II. DISCUﬁII ØI NOTE

Unele precizæri cronologice privind începuturile
activitæﬂii monetare la Histria

† Constantin PREDA*
Activitatea monetaræ a Histriei din perioada de început a constituit, datoritæ particularitæﬂilor ei, obiectul
a numeroase studii øi discuﬂii. B. Pick, cel care a publicat, în mod strælucit, prima monografie a numismaticii
Histriei, într°o vreme când nu se descoperiseræ încæ ruinele cetæﬂii de pe malul lacului Sinoe, considera
monedele de argint ale oraøului ca fiind cele mai vechi emisiuni, plasând începuturile acestora în jurul
anilor 400 a.Chr.1 Renumitul numismat german nu avea de unde sæ øtie la acea datæ cæ faza iniﬂialæ a
acestei activitæﬂi este mult mai veche øi mai complexæ. În aceastæ privinﬂæ lui B. Pick nu i se poate aduce
nici cel mai neînsemnat reproø, ci dimpotrivæ, trebuie sæ i se recunoascæ meritele, cu totul deosebite, de
a fi reuøit sæ ne înfæﬂiøeze, încæ de la finele sec. XIX, primul tablou al numismaticii histriene, aflat øi
astæzi în vigoare.
De atunci øi pânæ în prezent s°a scurs mai bine de un secol, timp în care s°a acumulat un deosebit
de valoros øi variat volum de date øi informaﬂii noi, oferite de descoperirile numismatice din cetate, din
propriile colonii øi din teritoriul ei rural. Pe aceste noi temeiuri, problema începuturilor activitæﬂii
numismatice histriene se pune în termeni cu totul diferiﬂi. Aøa se explicæ numærul mare de studii øi note
în care s°au exprimat opinii adesea diferite, menite totuøi sæ contribuie la aflarea ræspunsurilor cu cel mai
mare grad de probabilitate.
A. Pe baza rezultatelor cercetærilor øi descoperirilor arheologice øi numismatice, din cei aproape
o sutæ de ani, s°a stabilit cæ Histria devenise în cursul sec. VI a.Chr. cel mai important centru comercial
din zona vest°ponticæ. Înmulﬂirea øi diversificarea schimburilor de produse cu populaﬂia geticæ de la
Dunærea de Jos nu mai corespundeau noului stadiu de dezvoltare a oraøului. Se depæøea astfel faza
simplæ a trocului øi se impunea gæsirea øi folosirea unui mijloc de schimb, menit sæ uøureze un astfel
de proces economic important. Primul mijloc de schimb pe care avea sæ°l adopte oraøul a constat în
obiecte de metal cu valoare monetaræ. Este vorba de obiecte de bronz turnate, cunoscute sub numele de
„vârfuri de sægeﬂi°monedæ”. Acestea sunt reprezentate de douæ grupe. Din prima grupæ, mai puﬂin
numeroasæ, probabil øi cea mai veche, fac parte vârfurile de sægeﬂi propriu°zise, de tipul cu trei muchii,
care au fost scoase din funcﬂia lor iniﬂialæ prin retezarea capætului ascuﬂit øi obturarea cartuøului cu plumb.
Cea de a doua grupæ, cea mai numeroasæ øi totodatæ reprezentativæ, constæ din obiecte de bronz turnate
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în forma frunzei de laur sau de salcie. Un numær însemnat de astfel de obiecte°monedæ s°au descoperit,
ca piese izolate, deci puse în circulaﬂie, la Histria2 øi în propriile sale colonii de la Tomis3, Orgame4
øi Niconium°Roxolani5. La acestea se adaugæ un însemnat numær de tezaure, din rândul cærora fac parte
cele de la Jurilovca6, Viøina7, Enisala8, Nuntaøi9, toate în teritoriul histrian, precum øi cele mai îndepærtate
de la Ismail10, Constanﬂa11 øi Atyia°Bulgaria12.
Douæ au fost aspectele care au reﬂinut atenﬂia specialiøtilor în legæturæ cu aceste mijloace de schimb,
respectiv cronologia øi atribuirea lor. În ceea ce priveøte cronologia, se poate spune cæ s°a ajuns la un
consens. Descoperirea unor obiecte de acest fel în complexele arheologice din epoca arhaicæ din aøezarea
de la Tariverde a permis datarea certæ a acestora în prima jumætate a sec. VI a.Chr.13 Cercetæri øi descoperiri
ulterioare permit o prelungire øi în primele 2°3 decenii ale sec. V a.Chr., dar nu øi o coborâre a lor pânæ
spre mijlocul sau finele veacului respectiv14.
Nu mai putem vorbi de unanimitate de pæreri atunci când trebuie sæ stabilim cine este iniﬂiatorul øi
principalul autor al „vârfurilor de sægeﬂi°monedæ”. În ceea ce ne priveøte, am considerat întotdeauna cæ
Histria este iniﬂiatorul øi principalul beneficiar al acestui proces cu caracter numismatic15. În sprijinul
afirmaﬂiei noastre stau mærturie extrem de numeroasele descoperiri de acest gen fæcute în cetate øi în coloniile
acesteia, aproape toate concentrate în chora Histriei, situaﬂie pe care n°o mai întâlnim în vreun alt centru
grecesc vest sau nord°pontic. Aceasta nu înseamnæ cæ procesul în sine nu a putut fi împrumutat øi de alte
colonii de la Marea Neagræ, cum ar fi, de pildæ, Apollonia Ponticæ. În nici un caz nu putem fi de acord
cu opinia cu caracter general cæ acest tip de mijloc de schimb ar fi o creaﬂie a oraøelor de origine ionianæ,
færæ sæ se precizeze care anume, deoarece nu toate øi deodatæ ar fi putut iniﬂia acest proces. Se acceptæ
doar faptul cæ Histria a fost totuøi principalul centru de emitere16.
B. Odatæ cu începutul sec. V a.Chr., la date asupra cærora vom stærui ceva mai jos, oraøul trece la
faza de emitere propriu°zisæ de monede. Concomitent, eventual cu un uøor decalaj de timp între ele, se
emit atât monede de argint, cât øi de bronz. Ne vom opri mai întâi la emisiunile de bronz, întrucât ele
reprezintæ o continuitate a „vârfurilor de sægeﬂi”, preluând funcﬂiile celor dintâi, cu excepﬂia folosirii lor
în raporturile de schimb cu autohtonii, rolul acesta revenind emisiunilor de argint.
Aceste prime emisiuni de bronz, obﬂinute tot prin tehnica turnærii, sunt cunoscute sub numele de
monede „cu roata”, datoritæ imprimærii pe av. a unei roﬂi cu patru spiﬂe, pe rv. fiind redat numele prescurtat
al emitentului – IST. B. Pick le°a atribuit acelui enigmatic Istrianon Limen de pe coasta de nord a Mærii
Negre. Ulterior, ca urmare a sæpæturilor din cetate, acestea aveau sæ fie considerate, færæ dubii, ca fiind
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emisiuni histriene17. Atribuirea lor Histriei avea sæ fie confirmatæ apoi øi de descoperiri similare de la
Tomis, Orgame øi Roxolani18. Data de început a emiterii lor a fost fixatæ cândva cætre mijlocul sec. V
a.Chr., pentru ca descoperiri ulterioare din centrele amintite sæ permitæ urcarea acestei date dupæ primul
sfert al aceluiaøi veac, poate în acelaøi timp cu emiterea monedelor de argint19. În aceastæ privinﬂæ stau
mærturie observaﬂiile stratigrafice din zona Catedralei de la Tomis øi apariﬂia recentæ a unor „vârfuri de
sægeﬂi”, pe care este imprimatæ o roatæ cu patru spiﬂe, similaræ cu cea de pe monede. O astfel de situaﬂie
ne indicæ nouæ o continuitate între cele douæ tipuri de mijloace de schimb øi chiar, la un moment dat, o
scurtæ perioadæ de timp de circulaﬂie în comun, în deceniile 3°4 ale sec. V a.Chr.20
În vremea din urmæ s°a emis opinia potrivit cæreia începutul emiterii monedelor cu roata ar urma sæ
fie fixat „înainte de sfârøitul sec. VI a.Chr.”21. Noua tezæ se sprijinæ pe descoperirea, în zona sacræ a Histriei,
a unui grup de øase monede cu roata. Poziﬂia stratigraficæ a micului depozit monetar este departe de a fi
asiguratæ, atâta vreme cât se øtie cæ în acest sector de cercetare arheologicæ observaﬂiile stratigrafice sunt
mai mult decât deficitare, fiind înregistrate într°un spaﬂiu foarte rævæøit øi færæ rigurozitatea necesaræ22.
În plus, acest punct de vedere nu ﬂine seama de rezultatele investigaﬂiilor din toate centrele greceøti amintite,
cu date cronologice certe. Totodatæ trebuie avut în vedere øi faptul cæ la aceastæ datæ singurele mijloace
de schimb histriene erau „vârfurile de sægeﬂi”, care preced în timp emisiunile cu roata. În aceastæ privinﬂæ
este semnificativ øi faptul cæ în situl de la Tariverde, în cuprinsul gropilor de provizii din a doua jumætate
a sec. VI a.Chr., nu s°a descoperit nici o monedæ cu roata23.
Data finalæ a acestor monede pare a nu atinge mijlocul sec. IV a.Chr. Momentul respectiv coincide
cu trecerea la procesul de batere a primelor monede de bronz la Histria, proces care a avut loc, dupæ toate
probabilitæﬂile, prin anii 360°350 a.Chr. Ne referim la ultima serie de monede cu roata care au fost bætute
øi la primele emisiuni din grupul celor cu capul zeului fluvial Istros, care ar putea fi cele mai vechi monede
de bronz histriene obﬂinute pe calea noii tehnici monetare24.
C. Cele mai multe øi mai îndelungi discuﬂii s°au purtat în jurul emisiunilor de argint ale Histriei,
sub aspect iconografic, metrologic øi cronologic. Nu este scopul prezentului studiu sæ reia discuﬂiile asupra
tuturor acestor probleme øi a opiniilor exprimate în contextele respective. Despre semnificaﬂia reprezentærii
de pe aversul monedelor, cu cele douæ capete umane, unul întotdeauna inversat, în legæturæ cu care s°au
emis numeroase ipoteze, nu putem oferi nici în prezent un ræspuns cât de cât satisfæcætor. O situaﬂie similaræ
se constatæ øi în cazul etalonului ponderal folosit de cetate la emiterea monedelor sale de argint. Dupæ
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cum se va vedea mai jos, aproape cæ nu este etalon ponderal antic, mai mult sau mai puﬂin important,
care sæ nu fi fost atribuit acestui tip monetar histrian.
Cronologia emisiunilor de argint histriene, în ciuda opiniilor divergente exprimate de°a lungul timpului,
a cæpætat în ultima vreme o rezolvare aproape unanim acceptatæ. Dupæ cum am arætat la începutul prezentului
studiu, B. Pick fixa începutul monetæriei de argint pe la 400 a.Chr. sau chiar ceva mai înainte. Prezenﬂa
în colecﬂiile CNBAR a unei monede cu pætrat incus din seria cea mai veche îi permitea lui C. Moisil sæ
dateze acelaøi proces în a doua jumætate a sec. V a.Chr.25 V. Canarache urca aceeaøi datæ, pe temeiuri
ponderale, în a doua jumætate a sec. VI a.Chr.26 O. Iliescu considera, tot pe bazæ de etalon ponderal, cæ
cea mai veche serie cu pætrat incus dateazæ din perioada anterioaræ anilor 480 a.Chr., læsând impresia cæ
aceleaøi prime emisiuni ar putea sæ aparﬂinæ chiar øi sfârøitului sec. VI a.Chr.27 În ceea ce ne priveøte,
iniﬂial am considerat cæ începutul monetæriei de argint a Histriei poate fi plasat fie la finele sec. VI, fie
mai degrabæ în jurul anilor 500 a.Chr. Aveam în vedere douæ didrahme cu pætrat incus, de formæ ovalæ,
cu greutæﬂi de circa 8,40 g, pe rv. cærora delfinul abia dacæ se mai poate distinge. Nu putem afirma cu
certitudine dacæ aceste prime emisiuni dateazæ sau nu încæ din primul sfert al sec.V a.Chr. Suntem însæ
convinøi cæ procesul ca atare, în forma sa pe deplin organizatæ, are loc dupæ primele douæ decenii ale
aceluiaøi veac, eventual prin anii 480°470 a.Chr.28 Descoperirile de la Roxolani îndreptæﬂeau pe
A.G. Zaginajlo øi V. Grebenkin sæ fixeze acest moment odatæ cu începutul ultimului sfert al sec. V a.Chr.29
Pornind de la ipotetica participare a Histriei la Liga maritimæ atenianæ, R. Ocheøeanu opina pentru datarea
începutului aceluiaøi proces monetar dupæ anul 413, adicæ dupæ ieøirea cetæﬂii din Ligæ30. O datare ceva
mai deosebitæ îi revine lui V. Mihæilescu°Bîrliba, care plaseazæ începutul monedelor de argint histriene
în prima jumætate a sec. V, dupæ care ar fi urmat o pauzæ, datoritæ apartenenﬂei cetæﬂii la Liga maritimæ,
øi reluarea emiterii tipului monetar respectiv la finele aceluiaøi secol sau la începutul celui urmætor31.
Descoperirea relativ recentæ, într°un mormânt din necropola cetæﬂii Orgame, a unuia dintre cele mai
importante tezaure cu monede de argint histriene, i°a dat prilejul regretatului meu coleg Gh. Poenaru Bordea
sæ aducæ noi precizæri øi sæ formuleze noi opinii privind întreaga problematicæ a acestei categorii de emisiuni.
În afara studiului monedelor, autorul se foloseøte în stabilirea datelor cronologice øi de anumite evenimente
politice. Dupæ pærerea sa, exprimatæ øi cu altæ ocazie, începutul emiterii monedelor de argint histriene
nu poate fi plasat înainte de 480 a.Chr., fiind fixat la circa 475 a.Chr.32 Considerând cæ interdicﬂia impusæ
aliaﬂilor din Liga din Delos de a nu emite monede de argint nu poate fi mai veche de anii 420, Poenaru
Bordea apreciazæ cæ în perioada 423°413 sau 420°410 a avut loc o pauzæ în procesul monetar de argint
histrian, situându°se oarecum pe aceeaøi poziﬂie cu cea a lui V. Mihæilescu Bîrliba, infirmând°o pe aceea
a lui R. Ocheøeanu33.
Dupæ opinia noastræ, ﬂinând cont de felul destul de unitar în care se prezintæ întreaga monetærie de
argint a Histriei, eventuale consecinﬂe ale participærii cetæﬂii la Ligæ nu se reflectæ câtuøi de puﬂin în acest
proces monetar. Analiza strictæ a procesului monetar în discuﬂie nu lasæ nici cel puﬂin impresia cæ s°ar
putea vorbi de vreo pauzæ, fie ea între 449°423, fie între 423°413. În primul rând nu avem nici pe departe
25
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dovada claræ cæ Histria ar fi fæcut parte din aceastæ ligæ. Se afirmæ chiar cæ „nu existæ nici o certitudine
cu privire la integrarea vreunei cetæﬂi dobrogene în Liga delio°aticæ”34. În al doilea rând, însuøi procesul
monetar, aøa cum este structurat, unitar, nu lasæ loc unei asemenea supoziﬂii, ci dimpotrivæ, el ar putea
fi, la rândul lui, un argument în favoarea neaderærii Histriei la aceastæ alianﬂæ. O cezuræ, fie ea øi de o
duratæ scurtæ, nu se oglindeøte câtuøi de puﬂin în evoluﬂia aøa de strânsæ øi exactæ a monetæriei histriene
de argint. O asemenea pauzæ ar trebui sæ fie clar delimitatæ printr°o schimbare a stilului sau chiar a tipului
monetar, ceea ce nu se poate observa câtuøi de puﬂin în cazul de faﬂæ.
Cât priveøte data finalæ a acestui proces monetar de argint al Histriei, deøi nu se poate afirma cæ
existæ un punct de vedere comun, totuøi situaﬂia este ceva mai puﬂin complicatæ. Anul 313 a.Chr., momentul
ræscoalei oraøelor vest°pontice împotriva lui Lysimach, este adesea luat în calcul35. Este greu de stabilit
dacæ la aceastæ datæ avem de°a face cu o întrerupere a procesului de batere sau numai cu o diminuare a
acestuia. Descoperirea de didrahme histriene, în tezaure comune cu tetradrahme postume de tip Filip II,
pledeazæ în favoarea prelungirii procesului respectiv, continuat direct sau reluat, pânæ în primele douæ
decenii ale sec. III. În niciun caz aceastæ activitate monetaræ a Histriei nu poate fi prelungitæ de°a lungul
întregului sec. III øi chiar în sec. II a.Chr. 36
O ultimæ problemæ în care am dori sæ aducem unele precizæri este cea referitoare la distribuirea
monedelor în discuﬂie pe grupe cronologice. În aceastæ privinﬂæ este vorba de douæ poziﬂii øi criterii diferite
de separare. O primæ clasificare, ce ne aparﬂine, distinge în aceastæ monetærie trei grupe principale,
folosindu°se exclusiv criteriul stilistic. Reamintim cæ, în viziunea noastræ, procesul monetar de argint histrian
este un tot unitar, cu un singur tip, în care se poate urmæri cu uøurinﬂæ evoluﬂia neîntreruptæ, în timp, a
stilului, de la epoca arhaicæ pânæ la finele celei clasice. Paralel cu evoluﬂia stilului, în care se oglindeøte
fiecare etapæ de timp, se remarcæ øi o scædere treptatæ a greutæﬂii monedelor, færæ a constata diferenﬂe
sensibile între ele pentru a putea pune problema folosirii mai multor etaloane ponderale. Potrivit acestui
punct de vedere, prima grupæ este alcætuitæ din emisiunile monetare cu pætrat adâncit, cu stil rigid øi static,
specific încæ epocii arhaice, øi cu greutæﬂi ridicate. În cadrul acestei grupe, dupæ cum specificam mai sus,
se remarcæ øi prezenﬂa unei prime serii cu piese de formæ ovalæ neregulatæ øi cu delfinul de pe rv. ieøit
aproape complet din cadrul flanului monetar. Este limpede cæ aceastæ serie deschide activitatea monetaræ
de argint a Histriei. Deøi nu suntem întotdeauna adeptul stabilirii unei cronologii absolute, întrucât însæ
se opereazæ øi în cazul de faﬂæ cu astfel de date, am putea aprecia cæ prima grupæ, cu ambele serii, ar
putea sæ se încadreze în perioada de timp dintre circa 480 øi 426/420 a.Chr. Cea de a doua grupæ cuprinde
emisiunile cu pætrat incus, foarte puﬂin adâncit, uneori abia perceptibil, cu greutæﬂi ceva mai scæzute øi
cu un stil uøor înviorat, øi s°ar putea situa între 426/420 øi circa 380 a.Chr. Cea de a treia øi ultima grupæ,
cu cea mai bogatæ serie de emisiuni, caracterizatæ printr°un stil îngrijit, de un nivel artistic ridicat, tipic
epocii clasice, poate fi datat în perioada dintre anii 380 øi 313/280 a.Chr.37 Datele de mai sus nu trebuie
socotite ca având limite de netrecut. Acestea sunt orientative øi pot oricând sæ sufere uøoare modificæri.
În linii generale, cel puﬂin în stadiul actual al cercetærilor, se poate opera cu o astfel de cronologie.
Cea de a doua clasificare pe grupe a monedelor de argint histriene aparﬂine lui Gh. Poenaru Bordea
øi se sprijinæ pe criteriul ponderal. Prima grupæ, în care figureazæ, de fapt emisiunile de facturæ arhaicæ,
cu pætrat mult adâncit, ia în calcul totodatæ øi unele evenimente, cu precædere cele legate de Liga atenianæ.
34 Al. Avram, în Istoria Românilor, I, Bucureøti, 2001,
p. 592°593, cu o analizæ a izvoarelor scrise øi bibliografia
problemei.
35 Elena Renﬂea, Gh. Poenaru Bordea, în Simpozion
Chiøinæu 2002, p. 9°33, unde se face o analizæ a tezaurelor

alcætuite din didrahme histriene øi tetradrahme postume de tip
Filip II.
36 V. Mihæilescu°Bîrliba, op. cit., p. 40.
37 C. Preda, Istoria monedei . . ., p. 49.
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Potrivit opiniei sale, aceastæ primæ grupæ se plaseazæ în timp în perioada 475°423 a.Chr., cu o presupusæ
serie în anii 475°450. Se acceptæ apoi o pauzæ de un deceniu, pânæ în anul 413, eventual 410, pauzæ greu
de dovedit øi acceptat, dupæ cum am încercat sæ demonstræm mai sus. Pentru emiterea monedelor din
aceastæ grupæ s°ar fi folosit etalonul atic. Cea de a doua grupæ, la baza cæreia este fixat etalonul milesian,
este datatæ dupæ amintita pauzæ ipoteticæ, respectiv între anii 413/410 øi 380/360 a.Chr. ﬁinem sæ remarcæm
cæ grupa în discuﬂie corespunde numai stilistic celei de a doua grupe stabilitæ de noi. O a treia grupæ, din
care fac parte emisiunile de tip clasic, cu sigle øi monograme, folosindu°se probabil acelaøi etalon milesian,
este încadratæ între anii 380/360 øi 330 a.Chr. A patra øi ultima grupæ, având la bazæ etalonul eginetic,
este datatæ în perioada 330°313/280 a.Chr.38 Ultimele douæ grupe aparﬂin aceluiaøi stil øi tip de emisiuni,
încât este mai mult decât dificil de a face o separare pe grupe. Scoaterea din rândul acestor emisiuni unitare
a celor cu greutæﬂi mai mici, fæcând abstracﬂie de stil, sigle øi monograme, øi a crea astfel o a patra grupæ,
cu un alt etalon ponderal, ni se pare acceptarea unei scheme mai mult decât forﬂatæ øi artificialæ. Aceastæ
a patra grupæ face parte, sub toate aspectele, din cea de a treia grupæ propusæ de noi.
În cadrul aceleiaøi discuﬂii se apreciazæ cæ emisiunile din primele trei grupe pot sæ figureze în rândul
didrahmelor, în timp ce monedele din ultima grupæ în cel al drahmelor39. Cu mai bine de trei decenii în
urmæ, când se folosea frecvent denumirea de drahme pentru toate monedele de argint histriene, am analizat
acest aspect al problemei stabilind cæ, dimpotrivæ, în monetæria de argint histrianæ nu putem vorbi decât
de didrahme40.
Dupæ cum se poate constata, în clasificarea pe grupe adoptatæ de noi nu ne°am referit deloc la etalonul
sau etaloanele ponderale ale monetæriei histriene de argint. Nu este vorba de vreo scæpare, ci de o deliberatæ
scoatere din discuﬂie a acestei probleme. Am plecat de la ideea cæ sistemele ponderale antice, stabilite
cu mai bine de un secol în urmæ øi nemodificate nici pânæ în prezent, ræmân totuøi în sfera teoreticului.
De aceea, aplicarea lor în mod mecanic, færæ discernæmânt, se dovedeøte a fi în mod sigur ipoteticæ, færæ
acoperire øtiinﬂificæ. Felul ritmic în care se eøaloneazæ greutæﬂile monedelor în discuﬂie de°a lungul întregului
proces, færæ pauze sau delimitæri certe între acestea, a creat permanent o stare de incertitudine. Aøa ne
explicæm faptul cæ pentru emiterea acestor monede, Histria ar fi folosit, dupæ diferitele opinii, etaloanele:
babilonian, focaic, assiro°caldeean, caldeean, fenician, milesian, eginetic øi atic. Prin aceasta nu vrem sæ
negæm câtuøi de puﬂin faptul cæ la baza acestor emisiuni s°a adoptat la începutul activitæﬂii monetare un
anumit etalon ponderal. Care a fost acesta nu øtim øi nici nu credem cæ dispunem de suficiente motive
pentru a ne declara, færæ serioase rezerve, în favoarea vreunuia dintre etaloanele folosite în acea vreme
øi care sæ fi fost în uz curent øi în zona de vest a Mærii Negre. În schimb, nu suntem câtuøi de puﬂin convinøi
cæ în monetæria histrianæ de argint s°ar fi folosit mai multe etaloane ponderale.
Faza de început a monetæriei Histriei, prin træsæturile ei specifice, ocupæ un loc aparte în numismatica
greacæ anticæ. Dupæ cum se øtie øi reiese øi din cele de mai sus, oraøul foloseøte ca prim mijloc de schimb
acele obiecte°monedæ, cunoscute sub numele de „vârfuri de sægeﬂi”. Lor le urmeazæ în mod direct øi în
strâns proces de continuitate, monedele cu roata, obﬂinute prin tehnica turnærii. Aproximativ dupæ primele
douæ decenii ale sec. V, probabil în paralel cu piesele cu roata, Histria emite, prin batere, principala sa
categorie de monede de argint, cunoscutele didrahme cu cele douæ capete umane pe avers øi cu emblema
oraøului pe revers. La aceste emisiuni impresioneazæ, pe de o parte, ineditul reprezentærii de avers, cu
38 Vasilica Lungu, Gh.Poenaru Bordea, op. cit., p. 285°293;

40 C. Preda, în Histria III, p. 26; idem, Dacia, N.S., 19, 1975,

o clasificare øi o datare mai claræ a aceloraøi grupe øi pe acelaøi
temei al tezaurului de la Orgame, la Gh. Poenaru Bordea, în
Simpozion Chiøinæu 2000, p. 14°16.
39 Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 16.

p. 77°80; denumiri similare øi la A.G. Zaginajlo, loc. cit.;
H. Hommel, în Festschrift für Franz Altheim, Berlin, I, 1968,
p. 261; J.G.F. Hind, NC7, 10, 1970, p. 9-12; pe aceeaøi poziﬂie
se situeazæ øi R. Ocheøeanu într°o comunicare ræmasæ ineditæ,
cf. Gh. Poenaru Bordea, op. cit., p. 16, nota 69.
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unul din capete întotdeauna inversat, imagine færæ analogii, cel puﬂin deocamdatæ, în lumea greacæ, ceea
ce lasæ pe mai departe câmp larg încercærilor de identificare ale acesteia. Pe de altæ parte, reﬂine atenﬂia
durata lungæ în timp, de aproape douæ secole, a aceluiaøi tip monetar, în care se oglindeøte în mod fidel
evoluﬂia stilului artistic al fiecærei perioade istorice, færæ sæ se poatæ vorbi de vreo întrerupere a procesului
monetar sau de o modificare efectivæ a stilului, ca în cazul Atenei, de pildæ. În situaﬂia de la Histria avem
de°a face cu o evoluﬂie fireascæ a stilului øi o continuitate a tipului monetar, pe timp de circa douæ veacuri.
Ar mai fi de fæcut øi o altæ interesantæ remarcæ. Urmærind evoluﬂia stilului imaginii de pe avers, se
poate observa cu uøurinﬂæ cæ pentru prima fazæ a monetæriei cele douæ capete aparﬂin unor indivizi destul
de vârstnici. În etapa urmætoare, aceleaøi capete redau figuri de persoane mature, oricum întinerite. Ultima
etapæ, cea clasicæ, ne înfæﬂiøeazæ capete de tineri øi adolescenﬂi. Nu øtim dacæ aceste tipuri de vârste umane
se datoreazæ evoluﬂiei stilului sau nu cumva ar urma sæ întrevedem aici øi unele modificæri în perceperea
atributelor celor douæ divinitæﬂi în funcﬂie de mentalitatea fiecærei perioade în parte. Chiar dacæ nu ne
putem pronunﬂa în favoarea niciuneia dintre cele douæ ipoteze, suntem convinøi cæ aceastæ interesantæ
trecere de la o vârstæ la alta nu este întâmplætoare.
Un ultim aspect al discuﬂiilor din jurul monetæriei histriene de argint priveøte dispariﬂia din acest
proces a tipului de avers cu cele douæ capete, pe care, dupæ cum s°a væzut, cetatea l°a menﬂinut aproape
douæ secole. Odatæ cu încetarea activitæﬂii monetæriei de argint este abandonat øi tipul de avers,
menﬂinându°se însæ cel de revers. În continuarea activitæﬂii monetare histriene apar numai efigii de divinitæﬂi
greceøti bine cunoscute øi prezente pe monedele celor mai multe oraøe antice. De ce a renunﬂat Histria
la un astfel tip de reprezentare, care întruchipa, færæ îndoialæ, o anumitæ divinitate, cu dublæ înfæﬂiøare,
bine înfiripatæ în conøtiinﬂa øi credinﬂa histrienilor timp de douæ veacuri, ræmâne încæ o întrebare færæ ræspuns.
Poate schimbæri importante survenite în religia histrienilor la trecerea de la perioada clasicæ la cea elenisticæ,
dacæ excludem eventuale motive de ordin tehnic øi de adoptare a unui nou metal, sæ reprezinte cauza
abandonærii tipului monetar cu cele douæ capete umane. Ne exprimæm speranﬂa cæ studii øi descoperiri
viitoare vor putea aduce clarificæri øi în aceste ultime probleme.

Über der Anfänge der Münzprägung der Stadt Histria
ZUSAMMENFASSUNG

Die Münzprägung der Stadt Histria besetzt in der antiken Numismatik ein besonderer Platz. Die ersten
Zahlungsmittel sind nicht die richtigen Münzen, sondern so genanten „Pfeilspitzen” aus gegossenem Bronze, die
aus der zweiten Hälfte des 6. Jh. und das erste Viertel des 5.Jh.v.Chr. datieren.
Die ersten Münzen sind sehr bekannten Didrachmen mit zwei menschlichen Köpfen auf Avers und mit dem
Wappen der Stadt, Adler auf Delphin, auf Revers. Sie datieren von 480°475 bis Anfang des 3.Jh.v.Chr. Hier sind
zu unterscheiden nach dem Stil drei chronologische Gruppen. Dieser Typ dauerte, ohne Unterbrechung, zwei Jh.
lang, und der Stil hat eine almäliche Entwicklung von der archaischen Zeit bis Ende der klassischen Periode. Parallel
mit den silbernen Münzen hat die Stadt die ersten bronzenen Münzen geprägt. Diese sind die gegossenen Münzen
mit einem Rad auf Avers und mit Legende IΣT auf Revers. Sie wurden ungefähr nach 475 bis 360 v.Chr. geprägt.
Sie wurden in einer großen Menge bei Histria, Tomis, Orgame und Niconium (Roxolani) gefunden. Dann hat Histria
nur bronzene Münzen mit den bekannten griechischen Gottheiten geprägt.

