); D. Draganov, The Coinage of the
Scythian Kings in the West Pontic Area: Iconography, în „Archaeologia Bulgarica”,
14, 2010, p. 36, nr. 21 (în continuare Draganov 2010); idem, The Coinage of the
Scythian Kings in the West Pontic Area, Sofia, 2015, p. 164-167, nr. 53-83 (în
continuare Draganov 2015).


AKROSAS

Av: Capetele alăturate ale Dioscurilor, cu cununi de lauri, acoperite de căciulibonete, orientate spre dreapta; în partea stângă inferioară a câmpului monetar o
contramarcă circulară cu capul lui Zeus cu barbă orientat spre dreapta.
Rv: Două protome de cai orientate spre dreapta; legenda verticală dreapta/stânga
BAΣIΛEΩ(Σ)/AKPOΣA; prescurtarea numelui magistratului monetar EY la baza
câmpului monetar.
2.AE; 12h; 8.61 g; 23 x 22 mm.
Loc de descoperire: Dobrogea Centrală, probabil de-a lungul coastei litorale dintre
Tomis și Callatis (jud. Constanța).
Planșa I, nr. 2.
Referințe: T. Gerasimov, Μонети от Канит, Тануза, Харасп,Акроза и Сария, în
„Izvestija Varna”, 9 1953, p. 54, fig. 82/7 (în continuare Gerasimov 1953); T.
Gerasimov, Un trésor de monnaies antiques du sud de la Dobroudja, în „SCN”, 6,
1975, p. 25-26, pl. I/5-7; W. Stancomb, Sylloge Nummorum Graecorum, Vol. XI,
The Wiliams Stancomb collection of coins of the Black Sea region, Oxford, 2000, pl.
XV, nr. 318 (în continuare Stancomb 2000); Draganov 2010, p. 42, nr. 49; Draganov
2015, p. 198-201, nr. 324-340.


CHARASPES

Av: Capetele alăturate ale Dioscurilor, cu cununi de lauri, acoperite de căciulibonete, orientate spre dreapta.
Rv: Acvilă stând pe un mănunchi de fulgere, orientată spre dreapta; vertical
stânga/dreapta de acvilă legenda ΒΑΣΙΛΕΩΣ/(X)ΑΡΑΣΠΟΥ; abrevierea numelui
magistratului monetar ME în ligatură la baza câmpului monetar.
3.AE; 12h; 9,68 g; 22 mm.
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Observație: lipsește o bucățică de metal din flan.
Loc de descoperire: Dobrogea Centrală, probabil de-a lungul coastei litorale dintre
Tomis și Callatis (jud. Constanța).
Planșa I, nr. 3.
Referințe: K. Regling, Charaspes, în Corolla Numismatica, numismatic essays in
honor of Barclay. V. Head, Oxford, 1906, p. 259, fig. 1-2; Canarache 1933-1934, p.
64, nr. 1; Gerasimov 1953, p. 54, fig. 82/5-6; Canarache 1950, p. 44, nr. 25, pl. VI,
nr. 25; M. Alram, Nomina propria Iranica in Numis, în „Iranisches
Personennamenbuch”, 4, 1986, Wien, p. 9; M. Price, Sylloge Nummroum
Graecorum. Vol. IX. The British Museum, part. 1: The Black Sea, London, 1993, pl.
XIII, nr. 350 (în continuare Price 1993); G. Talmațchi, Monede scitice descoperite
în Dobrogea, în „Pontica”, 32, 1999, p. 308, nr. 6; Stancomb 2000, pl. XIII, nr. 305;
Talmaţchi, Andreescu 2008, p. 454, nr. 8-9, p. 470, pl. I, nr. 8-9; Draganov 2010, p.
42, nr. 49; Draganov 2015, p. 220-229, nr. 484-548.
Av: Capetele alăturate ale Dioscurilor, cu cununi de lauri, acoperite de căciulibonete, orientate spre dreapta.
Rv: Acvilă stând pe un mănunchi de fulgere, orientată spre dreapta; vertical
stânga/dreapta de acvilă legenda (Β)ΑΣ(ΙΛΕΩΣ)/(X)ΑΡΑΣΠ(ΟΥ); abrevierea
numelui magistratului monetar M(E) în ligatură la baza câmpului monetar.
4.AE; 12h; 8.19 g; 22 mm.
Loc de descoperire: Dobrogea Centrală, probabil de-a lungul coastei litorale dintre
Tomis și Callatis (jud. Constanța).
Planșa I, nr. 4.
Referințe: Canarache 1933‐1934, p. 64, nr. 1; Canarache 1950, p. 44, nr. 25, pl. VI,
nr. 25; Price 1993, pl. XIII, nr. 350; Talmațchi, Andreescu 2008, p. 454, nr. 8-9, p.
470, pl. I, nr. 8-9; Draganov 2010, p. 42, nr. 49; Draganov 2015, p. p. 220-229, nr.
484-548.


AILIOS

Av: Cele două capete alăturate ale Dioscurilor acoperite de două căciuli-bonete;
urme slabe ale cercului perlat.
Rv: Două protome de cai orientate spre dreapta; legenda verticală dreapta/stânga
(BAΣIΛEΩΣ)/(AIΛIOΣ); prescurtarea monogramată a numelui magistratului
monetar Γ(ΠΔE).
5.AE; 12h; 7.08 g; 20.5 x 20 mm.
Loc de descoperire: Zona Albești/Vârtop/Vâlcele/Coroama (com. Albești, jud.
Constanța).
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Planșa I, nr. 5.
Referințe: T. Gerasimov, Aelis, un roi scythe en Dobrudja, în „Studia Serdicensia”,
1, Sofia, 1938, p. 213, fig. 3 (în continuare Gerasimov 1938); Canarache 1950, p.
248-249, nr. 34, pl. VII/34; Talmațchi, Andreescu 2008, p. 455, nr. 11-12, p. 471, pl.
II, nr. 11-12; Draganov 2010, p. 40, nr. 42; Draganov 2015, p. 240-247, nr. 627-673.
Av: Cele două capete alăturate ale Dioscurilor acoperite de două căciuli-bonete.
Rv: Două protome de cai orientate spre dreapta; legenda verticală dreapta/stânga
BAΣIΛEΩ(Σ)/AIΛIO(Σ); prescurtarea monogramată a numelui magistratului
monetar Γ (ΠΔE).
6.AE; 10h; 8.16 g; 21 mm.
Loc de descoperire: Bărăganu (com. Bărăganu, jud. Constanța).
Planșa I, nr. 6.
Referințe: Gerasimov 1938, p. 213, fig. 3; Canarache 1950, p. 248-249, nr. 34, pl.
VII/34; Talmațchi, Andreescu 2008, p. 455, nr. 11-12, p. 471, pl. II, nr. 11-12;
Draganov 2010, p. 40, nr. 42; Draganov 2015, p. 240-247, nr. 627-673.
Comentariul catalogului
Emisiunea pentru Kanites este singura din catalog (nr. 1) descoperită în
contextul unor săpături arheologice (cu caracter preventiv, desfășurate la Ovidiu în
cursul anului 2016). Moneda aparține unui tip monetar binecunoscut în seriile
aparținătoare acestui basileu, cu Demetra și Persephona pe avers și cele două spice
pe revers. Locul descoperirii sale se află la aproximativ 10 km nord de Tomis, pe
malul lacului Siutghiol (fost golf în antichitate al Mării Negre). Moneda a apărut cu
ocazia unor cercetări realizate pe strada A, la nr. 2-70, la - 0.80 m față de nivelul
actual de călcare, în poziție secundară (în șanțul de apărare al fortificației romanobizantine de tip quadriburgium13 care mărginește la vest cetatea). Descoperirea ei
trebuie corelată cu o locuire de perioadă elenistică care ne este relevată de existența
unor complexe arheologice cercetate în același an, în loturi apropiate de cel în care
s-a descoperit moneda. Acestea constau în gropi, cuptoare cu groapă de acces și un
bordei, delimitate de un șanț de dimensiuni reduse. Pe baza materialelor recuperate
(printre care și ștampile amforice de Thasos și Sinope), locuirea a fost încadrată de
autorii săpăturilor în secolele IV-II a.Chr., cu cel puțin două faze distincte,

13

Despre fortificația de tip quadriburgium de la Ovidiu (cronologie, faze de evoluție,
analogii etc.) vezi C. Băjenaru, Minor fortifications in the Balkan-Danubian area from
Diocletian to Justinian, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2010, p. 133-135, nr. 54.
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evidențiate de suprapunerile dintre complexe14. În general, din descoperirile
anterioare, sunt cunoscute și alte urme de locuire specifice perioadelor arhaică
(secolele VI-V a.Chr.) și elenistică (secolele IV-II a.Chr.) la Ovidiu sub forma
ceramicii grecești și autohtone apărute în sondaje adânci sau în poziții secundare în
niveluri târzii15, respectiv este semnalată descoperirea unui „strat de pământ negru,
cu siguranță un vegetal antic (în care apar mici fragmente ceramice din epoci
diverse, mai ales grecești și romane timpurii)”16.
Moneda de la Akrosas (nr. 2) și cele două bătute pentru Charaspes (nr. 3 și 4)
au aparținut unei foste colecții constănțene deținută de dr. Gh. Andreescu 17. Piesa de
la Akrosas, după informațiile acestuia, ar fi fost descoperită pe la începutul anilor
2000 cu prilejul lucrărilor agricole, nu departe de localitatea Piatra (com. Mihail
Kogălniceanu, jud. Constanța), în apropierea malului lacului Tașaul. Zona se află la
limita de sud a teritoriului de influență histrian și la cea de nord a celui tomitan
(poate că totuși făcea parte din teritoriul de influență economică a coloniei Tomis,
ca și descoperirea de la Bărăganu). Chora economică tomitană a fost iniţial
restrânsă, ulterior fiind extinsă în mod semnificativ18. De la Piatra mai cunoaștem,
tot din descoperiri fortuite anterioare, o așezare în punctul „Rățărie” aflat la locul de
vărsare al râului Casimcea în lacul Tașaul, care ar fi plină de materiale greco-

C. Băjenaru et alii, 112. Ovidiu, jud. Constanța, în „Cronica Cercetărilor Arheologice din
România. Campania 2006”, a LI-a Sesiune Națională de Rapoarte Arheologice, Muzeul
Național de Istorie a României, București, 24-27 mai 2017, București, 2017, p. 204;
mulțumesc și pe această cale colegilor care au efectuat cercetarea arheologică pentru
deosebita amabilitate de a ne pune la dispoziție spre publicare prezenta monedă și datele
privind contextul descoperirii.
15
C. Băjenaru, Observații recente cu privire la fortificația de tip quadriburgium de la
Ovidiu, în „Pontica”, 35-36, 2002-2003, p. 294-295.
16
Gh. Papuc et alii, Ovidiu, jud. Constanța, punct: malul de vest al lacului Siutghiol, în
Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2008, a XLIII-a Sesiune
Națională de Rapoarte Arheologice, Târgoviște, 27-30 mai, 2009, Valachica, 21-22, 20082009, Târgoviște, 2009, p. 162.
17
Acestea ar fi intrat în colecția acestuia prin schimburi între colecționari după apariția
articolului din 2008: G. Talmațchi, Gh. Andreescu, Monede de ”tip scitic” aflate într-o
colecție particulară din Constanța, în „Pontica”, 41, 2008, p. 451-472; din păcate medicul
Gh. Andreescu a decedat în debutul celui de al doilea deceniu al acestui secol. Ultima noastră
întâlnire s-a petrecut cu aproximativ 8-9 luni înainte de tristul eveniment, starea sa de
sănătate agravându-se rapid.
18
Despre teritoriul Tomisului vezi la M. Irimia, Consideraţii privind teritoriul rural al
Tomisului în perioada elenistică, în Studii Istorice Dobrogene, Universitatea „Ovidius”
Constanţa, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii şi Cercetări ale Istoriei şi Civilizaţiei zonei
Mării Negre (secolele XIX-XXI), Constanţa, 2003, p. 49.
14
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elenistice19. Aşezarea a fost identificată în zona plajei, în contextul surpării malului,
dezvelind resturi de ziduri, o podină de lut, diferite materiale ceramice (inclusiv 30
de ştampile de amfore de Thasos, Heraclea Pontică, Sinope, Chersonesul Tauric şi
de tip Akanthos) etc20. Materialul arheologic preroman descoperit acoperă perioada
încadrată între mijlocul secolului IV şi mijlocul secolului III a.Chr. La 2 km nord
distanţă de sat, într-o zonă tumulară, a fost descoperită o toartă ştampilată amforică
de Thasos datată în ultimul sfert al secolului IV a.Chr21. Aşezarea se află într-un loc
identificat ca punct de plecare al mărfurilor greceşti spre interiorul continental al
Dobrogei, Valea Casimcei fiind considerată principala rută de penetraţie în
antichitate în platoul central al regiunii istro-pontice, negustorii greci înaintând
dinspre Marea Neagră şi actualul lac Taşaul (atunci golf maritim) 22.
Cele două monede bătute pentru Charaspes nu au un loc de descoperire cert,
fiind de integrat la Dobrogea Centrală 23, dar poate că nu greşim dacă le atribuim o
posibilă descoperire în apropierea coastei litorale dintre Tomis și Callatis24.
Prima monedă din catalog de la Ailios (nr. 5) provine dintr-un lot mai mare de
exemplare (datate în diferite perioade istorice) ajuns în atenția noastră pentru
expertizare25. Din datele existente, respectiva descoperire ar proveni din acțiuni
19

Idem, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, în
„Pontica”, 13, 1980, p. 102-103, nr. 14.
20
C. Matei, Cercetări perieghetice pe ţărmul lacului Taşaul (II), în „Pontica”, 19, 1986, p.
255, 257, nr. 5; M. Irimia, Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga
Dunării, în „Pontica”, 39, 2006, p. 140.
21
Idem, Noi mărturii arheologice privind a doua epocă a fierului în Dobrogea, în „Pontica”,
24, 1991, p. 112.
22
S. A. Krebs, Intensive survey in the vicinity of late roman Ulmetum, în „SCIVA”, 49,
1998, 1, p. 100.
23
Pentru a fi foarte corecți din punct de vedere geografico-continental, considerăm că
Dobrogea trebuie împărțită astfel: actualul județ Tulcea ar corespunde la Dobrogea de Nord,
actualul județ Constanța la Dobrogea Centrală, iar districtele actuale Dobrici și Silistra (din
nord-estul Bulgariei contemporane) ar reprezenta Dobrogea de Sud. Considerăm că astfel,
atunci când și informațiile ne ajută cât de cât, ar fi mult mai simplu să integrăm anumite
descoperiri arheologice și numismatice altfel decât prin termenul generic de Dobrogeapassim. Acesta este cu adevărat foarte vag și chiar descurajator pentru o analiză mai aplicată.
24
Conform tiparului general al descoperirilor vezi D. Draganov, op. cit., p. 149: „Scythian
coins are usually found within 5-10 km of the coast and very rarely further inland”.
25
Mulțumim încă odată d-nei inspector principal Monica Perlea de la Poliția de Patrimoniu
(Inspectoratul Județean de Poliție Constanța) pentru permisiunea valorificării științifice a
piesei; prezenta publicare se înscrie în linia altor astfel de materiale care își propun să
valorifice și științific informațiile privind descoperirile ilegale făcute în Dobrogea; vezi în
acest sens și S. Cociș, Fibule romane din Dobrogea, în „Peuce”, 9, 2011, p. 253-260; L.
Buzoianu, M. Bărbulescu, Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul
callatian, în „Peuce”, 9, 2011, p. 459-468.
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ilegale, fie prin săpături neautorizate, fie prin folosirea frauduloasă a detectoarelor
de metal. Ca zonă de descoperire menționăm arealul geografic cuprins între
localitățile Albești (jud. Constanța), Coroana (com. Albești, jud. Constanța),
Vâlcele (oraș Negru Vodă, jud. Constanța) și Vârtop (com. Albeşti, jud. Constanța),
adică o bună parte din cunoscuta chora callatiană creată din secolul IV a.Chr.26 În
consecință, orice context de natură arheologică s-a pierdut pentru totdeauna,
pierzându-se orice legătură dintre monedă și viața cotidiană specifică perioadei
analizate (cu implicații directe asupra posibilității facile de datare, de asociere cu
alte artefacte arheologice etc.).
A doua monedă bătută pentru același suveran prezentă în catalog (nr. 6) a
intrat în atenția noastră la mijlocul primului deceniu al acestui secol, fiindu-ne
prezentată la Cabinetul Numismatic pentru confirmarea autenticității sale. După
relatările de la acel moment ale respectivului deținător, ar fi fost descoperită
întâmplător la săparea unei fântâni, aproape de suprafața terenului (la - 0.25 m), întro proprietate din localitatea Bărăganu (com. Bărăganu, jud. Constanța). De aici
avem alte câteva descoperiri prezente în bibliografia de specialitate. Astfel, este
atestată, tot prin descoperiri fortuite, o întinsă aşezare preromană şi romană de pe
suprafaţa căreia provine o toartă de amforă ştampilată de Sinope datată la sfârşitul
secolului III şi începutul secolului II a.Chr.27 Tot în zonă, la aproximativ 3 km spre
vest de localitate, în punctul „Ceairul Bărăganu”, au fost descoperiţi doi tumuli,
ambii deranjaţi de lucrări antropice, dintre care unul cu mormânt de incineraţie şi al
doilea probabil de inhumaţie, care ar putea fi datați în a doua jumătate a secolului I
şi primii ani ai secolului II p.Chr.28 Tot de aici sunt cunoscute, din descoperiri
fortuite, și alte monede ale „monetăriei scitice”. Menționăm patru monede ale lui
Kanites din trei tipuri iconografice (cu Zeus, Apollo și Herakles)29.
Ca magistrați monetari sunt prezenți BAK, EY, ME (în ligatură) și Γ(ΠΔE).
Magistratul BAK este prezent pe monedele de final ale lui Kanites (4 denominări);
cele cu magistratul EY (EYKΛEOY ?) apar sub Akrosas fiind prezente pe piese
aparținând la trei denominări; magistratul ME (care se întâlneşte pe monedele din
tipurile Helios, Dionysos, Hermes şi Demetra de la Histria, propunându-se şi
26

Despre chora callatiană vezi A. Avram, Unterschungen zur Geschichte des Territoriums
von Kallatis in Griechischer Zeit, în „Dacia”, N.S., 31, 1991, p. 103-137; idem, The
Territories of Istros and Kallatis, în P. G.Bilde, V. F. Stolba (editori), Surveying the Greek
Chora: Black Sea Region in a Comparative perspective, Aarhus, 2006, p. 67-70.
27
M. Irimia, Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării, în
„Pontica”, 39, 2006, p. 128.
28
Idem, Consideraţii privind unele morminte tumulare din epoca romană, în „Pontica”, 20,
1987, p. 117-127.
29
G. Talmațchi, Monede scitice descoperite în Dobrogea, în „Pontica”, 32, 1999, p. 307308, nr. 1-4.
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posibilitatea ca astfel de exemplare să fie bătute la Tomis) este prezent pe monedele
lui Charaspes din patru denominări, respectiv magistratul redat prin literele Γ(ΠΔE)
în monogramă apare sub Ailios pe monede din tipuri cu o largă denominare30.
În catalog două piese sunt contramarcate (nr. 1 și 2 de la Kanites și Akrosas).
Contramărcile reprezintă mărci cu origine, teoretic identificabile 31. Contramarca pe
tipul de la Kanites este posibil să fie într-o ipostază inedită, nefiind identificate până
în prezent contramărci pe tipul Demetra/Persephona ale lui Kanites 32. Contramarca
noastră poate fi asemenea (inclusiv ca dimensiune) cu contramarca cu capul lui
Hermes cu petasos orientat spre dreapta care apare imprimată pe același tip
iconografic monetar bătut pentru Tanusa. Doar că în cazul nostru contramarca pare
imprimată ușor mai spre interiorul câmpului monetar, sub bărbia Demetrei. Dar
datorită stării extrem de precare de prezervare a monedei, contramarca poate reda și
capul Demetrei cu văl sau acvilă spre stânga, ca să amintim două din cele trei
contramărci cunoscute pe monedele bătute pentru Kanites. Contramarca de pe piesa
lui Akrosas este cunoscută în bibliografia de specialitate, ea redând probabil capul
lui Zeus, bărbos, laureat și orientat spre dreapta. „Poanson-ul” contramărcii a fost
asociat cu ștanța de avers a unuia dintre tipurile lui Sariakes cu reprezentarea
aceluiași Zeus pe avers, fiind considerat același gravor autorul celor două
„realizări”. Mai mult, în lipsa unei analogii pentru stilul și detaliile iconografice ale
contramărcii cu diferite posibilități iconografice grecești constatate în tipurile
monetare de pe litoral de la Tomis și Dionysopolis, a fost sugerată acordarea unei
origini „scitice”, proprie ipoteticii monetării independente scitice33.
O parte din piesele din catalog (nr. 1, 4 și 5) prezintă o uzură accentuată
datorată în parte circulației, dar mai ales procesului marcării lor, indicându-ne o
alterare puternică a reversului datorită impactului receptat prin imprimare. Putem
vorbi despre existența unui tipar de uzură. Astfel, dacă are loc imprimarea unei
singure contramărci este alterat doar o parte din tabloul iconografic prezent pe
revers. Dacă sunt două contramărci imprimate, în funcție și de poziția lor în câmpul
monetar, este posibil ca întregul revers să fie distrus (inclusiv partea cu legendă).
Trei dintre descoperirile din catalog par să provină din chora tomitană
(Ovidiu, Bărăganu și poate Piatra). Din descoperirile arheologice anterioare (mai

30

D. Draganov, op. cit., p. 105-111.
M. J. Price, Thoughts on the beginnings of coinage, în Studies in Numismatic Method, by
C. N. L. Brooke, B. H. I. H. Stewart, J. G. Pollard şi T.R. Volk (editori), Cambridge, 1983, p.
7.
32
Ne referim la notele, articolele, studiile și volumele cunoscute de noi din mediul științific.
33
D. Draganov, op. cit., p. 117.
31
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ales funerare) făcute în jurul Tomisului și în teritoriu au apărut indicii privind
prezența unor comunități scitice relevante în acest spațiu34.
Pe lângă piesele din catalog mai putem adăuga și o listă orientativă cu câteva
monede strânse întâmplător în „anii`80 și `90 ai secolului XX”35. În categoria celor
izolate, consemnăm monede de „tip scitic” la Arsa (com. Albești, jud. Constanța)patru piese ale lui Kanites: de nominal mic tip Herakles (probabil din tipul general
Draganov 2015, pl. 9, nr. 128-139), altul cu Apollo/tripod de nominal mijlociu
(probabil din tipul general Draganov 2015, pl. 8, nr. 105-118) și de nominal mic
identic (probabil din tipul general Draganov 2015, pl. 20, nr. 297-303), respectiv tip
Demetra cu spic pe revers (probabil din tipul general Draganov 2015, pl. 18, nr. 263278); la Coroana (com. Albești, jud. Constanța) - șase monede bătute pentru Kanites
(probabil din tipurile generale Draganov 2015, pl. 9, nr. 128-139, pl. 12, nr. 171172, 178-179, pl. 19, nr. 282-288), unde patru erau de modul mare și două de modul
mic; în anul 1995, în apropiere de Eforie (la sud de localitate), până spre punctul
“golful Tuzla Mare” (?), au fost descoperite întâmplător patru monede de bronz
bătute pentru Sariakes, două de nominal mare (probabil din tipul Draganov 2015, pl.
63-64, nr. 940-952) şi două de modul mediu (probabil din tipul Draganov 2015, pl.
64-67, nr. 958-998; la Floriile (com. Aliman, jud. Constanţa) - trei monede de bronz
de nominal mare ale lui Kanites (probabil două din tipurile generale Draganov 2015,
pl. 7, nr. 84-98 și una conform pl. 8, nr. 99-104), una de bronz tot de nominal mare
pentru Sariakes (din tipul general Draganov 2015, pl. 63-64, nr. 940-957) şi una de
argint (divizionară, hemidrahmă ?) bătută pentru Atheas (probabil din tipul general
Draganov 2015, pl. 1, nr. 15-16); Hagieni (com. Albești, jud. Constanța) - patru
monede de bronz ale lui Sariakes (probabil din tipul general Draganov 2015, pl. 5256, nr. 774-823); la Pecineaga (com. Pecineaga, jud. Constanţa) - două monede de
bronz pentru Kanites (probabil din tipurile generale Draganov 2015, pl. 5-6, nr. 5383 și pl. 21, nr. 312-323); la Topraisar (com. Topraisar, jud. Constanţa) - două piese
M. Irimia, Cu privire la raporturile dintre sciți, geți și coloniile grecești de la Dunărea de
Jos în secolele VI-IV a.Chr., în „Pontica”, 33-34, 2000-2001, p. 299-317.
35
Această „listă” cu descoperirile monetare „scitice” ne-a fost încredințată de regretatul Gh.
Andreescu în contextul amintit (vezi nota 18), fiind rodul unor investigații ale sale între anii
2003 și 2009, fără a putea fi și vizualizate efectiv piesele de către noi; nu cunoaștem detalii
privind datele tehnice, prezența sau nu a unor magistrați monetari (dar magistrații pot fi
bănuiți ca prezenți prin natura descrierii aversului și reversului respectivelor monede, ca
atare a tipului monetar); cunoaștem totuși din relatarea acestuia că piesele de nominal mare
erau toate contramarcate cu cel puțin o contramarcă, câteodată (mai rar) chiar cu două;
oricum, totul rămâne orientativ ca informație și trebuie tratat cu prudența necesară, mai ales
că multe piese erau prezente în unele colecții de dinainte de anul 1989. În ciuda stării relativ
precare de sănătate prin care trecea, doctorul își dorea continuarea publicării din colecția
proprie a altor monede de „tip scitic”, macedonene și grecești autonome.
34
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de bronz bătute pentru Kanites (de nominal redus probabil din tipurile Draganov
2015, pl. nr. și pl., nr.) şi una pentru Charaspes (de nominal mare, probabil din tipul
general Draganov 2015, pl. 33-37, nr. 484-548); la Valu lui Traian (com. Valu lui
Traian, jud. Constanța) - trei monede bătute pentru Kanites, două de nominal mediu
și mic (probabil din tipurile generale Draganov 2015, pl. 15, nr. 214-223 și pl. 2021, nr. 304-311) și una de nominal mare (probabil de tip general Draganov 2015, pl.
13-14, nr. 180-203); la Vârtop (com. Albeşti, jud. Constanţa) - un exemplar de bronz
emis pentru Kanites (probabil de tip general Draganov 2015, pl. 8, nr. 105-122); la 2
Mai (com. Limanu, jud. Constanța), în zona plajei din dreptul localității - o monedă
de la Akrosas (probabil din tipul Draganov 2015, pl. 32, nr. 466-469, 477-483) și o a
doua tot de bronz pentru Sariakes (probabil de tip general) apărută în partea de
coastă între localitate și zona danelor șantierului naval din Mangalia; la 23 August
(com. 23 August, jud. Constanţa) - o monedă de bronz emisă pentru Kanites
(probabil de tip general Draganov 2015, pl. 15, nr. 214-223).
Odată cu parcurgerea acestei liste, reținem pe scurt următoarele:

remarcăm ipotetica descoperire în Dobrogea (românească
contemporană) a unei piese divizionare de argint bătută pentru Ateas (probabil o
hemidrahmă) din primul regat scitic. Este unica descoperire din Dobrogea de Nord
și Centrală după cunoștințele noastre. Totuși, o asemenea descoperire nu o putem
considera ca fiind o certitudine din cauza obscurității informațiilor. În bibliografia
numismatică respectivele monede de argint (drahme și diviziuni) au fost considerate
ca aparţinând regelui Ateas şi, implicit, datate în cea de a doua jumătate a secolului
IV a.Chr.36 De asemenea, există și ipoteza privind asocierea acestui nume cu un alt
personaj istoric ce ar putea fi datat la sfârşitul secolului III a.Chr. şi începutul
secolului II a.Chr.37 Oricum, având în vedere și înmulțirea rezonabilă a
descoperirilor monetare cu numele acestui conducător scit 38, deja devine caducă
orice considerare a acestor monede ca falsuri istorice, așa cum se susținea acum
aproape 45 de ani39.

excluzând descoperirea piesei de argint, reținem un număr total de
alte 34 monede de bronz inedite emise pentru Kanites (22 exemplare), Akrosas (1

A. Rogalski, Moneta na imeto na Skitkia Țar Atei, în „Izvestija Varna”, 10, 1956, p. 26‐27;
P. Alexandrescu, Ataias, în „StCl”, 9, 1967, p. 88.
37
Gh. Poenaru Bordea, Studiile de numismatică greacă în România între 1947 şi 1974, în
„BSNR”, 67-69, 1973-1975, 121-123, 1975, p. 24; C. Preda, Istoria monedei în Dacia
preromană, Editura Enciclopedică, București, 1998, p. 122.
38
D. Draganov, op. cit., p. 33-50 (pentru monede de argint), p. 51-61 (pentru emisiuni de
bronz cu călărețul scitic) și p. 156-161 unde sunt repertoriate 39 de exemplare la pl. 1-3 (de
argint și de bronz).
36
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exemplar), Chraspes (1 exemplar), și Sariakes (10 exemplare), care se adaugă celor
cunoscute.

în apropierea majorității localităților prezente în listă sunt cunoscute
urme de locuire specifice perioadei preromane, mai ales a celor din chora callatiană
și cea tomitană. Nu cunoaștem în ce măsură există o legătură directă între acestea
din urmă și monedele „scitice”, dar harta arheologică identificată pare să certifice
măcar teoretic posibilitatea provenienței lor conform indicațiilor existente. Din
chora callatiană sunt prezente localitățile actuale Arsa, Coroana, Hagieni,
Pecineaga, Topraisar, Vârtop, 2 Mai și 23 August. Reținem printre acestea două
așezări fortificate (Hagieni și Coroana). La sud de satul Hagieni (la aproximativ 700
de m) sunt cunoscute urmele unei aşezări elenistice, cu materiale ceramice datate în
secolele III-II a.Chr., iar la 2 km NV, pe o insulă, în punctul „Cascaia”, a fost
descoperită o incintă elenistică (aşezare fortificată), construită în tehnica opus
graecum, datată în secolele III-I a.Chr.40 La Coroana este atestată o aşezare
fortificată, la cca. 500 m SE de sat, în faţa fostelor grajduri C.A.P., cu laturile de 50
× 50 m (partea exterioară a incintei este construită din blocuri de parament de calcar,
iar partea interioară din blochete de dimensiuni mai mici, făţuite) 41. Ea este datată
pentru moment, pe baza ştampilelor amforice provenind din descoperiri
întâmplătoare, în epoca elenistică42, mai exact „în ultima decadă a secolului IV
a.Chr. şi primele decenii ale secolului II a.Chr.” (fiind parţial contemporană cu cea
de la Albeşti)43. În afara centrelor fortificate, reținem și descoperiri ale unor așezări
deschise sau necropole. Astfel, la cca. 400 m NE de localitatea Arsa se află o aşezare
greco-romană, iar la 1 km de valea Arsă, în apropierea aceleiaşi localităţi, a fost
descoperit un capăt al necropolei de perioadă elenistică a coloniei Callatis 44. Din
aşezare par să provină, din descoperiri întâmplătoare, câteva fragmente amforice (în
special de Sinope), ca şi de la vase lucrate cu mâna datate în secolele IV-II a.Chr.45
La Pecineaga sunt cunoscute din descoperiri întâmplătoare două aşezări elenistice.

39

T. Gerasimov, Otnovo za falšivite moneti s nadpisi ATAIAΣ i ATAIA, în „Izvestija Varna”,
8, 1972, 23, p. 3-16.
40
M. Ionescu, N. C. Georgescu, Cercetări perieghetice în teritoriul callatian, în „SCIVA”,
48, 1997, 2, p. 169, nr. 30 şi 31.
41
A. Avram, Untersuchungen zur Geschichte…, p. 118; L. Buzoianu, M. Bărbulescu, loc.
cit., p. 459-460.
42
N. Alexandru, Fortified Settlements in the Territory of Callatis (4 th-3rd Centuries BC.), în
A. Robu, I. Bîrzescu (editori), Mégarika, Nouvelles recherches aur Mégare, les cités de la
Propontide et du Pont-Euxin. Actes du colloque de Mangalia (8-12 juillet 2012), Editura De
Boccard, Paris, 2016, p. 395.
43
L. Buzoianu, M. Bărbulescu, loc. cit., p. 462.
44
M. Ionescu, N. C. Georgescu, loc. cit., p. 166-167, nr. 18-20.
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Una este situată la 5 km. NV de localitate, iar a doua la 1 km SE de anterioara şi la
200 m de movila „Karachioi”. Materialul arheologic strâns este datat în epoca
elenistică, în secolele IV-II a.Chr.46 La Topraisar, datorită descoperirilor
întâmplătoare, sunt cunoscute existenţa unei aşezări ca și a unei necropole, care sunt
datate în secolele III-II a.Chr.47. Menţionăm și un mormânt tumular, deranjat în
contemporaneitate, din care s-au recuperat 21 de amfore de Heraclea și una de
Thasos, un fragment de skyphos attic cu figuri roșii, fragmente de oală lucrată cu
mâna și resturi de oase de cai. Acesta pare să fi aparținut unei căpetenii nord-pontice
(scitice) și se datează pe la mijlocul secolului IV sau al treilea sfert al aceluiași
secol48. La 2 Mai, în fosta grădină C.A.P., la NV de sat, este cunoscută o aşezare
greco-romană identificată prin resturi de construcţii, fragmente ceramice şi
osteologice49. În sfârșit, la 23 August este cunoscută din descoperiri anterioare o
așezare greco-romană situată pe o peninsulă de pe latura de SV a lacului Tatlageacul
mare, ale cărei cele mai timpurii materiale au fost datate începânds cu mijlocul
secolului IV a.Chr.50 şi o aşezare elenistică între lacul Tatlageac şi Marea Neagră, pe
malul mării (conform Cod RAN 60605.07). Din chora tomitană sunt prezente două
localități actuale cu descoperiri monetare. La Valul lui Traian a fost identificată, în
apropierea şoselei Constanţa-Ostrov (la km 7)51, o aşezare elenistică. Din zona
valului de piatră provine, din descoperiri întâmplătoare, o fibulă de bronz de schemă
tracică datată în prima jumătatre a secolului III a.Chr. și o monedă bătută pentru
Kanites52 Lângă Eforie, între golfurile „Tuzla Mică” şi „Tuzla Mare”, este cunoscută
o așezare elenistică care cuprinde resturi de temelii, gropi și un bogat material
ceramic elenistic și autohton53.
45

M. Irimia, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei cu
coloniile greceşti (sec. V-I î.e.n.), în „Pontica”, 6, 1973, p. 52-53, nr. 1-6.
46
Idem, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, în
„Pontica”, 13, 1980, p. 102, nr. 13/1-2.
47
Idem, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă..., p. 60, nr. 1-4.
48
După cum lasă să se înțeleagă cel care l-a cercetat: idem, Un mormânt tumular descoperit
la Topraisar (jud. Constanța), în „Pontica”, 9, 1976, p. 37-39, 47.
49
A. Rădulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, Observaţii privind importul amforelor
ştampilate în sud-estul Dobrogei, în „Pontica”, 18, Constanţa, 1985, p. 56; V. Boroneanţ,
Cercetări periegetice pe malul Mării Negre între Constanţa şi Vama Veche, în „Pontica”, 10,
1977, p. 324, nr. 25.
50
M. Irimia, Date noi privind necropolele din Dobrogea în a doua epocă a fierului, în
„Pontica”, 16, 1983, p. 94-96, nr. 3/1-4; V. Boroneanţ, loc. cit., p. 323-324, nr. 24.
51
M. Irimia, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă..., p. 63.
52
Idem, Noi descoperiri getice şi greceşti din Dobrogea şi din stânga Dunării, în „Pontica”,
39, 2006, p. 145 şi n. 70; G. Talmațchi, Monede scitice…, p. 308, nr. 5.
53
H. Slobozianu, Consideraţii asupra aşezărilor antice din jurul lacurilor Techirghiol şi
Agigea, în „MCA”, 5, 1959, p. 735-738; V. Boroneanţ, loc. cit., p. 322, nr. 17.

172

DANUBIUS XXXV


este rezonabil să presupunem, la stadiul de ipoteză, că cele patru
monede „scitice” bătute pentru Sariakes descoperite la Eforie, cele patru pentru
același suveran de la Hagieni și cele șase pentru Kanites de la Coroana să se fi
constituit ca trei mici depozite. Singurul depozit cunoscut până în prezent era
descoperit în anul 1915, în apropiere de Caliacra (acum în Bulgaria, respectiv în
Dobrogea de Sud), fiind compus din piese de bronz de la Tanousa, Kanites şi
Sariakes54. Respectivul depozit, ca și cele ipotetice amintite în enumerare, dincolo
de repertorierea lor, nu oferă informații în plus, spre exemplu indicii cronologice sau
succesiuni în interiorul dinastiei, ca de altfel orice alt depozit compus din monede de
bronz „scitice”. După cum deja se cunoaște, fostul tezaur descoperit la Bălgarevo
este compus de fapt din două depozite descoperite separat55. Astfel, primul este
compus din patru monede de bronz (sau tot din monede de bronz ca și cele de la
Caliacra, Eforie, Hagieni și Coroana) bătute pentru regele Akrosas (sau atât s-au
recuperat), iar al doilea este compus din patru monede de aur postume din tipul
Lysimach bătute la Byzantium, Callatis și Tomis. În concluzie, depozitele monetare
constituite din monede de bronz „scitice” sunt acumulări reduse cantitativ și valoric,
putând fi numite „depozite de buzunar”, purtate probabil chiar de unii etnici sciți sau
greco-sciți.
Câteva scurte observații privind contextul „monetăriei de tip scitic”

Monedele de „tip scitic” au fost produse pentru susținerea și
etalarea unei poziții privilegiate din partea unei autorități și poate ca plată locală cu
rol economic în interiorul exclusiv al posibilei „capitale”, pentru perioada de
existență a ipoteticului regat scitic. Majoritatea lor sunt de o calitate artistică
deosebită, constituindu-se în izvoare de prim ordin în cercetarea trecutului istoric
specific spațiul istro-pontic în secolele III-II a.Chr. Ele au fost bătute pentru
respectivii basilei sub o eventuală presiune militară a unei autorități zonale (fără a
putea ști cât de mare era presiunea exercitată de aceasta) și/sau printr-o cordială
conlucrare reciproc avantajoasă. Astăzi sunt repertoriate în jur de 1000 de piese,
cvasi-majoritar de bronz, monede bătute pentru șase regi56. Foarte multe față de ceea
C. Moisil, Monete și tezaure monetare din România și ținuturile românești învecinate, în
„BSNR”, 15, 1918, p. 42, nr. 62; nu este precizat numărul de piese.
55
M. Manov, The Scythian kingdom in Dobroudja-Problems of its chronology, în Jubilaeus
VI, Proceedings of the International conference in memory of the brothers Karel and
Hermengild Škorpil, Sofia, 2007, p. 156.
56
Nu am luat în calcul monedele emise pentru Ataias căci ele aparțin unei perioade
anterioare și am adăugat la totalul precizat descoperiri deja prezente în repertoriul „scitic”
omise de D. Draganov, alături de cele prezente în articolul de față.
54
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ce cunoșteam chiar acum câțiva ani. Dintre acestea, aproximativ 300 de exemplare
sunt bătute pentru Kanites și același număr pentru ultimul suveran Sariakes. Cu alte
cuvinte, aproximativ 400 de exemplare se împart la patru conducători scitici,
rezultând o medie de 100 de exemplare pentru fiecare dintre aceștia pe parcursul
unui secol (perioada acceptată în general pentru manifestarea respectivilor
conducători). Dacă împărțim numărul total de monede la secolul amintit (plus sau
minus un deceniu) obținem un coeficient procentual de doar 1 % (adică 10 monede
pe an). Pentru susținerea curentă de către monede a schimburilor economice (sau
pentru un rol important în cadrul acestora) este nevoie de mai mult numerar, de mult
mai mult numerar. Dar susținerea propagandei și îndeplinirea plății unui tribut
(răspunzând exigențelor sugerate de autoritate) venea la schimb cu posibila
garantare a securității, aceasta favorizând și înlesnind activitățile economice și
comerciale desfășurate de colonii. În partea de nord-vest a spațiului pontic, de
curând, a fost infirmată prin argumente variate, existența unui real „protectorat
scitic” manifestat asupra coloniilor din zonă 57. În spațiul de la sud de Dunăre, din
vestul Pontului, numărul mare de monede (raportat la unele emisiuni din amintitul
areal nord-vestic pontic) ce au legătură cu episodul „regatului scitic”, sugerează
totuşi o prezență mai activă și aplicată în raport cu zona nord-vestică. Dar, este
foarte adevărat, singurele date existente sunt documentele monetare şi în directă
asociere consideraţiile ce rezultă din analiza monetară.
 Conducătorii sciți au fost supuși elenizării, astfel explicându-se
poate prezența unor zeități pe monede, imaginile ușor modificate din punct de
vedere stilistic fiind preluate din iconografia monetară locală. Dar în special unele și
anume: Dioscurii, Marele Zeu și Demetra/Persephona. Nu credem că magistrații
monetari greci de pe coastă erau cei care alegeau în mod direct personajele prezente
pe monede. Deci nu era „o dorință plătită” vizavi de „libertatea deplină de care
dispune executantul în alegerea tipurilor”58. Sigur că în zona respectivă trebuie să fi
existat o viață economică și un flux comercial dinspre orașe spre şi în miezul
eventualei stăpânirii scitice, de-a lungul unor rute comerciale. Altfel nu îşi găseşte
V. Cojocaru, Despre aşa‐numitul „protectorat” scitic asupra oraşelor greceşti nord
vest‐pontice, în „Peuce”, 3-4, 2005, p. 109-120, cu privire specială la p. 117: „…singurele
argumente demne de luat în seamă, care ar permite anumite supoziții în legătură cu o anume
dependență a cetăților grecești de dinaștii «barbari», ar fi emisiunile monetare care poartă
numele regilor sciți, între care Skyles, Skiluros și, eventual, Eminakos, dacă lăsăm în afara
discuției monedele dinaștilor sciți din Dobrogea. Remarcăm, totuși, că între dovada
existenței unor asemenea emisiuni monetare și recunoașterea pe baza lor a unui
«protectorat» scitic asupra orașelor grecești nord-vest pontice rămâne o cale lungă, plină de
ipoteze și presupuneri”.
58
C. Preda, op. cit., p. 129.
57
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raţiunea eventuala protecţie. Acest fapt s-ar înscrie în trendul general din epocă,
fiind o expresie a procesului de integrare a comerțului grec în habitatul „barbar”, de
apropiere și conlucrare în cadrul unor structuri economice stabilite. Și pline de
satisfacții economice din partea ambelor entități, dincolo de un eventual tribut
anual59. Nu excludem posibilitatea, de la caz la caz, ca monedele de bronz „scitice”
să fi fost folosite și ca monede de schimb, cu precădere în aria principală a
„regatului” pentru obținerea unor produse, care se puteau extinde și spre chore, în
punctele de control60. Doar că depozitele cunoscute până în prezent cuprind un
număr foarte mic de astfel de exemplare (fiind depozite de buzunar). Acestea
sugerează lipsa unui curs al lor pentru măsurarea unor mărfuri mai deosebite etc.
Lipsa descoperirii lor în acumulări închise relevante cantitativ și calitativ indică o
destinație aparte, greu de acceptat în formă monetară cotidiană de piață. Spre
diferență de acestea, cele vest-pontice dobrogene grecești de bronz erau bine
receptate în mediile autohtone de la nord de Dunăre (spre exemplu câteva zeci de
exemplare în acumulare), dincolo de aria lor de influență economică 61.
 De curând s-a lansat ipoteza existenței unei monetării scitice
centrale unde au fost bătute toate tipurile monetare cunoscute pentru suveranii sciți,
care ar trebui considerată ca separată și independentă de monetăriile orașelor
grecești pontice. În acest sens se aduc mai multe argumente, dintre care enumerăm:
existența unor modele iconografice mai puțin folosite sau care chiar lipsesc din
monetăriile grecești; unele diferențe de stil în cazul celor care se regăsesc și la
acestea. De asemenea, calitatea deosebită artistică a portretelor a fost pusă pe seama
gravorilor greci care ar fi lucrat și pentru monetăriile grecești pontice62. După
părerea noastră, atâta timp cât monetăriile vest-pontice asigurau (fără ca autoritatea
scitică să consume resurse financiare interne apreciabile pentru organizarea și
59

D. Draganov, op. cit., p. 149.
Reținem și opinia lui V. Cojocaru privind „circulaţia lor pe pieţele interne ale cetăţilor
respective”, ca și baterea lor în atelierele coloniilor grecești, ținând seama de tipologiile
monetare, contramărcile prezente și monogramele magistraților monetari, conform V.
Cojocaru, Interferenţe greco-scitice ca reflecţie a circulaţiei monetare la marginea stepei, în
„Cercetări Istorice”, 24-26, 2005-2007, 2010, p. 99.
61
Vezi tezaurul de la Poiana (com. Nicorești, jud. Galați) compus din 32 de monede de
bronz callatiene de tip Apollo care a fost considerat o plată locală: Gh. Poenaru Bordea, La
diffusion des monnaies ďIstros, Callatis et Tomi du VIe au Ier siècle av. J.-C dans leurs
territoires, zones ďinfluence et ailleurs, în Presenza e funzioni della moneta nelle chorai
delle colonie greche dall`Iberia al Mar Nero, Atti del XII Convegno organizzato
dall`Università „Frederico II” e dal centro internazionale di studi numismatici Napoli, 1617 giugno 2000, Roma, 2004, p. 62, nr. 44; G. Talmaţchi, Les monnaies autonomes ď Istros,
Callatis et Tomis, Circulation et contexte, Editura Moneta, Wetteren, 2006, p. 56, nr. 44.
62
D. Draganov, op. cit., p. 83.
60
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funcționarea unei monetării centrale cu toate activitățile complexe adiacente)
baterea lor curentă la schimb versus bunăvoinţă/colaborare/securitate, în acest stadiu
al cercetărilor, nu vedem vreo rațiune solidă în crearea unei monetării aparte
(organizată separat), dar în totalitate cu aceiaşi meșteri din monetăriile grecești.
Acestea funcționând în paralel, cu aceiași meșteri gravori, bătând monede proprii,
aproape identice ca amprentă și tipologie iconografică cu cele majoritare „scitice”.
Există, după cum am enumerat mai sus, și argumente, luate separat, care ar putea
susține, tot la nivel teoretic, o monetărie locală aparte. Dar poate că baterea unor
monede în regie proprie am putea-o accepta abia din perioada suveranilor Ailios și
Sariakes. Mai ales Sariakes, deşi oricum era destul de tardiv în contextul geo-politic
al zonei. Şi dacă scăderea calității stilului lor de execuție, odată cu partea de final a
regatului scitic, ar putea fi pusă pe seama unei asemenea monetării. Dar sigur nu cu
magistrații monetari greci care ar fi fost în funcții în paralel și în monetăriile oficiale
grecești (nu trebuie să uităm deja cantitatea de exemplare cunoscută). Atelierele
monetare grecești din zonă produc și în cea mai mare parte a secolului II a.Chr.
tipuri monetare de un stil bun din punct de vedere artistic 63. Posibila monetărie
„scitică”, diferită și independentă de cele ale orașelor grecești pontice, rămâne un
subiect deschis care trebuie să primească și alte confirmări și care, în timp, prin
decelarea informațiilor acumulate, să ofere soluții universal acceptate în
comunitatea științifică numismatică.
 Nu am integra și Histria pentru moment în cadrul monetăriilor
producătoare de monede „scitice”, aceasta fiind și părerea profesorului C. Preda 64.
Deși suntem conștienți, pentru moment, că excluderea cetății din respectivul proces
monetar are un caracter oarecum speculativ, la fel de speculativă este și integrarea sa
în grupul monetăriilor greceşti care produceau monede „scitice”. Odată pentru că
descoperirile monetare nu se înghesuie în apropierea cetăţii (doar două piese
”scitice” descoperite în chora histriană65), iar în al doilea rând sunt câteva date care
ar putea pune un semn de întrebare privind un eventual „protectorat scitic”. Starea
cetății în perioada elenistică va deveni progresiv din ce în ce mai grea până în
perioada lui Mithridates al VI-lea Eupator, spre diferență de sfera de prosperitate
constatată economic și comercial la Tomis și Callatis66. De acest oraş (sau în primul
63

G. Talmaţchi, The Coinage of Callatis in the Hellenistic Period Revisited, în A. Robu, I.
Bîrzescu (editori), Mégarika, Nouvelles recherches aur Mégare, les cités de la Propontide et
du Pont-Euxin. Actes du colloque de Mangalia (8-12 juillet 2012), Editura De Boccard,
Paris, 2016, p. 445-446.
64
C. Preda, op. cit., p. 129.
65
G. Talmațchi, op. cit., p. 179, nr. 20.
66
M. Gramatopol, Gh. Poenaru Bordea, Amfore ştampilate din Tomis, în „SCIV”, 19, 1968,
1, p. 50; L. Buzoianu, Les premières importations d`amphores timbrés dans les cités

176

DANUBIUS XXXV

rând de acest oraş) se leagă cel puţin două evenimente ce ilustrează o situaţie precară
a centrului milesian. Ne referim la episoadele cu Zalmodegikos (secolul III a.Chr.) 67
şi Rhemaxos/Zoltes (din jurul anului 200 a.Chr.)68, atunci când cunoaştem acţiunile
de eliberare a unor ostateci şi de restituire a veniturilor, respectiv prezența a
numeroşi „tâlhari” ce par să jefuiască fără frică (față de eventuale consecințe
imediate) resursele din teritoriu în lipsa unei protecții69. O atare situaţie critică nu
credem că ar fi existat în contextul unei curente protecţii scitice. De asemenea, din
secolul III-lea a.Chr., aflăm dintr-o inscripţie că un cetăţean din Callatis împrumuta
cu 300 de stateri oraşul Histria, iar urmaşul său acordă o păsuire de încă doi ani şi
renunţarea la plata unei dobânzi de 400 de stateri70. Inscripţia ne relevă dificultatea
grecques de Tomis et de Callatis, în „BCH”, supplément XIII, Recherches sur les amphores
grecques, Paris, 1986, p. 407-415; Gh. Poenaru Bordea, Les timbres amphoriques de Thasos
à Callatis, în J.-Y Empereur, Y. Garlan (editori), Recherches sur les amphores grecques,
Athènes-Paris, „BCH”, Suppl. XIII, 1986, p. 335-351; A. Avram, Gh. Poenaru Bordea,
Nouveaux timbres amphoriques thasiens de Callatis, în „Dacia”, N.S., 32, 1988, 1-2, p. 28;
A. Avram, N. Conovici, Gh. Poenaru Bordea, Étude quantitative sur les timbres
amphoriques sinopéens de Callatis, în „Dacia”, N.S., 34, 1990, p. 115; N. Conovici, The
dynamics of trade in transport amphoras from Sinope, Thasos and Rhodos on the Western
Black Sea Coast: a comparative approach, în Vladimir F. Stolba, L. Hannestad (editori),
Chronologies of the Black Sea area in the period c. 400-100 BC, „Black Sea Studies”, 3,
Danish National Research Foundation`s Centre for Black Sea Studies, Aarhus University
Press, Aarhus, 2005, p. 109; despre diferențe vezi și L. Ruscu, Relaţiile externe ale oraşelor
greceşti de pe litoralul românesc al Mării Negre, Editura Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2002, p. 207: „Cele trei orașe grecești de pe țărmul românesc al Mării Negre nu
formează o unitate decât prin însuși acest fapt; în nici un fel nu alcătuiesc o structură comună
în epoca autonomiei (și, singure, nici mai târziu)”; probabil că nu mult după 260 a.Chr., sau
oricum cel târziu la finalul celui de al treilea sfert al secolului III a.Chr., coloniile Callatis şi
Tomis au intrat treptat în aria de influenţă scitică.
67
D. M. Pippidi, Histria şi Geţii în sec. II î.e.n. Observaţii asupra decretului în cinstea lui
Agathocles, fiul lui Antiphilos, în „StCl”, 5, 1963, p. 150; idem, Inscripțiile din Scythia
Minor grecești și latine, vol. I, Histria și împrejurimile, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, București, 1983, pp. 68-72, nr. 8.
68
Idem, À propos du Basileus Rhemaxos, în „Acta Antiqua Phillipopolitana”, 1963, pp. 9198; I. I. Rusu, Zoltes şi Rhemaxos. Tracii, sciţii şi Istria în sec. III.-II î.e.n., în „Apulum”, 6,
1964, p. 123-138; D. M. Pippidi, Contribuţii la istoria veche a României, Editura Științifică,
Bucureşti, 1967, p. 167-221; Idem, D. Berciu, Din istoria Dobrogei. Geţi şi greci la Dunărea
de Jos din cele mai vechi timpuri pînă la cucerirea romană, Editura Republicii Populare
Române, Bucureşti, 1965, p. 229; M. Turcu, Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Editura
Științifică și Pedagogică, Bucureşti, 1979, p. 24-25; D. M. Pippidi, Inscripțiile din Scythia
Minor..., pp. 82-93, nr. 15.
69
D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice. Texte şi interpretări, Editura
Universitas, Bucureşti, 1998, p. 84, n. 46.
70
Idem, Histria şi Callatis în secolele III-II î.e.n. cu prilejul unei inscripţii inedite, în
„SCIV”, 4, 1953, 3-4, p. 504; idem, Inscripțiile din Scythia Minor grecești și latine, vol. I,
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financiară evidentă de returnare a unui relativ mic împrumut făcut de către cetate în
condițiile unui tezaur public secătuit71. Datoria pare mai veche în condițiile în care
dobânda ajunsese mai mare decât suma împrumutată. Această situaţie a fost
explicată și prin necesitatea efectuării unei plății către un şef barbar care era
proteguitor (get sau trac)72.
 Din punct de vedere iconografic există o multitudine de
compatibilități în evidența iconografică și ponderală a monedelor ”scitice” cu
diferite tipuri monetare bătute în atelierele grecești pontice. Vasile Canarache
observa că nici una din reprezentările care apar pe aversul și reversul acestor
monede ”nu este străină de regiunea Dobrogei”73. Dar am putea spune mai mult, că
de fapt nu este străină de iconografia monetăriilor grecești de pe coasta de vest a
Pontului Euxin (nu numai dobrogene). Acest fapt s-a petrecut și pe fondul unui
conservatorism iconografic și stilistic manifestat în perioada elenistică în monetăriile
grecești. Putem face afirmația chiar că, uneori, stilul de execuție al acestor monede
”scitice” este ușor superior propriilor monede bătute în monetăriile vest-pontice.
Observăm de cele mai multe ori, o atenție mai mare acordată stilului și clarității, o
adaptare a tipului monetar la câmpul monedei, o profunzime a tipurilor prin
conexiunea dintre zeitate și atribute, o adevărată splendoare instrumentalizată. Astfel
de caracteristici sunt specifice monedelor grecești din marile centre ale lumii
antice74. Monedele „scitice” par a fi lucrate cu o deosebită grijă din partea meșterilor
gravori, manifestând o artă a gravorii superioară, ștanțele fiind continuu verificate și
schimbate în caz de reducere a calității de redare a detaliilor și alterare a aspectului
general. Cu atât mai mult ne este foarte dificil să credem că ar putea fi piese
„scitice” bătute separat într-o singură monetărie regală (în capitala regatului, propusă
la Aphrodisias/Topola, Bulgaria)75, mult superioare calitativ (iconografic, artistic)
Histria și împrejurimile, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983,
p. 72-76, nr. 9.
71
D. M. Pippidi, loc. cit., p. 507; idem, A. Ștefan, Die Getreidekrisen in den Städten an den
westlichen und nordlichen Kiisten des Pontos Euxeinos in der hellenistischen Zeit, în E. Ch.
Welskopf (editor), Hellenische Poleis, Berlin, 1974, p. 648-663; A. Avram, Inscriptions
grecques et latines de Scythie Mineure, volume III. Callatis et son territoire, Editura
Enciclopedică, Bucarest-Paris, 1999, p. 36.
72
L. Ruscu, op. cit., p. 163, vezi şi trimiterea la n. 42; există și o părere privind o datare mai
târzie a inscripțiilor ce îi menționează pe Zalmodegikos și Rhemaxos/Zoltes, în anii 160-150
a.Chr., respectiv 150-120/110 a.Chr. care va trebui confirmată de către lumea ştiinţifică. Vezi
la M. Manov, Greek-Thracian relationship evidenced by two epigraphic monuments from
Histria, „Numismatika i Epigrafica”, 1, 2003, p. 181-195.
73
V. Canarache, O monedă inedită a regelui scit Kanites, în „CNA”, 16, 1942, 121-122, p. 5.
74
Fr. de Callataÿ, Ľ incomparable beauté des monnaies grecques. Les raisons qui fondent
leur admiration, Athens, 2016, passim.
75
D. Draganov, op. cit., p. 142-144.
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tipurilor monetare „clasice” bătute în monetăriile costiere. Probabil că apariția destul
de limitată a unor anumite nume de magistrați prezenți doar pe monedele „scitice”
reprezentau persoane împuternicite de autoritatea regală cu desfășurarea în general a
acestui proces monetar aplicat periodic sau continuu în majoritatea monetăriilor
coloniale costiere cunoscute, nu în interiorul unei singure monetării centrale
separate. La aceste nume se adaugă și altele, mai puține, care se regăsesc în lista
magistraților monetari curenți tomitani, callatieni, dionysopolitani etc. Monedele
„scitice” au avut un impact figurativ deosebit iconografic și prin legendă, prin
statuarea foarte clară a titlului dorit și însușit de respectivii conducători sciți, și
anume de basilei. Ele se constituie în forme de propagare a religiei grecești în medii
„barbare”. Baterea unor monede cu date personale (titlu, nume etc.) de către diverși
conducători autointitulați basilei în lumea elenistică era o realitate și o „modă”
asupra căreia nu credem că mai este nevoie să dezvoltăm aici. Și exact acest lucru au
înfăptuit monetăriile vest-pontice pentru fiecare rege în parte (în total fiind în jur de
1000 de exemplare cunoscute), îndeplinind o „cerință” curentă din cadrul „regatului
scitic”.
 Din punct de vedere cronologic, în ceea ce priveşte datarea
emisiunilor monetare bătute pentru basileii sciți, sunt propuse în bibliografia de
specialitate mai multe soluții cvasi‐apropiate. Profesorul C. Preda considera că
„perioada de emitere, dacă avem în vedere identitatea de tip, stil şi tehnică a
monedelor, pare să fi fost destul de scurtă şi să nu fi depăşit cu mult o jumătate de
secol, care ar fi acoperit, în principal, în lumina datelor oferite de tezaurul de la
Bălgarevo, ultimele trei sferturi ale sec. II a.Chr.”76 Numai că am văzut ca situația
tezaurului de la Bălgarevo s-a schimbat fundamental. Din punctul nostru de vedere,
pornind și de la considerente enumerate mai sus, ne raliem poziției privind datarea
lor între mijlocul sau a doua jumătate a secolului III și finalul primei jumătăți a
secolului II a.Chr. „Regatul scitic” se „construiește” în intervalul scurs între
dispariția lui Lysimach și dispariția regatului de Tylis, inițial prin modificarea lentă
a mozaicului etnic. Prezența regatului celților nu a exclus desfășurarea unui început
de inserare a comunităților scitice și de închegare în nord-estul extrem al Traciei.
Regatul celtic a fost un factor important politic și militar în sudul Traciei, dar cu
influențe infime directe asupra spațiului dobrogean colonial77. Aceste pătrunderi
inițiale scitice nu credem că au avut vreo consecință directă asupra realităților
politice și militare în zonă. Dar, în timp, odată cu coagularea lor într-un „regat”, pe
lângă alte cauze, credem că și dezvoltarea acestei noi puteri regionale a fost una din
cauzele colaterale care a grăbit dispariția regatului celtic al lui Kavaros sub loviturile
76
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C. Preda, op. cit., p. 126.
L. Ruscu, op. cit., p. 315.
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populației tracice (în 218 a.Chr.)78. Poate că abia odată cu dispariția celui celtic, prin
crearea unui vacuum de autoritate, putem vorbi de o afirmare accelerată a celui
scitic. Oricum ar fi, o prezență militară scitică în vestul Pontului Euxin, între
mijlocul secolului III și mijlocul secolului II este posibil să fi existat. După cum am
observat, printre noile piese monetare sunt descoperiri „scitice” şi în interiorul unor
așezări fortificate din interiorul chorei callatiene (la Coroana și Hagieni), alături de
ceea ce știam de la Albești. Astfel de fortificații aveau un rol strategic, defensiv, de
apărare și control a spațiului agricol și a rutelor comerciale care străbăteau chora și
mergeau dinspre și spre Callatis. Cele trei fortificații au fost considerate ca scuturi
împotriva unor eventuale atacuri din partea unor triburi, având garnizoane militare,
considerate de origine scitică aflate în slujba polis-ului callatian79. Finalul cetăţii
fortificate de la Albeşti (un fort cu dimensiunile în prima fază de 45 × 70 m, aflat la
2 km. vest de sat) a fost stabilit, de colectivul ştiinţific al şantierului care a efectuat
săpături arheologice, la sfârşitul secolului III a.Chr. „şi eventual începutul celui
următor”80, pornind mai ales de la situaţia importurilor amforice. Doar că, spre
exemplu (deşi sunt trecute la elementele avute în vedere), monedele în totalitatea lor
clar nu au fost luate în mod real în calcul la stabilirea datelor cronologice. Şi ne
referim strict la cele apărute în urma săpăturilor arheologice, nu la cele descoperite
fortuit în zonă. De asemenea, pot fi integrate unele forme ceramice şi acestui orizont
al secolului II81. Cercetătoarea Ligia Ruscu, analizând cercetările efectuate la
Albești, consideră finalul locuirii în (întreg ?) secolul II a.Chr., fără a face alte
precizări82. Revenind la monede, sunt prezente monede din tipurile Demetra și
Dionysos de la Callatis care au fost supuse imprimării contramărcilor, fenomen
monetar petrecut în a doua jumătate a secolului II şi în prima parte a secolului I
a.Chr., precum şi emisiuni callatiene din tipurile Artemis și Athena 83. Descoperirea
în anul 1980 a unei monede de bronz de la Sariakes este un alt document monetar
(contramarcat de două ori) care indică o prezenţă a locuirii la Albeşti, cel puțin la
mijlocul şi în cea de a doua parte a secolului II a.Chr.84 În ceea ce priveşte începutul
regatului, amintim o propunere recentă a colegilor Emanuel Petac și Aurel Vîlcu
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D. Draganov, op. cit., p. 127.
A. Avram, Untersuchungen zur Geschichte…, p. 129.
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L. Buzoianu, M. Bărbulescu, Albeşti, Monografie arheologică, I., Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2008, p. 34-36, 140-143.
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A. Rădulescu, M. Bărbulescu, L. Buzoianu, N. Georgescu, L. Arsenie, Cercetările
arheologice de la Albeşti (jud. Constanţa) 1996-1999, în „Pontica”, 32, 1999, p. 56 şi n. 13 şi
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L. Ruscu, op. cit., p. 263.
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G. Talmațchi, Descoperiri monetare în zona fortificației de la Albești com. Albești, jud.
Constanța), în „BSNR”, 98-103, 2004-2009, 2009, p. 84-85, nr. 3-6, 10, 12-14 etc.
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care îl consideră deja prezent la câțiva ani după căderea lui Lysimach și care ar fi
fost contemporan cu invazia celtică în Tracia (pe la 250 a.Chr.). Ailios și Charaspes
s-ar fi perindat deja la conducerea acestuia 85.
 Dacă acceptăm o existenţă a acestui regat de pe la mijlocul (sau în
jurul său) secolului III a.Chr. și până în jurul mijlocului secolului II a.Chr.,
respectiva situație venea curând după perioada considerată aparent dură instaurată
de Lysimach, bazată pe un control și un pregnant factor militar. Politica diadohului a
condus la declanșarea unei puternice revolte a cetăţilor vest-pontice în anul 313
a.Chr., în fruntea lor fiind Callatis-ul86. Evident că toate aceste confruntări au avut
consecințe economice grave la sfârșitul secolului IV a.Chr. și începutul secolului III
a.Chr., suspendând și afectând circuitul comercial, așa cum am putut constata în
coloniile vest-pontice dobrogene87. Dispariția lui Lysimach conduce la dezintegrarea
puterii macedonene în întreaga Tracie. Menționați deja ca prezenți în zonă în timpul
revoltei orașelor grecești vest-pontice, sciții probabil că au profitat de lipsa unei
autorități în Dobrogea (după participarea la răscoală ca aliați ai grecilor) și în
imediata apropiere a zonei aflată la sud de teritoriul istro-pontic (nord-estul
Bulgariei contemporane). Deplasarea lor s-a făcut dinspre nordul Dunării spre sud
prin teritoriul dobrogean, în ultimă instanță fiind conduși de însuși conducătorul
Tanousa. Probabil că deplasarea s-a realizat în valuri succesive, conturarea spațiului
inițial de organizare și amplificarea numerică a unor enclave, dezvoltarea unei
autorități, a structurii unui posibil regat și creșterea zonală a rolului său este posibil
să fi durat chiar câteva decenii. Până la coagularea lor într-un posibil factor de putere
destul de important.
Concluzii
Prezentul articol completează dosarul atât de complex și variat al monedelor
„scitice” de factură greacă, implicit al activității monetăriilor coloniilor de pe țărmul
de vest al Pontului Euxin în perioada secolelor III-II a.Chr. Reactualizarea
subiectului şi completarea informaţiei prin repertorierea a noi descoperiri monetare,
din arealul vest-pontic dobrogean al coloniilor grecești, sunt principalele obiective
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pe care ni le-am propus de atins. Acestea ne-au oferit și posibilitatea de a puncta pe
scurt unele aspecte ce privesc „monetăria scitică” în lumina unor publicații recente.
Nu ne-am dorit aici să dezvoltăm o analiză aprofundată a acestui fenomen monetar
petrecut și în spațiul istro-pontic.
Monedele de „tip scitic” oferă date de un real interes istoric pentru evoluția
comunităților locale în perioada elenistică, în menționarea unor căpetenii regale
scitice (care și-au însușit titlul de Bασιλεύς), acolo unde alte izvoare, cu foarte
puține excepții (ca cele epigrafice), sunt extrem de lacunare. Din punct de vedere
arheologic, datele sunt lacunare în ceea ce privește prezența scitică în teritorii,
singurele indicii fiind mai ales mormintele descoperite în apropierea Mangaliei 88.
Este posibil ca unele așezări fortificate din teritoriul Callatis-ului să fi fost apărate de
garnizoane barbare mercenare, a căror etnie să fi fost preponderent scitică. Monedele
„scitice” par a fi monede „de prestigiu”, dedicate unei autorități regale sau unui
adstratum nobil scitic89 și care a exclus la start, pentru început, o coordonată
monetară în adevăratul sens al cuvântului. Sigur că nu excludem și unele excepții
punctuale petrecute în anumite contexte locale. Ele devin cu adevărat monetare mai
ales după dispariția posibilului regat scitic (sau spre finalul său), atunci când cetățile
grecești le contramarchează (prin imprimare mecanică), alături de monedele proprii.
Și este normal să fie implicate în activitatea de imprimare mecanică cu contramărci,
pe fondul penuriei de metal disponibil, fiind în definitiv emisiuni proprii, ieșite în
timp din aceleași monetării. Atunci sunt introduse într-un sistem monetar intern,
diferit ca valori prestabilite, de la un oraș la altul (spre a doua parte sau spre sfârșitul
secolului II a.Chr. și în prima parte a secolului I a.Chr.). Monedele „scitice” care au
fost omise dintr-un motiv sau altul de la contramarcare par a fi perfecte sau aproape
perfecte ca stare de conservare, fiind o consecință directă a non-circulării lor (a
neimplicării pe piața schimburilor economice), a lipsei aproape totale a uzurii fizice
universal acceptată din punct de vedere numismatic. În mod cvasi-majoritar, doar
cele contramarcate sunt și tocite tocmai datorită procesului mecanic parcurs, întrucât
contramărcile prin lovire distrug total sau alterează parțial în special reversul acestor
monede (ca și situația restului monedelor angrenate în aceste fenomene monetare
specifice lumii grecești). Fenomenul se aplică monedelor de nominal mare alături de
V. Pârvan, Începuturile vieții romane la gurile Dunării, Editura Științifică, București,
1974, fig. 81; C. Preda, Una nuova tomba a volta scoperta presso Mangalia-Callatis, în
„Dacia”, N.S., 6, 1962, p. 157-172; M. Irimia, Morminte plane şi tumulare din zona litorală
a Dobrogei (sec. IV-II î.e.n.) şi problema apartenenţei lor etnice, în „Thraco-Dacica”, 5,
1984, p. 67-72, 74-76.
89
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cele de aceeași dimensiune sau aproape de aceeași dimensiune (ca spre exemplu la
Histria, Callatis și Tomis) în cadrul monetăriilor grecești90. Ele respectă un „tipar al
uzurii”, fiind prezente una sau două contramărci pe aversul acestora, circulare și de
diametre mici (5-6 mm), provenind din cea de a doua etapă de aplicare, stabilită prin
cercetări anterioare91. Fenomenul monetar al contramarcării se petrece pe fondul
unei abrupte decăderi economice și a lipsei metalului destinat monetăriilor. În aceste
situații monedele ajungând să circule, cu foarte puține excepții, doar pe piețele
interne ale coloniilor și în teritoriile de influență la o anumită valoare recunoscută
doar de autoritatea emitentă, asociindu-se cu alte monede locale în masa monetară.
Dincolo de orice considerații, monedele respective dovedesc apropierea și
intersectarea intereselor celor două comunități prezente în spațiul istro-pontic,
greacă și scitică.
În cadrul „regatului scitic”, respectivii basilei s-au perindat la conducerea unei
formațiuni într-o perioadă relativ scurtă la scara istoriei, dar intensă prin dezvoltarea
relațiilor greco-scitice (aproximativ un secol sau mai puțin)92. Nu agreăm varianta
unui schimb între baterea de monede versus o plată dinspre sciți cu produse agricole
către colonii93. Regatul scitic, care avea la bază o aristocrație războinică, pare să fi
avut o influență statornică asupra zonelor respective, putând oricând să obțină direct
produsele cerealiere necesare, fără să depindă de un schimb. Relațiile fiind
dezechilibrate, ca și în cazul celor cu căpeteniile getice și tracice Zalmodegikos,
Zoltes şi Rhemaxos, puteau obține acele cereale aproape oricând de la cetăți.
Colonii ca Tomis, Callatis și Dionysopolis (poate și Odessos) se aflau sub o
supraveghere atentă, dar totodată cordială a celor care conduceau regatul scitic,
cetățile dorind să onoreze prin monede cu titlul și numele lor puterea din zonă. Fără
a fi alterate autonomia lor politică și instituțiile interioare, poate doar ușor limitate.
Dacă supoziția este justă, respectivul proces monetar nu pare a fi o comandă, ci o
realitate firească de considerare și acceptare a acestora ca suverani (mai ales dacă și
situația economică a grecilor manifesta un crescendo evident), pentru a onora
siguranța și liniștea din chore și de pe rutele comerciale. Nu în ultimul rând, erau
expresia unei loialități exprimate până acum din descoperiri cu circa 1000 de
exemplare monetare pentru şase conducători. Numărul cunoscut în acest moment de
monede „scitice” (după aproape 120 de ani de cercetări) este suficient de mare
pentru a susţine, indirect, o prezenţă a populaţiei scitice în zonă. Este însă aproape
G. Talmațchi, Despre contramarcarea monedelor orașelor vest-pontice dobrogene în
epocă autonomă, în „CN”, 14, 2008, p. 158.
91
Ibidem, p. 175.
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derizoriu ca susţinere pentru o implicare reală economică, în comerţul colonial
central sau teritorial.
Nu avem cum să nu ne întrebăm dacă nu există o legătură între prezența unor
asemenea monede la „curtea centrală de la Aphrodisias” sau oricum în „arealul
scitic” și nevoia afirmării și particularizării identității fiecărei cetăți, inclusiv prin
calitatea și modul de prezentare al monedei în sine, printr-o realizare iconografică de
excepție. Aceste elemente pot aparține categoriei aspectelor subtile ale procesului de
aculturație greco-scitic. În condițiile în care sciții, în majoritatea timpului, au fost
„cea de a doua componentă etnică minoritară a zonei litorale, după cea greacă” 94.
Sigur că mai sunt și alte direcții de discutat privind monedele „scitice”. În
ultimul deceniu s-au făcut progrese în cercetarea acestui fenomen, dar multe aspecte
rămân deschise diferitelor opțiuni. Spre exemplu, analiza atentă a monedelor cu loc
exact de descoperire pe „emitenți”. În lipsa unor cercetări mai ample, alte supoziţii
sunt riscante. Rareori nu putem avansa decât ipoteze, sprijinite pe puținele
informații care ne stau la dispoziție. De foarte mare ajutor rămân totuși descoperirile
realizate în contexte arheologice precise (relativ reduse încă la număr), deoarece pot
aduce noi precizări în ceea ce privește cronologia generală a „problemei” scitice în
Dobrogea. Oricum, populația scitică se constituie într-un factor activ în cadrul
istoriei spațiului istro-pontic probabil până la sfârșitul epocii autonome.

M. Irimia, Geții din Dobrogea în a doua jumătate a mileniului I a.Chr. și legăturile lor cu
alte populații, în Colegiul Pedagogic „Constantin Brătescu”. Valori ale civilizației
românești în Dobrogea, Constanța, 1993, p. 166.
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Planșa I: Monede de tip „scitic” bătute pentru Kanites (1), Akrosas (2), Charaspes
(3-4) și Ailios (5-6) descoperite în Dobrogea.
Plate I: „Scythian” type coins issued for Kanites (1), Akrosas (2), Charaspes (3-4)
and Ailios (5-6) discovered in Dobrudja.

