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Consideraflii privind iconografia monetæriei histriene 
în lumina emisiunilor de argint

Gabriel TALMAfiCHI

Moneda a reprezentat, dintr°un anumit moment istoric, fundamentul evolufliei societæflilor umane,
fie ca element ce asigura coeziunea corpului civic, fie ca mijloc de platæ pentru nevoi, pentru bunul mers
al economiei øi comerflului. Ea a depins prin toate funcfliile sale (mod de platæ, mæsuræ a valorii etc.) de
contextul existent, favorabil sau nu emiterii øi circulafliei sale, fiind expresia unei necesitæfli øi nu în ultimul
rând, a unui joc de interese. Lumea greacæ a creat øi utilizat un instrument extrem de fin economic øi
social1, iar rolul monedei a evoluat øi s°a amplificat trecând prin arhaism, clasicism øi elenism, fiecare
etapæ istoricæ punându°øi totodatæ amprenta iconograficæ, epigraficæ øi ponderalæ asupra ei. Din punct de
vedere simbolic, moneda a fost o caracteristicæ a unui polis independent sau autonom2. 

Emiterea monedei capætæ în lumea greceascæ, specificæ secolului al V°lea a.Chr., un caracter aproape
generalizat, fiind expresia deciziei unui oraø de a emite (cu alte cuvinte a suveranitæflii, prin imprimarea
însemnelor locale) øi a dispune de un instrument într°o cantitate suficientæ øi circulatorie, cu o valoare
definitæ øi impusæ la un curs intern, conform cu interesele autoritæflii. Monedele autonome ale cetæflii milesiene
dobrogene cuprind totalitatea tipurilor øi variantelor de emisiuni monetare produse în atelier, în regim de
independenflæ politicæ øi economicæ3. Ele au fost o expresie a suveranitæflii4, a capacitæflii coloniei de a°øi
crea un instrument propriu de platæ, de dorit a fi utilizat øi a obfline profit5 pe piafla localæ mai întâi, øi
apoi, dacæ a fost validat øi acceptat, pe o arie mai largæ (inter°chora øi chiar mai departe). Propria legitimare
prin intermediul monedei oferea prestigiu øi prosperitate. 

Este cu predilecflie cazul cetæflii Histria, cea mai veche colonie întemeiatæ de milesieni în Pontul Stâng,
fie pe la 657/656 a.Chr. (dupæ Eusebios/Hieronymos)6, fie în al doilea sfert al secolului al VII°lea a.Chr.
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(dupæ Pseudo°Skymnos)7. În primii 100 de ani de la fondare, oraøul a cunoscut o armonioasæ evoluflie,
devenind un important centru comercial, ca în cazul celei mai mari pærfli a coloniilor milesiene din Pont8,
el fiind ordonat, din punct de vedere al structurii urbane9, în douæ unitæfli separate, a aøezærii civile øi a
acropolei cu zona sacræ (templele lui Apollon Iatros, Zeus øi Afrodita)10. În cazul aøezærii civile, informafliile
arheologice o dateazæ începând cu sfârøitul secolului al VII–lea øi pânæ spre sfârøitul secolului al VI°lea
a.Chr11. Aceastæ ultimæ secvenflæ cronologicæ prezintæ, din punct de vedere arheologic, o îndesire accentuatæ
a nivelurilor, desemnând o intensificare a locuirii, însoflitæ de prezenfla a numeroase ateliere
meøteøugæreøti12. Se pare cæ în perioada de început s°a acordat prioritate comerflului øi finanflelor, ulterior
acordându°se o mare atenflie activitæflii meøteøugæreøti la scaræ „industrialæ“13.

Încæ din secolul al V°lea a.Chr. cetatea începe sæ emitæ monedæ de bronz (mai întâi turnatæ øi apoi
bætutæ) øi de argint (didrahme øi subdiviziuni ale sale)14. Acest fapt poate fi considerat ca fiind cea mai
mare formæ de manifestare a forflei sale economice. Se pare cæ începutul emiterii are un rol mai degrabæ
de afirmare a autonomiei centrului, „o cuantificare a statutelor øi drepturilor civice“15, înlocuind modele
de schimburi tradiflionale semi°monetare cu capacitæfli pasibile de a fi cuantificate. Totodatæ, secolul al
V°lea a.Chr. înseamnæ pentru cetate dezvoltarea, în cadrul regimului democratic, a institufliilor specifice
comunitæflii existente16. Înfiinflarea unui atelier monetar la Histria øi apariflia monedei reprezintæ o etapæ
superioaræ de dezvoltare a polisului grec, satisfæcându°se astfel diferite cerinfle ce au apærut din nevoia
de colaborare cu autohtonii sau între comunitæflile greceøti ca atare, ca un auxiliar esenflial pentru schimburi.
Deja în secolul al IV°lea a.Chr, când aceeaøi cetate dominæ comerflul pe arii extinse de la nordul øi sudul
Dunærii, are loc emiterea celei mai mari serii de monede de argint (din punct de vedere cantitativ), fiind
considerate øi cele mai frumoase exemplare din seriile histriene datoritæ stilului abordat. Ele, aøa cum se
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cunoaøte, au fost destinate utilizærii în tranzacfliile cu populaflia autohtonæ øi nu par a fi fost folosite pe
piafla oraøului sau a imediatelor împrejurimi17. La acestea se adaugæ emiterea numeroaselor tipuri monetare
realizate în bronz, pe întreaga perioadæ a epocii elenistice. Legætura dintre dezvoltarea economicæ øi
comercialæ øi cea mai fastæ perioadæ de emitere a pieselor de argint în cetate este demonstratæ de acelaøi
fenomen manifestat la mii de km depærtare în marea masæ a polisurilor greceøti; amintim, spre exemplu,
o situaflie identicæ în colonia Zancle (odatæ cu amplificarea traficului pe rute comerciale existente în vestul
Mærii Mediterane)18 etc.

Reprezentærile iconografice corespund unor zeitæfli, probabil de mare importanflæ pentru populaflia
din cetate øi nu numai, ele fiind însoflite de elemente specifice care le definesc prin caracteristici øi atribute.
De aceea, faptul cæ realizærile de pe monedele autonome ale artei coloniale greceøti din bazinul pontic,
cu precædere de pe flærmul vestic, nu se pot ridica, pe ansamblu, la nivelul celor din Grecia continentalæ,
poate fi înfleles øi tratat ca atare, în funcflie de realitæflile existente øi mai ales de resursele folosite. Pentru
începutul activitæflii monetare a atelierului, putem lua în consideraflie aducerea unor meøteri gravori din
centre importante ale lumii greceøti din epoca respectivæ, aøa cum se întâmpla cu arhitecflii øi cu sculptorii19.
Ulterior, probabil, au fost folosifli meøteri°artiøti locali sau din zonæ, care ar fi fost deja capabili sæ preia
øtafeta de la cei anteriori.

Ca observaflie generalæ, ca øi în arta greacæ, imaginea redæ miøcarea de la dreapta la stânga20, foarte
rar invers, personajele feminine sunt de cele mai multe ori greu de diferenfliat de cele imberbe masculine
øi poate, ca rezultat al desævârøirii unor simboluri locale, reversurile par superioare aversurilor, din punct
de vedere iconografic, calitativ øi ca diversitate în reprezentarea detaliilor. Øi, nu în ultimul rând,
reprezentærile divinitæflilor prezente pe aversul exemplarelor aparflinætoare diverselor tipuri monetare sunt
„copii“ ale portretelor unor statui, imagini din frize sau metope prezente în polisuri în locuri publice øi
particulare (piefle, temple, sanctuare etc.), fapt atestat øi în alte zone coloniale apropiate sau mai puflin
apropiate de coasta vest°ponticæ21. Unele diferenfle de execuflie ar fi posibil sæ reflecte talentul caracteristic
fiecærui artist monetar implicat în desfæøurarea procesului monetar. În general, în lumea greacæ, folosirea
unor anumite divinitæfli a fost consideratæ ca o practicæ de omagiere a unor secvenfle memorabile sau a
unor zeitæfli întemeietoare pentru polisul respectiv22. În perioada clasicæ, asistæm la generalizarea aparifliei
pe aversul monedelor a capului unei divinitæfli, iar pe revers a atributelor însoflitoare. În general, toate
tipurile existente pentru centrele emitente sunt definite de zeitæfli locale23. Este sigur cæ prezenfla unor
zeitæfli pe monede depinde, printre altele, øi de semnificaflia øi simbolistica religioasæ a cetæflii24, ori viafla
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religioasæ de la Histria este cunoscutæ ca fiind foarte dinamicæ25. S°au emis monede de argint øi bronz,
ale cæror valori puteau fi recunoscute ca atare pe piafla localæ sau în exteriorul sæu, în mediul autohton øi
grec. În mod normal, suntem reticenfli a oferi anumite valori pieselor de bronz emise de cætre cetæflile
vest°pontice dobrogene, aøa cum se întâmplæ destul de des øi în cazul a numeroase alte monede de bronz
ale unor cetæfli din lumea greacæ26. Fie cæ sunt submultipli, fie unitæfli inferioare ale sistemului monetar,
ele au fost realizate pentru a uøura tranzacfliile interne øi numai rareori, øi atunci accidental (pentru secolul
al V°lea a.Chr.), pe cele externe. Atelierul histrian a emis numeroase tipuri monetare autonome, imprimate
în argint øi bronz. Pe ele sunt figurate diverse personaje feminine øi masculine existente în panteonul
grec, a cæror imagine a fost utilizatæ în decorul a monedelor. La acestea trebuie adæugate reprezentærile
din fauna specificæ Pontului Euxin (mamifere øi pæsæri). Cu alte cuvinte, au fost alese reprezentæri ale
zeilor, ale eroilor, vegetale øi animaliere. De asemenea, dupæ cum aminteam anterior, cele mai multe dintre
ele sunt însoflite, mai puflin pe avers øi mai mult pe revers, de atributele specifice, care explicæ øi domeniile
lor de competenflæ, uneori complementare. Din punct de vedere artistic, constatæm o diversitate în execuflie,
stilul fiind impus øi în funcflie de perioadæ sau de posibilitæflile financiare øi economice pe care le avea
cetatea, încadrându°se, de regulæ, într°o anumitæ circulaflie a fenomenului artistic. Totodatæ remarcæm, în
general, foarte buna realizare øi conservare a reliefurilor. Ele nu au fost, dupæ pærerea noastræ, alese
întâmplætor, ci corespund unui context spiritual øi simbolistic specific lumii greceøti, al fondærii, al miturilor,
al unor curente artistice øi religioase, al diferitelor perioade de creaflie27 etc. De asemenea, alternanfla tipurilor
monetare a fost pusæ, în general, fie pe seama unor evenimente politice majore, fie în relaflie cu unele
cerinfle monetare28. Nu trebuie neglijatæ posibilitatea ca multe din reprezentærile iconografiei monetare
sæ fi fost inspirate din arta templelor locale, din statuarie etc.29, deøi tot atât de mult inspiraflia artisticæ
s°ar putea datora artei greceøti universale, specificæ fiecærei comunitæfli elene øi în acelaøi timp tuturor.
Am intui poate, în acest sens, o influenflæ a unor ateliere din sudul Italiei, mæcar teoretic din punct de
vedere iconografic, tot aøa cum o influenflæ artisticæ a Atenei se poate identifica în iconografia aceloraøi
ateliere din sudul peninsulei italice30. În lumea greacæ arhaicæ øi clasicæ a fost preferatæ implicarea în artæ
a douæ teme, sacrul (divinitatea) øi profanul (eroul), fapt ilustrat inclusiv în iconografia monetaræ. În perioada
elenisticæ ne îndreptæm în artæ spre social øi civil, cele douæ teme anterioare (mai ales cea eroicæ) devenind
din ce în ce mai puflin vizibile. Elementul mitologic ræmâne în continuare palpabil øi din nevoia de a
personifica variatele aspecte ale vieflii cotidiene (familiale øi oficiale), inclusiv sentimentele umane.

Cele mai numeroase øi cunoscute piese de argint emise de Histria în epocæ autonomæ sunt cele ce
prezintæ pe avers douæ capete imberbe (dintre care unul inversat), iar pe revers acvila ce se repede spre
delfin sau îl fline deja în gheare. Cele douæ capete masculine de pe avers au suscitat de°a lungul timpului
oferirea unor varii soluflii pentru descifrarea simbolismului sau a semnificafliei lor. Din punctul nostru de
vedere31, credem, în limita supozifliei, cæ avem de a face, la fel ca în cazul celorlalte emisiuni monetare
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de la Histria, cu reprezentarea unei zeitæfli, probabil Apollon dacæ corelæm imaginea de pe piese cu
reprezentarea statuii lui Apollon de la Rhodos32, fiind cunoscutæ tendinfla inspirærii artiøtilor dupæ
monumentele aflate „în picioare”, chiar dacæ poate interveni o anume originalitate în modul de realizare,
diferit executat de la un meøter la altul. Sigur cæ avem de a face, de fapt, cu un model statuar care s°a
putut coborî, din punct de vedere artistic, pânæ pe monedæ, prin gravuræ, totul corespunzând unui stil de
redare specific epocii sau øcolilor artistice din perioadæ. De asemenea, redarea „inversæ” a celor douæ
capete de pe aversul monedelor emise de Histria, antiteticæ, pe lângæ ineditul lor în afara oricærei discuflii,
ar corespunde unei compoziflii artistice greceøti, bazatæ pe un principiu dinamic, adicæ pe o miøcare øi un
ritm conectate la un echilibru mecanic33. Astfel, s°ar da un sens simbolic unei aranjæri deja consideratæ
bizaræ, explicaflia concentrându°se în simetria mecanicæ, oferindu°se o impresie de vârtej, bulboanæ,
învolburare, ceea ce, în mod logic, ne°ar conduce spre o personificare a Istrului, a Pontului, a amândurora
sau a curenflilor marini. S°a afirmat øi cæ inversarea celui de al doilea cap, inclusiv prezenfla ambivalenflei,
s°ar putea explica doar de necesitatea de a rezolva în chip fericit probleme legate de ordonarea imaginii
din interiorul câmpului monetar34. Totodatæ, amintim øi faptul cæ cele douæ capete nu apar pe aversul
monedelor inversate întotdeauna în aceeaøi direcflie, variind, când la cel din stânga, când la cel din dreapta,
ceea ce ar sugera o inconstanflæ de aplicare a øtanflelor între avers øi revers35. Reprezentarea luatæ în discuflie
ræmâne un „fenomen unic”36 øi de apreciat în consecinflæ. În lumea greacæ mai sunt reprezentate, pe aversul
unor monede ale centrului sicilian de la Panormos, douæ capete umane masculine, dar aøezate spate în
spate (janiforme), deci nu inversate, unul privind spre stânga, iar celælalt spre dreapta37. Aproximativ aceeaøi
imagine de avers (probabil satyri) apare øi pe diobolii emiøi de Thasos între anii 404 øi 340 a.Chr., respectiv
pe drahmele emise la Tenedos, dar sub forma a douæ capete væzute din profil øi orientate în direcflie opusæ
(stânga°dreapta), dintre care unul masculin øi altul feminin (piese emise între anii 450 øi 387 a.Chr.)38.
De asemenea, mai meritæ fæcutæ øi o ultimæ observaflie: reprezentarea unei figuri ori a unor figuri umane
sau mitice „din faflæ” cunoaøte o vechime mare în ceea ce priveøte, în general, arta monetaræ greacæ39.
Iar, pe de altæ parte, redarea antiteticæ a douæ figuri este øi o prezenflæ constantæ în ceea ce priveøte
reprezentærile realizate în monetæria milesianæ40.

Reversul acestor monede ne prezintæ imaginea unei acvile (Haliaetus albicilla)41, care se repede spre
delfin sau îl fline deja în gheare. Reprezentarea ræmâne doar la statut de simbol, întrucât acvila nu poate
ridica în aer un delfin42. Delfinul însæ, spre diferenflæ de acvilæ, pare sæ aparflinæ mai multor specii, aøa
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Monetazione di bronzo, 1983, Roma, p. 345, nr. 95.
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p. 9.
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München, 1972, p. 130.
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Traducere dupæ B. Pick, 2. Monetele, BSNR, 14, 1917, 28,
p. 63; S. Haimovici, V. Mihæilescu°Bîrliba, Izvoare
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Pontului Euxin, SCN, 11, 1997, p. 70, nr. 15, 16, 19, 71, nr.
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Koson, ArhMold, 26, 2003, p. 245.

42 S. Haimovici, V. Mihæilescu°Bîrliba, op. cit., p. 68.



cum ar fi Delphinus delphis ponticus43, Tursiops truncatus ponticus44 øi Phocaena phocaena45 (pentru
cazul când apare o ridicæturæ pe cap). Uneori acesta apare disproporflionat, raportare fæcutæ la dimensiunile
acvilei46. Reprezentarea delfinului a mai fost explicatæ printr°o „paradigmæ vizualæ exegeticæ“, fiind de
fapt intenflia de a ilustra un peøte, resursele marine locale, de a simboliza activitatea piscicolæ specificæ
tuturor coloniilor milesiene din Pont, mai ales la Histria, Olbia øi Sinope47. Dar prezenfla sa pe aversul
sau reversul unor monede din lumea greacæ, în unicæ, dublæ sau triplæ ipostazæ, este un fapt dat, dacæ ne
gândim la reprezentærile prezente la Thera (525°510 a.Chr.)48, Karpathos (500 a.Chr.)49 etc. Totodatæ,
s°a exprimat øi asocierea dintre delfin øi mare, simbolismul fiind sugestiv50.

Acvila, din punct de vedere simbolic, este o emblemæ a supremafliei øi a puterii supreme51, rege al
pæsærilor52, iar delfinul a reprezentat un simbol al regenerærii, al prudenflei, fiind legat de apæ, considerat
un maestru al navigafliei53. Pasærea a mai fost asociatæ cu vulturul marin54 sau doar cu un vultur55. Prezenfla
vulturului pe reversul unor exemplare emise în lumea greacæ este un fapt destul de des remarcat, ca de
exemplu la Siphos (începutul secolului al V°lea a.Chr.56). Reprezentarea acvilæ/delfin a devenit unul din
simbolurile de rezistenflæ în timp pentru Histria, fiind prezentæ, cu excepflia monedei „cu roata”, pe toate
celelalte emisiuni monetare apærute în atelierul coloniei milesiene în epocæ autonomæ, ca øi pe pondurile
cetæflii din aceeaøi perioadæ57. Ca øi în întreaga lume greacæ, imaginea zoomorfæ devine o marcæ oficialæ,
exprimând chiar o apropiere cotidianæ, o intimitate între oameni øi animale58, exprimatæ prin intermediul
artei monetare antice59. De asemenea, simbolistica parasemon°ului histrian a mai fost explicatæ printr°o
pedepsire alegoricæ, prin care acvila pedepsea „læcomia delfinului”60, scena fiind consideratæ „iureøul
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43 O.A. Anastasiu, Este Marea Neagræ særacæ în peøti ?,
Bucureøti, 1940, p. 37; S. Haimovici, V. Mihæilescu°Bîrliba,
op. cit., p. 70, nr. 15, p. 71, nr. 26.

44 O.A. Anastasiu, op cit., p. 37; S. Haimovici, V.
Mihæilescu°Bîrliba, op.cit., p. 70, nr. 15.
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Bucureøti, 1938, p. 354°355.
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monetah Sinopy, Istrii i Ol’vii, în NAP, 1982, p. 80°98; J. Hind,
Eagles and Dolphins — the Coins of Sinope, Istria and Olbia
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Sea in the Archaic and Classical Periods, Abstracts of Papers
of the IXth Symposium at Vani, Dziebani Suppl. 1, Tbilisi, 1999,
p. 48°49.
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E. Condurachi, D.M. Pippidi, D. Tudor, S. Dimitriu, V. Zirra,
M. Coja, V. Eftimie, P. Alexandrescu, Em. Popescu, D. Berciu,
C. Preda, Øantierul arheologic Histria, Materiale, 4, 1957, p.
84, fig. 64; C. Preda, Ponduri antice inedite de la Callatis øi
Histria, SCN, 1, 1957, p. 303; idem, Contributions à l’étude
du système pondéral d’Histria, Dacia, N.S., 2, 1958, p. 451;
idem, Pond histrian descoperit în satul Istria (jud. Constanta),
SCN, 7, 1980, p. 117; R. Ocheøeanu, Mæsuri ponderale recent
descoperite la Histria, BSNR, 86°87, 1992°1993 (1996), p. 244,
nr. 2°3.

58 G. Rachet, Dicflionar de Civilizaflie Greacæ, Bucureøti,
1998, p. 33.
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vulturului împotriva delfinului lotru”61, datorat problemelor de aprovizionare prin pescuit, în ceea ce privea
prinderea peøtilor din Marea Neagræ, pe fondul înmulflirii accentuate a delfinilor.

Menflionæm cæ prezenfla parasemon°ului „acvilæ pe delfin” a fost constatatæ pe reversul monedelor
a trei colonii milesiene din bazinul pontic, øi anume Histria, Olbia øi Sinope62. Deøi emblemæ oræøeneascæ,
ea a fost consideratæ un complex artistico°cultic (spiritual, dar øi inspiratæ din lumea naturalæ), care face
trimitere la doi zei, primordiali ca adorare la Milet øi în coloniile sale, Apollon (delfinul) øi Zeus (acvila)63.
Mai mult, sensul sacru al emblemei era accesibil pentru populaflia de altæ etnie decât cea greacæ din zonæ.
Pornind de la mitologia indo°europeanæ, vulturul reprezenta cerul („lumea de sus”), iar delfinul era stæ-
pânul adâncurilor („lumea de jos”), contopirea lor oferind sensuri øi simboluri cosmologice64. Totodatæ
comunitatea reversului monetar în mai multe centre coloniale milesiene a fost explicatæ øi ca expresia
unui mit comun de fondare65. Nu în ultimul rând, o altæ ipotezæ privind originea imaginii de pe reversul
monedelor histriene pare a fi cea corintianæ sau atticæ; mai exact, ca øi la Olbia66, acvila (ca reprezentare
øi poziflionare, orientare etc.). 

Prima serie, cvasi°unitaræ prin stilul øi tehnica executærii67, este trædatæ de câteva detalii specifice
gravurii reprezentative artei perioadei arhaice (pl. V, nr. 5), printre care caracterul static al imaginilor68.
La aceasta se adaugæ, în mod concret, formele globulare øi detaliile proeminente. Reversul ilustreazæ o
tehnicæ remarcabilæ69, prin depresiunea rectangularæ imprimatæ în metal, aøa°numitul quadratum incusum
obflinut prin presare cu ajutorul unei unelte speciale70, procedeu apærut øi perfecflionat în Grecia Mare øi
sudul Italiei încæ de la sfârøitul secolului al VI°lea a.Chr (530°51071) sau odatæ cu a doua jumætate a aceluiaøi
secol72, întâi la Sybaris, Metapont, Crotona, apoi la Caulonia, Poseidonia etc.73. 

Tehnica incusæ, proprie monetæriilor din Italia de Sud, nu provine din Grecia, aøa cum ar fi de aøteptat,
ca øi multe din inovafliile cunoscute în activitatea monetaræ. Caracterul sæu particular a næscut vii dezbateri
øi comentarii74, dar studii aprofundate au dovedit faptul cæ monetæriile din Sybaris øi Metapontum ar fi
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moneta greca e romana, Roma, 2000, p. 24.
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Bucureøti, 1991, p. 217 øi 238.
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început pe la 550 sæ utilizeze aceastæ tehnicæ, datoritæ unei convenflii monetare încheiate între state°oraøe
(având o explicaflie economicæ)75. De fapt, patru oraøe aheene din Italia de Sud (Metapont, Sybaris, Crotona
øi Caulonia) au emis monede incuse de pe la 550 øi pânæ la 510 a.Chr.76, folosind aceleaøi module øi
greutæfli, dar tipuri iconografice diferite77. Imprimarea pætratului nu a avut o viaflæ lungæ, acest procedeu
fiind abandonat cel mai târziu de Metapontum øi Crotona în perioada 440°430 a.Chr.78 Dupæ alte opinii,
modelul incus dispare odatæ cu sfârøitul secolului al V°lea a.Chr.79 În general, procedeul s°a aplicat pe
monede pe care imaginea zoomorfæ este din punct de vedere numeric predominantæ, manifestând un pregnant
realism80.

Dupæ cum am amintit mai sus, pe aversul acestor monede apar cele douæ capete, în acest caz cu
detalii ce trædeazæ eventual o vârstæ înaintatæ, væzute din faflæ, dintre care unul (cel din stânga sau din
dreapta) este inversat. Pe aceastæ primæ serie, unul dintre capete (cel aøezat în poziflie normalæ) are o
pieptænæturæ ridicatæ, vâlvoi, cu pærul sub forma unor flepi alungifli, fafla contractatæ, ochii bulbucafli. Alteori,
acelaøi cap prezintæ însæ un pær lins, aøezat în øuvifle. Al doilea cap, întors, are pærul organizat în bucle
strânse, sub forma unor perle, de mici dimensiuni, onduleurile fiind caracteristice, fafla având træsæturi
senine, cu privirea îndreptatæ în jos. Interesantæ este dispariflia pærului pe anumite porfliuni la unele exemplare,
în general fiind redat foarte palid, probabil mai degrabæ sugerat81. Conform unei pæreri recente, la unele
exemplare cele douæ capete par væzute mai mult din profil (ca øi toate detaliile anatomice în relief ale
chipului), cu excepflia gurii, a unui ochi øi a unui obraz82. Este stabilitæ deja existenfla în cadrul acestei
serii a trei etape stilistice83. Modul de redare, greoi, arhaic, masiv chiar, ar corespunde unui stil sever84.
Reversul monedelor din aceastæ serie prezintæ parasemon°ul cetæflii, cu o acvilæ într°o ipostazæ rigidæ, detaliile
pierzându°se în „greutatea“ imaginii. Acvila, ca øi în cadrul seriei urmætoare, pare sæ ciuguleascæ delfinul,
acesta din urmæ gæsindu°se la îndemâna ei, fiind ancorat de gheare. Ea este înclinatæ faflæ de axul central
al câmpului monetar, spre partea stângæ, iar coada este redatæ sub forma a cinci sau øase nervuri
individualizate.

A doua serie se aseamænæ mult cu prima, dar prezintæ un stil evoluat85, mult mai aproape de realism86,
cu o lejeræ modificare stilisticæ relevantæ a detaliilor de pe avers øi revers, care capætæ dimensiuni mai
mari, mai „pline” (pl. V, nr. 4). Totodatæ, observæm forma neregulatæ, de obicei ovalæ, a pastilei monetare,
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cu atât mai mult cu cât, se pare, aspectul exterior era mult mai apreciat în lumea greacæ dacæ piesa era
circularæ87. Depresiunea rectangularæ se pæstreazæ, se extinde, dar este mai mult presupusæ prin slabele
urme existente, superficiale. Reprezentarea de pe avers este fæcutæ tot frontal, menflinându°se însæ o oarecare
severitate în expresie, dar detaliile de redare oferæ, pe de o parte, chipuri cvasi°tinere, pe de altæ parte,
pærul este diferit ilustrat pentru fiecare cap în parte88. De regulæ, pærul unuia dintre personaje este ondulat,
iar celælalt are o coafuræ sub forma unor flepi89. Pe revers, acvila apare într°o poziflie semistaticæ; de cele
mai multe ori penele sunt în relief, observându°se net o diferenflæ de ilustrare øi tratare a fiecærui detaliu
în parte øi, de ce nu, acelaøi fenomen reflectat la întreaga imagine tipicæ. Uneori apare pætratul incus, mai
mare decât în cazul seriei anterioare, alteori el este doar presupus sau este læsatæ impresia prezenflei sale.
Acvila pare sæ ciuguleascæ delfinul, acesta din urmæ fiind la îndemâna ei, fiind ancorat de gheare. Ea este
înclinatæ faflæ de axul central al câmpului monetar, spre partea stângæ, iar coada este redatæ ca un evantai.

A treia serie surprinde uneori prin apariflia la pufline exemplare a pærului redat mult diferit, în faflæ
sub forma unor „ønururi groase încolæcite“, fapt ce ar putea fi identificat, dacæ nu exageræm, cu elementele
unei cæciuli. Câteodatæ se pæstreazæ, destul de slab imprimat, pe revers, conturul unui pætrat incus90, de
cele mai multe ori însæ greu lizibil. Imaginea de pe revers prezintæ „acfliunea” orientatæ spre stânga øi
foarte rar spre dreapta. 

A patra serie øi cea mai bogatæ ca numær de exemplare corespunde stilului artei clasice. Pe avers
cele douæ capete sunt tinere, chiar par adolescentine, pærul fiind redat cu cærare pe mijloc, mai mult ondulat,
uneori cu zulufi pe frunte, la unul dintre capete pieptænætura fiind mai ridicatæ, în timp ce reversul câøtigæ
în finefle, claritate øi precizia detaliului. Pe revers apare aceeaøi imagine, parasemon°ul cetæflii. Aceastæ
imagine prezintæ „acfliunea” orientatæ spre stânga øi foarte rar spre dreapta91. De multe ori acvila apare
aproape la orizontalæ (mai rar arcuitæ), cu aripile strânse, gâtul fiind îndoit (cu penele zbârlite sau în poziflie
normalæ), coada ca un evantai (sau ca douæ, trei ori patru nervuri bine individualizate), adoptând mai degrabæ
o poziflie de aøteptare, nerepezindu°se asupra delfinului. Ciocul acvilei poate fi apropiat de capul delfinului
(sau de gura mamiferului) sau, alteori, îndepærtat. În sfârøit, delfinul poate avea dimensiuni mici, mijlocii
sau mari, în acest caz având un aspect alungit. Perlarea anumitor detalii este un alt fapt de înregistrat.
Pastilele (subfliri sau groase) pot fi schifate, uneori incuse sau doar uøor adâncite, de la caz la caz cu margini
ridicate øi individualizate. Puritatea liniilor, sobrietatea desenului øi eleganfla formelor se observæ pe marea
majoritate a exemplarelor corespunzætoare acestei serii, trædând stilul nou, mult evoluat. Cu acest prilej
artiøtii monetari histrieni îøi impun autoritatea artisticæ, par a pune în valoare forfla deosebitæ, plasticæ, a
imaginilor, toate detaliile conlucrând în acest sens. Spre finalul sæu, exemplarele din cea de a patra serie
pierd din calitatea øi expresivitatea artisticæ din cauza redimensionærii diametrelor, a producerii lor în urma
unor tehnologii mai puflin legale, pe fondul baterii lor pentru necesitæfli care privesc circulaflia monetaræ.
Tot acum consideræm cæ se ajunge chiar la un schematism ireversibil, manifestat în trepte, dramatic pentru
frumuseflea a ceea ce a însemnat emblema Histriei, atât pe avers, cât øi pe revers. Multe din exemplare
par a fi imitaflii sau copii, ceea ce reclama un gravor cu mânæ bunæ, cu un talent apropiat de cel al artistului
„original”92 øi un model bun. Alteori, imaginea de ansamblu, atât din punct de vedere artistic, cât øi din
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punct de vedere al legendei, este deplorabilæ (doar zgârieturi), øtanflele nesugerând vreo aptitudine relevantæ,
iar greutatea ar vædi un submultiplu93, deøi nu credem cæ aceasta ar fi fost intenflia. Totuøi, „copierea” lor
nu trebuie sæ surprindæ, având în vedere existenfla deja în zona noastræ, ca øi în cea balcanicæ, în general,
a unor preocupæri în aceastæ direcflie94. De asemenea, o cauzæ a aparifliei unor imitaflii (de stil barbar) poate
fi explicatæ øi prin larga circulaflie a monedelor de argint histriene, o analogie fiind de remarcat în cazul
emisiunilor de argint thasiene95. Oricum, capacitatea de a copia o monedæ originalæ de cætre mediul autohton
denotæ prezenfla unei componente importante a elenizærii, fapt asemænætor petrecut øi în spaflii geografice
aflate la o distanflæ apreciabilæ de zona noastræ96. Pe aceastæ cale se obflineau profituri locale sau personale97.
Totodatæ, practica copierii unor exemplare de succes, evidenfliate în comerflul desfæøurat pe distanfle mai
mari (de obicei a celor de argint), a fost consideratæ o dovadæ a prezenflei unor perioade de crizæ (identificate
în secolul al IV°lea a.Chr., secolul al III°lea øi în secolele II°I a.Chr.)98. Existenfla falsurilor nu putea decât
sæ creeze severe probleme de naturæ economicæ pentru centrul emitent de monedæ originalæ,
repercusiunile fiind pe mæsuræ.

Cu excepflia secolelor II°I a.Chr. (øi nici acestea în totalitate), perioadele de crizæ nu se întind mai
mult de unu sau douæ°trei decenii. În final, remarcæm øi poziflia adoptatæ de Teodor Gerasimov, cu trei
decenii în urmæ, conform cæreia monedele de argint de la Histria, cele cu un stil de realizare „incorect”,
ar fi falsuri contemporane øi nu antice99, idee cu care nu putem fi de acord în totalitate. Øi aceasta deoarece
studiile noastre øi ale unor colegi numismafli au evidenfliat numeroase exemplare considerate a fi imitaflii
de epocæ øi, alteori, piese emise chiar de monetæria histrianæ. Stilul de redare a aversurilor øi reversurilor
nu fline de incapacitatea sau de talentul falsificatorilor actuali, ci de capacitæflile tehnice øi artistice ale
anticilor doritori de a concura monetæriile oficiale. Færæ îndoialæ cæ în circulaflia de pe piafla anticarilor,
øi uneori øi în interiorul unor colecflii ale unor institute sau muzee, sunt dispersate øi falsuri moderne care
pot crea inconveniente periculoase pentru analizele de specialitate. Øi nu sunt numai piese histriene100.
Dar acest lucru nu poate anula variantele imitate în epoca respectivæ. O diferenfliere sau mai multe în
interiorul acestei categorii de monede este foarte dificil de realizat, neavând niøte repere consistente, singurele
observaflii fiind de fæcut, dupæ cum am væzut, în funcflie de material øi tehnica de execuflie. Totuøi, ceea
ce este de reflinut este practicarea realizærii unor imitaflii barbare, care redau relativ iconografia unui tip
monetar bine cunoscut pe pieflele comerciale ale lumii analizate. Aceste piese erau produse pentru a fi
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Pl. I. Monede de argint de tip Apollon (seriile I, II øi III) emise în epocæ autonomæ.
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Pl. II. Monede de argint de tip Apollon (seria a III°a) emise în epocæ autonomæ.
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Pl. III. Monede de argint de tip Apollon (seriile III øi IV) emise în epocæ autonomæ.
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Pl. IV. Monede de argint de tip Apollon (seriile III øi IV) emise în epocæ autonomæ.



utilizate de persoane aflate în afara lumii greceøti øi ele oferæ anumite indicii privind unele practici specifice
lumii comerciale øi sociale din momentul cronologic luat în consideraflie.

Un alt tip emis de atelierul de la Histria în argint, în epocæ autonomæ, este cel cu Demetra (cultul
ei fiind atestat øi pe baze epigrafice)101, care, însæ, este rar în descoperirile monetare (douæ exemplare
publicate care au fost bætute cu aceeaøi pereche de øtanfle, respectiv alte douæ, din care una aproape distrusæ
øi ultima aflatæ într°o colecflie particularæ din România, bætutæ cu o pereche de øtanfle diferitæ de cele
anterioare)102. Identificat nu de mult, el repetæ, din punct de vedere iconografic, imaginile de pe exemplarele
din bronz, de pe una din seriile cu aceeaøi divinitate, emise de respectiva cetate. Astfel, pe avers apare
capul cu væl øi cununæ de spice al zeitæflii, orientat spre dreapta, iar pe revers cunoscuta imagine cu acvila
øi delfinul, în stânga fiind poziflionat spicul de grâu. Trebuie subliniat faptul cæ deøi acvila øi delfinul sunt
orientafli spre stânga, capul acvilei este întors spre dreapta103. Dupæ cum aminteam anterior, se pare cæ
sunt cunoscute patru exemplare din acest tip104. O variantæ a acestui tip monetar, sau poate un tip de sine
stætætor, are pe avers chipul tânær al Demetrei, færæ væl, deasupra capului fiind reprezentatæ o cistæ, în
timp ce pe revers nu mai apare spicul de grâu, restul tabloului fiind identic105. Demetra era consideratæ
protectoare a agriculturii øi a roadelor pæmântului, cu precædere a creøterii grâului, a vieflii sociale armonioase
øi a fertilitæflii, mitul ei fæcând o trimitere la ciclul naturii, al anotimpurilor øi al recoltelor106. La Histria,
cultul divinitæflii, deøi este atestat doar din epocæ elenisticæ, s°a bucurat de o mare popularitate, mai ales
în teritoriu, acolo unde relafliile agrare erau dominante107. 

Recapitulând informafliile existente privind iconografia tipului monetar foarte apreciat øi cæutat în
epocile respective, caracteristicile primei grupe (severitate arhaicæ, pær perlat sau buclat, pætrat incus), a
celei de a doua (semiseveritate arhaicæ, pær sinuos°buclat, vâlvoi, figuræ cu detalii foarte bine individualizate,
expresive, pætrat incus), a celei de a treia (pær redat sub forma unor „ønururi groase încolæcite“, care ar
putea fi identificate, dacæ nu exageræm, cu elementele unei cæciuli, prezenfla slabæ a unui contur de pætrat
incus); a celei de a patra (capetele adolescentine, pærul redat cu cærare pe mijloc, mai mult ondulat, uneori
cu zulufi pe frunte, „perlarea” anumitor detalii, puritatea liniilor, sobrietatea desenului øi eleganfla formelor
se observæ pe marea majoritate a exemplarelor acestei serii, trædând stilul nou, mult evoluat) compun un
ansamblu reprezentativ pentru capacitæflile artistice ale monetæriei locale, cu certe influenfle venite din
curentele artistice specifice lumii greceøti (arhaicæ, clasicæ øi elenisticæ). Aøa cum s°a observat, redarea
din faflæ a personajelor a fost preferatæ în detrimentul profilului, poate chiar datoritæ expresivitæflii menflionate,
fapt atestat øi practicat în ansamblul colonial grec108. Unele exemplare „decæzute” ca stil de execuflie par
a aparfline øi atelierului histrian, øi practicii sporadice manifestate de cætre gefli de a copia piese apreciate

15 ICONOGRAFIA MONETÆRIEI HISTRIENE 175

101 D.M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice. Texte
øi interpretæri, Bucureøti, 1998, p. 48°51.

102 R. Münsterberg, Monete nouæ din Istros, BSNR, 16,
1921, 37°40, p. 48°49; A. Popescu, O raræ monedæ elenisticæ
de argint bætutæ la Istros, BSNR, 92°97, 1998°2003, 146°151,
2003, p. 351°353 øi nr. 7.

103 La Galerie Numismatique Bogdan Stambuliu, Vente Aux
Enchères, I, 22°24 Novembre 2003, Lausanne, 2003, p. 19,
nr. 76; G. Talmaflchi, I. Sandor, Noi date privitoare la unele
raritæfli monetare histriene, Pontica, 39, 2006, p. 368, nr. 3.

104 Gh. Poenaru Bordea, op.cit., p. 18°19, nr. 20, p. 113;
A. Popescu, op.cit., p. 353, nr. 17.

105 La Galerie Numismatique Bogdan Stambuliu, Vente Aux
Enchères, I, 22°24 Novembre 2003, Lausanne, 2003, p. 19, 

nr. 75.
106 H.A. Seaby, Greek Coins and their values, ediflia a

doua, Londra, 1966, p. 13°14; P. Devambez, R. Flacelière,
P. Schuhl, R. Martin, Enciclopedia civilizafliei greceøti,
Bucureøti, 1970, p. 177°178; A. Balaci, Mic dicflionar mito-
logic greco°roman, Bucureøti, 1997, p. 75°76; G. Læzærescu,
Dicflionar mitologic, Bucureøti, 2001, p. 111; P. Grimal,
Dicflionar de mitologie greacæ øi romanæ, Bucureøti, 2001,
p. 139°140; A. Ferrari, Dicflionar de mitologie greacæ øi ro-
manæ, Iaøi, 2003, p. 276.

107 Al. Avram, Gh. Poenaru Bordea, Coloniile greceøti din
Dobrogea, în Istoria Românilor, I, coord. M.
Petrescu°Dîmbovifla, Al. Vulpe, Bucureøti, 2001, p. 573.

108 F. Panait°Bîrzescu, op.cit., p. 215.



pe largi arii de interes economic, comercial øi politic. Dar nu credem cæ imitarea lor era un apanaj doar
al geflilor din nordul Dobrogei, ci øi al celor din restul teritoriului pontic (øi nu numai), spre exemplu probabila
activitate manifestatæ în acest sens în importantul centru descoperit la Adâncata°Floriile (com. Aliman,
jud. Constanfla). Ca sæ nu mai amintim, în general, de aceeaøi practicæ folositæ de alte populaflii, din alte
spaflii de interes grecesc (italice, thracice, siculice, egiptene etc.), privitor la imitarea monedelor greceøti109.

În acest stadiu al cercetærilor, remarcæm, pentru monetæria histrianæ, folosirea în epoca arhaicæ a
pætratului incus (quadratum incusum), prezent pe primele emisiuni de argint locale, a cæror valoare, credem,
era, pentru început, cu precædere simbolicæ. De altfel, la fel ca øi în cazul restului lumii greceøti, moneda
arhaicæ a cunoscut atribuflii economice, sociale øi nu în ultimul rând simbolice110. Pe aversul acestora
sunt reprezentate douæ capete ale uneia sau a douæ divinitæfli. Reversul lor, ca la majoritatea tipurilor lucrate
în bronz în perioada autonomæ, reprezintæ însuøi simbolul cetæflii, parasemon°ul acvilæ pe delfin, orientarea
lor fiind de regulæ spre stânga øi mai rar spre dreapta. Cu alte cuvinte, aversul øi reversul monedelor de
argint histriene reflectæ, din punct de vedere simbolic, pe de o parte sacrul, pe de alta profanul111. Din
acest tip monetar, cu cele douæ capete imberbe adosate°inversate pe avers øi cu acvilæ øi delfin pe revers,
a fost bætut un mare numær de exemplare112, observându°se diferenfle iconografice mai mult sau mai puflin
sesizabile, pe acelaøi tip monetar lucrând în timp mai multe generaflii de artiøti monetari histrieni. Astfel,
aceøtia, prin stilul adoptat (ce putea fi local sau al unei øcoli locale, respectiv al epocii113), øi°au depus
amprenta artisticæ asupra uneia din emblemele oraøului, printre altele destinatæ schimbului comercial cu
populaflia autohtonæ de la sudul øi de la nordul Dunærii. 

În cadrul unei serii, distincflia dintre gravori este dificil de fæcut (dar nu imposibil de constatat), mai
ales la început, dar, având în vedere repetarea tipului respectiv în etape succesive, ea apare la un moment
dat. Atelierul ar fi putut sæ batæ tipul respectiv în mod continuu, sau, mai degrabæ, neregulat, din cauza
unor cauze nefericite, care nu permiteau asigurarea din toate punctele de vedere a procesului monetar.
Totuøi, trebuie subliniatæ rezistenfla în timp a acestui tip monetar, grecii neschimbând aproape nimic la
o monedæ foarte cæutatæ pe un spafliu geografic larg114. Faptul cæ monetæria histrianæ a ræmas fidelæ
respectivei reprezentæri câteva secole bune trædeazæ un clar conservatorism iconografic øi stilistic ce poate
fi explicat din multe puncte de vedere, inclusiv economic. Iar emblema oraøului, acvila pe delfin, prezentæ
pe monedele de argint øi de bronz, este pusæ în evidenflæ cu prisosinflæ, la fel ca øi pe piese ale altor centre
greceøti, de o manieræ constantæ øi chiar cvasi°predominantæ pentru toate tipurile emise în perioadæ
autonomæ115. Cele douæ capete inversate par sæ deflinæ atât o semnificaflie culticæ, cât øi una simbolicæ,
existând o îngemænare aproape perfectæ, compunând un mesaj care ne scapæ astæzi, ræmânând la stadiul
presupunerilor, al ipotezelor mai mult sau mai puflin plauzibile.

Calitatea deosebitæ a imaginilor din perioada secolelor IV°III a.Chr. nu surprinde având în vedere
ce a reprezentat elenismul în multe alte domenii artistice. Perioada secolelor IV°III a.Chr. pare a fi
caracterizatæ, din perspectiva activitæflii monetæriei histriene, ca una de batere regulatæ, manifestatæ øi printr°o
abundenflæ semnificativæ a tipurilor monetare în argint øi bronz, acompaniatæ øi de o expansiune economicæ
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øi comercialæ, cu precædere în mediul autohton intra°dobrogean øi nord°dunærean116. Spre sfârøitul perioadei
de emitere s°a putut observa o decadenflæ accentuatæ a stilului de realizare, tendinfle de „barbarizare”, poate
chiar uneori o neglijenflæ în tratarea temei iconografice, ca øi o reducere realæ a numerelor de exemplare
pentru fiecare tip monetar în parte. Multe aspecte ale simbolisticii monetare la Histria sunt legate de cultul
lui Apollon, fie Iatros, fie Delphinios. Artiøtii monetari histrieni, cu excepflia a câtorva elemente prezente
øi în lumea greacæ, øi°au demonstrat originalitatea în maniera de execuflie a elementelor mitologice, fiind
încærcate cu un profund simbolism autentic. Fiecare serie monetaræ a pus în evidenflæ personalitatea în
„meserie” a gravorilor, cæpætând valenfle oficiale øi sacre117, fapt remarcat øi la Olbia118. Interesantæ este
apariflia pe aversurile monedelor a celor mai reprezentative (atât ca vechime cât øi ca importanflæ) divinitæfli
adorate pe plan local sau zonal, iar pe revers, cu pufline excepflii, apar numeroase însemne øi atribute ale
respectivelor zeitæfli. Sunt de remarcat imagini valoroase din punct de vedere a calitæflii artistice, cu varii
detalii anatomice ale chipului. Acesta ar fi doar un simplu indiciu asupra bogatei viefli religioase manifestate
în Histria. Pe monedele din perioada arhaicæ pærul era redat la persoanele masculine lung øi coafat sub
forma buclelor ondulate, ræsucit la ceafæ, sau sub forma unor meøe pe frunte. Pentru perioada clasicæ øi
pentru cele care au urmat tunsoarea era mai scurtæ. La persoanele feminine pærul era în bucle sau legat
cu panglicæ, aceasta din urmæ apærând øi la persoanele masculine119. Modelul se caracterizeazæ printr°o
foarte mare atenflie acordatæ atât întregului, cât øi detaliului, tratat în mod minuflios de cætre gravor.

Monedele elenistice din coloniile vest°pontice dobrogene trædeazæ prin expresivitatea øi calitatea
elementelor iconografice o viaflæ religioasæ vie, de o intensitate remarcabilæ. Personajele sunt de cele mai
multe ori prezentate într°o atitudine relaxatæ, pline de personalitate, uøor surâzætoare sau „favorabile“,
cu o popularitate fapticæ. Nu este exclusæ precizia detaliilor fizionomiei. Indiferent cæ sunt personaje
masculine sau feminine remarcæm de cele mai multe ori eleganfla, graflia øi fineflea execufliei. Cu excepflia
reversului monedelor de la Histria, nu existæ o violenflæ a miøcærii, nu apare o disturbare a unei armonii
religioase. „Podoaba cea mai de prefl a seriilor elenistice este portretul monetar”120.

S°ar putea identifica, poate, o mare omogenitate în ceea ce priveøte permanentizarea în toate centrele
øi între centre a tipurilor monetare dar øi o evoluflie progresivæ a stilurilor respective, de ce nu, de facturæ
localæ. Lumea animalæ, foarte bine reprezentatæ în lumea greacæ, dar mai puflin în coloniile vest°pontice
dobrogene, pare a fi depæøitæ de cea vegetalæ dacæ ar fi sæ enumeræm vifla de vie, spice (spic) de grâu,
frunza (de stejar sau de laur) etc. Nu în ultimul rând, la diversitatea iconograficæ contribuie lumea cultelor,
fie a celor doar de tradiflie localæ, fie a celor de tradiflie greceascæ. Reprezentarea lui Apollon, în general,
cuprinde o figuræ imberbæ, cu træsæturi delicate, frunte înaltæ, pærul organizat în øuvifle øi cu bucle ce pot
ajunge pe umeri, cununæ de lauri, un astfel de portret constituindu°se într°un ideal de frumusefle121. În
funcflie de epitetul însoflitor poate avea øi alte detalii caracteristice. Monedele deflin o aleasæ flinutæ artisticæ,
dacæ facem o comparaflie cu realitæflile artistice inter°pontice sau a celor specifice coastei de vest øi nord°vest
a Pontului Euxin. Dar moneda greacæ reprezintæ în general o operæ de artæ de o frumusefle raræ, remarcându°se
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øi prin migala deosebitæ de execuflie la scaræ minoræ122. Øi nu în ultimul rând este de remarcat „tinereflea”
majoritæflii reprezentærilor diverselor zeitæfli, lucru specific modului lor de redare din întreaga lume greacæ,
în asociere cu seninætatea, prospeflimea øi aspectul înfloritor al personajelor etc.123 (iar veønicia øi
permanenfla lor „donatæ“ eternitæflii joacæ acelaøi rol øi prin intermediul documentului metalic monetar
supus cælætoriei în timpul „uman“).

Emisiunile monetare ale atelierului histrian din perioadæ autonomæ reprezintæ, flinând seama de
raporturile dintre monedæ øi artæ, dintre monedæ øi simbol øi dintre monedæ øi circulaflie, izvoare numismatice
de prim ordin în ceea ce priveøte cercetarea vieflii artistice, religioase, economice øi comerciale, specifice
secolelor V°I a.Chr. (cu mai multe perioade relevante) din teritoriul pontic. Totodatæ, este de amintit cæ
„progresul sau regresul monetæriei greceøti antice precede în paralel progresul sau regresul artei frumoase
în genere”124.

Moneda greacæ a reprezentat, dupæ pærerea noastræ, în epocæ autonomæ, un univers complex, creat
de gândirea economicæ, de gândirea politicæ, de gândirea artisticæ øi nu în ultimul rând, de cea religioasæ.
Fiecare monedæ era o operæ în sine, iar cetatea era beneficiara unor serii monetare splendide, aøa cum
pare a fi situaflia în secolele autonomiei oraøelor vest°pontice dobrogene. Fie cæ analizæm reuøite deosebite
din punct de vedere artistic, fie cæ analizæm reuøite din punct de vedere tehnic, tipurile monetare se înscriu
în categoria pieselor specifice curentului zonal sau în perioada de început a træsæturilor generale ale lumii
greceøti.

Considerations regarding the iconography of the Histrian mint 
in the light of the silver issues

ABSTRACT 

The monetary issues of the Histrian mint during the autonomous period, represent, taking into consideration
the relationships between money and art, between art and symbol and between coin and circulation, numismatic
sources of first rank outstanding the research of the artistic, religious, economic life and trade specific to the 5th°1st

century BC. (with several relevant periods) of the Black Sea territory. It is also to be noticed that „the Greek mint
progress or regress precedes the progress or regress of beautiful art in general“.

Summarizing the existing information on the iconography of such highly regarded and wanted monetary type
during those times, the first group characteristics (archaic severity, gem or curly hair, quadratum incusum), of the
second one (archaic half°severity, sinuous°curly, disheveled, hair, face with individualized, expressive details,
quadratum incusum), the third one (hair represented as „thick entangling cords”, which could be identified, if not
exaggerate, with the elements of a cup, the presence of a weak contour of a quadratum incusum), to fourth one
(the teenager heads, hair parted in the middle, more waved, sometimes with „kink“ on the forehead, „the beading”,
certain details, the purity of lines, sobriety and elegance of forms design are to be noticed on the majority of samples
of this series, showing the new style, more developed) compose a representative ensemble for the artistic skills of
the local mint, with certain specific artistic influences from the Greek world (archaic, classical and Hellenistic).
As it was noted, the representation of the characters from the front side was preferred to the profile disadvantage,
perhaps because of that already mentioned expressivity, fact attested and practiced throughout the colonial Greek
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ensemble. Some copies of poor style seems to belong to the Histrian mint and to the sporadic practice manifested
by Gethians, trying to copy the pieces very well appreciated in the broad areas of economic commercial and political
interest. But the author do not believe that imitation was a privilege only of the Gethians in northern Dobruja, but
also in the rest of the Black Sea territory (and beyond), such activity likely to manifest in the important centre
discovered at Adâncata°Floriile (Aliman commune, Constanfla county). Not to mention, generally, the same practice
used by other peoples, from other places of Greek interest (Italy, Thrace, Siculi, Egyptian etc.) regarding the imitation
of the Greek coins.

In this stage of research, the author notice for the Histrian coins the usage in the archaic period of the quadratum
incusum, present on the first local silver issues, whose value was initially mainly symbolic, conventional. Moreover,
like in the rest of the Greek world currency, the archaic coins had economic and social powers, and not least symbolic.
On their obverse are the two heads of one or two deities. Their reverse, as in most types worked in bronze during
the autonomous period, represent the very symbol of the town, the parasemon, eagle on dolphin; their orientation
is usually to the left and rarely to the right. In other words, the obverse and reverse of the Histrian silver coins
reflected in symbolic terms the sacred part, and on the other hand the profane. Of this coin category, with the two
raw heads on the obverse and reverse with eagle and dolphin on the reverse, was issued a large number of copies,
being noticed more or less discernible iconographic differences; on the same coin type there worked several
generations of Histrian monetary artists. Thus, by the style they adopted (which could be a local one or of a local
school, or the period style) have marked artistically one of the town symbols, destined to the trade exchanges with
the autochthonous population from the south and north of the Danube.

FIGURES CAPTION

Pl. I. Silver coins of Apollo type (1st, 2nd and 3rd series) issued during the autonomous epoch.
Pl. II. Silver coins of Apollo type (3rd series) issued during the autonomous epoch.
Pl. III°IV. Silver coins of Apollo type (3rd and 4th series) issued during the autonomous epoch.
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