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Abstract
The author brings new data, together with the already known ones, concerning
the tabs of the West-Pontic Dobrodjan currencies, the ones from Histria, Tomis and
Callatis in autonomous epoch. Having a new consistent group of currencies discovered
in different occasions in Dobrudja the author identifies new information of real interest
for the discussed domain. The author wished to capitalize the endeavours and
contributions not only of some researchers, but also the extremely valuable information,
sometimes with unique pieces in discoveries, of certain passionate amateurs, various
collectors in the country, offered with great generosity, who we thank this way for the
significant aid they have provided. Ali three cities have known, within their monetary
workshops, the use of the process of countermarking. While Histria has a more timid
presence in this respect, Callatis and Tomis possess a genuine variety of countermarks.
In the case of the earliest colony and also the main monetary workshop, Histria,
countermarking was used on the bronze coins but much less than we would have
expected. The ones that exist have been applied, mostly, on coins oflarge dimensions, of
the types Apollo, Demeter and Apollo on omphalos, but also on the small ones, of the
type Istros. To these, we add the presence of the countermarks "from Histria", on
emissions from other emitter centres. Callatis, in its turn, has got countermarks applied
on autonomous bronze emissions, considered to be some of the most beautiful of Greek
numismatics, through its remarkable artistic quality, on its own monetary types
Demeter, Dionysus, Heracles and Apollo, but also on emissions from other centres.
Tomis fits into the category of the most prolific Greek cities from the Pontic basin, in
what concerns the countermarking process. Tomis' issuing of a representative number
of coins of large dimensions allowed for their countermarked utilization, frequently,
during the 2nd_1st centuries BC. In terms of monetary types subject to the process of
countermarking, we can mention the ones of the types Apollo, the Great God, the
Dioscuri, Demeter and Zeus. The heads of numerous divinities from the Greek pantheon
are represented in an overwhelming proportion, from the profile, oriented towards the
right, adapted to the circular shape ofthe coin, and the detail is handled, especially in its
first part, with great care (the same deities also appear on coins issued by the three westPontic colonies from Dobrudja during the autonomous period and not only), and to
them we can add a lyre, or the emblem of the city of Histria. These divinities are Apoli o,
Helios, Demeter, Hermes, Athena, Artemis, etc. For each and every workshop, the most
common countermarks are: in Histria, the ones with Helios, Hermes and Demeter. ln
Callatis, the ones with Hermes, Artemis, Demeter and Athena. In Tomis, the ones with
Hermes, Athena, Apollo, Demeter and the four-spoked wheel. What can be observed, in
general, is the tendency of countermarking the pieces of large dimensions, the
destruction of the reverse in some pieces-a fact which is due, as a rule, to the technical
procedure, etc. It would be possible to identify two periods of countermarking, for which
the enunciation of the different chronological sequences is difficult to make. We notice a
first category of countermarks with a large diameter, almost as large as the entire pill of
the coin and a second one, with countermarks of average and small size, one or more on
one single face, sometimes overlapping. In general, the types of countermarks of the
three workshops are limited, as their applying. We must also point out the possibility of
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countermarking some pieces (outside the local coinage), only to be accepted on the
internai market. Nonetheless, the use of this procedure, probably during the 2nd_1st
centuries BC, reveals the fact that the cities were not capable any longer to procure,
locally or from imports, metal resources for the striking of other coins, necessary in the
economic and commercial process, and this constituted a very important stake for the
continuation in a positive sense of the respective process. In this respect, it is difficult to
say if we are talking of a general crisis in the Greek world or only of a local-zonal one.
Countermarks appear singularly, sometimes in groups of two, three or even four,
offering the possibility of formulating some hypotheses regarding the repetition of this
procedure severa! times in a row, in our case, on the same coins, or on the same side.
Also, it has been suggested, for a long time, at the hypothetical levei, that some
successive financial reforms might have existed in the case of this workshop. But, may a
time, the same countermark on the same type of coin has not been placed on the same
spot, and this varied rather often. Also, the same model of countermark can have
variable dimensions. The differences in diameter of the same type of countermark could
also indicate a chronological distance of imprinting. We are certain of the fact that a
type of countermark can be imprinted severa] times, from a chronological point of view,
within the same city. It is likely these time differences are not very great, but they can
stretch even on a decade. We also do not believe in the concordance between a certain
monetary magistrate present on a coin and a certain countermark. The eventual
situations can be unquestionably considered exceptions and anomalies in the general
process of countermarking on the three colonies' own coins. Perhaps we should talk, in
general, even of a monotony of the types, depending on the characteristic and the origin
of each city, although there are details of rendering, especially iconographic ones, which
have variations and significant differentiations, probably also owing to slight occasional
modifications. The portraits on the countermarks have been made by engravers or
skilled artists who, nevertheless, will remain forever unknown.
At the same time, we must state that the iconographic and, implicitly, the die
differences, sometimes just pertaining to detail, present from one countermark of the
same type to another, makes us think ofthe partitioning ofthe issuer's origin. Naturally,
where a certain monetary type is issued by one city only, the countermarks with the face
of the same deity surely belong, first and foremost, to the respective monetary centre. It
is also true that certain countermarks, as a type, belong to severa! centres, since they
appear on coins of a different issuer. In other words, we would attribute some
countermarks on the basis of monetary tradition, but we believe it is still too little in
order to obtain certainties, lacking diversified arguments. From our point of view, this
problem continues to be subject to investigation, depending also on the enriching of the
data base, of the existing information. We must also identify, on the coins issued by the
three west-Pontic colonies from Dobrudja, the presence of some countermarks which
belonged to other centres.
The use of the tabbing probably in the 2nd_1st centuries B. C. reveals that the
discussed fortresses weren't capable no more of securing, locally or from imports, metal
resources for another issues, necessary for the economic and commercial process. It is
difficult to specify if this was about a general crisis in the Greek world, or just a local
one. It is certain that there has been a mechanical procedure for these issues, and as
evidence we have the presence of the numismatic document.
The Romanian (and not only) numismatic research was appealing, owing to the
problems and complexity that characterize it, to the multitude of aspects that have still
not been elucidated in an acceptable manner, more so as it refers to an extremely
important period for the evolution of the monetary process in Dobrudja and beyond its
"frontiers", north of the Danube, through monetary circulation. The problems of the
numismatics of the west-Pontic colonies from Dobrudja remain just as interesting, now
more than ever before, and it is still capable of offering us pleasant and fascinating
surprises.
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epocă autonomă

De puţin timp, un articol al nostru privind contramarcarea monedelor oraşelor vestpontice dobrogene în epocă autonomă, a văzut lumina tiparului (Talmaţchi 2006a 807-813).
Cantitatea impresionantă de informaţii oferite de noile lucrări apărute, datorate monedelor
rezultate din săpăturile arheologice, respectiv din descoperiri întâmplătoare şi a numeroaselor
cataloage de licitaţii, la care am avut între timp acces, ne-a prilejuit posibilitatea de a reface
informaţia apărută în articolul menţionat anterior (scris, de fapt, în urmă cu aproximativ trei ani
în raport cu data publicării), completând-o în mod semnificativ, concluziile finale fiind, în mod
evident, mult mai diversificate şi mai consistente.
Contramarcarea unei monede era realizată de către o instituţie emitentă a unui oraş
grec, care dispunea de un atelier monetar şi de posibilităţile tehnice de realizare a sa. Astfel, prin
intermediul unei autorităţi politice, o monedă, care de cele mai multe ori era scoasă din uz, prin
primirea uneia sau a mai multor contramărci oficiale succesive căpăta din nou valoare de piaţă
în interiorul oraşului respectiv sau a imediatului teritoriu de influenţă (Callatay 2000 119).
Aceasta sau acestea devin mărci cu origine, identificabile (Price 1983 7). În concluzie
contramarca era un semn de control pus pe o monedă deja bătută, cu ajutorul unui poanson (G.
le Rider 1975 30).
Acest procedeu putea fi aplicat asupra monedelor locale sau a celor venite din afară,
aparţinând altor centre greceşti emitente de monedă. Prin astfel de măsuri se producea o
dezavantajare a unor emisiuni monetare în raport cu altele (Seyring 1966 1-11), acordându-li-se
preferenţial o valoare convenţională, favorabilă pieţei locale. Era unul din procedeele comode
prin care se obţinea rapid un beneficiu financiar substanţial, solicitând în schimb cheltuieli
minime (Seyring 1968 185-192). Acţiunea era necesară atunci când statul sau oraşul respectiv,
din cauze diverse (puteau fi şi cauze pur ocazionale sau accidentale (G. le Rider 1975 38) dar cu
precădere din necesităţi economice, avea o nevoie imediată de numerar (Callatay 1999 110). Cu
alte cuvinte, o monedă demonetizată putea fi din nou acceptată dacă primea una sau mai multe
contramărci. De asemenea, procedeul, în anumite condiţii, asigura o supraevaluare a unor
emisiuni locale în raport cu monedele altor centre concurente (M0rkholm 1982 298-300).
De la bun început ţinem să subliniem faptul că procedeul contramarcării a apărut în
perioada elenistică, atunci când situaţia economică a multor oraşe greceşti era în declin, fiind
stringentă nevoie în ceea ce priveşte supravegherea administrativ-financiară a operaţiunilor
monetare (Lenorrnant 1897 45), situaţie valabilă şi pentru cele trei colonii vest-pontice dobrogene.
Pe coasta de vest a bazinului pontic, contramarcarea a fost preferată pe monedele de
bronz (pentru monetăria de la Odessos găsim informaţii la Topalov 2004 52-67, pentru cele de
la Mesambria şi Apollonia Pontica la Lazarenko 2004-2005 143-163), deşi în restul lumii
greceşti s-a practicat şi pe cele din argint (Rebuffat 1996 120). Însă, contramarcarea monedelor
de argint nu a fost făcută în acelaşi timp cu cea petrecută pe monedele de bronz, fiind mai
timpurie (Poenaru Bordea 1968 113). Interesant este că acest procedeu a continuat pe monedele
de bronz şi în perioada timpurie a dominaţiei romane, în oraşele din Dobrogea şi din Thracia.
Numărul mare al contramărcilor şi diversitatea modelelor alese de către respectivele ateliere
monetare a permis realizarea unor grupe tipologice, pentru perioada romană, pentru o
contramarcă (cu mai multe variante), pentru două contramărci, etc. (Draganov 1991 504 şi 506;
Martini 2002 215-226; Martini, Paunov 2004 159-173).
Din punct de vedere tehnologic procedeul contramarcării era realizat „la cald", prin
imprimare, de obicei (dar nu în mod absolut), în poziţiile marginale ale câmpului monedei
(Pedroni 1995 19, 23) - acest fapt permitea de la început crearea unor zone libere care ar fi putut
servi imprimării unor viitoare contramărci-.
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Începem discuţia pnVltoare la contramarcarea monedelor oraşelor vest-pontice
dobrogene în epocă autonomă cu cea mai timpurie colonie şi totodată principalul atelier
monetar, Histria. Procedeul contramarcării a fost folosit, pe monedele din bronz, dar, mult mai
puţin decât ne-am fi aşteptat. Contramărcile au fost aplicate, preponderent, pe monede de
dimensiuni mai mari, din tipurile Apollo, Demetra şi Apollo pe omphalos. Ar mai fi de adăugat
faptul că pe o singură piesă din tipul Istros se semnalează prezenţa unei contramărci, din păcate
fără a fi oferite din punct de vedere iconografic şi alte detalii referitoare la poziţia şi personajul
prezent (Poenaru Bordea, Mitrea 1993 307, 313, nr. 42).
Pe emisiunile de modul mare din tipul Apollo întâlnim mai multe contramărci ca de
exemplu: cea cu capul zeiţei Atena cu coif (SNG IX pi. IX nr. 262; SNG Stancomb Appendix pi.
VI nr. 106; Donoiu 1997b 79, nr. 127; SNG XI pi. IX nr. 188; Grămăticu 2007 112, nr. 4), cu
capul Gorgonei văzută din faţă (Donoiu, Ioniţă 2001, 3), o liră (?) (Moisil 1912 2, nr. 17; Sutzu
1912-1913 367, nr. 30), capul zeului Apollo (Mihăilescu-Bîrliba, Poenaru Bordea 2000 314, nr. 3
?) 1, cel al lui Hermes acoperit cu petasos (Gerasimov 1946 56, nr. 8; SNG Stancomb Appendix
pi. VI, nr. 107; SNG XI pi. IX, nr. 190; Talmaţchi 2002-2003 375, nr. 170), cel al zeului Helios,
radiat, văzut din faţă (Bucovală 1967 51, nr. 8; Donoiu 1997b 75, nr. 113; Grămăticu 2007 111, nr.
1), apoi capul unui personaj în vârstă, cu barbă, cu o pălărie alungită şi cu bor accentuat (credem
că, totuşi, nu Hermes) (Stambuliu 2004 67, nr. 296) şi nu în ultimul rând un alt personaj
masculin, foarte distrus ca reprezentare (aproape că au rămas doar detalii minuscule globulate),
greu de identificat şi corelat cu o anumită divinitate 2 • Toate aceste zeităţi sunt orientate spre
dreapta. Contramărcile sunt aproximativ circulare, dispuse pe avers, cu diametre de 6/9/ sau 9
x 10 mm şi sunt aplicate în zona central-stângă a câmpului monetar, în partea central superioară
sau doar centrală a exemplarelor. În cadrul acestui tip monetar nu avem doar piese
contramarcate cu o singură impresiune, ci şi cu două. În acest sens amintim prezenţa pe avers a
contramărcilor cu capul zeului Helios, radiat, văzut din faţă (circulară, 5 sau 5-6 mm, aşezată, în
general, în zona centrală a câmpului monetar, uşor deviată spre stânga sau spre dreapta,
respectiv spre partea superioară sau spre cea inferioară) şi apoi cu capul zeului Hermes, văzut
din profil, orientat spre dreapta (circulară, 6 sau 6,5 mm, dispusă, în general, în jumătatea
inferioară a câmpului monetar în stânga jos sau central jos, respectiv central-stângă a monedei)
(Iuga 1987 296-297; Grămăticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 25, nr. 1, pi. 1, cat. 1, 26,
nr. 2-3, pi. I, cat. 2-3, 27, nr. 4-7, pl. 1, cat. 4-7, 28-29, nr. 8, pl. 1, cat. 8, 29, nr. 9-10, pl. I, cat. 910). Uneori, contramarca cu capul lui Hermes este bătută peste cea cu Helios oferindu-ne o
eventuală diferenţă cronologică de imprimare între cele două. Amintim şi o altă situaţie, cu
capul cu petasos al lui Hermes (circulară, 6 mm), respectiv parasemonul acvilă pe delfin (ovală,
6 x 5 mm)3. Tot două contramărci, dar de data aceasta una pe avers şi cea de a doua pe revers,
prezintă două exemplare, prima cu capul zeului Helios, radiat, văzut din faţă, iar pe revers capul
Athenei, văzut din profil, orientat spre dreapta (Regling 1910 637, nr. 2406, 3 var. şi 4). Dincolo
de aceste contramărci prezente pe piesele de modul mare, pe o singură piesă din tipul Apollo, de
modul mai mic (14 mm), apare pe avers, spre stânga jos, în câmpul monetar, o contramarcă
circulară (5,8-6 mm), cu reprezentarea unei stele cu 8 raze4.

monedă se află în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 65565; o altă piesă, cu o
de dimensiuni mari (circulară - 12,5 mm) se află într-o colecţie numismatică particulară din
România (pi. I, nr. 17).
2
Moneda se află într-o colecţie privată din Constanţa.
3 Piesa monetară face parte dintr-o colecţie particulară din România.
4 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 64540.
1

O astfel de

contramarcă
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Pe monedele din tipul Demetra, apare fie doar câte o contramarcă, fie avem două astfel
de imprimări (pl. I, nr. 1-9) . În primul caz enumerăm capetele lui Apollo (SNG Stancomb
Appendix pl. VI, nr. 103)s, Ares (Moisil 1912 3, nr. 28), Helios (Macrea 1936 150, nr. 11, 152, nr.
17), Hermes - circulare, 5,5/5,6 mm - (Moisil 1936 29, nr. 260; Macrea 1936 150, nr. 10;
Poenaru Bordea 1971, 330, nr. 6; Preda, Nubar 1973 121, nr. 513, 122, nr. 517; Stambuliu 2004
71, nr. 314; Petac 2005 8, nr. 17; Jean Elsen 86 nr. 100; SNG Deutschland 1985 tafel 10, nr.
241)6, al Demetrei (Moisil 1912 3, nr. 27; Ruzicka 1928 230, nr. 474 b; Preda, Nubar 1973 121, nr.
503-504), al Atenei acoperit cu coif şi panaş, fie circulară de 6,5 mm, fie ovale de 8,7 x 9,6
(Gerasimov 1946 60, nr. 10, pl. 26, nr. 12; SNG IX pl. IX, nr. 262; SNG Stancomb Appendix pl.
VI, nr. 101-102; SNG XI pl. IX, nr. 199) şi al unui personaj masculin cu cască (Stambuliu 2004
67, nr. 297), fiind poziţionate pe avers, de obicei, în jumătatea inferioară a câmpului monetar,
circulare, oscilând spre stânga, dreapta sau centru, cu dimensiunile de 7-7,5 mm. Remarcăm şi o
altă situaţie cu o contramarcă circulară ce redă emblema cetăţii, acvilă pe delfin, orientaţi spre
stânga (9 mm)7. Atragem atenţia asupra prezenţei unor contramărci de modul mare, mai întâi o
contramarcă cu capul lui Helios, văzut din faţă, de formă circulară - 12 mm - (Stambuliu 2004
68, nr. 300), apoi, cea cu capul lui Hermes, tot circulară - 10 mm - (Stambuliu 2004 68, nr.
302)8. De asemenea, mai amintim şi câteva contramărci cu capul zeiţei Atena acoperit cu coif,
fie de dimensiune mare (12 mm), circulară9, fie medie, tot circulară (de 8,7 mm, dispusă în
partea superioară a câmpului monetar) 10, sau ovală (8,7 x 9,6 mm) 11 • Toate aceste contramărci
sunt imprimate în zona centrală a monedei, ocupând o mare parte din suprafaţa ei.
În al doilea caz, apar, tot pe avers, pe de o parte, Demetra (cap orientat spre dreapta, 1112 mm) şi emblema cetăţii, acvila pe delfin (orientată spre stânga, 9 mm) 12 , pe de altă parte,
Helios (cap văzut din faţă, 7 mm) şi Demetra (cap orientat spre dreapta, 7 mm) 13, dar şi Atena
(cap văzut din profil, acoperit cu un coif, 7 mm) şi emblema cetăţii - acvilă pe delfin de 7 mm (Stambuliu 2004 53, nr. 224) sau Helios (cap văzut din faţă, circulară, 6 mm) şi Hermes cu
capul orientat spre dreapta, în profil, circulară, de 5,5 sau 6 mm (Gerasimov 1946 53, n. 3;
Macrea 1936 148-149, nr. 2, 149, nr. 3, 5, 7, 150, nr. 8-9, 151, nr. 14-15; Preda, Nubar 1973 121,
nr. 500; Talmaţchi 2003 190, nr. 138) 14. În sfârşit, fie un cap masculin radiat (orientat spre
dreapta, 7 mm, aşezată în zona central stângă a câmpului) alături de capul lui Hermes (orientat
spre dreapta, 7 mm, dispus în stângajos) 1s, fie capul lui Helios, văzut din faţă cu coroană de raze
alături de un „cap bărbătesc (?)" orientat spre dreapta (Macrea 1936 149, nr. 6, 151, nr. 13, 16).
De asemenea, putem aminti şi prezenţa capului Demetrei, cu văl, orientat spre dreapta (dispusă

5 O astfel de monedă se află şi într-o colecţie particulară.
6 Trei astfel de monede cu aceeaşi contramarcă se află şi

în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 7838, 13684 şi 58626; o altă piesă se află într-o colecţie
numismatică particulară din România.
7 Piesa monetară face parte dintr-o colecţie particulară din România.
s O astfel de monedă, cu aceeaşi contramarcă, se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională
şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 65564.
de monedă, cu aceeaşi contramarcă, se află în colecţia numismatică
şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 57777.
10
Piesa face parte dintr-o colecţie particulară din România.
11 Piesa face parte dintr-o colecţie particulară din România.

9 O astfel

a Muzeul de Istorie Naţională

Un astfel de exemplar se află în colecţia numismatică a ICEMT la nr. de inv. 39830; două astfel
exemplare se află şi în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr.
inv. 14871 şi 68467.
1J Două monede cu aceste contramărci se află într-o colecţie privată din România.
1
4 Menţionăm totuşi faptul că autorii pun sub semnul întrebării identificarea celor două personaje
monedă); adăugăm şi o altă piesă aflată într-o colecţie particulară.
1
s Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr.
inv. 64705.
12
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în partea central superioară a aversului), plus capul Atenei cu cască, circulare (8,7 mm)
(adăugăm un alt exemplar, probabil cu aceleaşi contramărci, la Poenaru Bordea, Ocheşeanu,
Popescu 1998 87, nr. 72) 16 • În sfârşit, adăugăm prezenţa a două contramărci ilizibile, pe aversul
unui exemplar din tipul analizat, care ar putea sau nu să facă parte din perechile de contramărci
enumerate anterior (Mihăilescu-Bîrliba, Poenaru Bordea 2000 315, nr. 6). Corelarea a două
astfel de contramărci ne oferă şi sugestii despre anterioritatea unei contramărci faţă de cealaltă,
ca spre exemplu: contramarca cu emblema cetăţii o suprapune pe cea cu Demetra, respectiv cea
cu Demetra o suprapune parţial pe cea cu Helios. Sau în alt caz, cea cu Atena o suprapune pe cea
cu emblema cetăţii.
De asemenea, pe cel de al treilea tip monetar analizat, Apollo pe omphalos, putem găsi
una sau două contramărci (pl. I, nr. 15). Când este o singură contramarcă, apare capul Atenei cu
coif, orientat spre dreapta, poziţionat în jumătatea superioară-stângă a aversului monetar, fiind
circulară, de 6,4/6,5 mm (Talmaţchi 2000 207, nr. 244; Grămăticu, OberHi.nder-Târnoveanu
2003-2005 29-30, nr. 11) 1 7, apoi un spic de grâu (Preda, Nubar 1973 125, nr. 571, poate şi nr. 541;
Grămăticu, Ioniţă 2006-2007 66), un caduceu înaripat (Preda, Nubar 1973 125, nr. 558 şi 569;
Grămăticu, Ioniţă 2006-2007 66), un cap orientat spre dreapta, văzut din profil, a zeului Apollo
(circulară, 7 mm), dispus în partea stângă superioară a câmpului monetar (Talmaţchi 2000 207,
nr. 243) şi într-un ultim caz, capul unui personaj probabil feminin, cu păr cârlionţat, orientat spre
dreapta (6 mm), contramarca fiind dispusă în zona superioară stângă a câmpului monetar
(Stambuliu 2004 70, nr. 311)18 • Atunci când apar două contramărci, deşi întotdeauna una este
indescifrabilă, cea de a doua este cu capul lui Hermes (Preda, Nubar 1973 125, nr. 558, 569).
În continuare prezentăm o serie de contramărci apărute pe monede asupra cărora nu
avem certitudinea că sunt emise de către cetatea milesiană, dar care par a fi, după părerea
noastră, atribuite respectivei monetării. Pentru început ţinem să precizăm apariţia unei
contramărci cu capul Atenei acoperit cu un coif corintian, orientat spre dreapta, imagine care,
din punct de vedere iconografic, se apropie foarte mult de cea prezentă, în general, pe monedele
de bronz emise de Histria în epoca autonomă (Talmaţchi 2000 193, 208, nr. 248-263) 19. Ea
apare imprimată pe un număr de 19 piese, care se prezintă sub forma unor pastile de bronz,
folosite intens în circulaţie, probabil distruse pe avers şi revers şi datorită procesului
contramarcării (pl. I, nr. 10-14). Precizând că această contramarcă ar putea fi realizată în acest
atelier, menţionăm că ea nu are o formă circulară (ca marea majoritate a contramărcilor
prezente pe monedele histriene), ci mai degrabă ovală, cu dimensiunile de 9 x 11 mm. Pe o
monedă de "tip scitic", bătută pentru Kanites, identificăm pe avers o contramarcă interesantă,
cu atât mai mult cu cât se poate face o asociere cu magistratul monetar prezent pe reversul
exemplarului monetar. Pe avers întâlnim, în partea stângă jos a câmpului monetar, o
contramarcă cu imaginea roţii cu patru spiţe (circulară, 7 mm). Pe revers, la baza câmpului
monetar apare prescurtarea numelui magistratului APIX. Aşa cum am arătat într-un material
proaspăt publicat de către noi (Talmaţchi, Sandor 2006-2007 49), din punct de vedere
cronologic, este foarte dificil de stabilit o corelaţie între magistratul Aristagoras, fiul lui
Apaturios de la Histria şi prescurtarea APIX de pe moneda analizată. Respectivul magistrat
monetar este menţionat la o diferenţă de timp de aproximativ 100-150 de ani faţă de perioada
lui Kanites (prezent probabil pe emisiunile histriene autonome târzii din tipul Apollo pe
Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
O altă piesă se află într-o colecţie numismatică particulară din România.
18 Un astfel de exemplar se află şi în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 65563.
19 Alte trei exemplare sunt încă inedite şi se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa la nr. de inv. 58563, 58568 şi 64699.
16
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omphalos). Regele Kanites a fost cunoscut, nu numai din documentele numismatice, ci şi din
cele epigrafice. Astfel, lângă Odessos, a fost descoperită o inscripţie în care este menţionat
"regele Kanites, regele Sciţilor" (Knechtel 1919 28), protector statornic al centrului grecesc
amintit, fapt petrecut cândva în secolul al Ii-lea a. Chr. (Pippidi, Berciu 1965 233). Această
inscripţie îl onora şi îi acorda o serie de privilegii comerciale grecului Chermeois din Antiohia,
fiu al lui Asclepiodoros, consilier al regelui scit (Taceva 1995 8). Indirect, am ezita să considerăm
şi Histria ca un centru emitent al monedelor de „tip scitic" Dar, totodată, prezenţa contramărcii
cu simbolul roţii ne permite susţinerea eventualei sale contramarcări de către autorităţile locale
de la Histria, la un moment dat, atunci când piesa era prezentă în masa monetară circulantă de
pe piaţa locală.
Apoi, pe un exemplar de dimensiuni şi de o greutate apreciabilă (5,40 g), apare o
contramarcă cu emblema oraşului, acvilă pe delfin (pl. I, nr. 16), cu orientarea spre stânga
(Gerhard Hirsch 183 16, nr. 131, tafel 8, nr. 131)20 • Această contramarcă are dimensiuni mari, de
16 mm, acoperind întreaga suprafaţă, probabil a aversului. Reversul este şters în totalitate,
probabil, după cum bănuim noi, ca şi în alte cazuri, datorită procesului de imprimare a
contramărcii. Şi această contramarcă o considerăm ca fiind realizată în cadrul atelierului
monetar histrian. Pe piesele de bronz bătute pentru Lysimach, emise în varii ateliere
"macedonene", se întâlnesc pe revers, în mod frecvent, contramărci de mari dimensiuni (acestea
acoperă aproape integral pastila piesei), circulare, cu emblema cetăţii milesiene, acvila pe delfin,
întreg ansamblul fiind orientat spre stânga, deasupra scenei apărând numele cetăţii, IITPI
(Knechtel 1904 12, nr. 2; Ruzicka 1917 105, nr. 457z; Gerasimov 1946 53, pl. 27, 3). Pe o altă
piesă ce nu poate fi încadrată unui anumit tip monetar de la Histria (din punctul nostru de
vedere), apare aceeaşi contramarcă de mari dimensiuni (ovală, 12 x 14 mm), cu întreaga
emblemă, imaginea fiind redată spre stânga (Miinz Zentrum Rheinald 77 10, nr. 107). Pe o
emisiune a lui Cassandru întâlnim aceeaşi contramarcă, cu numele cetăţii prescurtat IIT, plus o
a doua contramarcă, se pare că „un cap nedesluşit" (Sutzu 1912-1913 368, nr. 36). Pe o monedă
ce prezintă pe avers capul Atenei orientat spre dreapta, este imprimată o contramarcă ce
reprezintă o acvilă pe delfin orientaţi spre stânga, iar în partea de sus legenda IITPI. A doua
contramarcă, mai mică, circulară, este imprimată uşor peste prima şi reprezintă o bufniţă, la
rândul ei orientată spre stânga (Lazarenko 2002 1069)21 • Dacă prima contramarcă pare a
aparţine Histriei, nu acelaşi lucru îl putem afirma şi în cazul celei de a doua, imprimată probabil
la Agathopolis (Lazarenko 2002 1069). Un aspect important ce rezultă din analiza piesei
monetare este distanţa apreciabilă parcursă de aproximativ 400 de km. între cele două
contramarcări, măsurată între Histria şi Agathopolis (Lazarenko 2002 1069), şi apoi din nou
spre nord, fapt posibil de demonstrat prin intermediul contramărcilor, pentru emisiunile
monetare de bronz (Lazarenko 2002 1069-1070).

'"Unde se face referirea că piesa ar fi făcută din plumb!
" Respectiva monedă a fost descoperită în sud-vestul districtului Dobrici, în sudul Dobrogei (nord-estul
Bulgariei).
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Tabelul I.

Situaţia contramărcilor

Histria în

prezente pe diverse tipuri monetare emise de

epocă autonomă
Contramărci

Nr.
crt.

Tip monetar

1

Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)

1

Atena

1

Gorgonă

1

Liră

1

Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Apollo (modul mare)
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra
De metra
Demetra
De metra
De metra
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra
Apollo pe omphalos
Apollo pe omphalos
Apollo pe omphalos
Apollo pe omphalos
Apollo pe omphalos
Apollo pe omphalos
Kanites
?
?
Atena (dar nu de la
Histria)

1

Apoli o
Hermes
Helios
Personaj masculin cu barbă şi pălărie alungită,
cu trăsături fizice ale unei persoane în etate
Personaj masculin
Stea
Helios/Hermes
Hermes/acvilă şi delfin
Helios/ Atena
Apollo
Ares
Helios
Hermes
De metra
Atena
Personaj masculin cu cască?
Acvilă şi delfin
Demetra/acvilă pe delfin
Helios/Demetra
Atena/acvilă pe delfin
Helios/Hermes
Cap radiat (Helios)/Hermes
Capul unui personaj masculin/Helios
Demetra/ Atena
Atena
Spic de grâu
Caduceu înaripat
Apoli o
Capul unui personaj feminin
Capul unui personaj/Hermes

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

Nr.
contramărci

1
1
1

1
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1

APU:

1
1

Atena
Acvilă şi delfin

2

Acvilă şi delfin/bufniţă

Callatisul, de asemenea, contramarchează piesele monetare autonome de bronz. Aceste
contramărci sunt considerate ca fiind unele din cele mai frumoase din toată numismatica
greacă, impunându-se prin calitatea artistică deosebită (Gramatopol 1982 75).
Din punct de vedere al procesului contramarcării, la Callatis, ne vom opri asupra a patru
tipuri monetare, şi anume Demetra, Dionysos, Herakles şi Apollo.
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Pe monedele din tipul Demetra întâlnim cea mai mare parte a contramărcilor
considerate ca aparţinând acestei cetăţi, ele fiind dispuse pe avers (pi. II, nr. 1-5, pi. II, nr. 1011). Putem menţiona contramărci apărute în mod individual cu capul lui Hermes acoperit cu
petasos, circulare, de 5/6,7/6,8 x 6,9 mm în diametru, dispuse în partea stângă sau centrală jos
a câmpului monetar (Talmaţchi 2003-2005a 10, nr. 6; Grămăticu, Ioniţă 2006-2007 60, nr. 34)22, respectiv o rozetă (stea?) cu 8 petale/raze? - circulară, 5 sau 7 mm în diametru, dispusă fie
în partea stângă jos a câmpului monetar, fie uşor centru-stânga - Moisil 1912 11, nr. 15; Sutzu
1912-1913 362, nr. 4; Ruzicka 1917 tafel XXVII, nr. 225; SNG XI 2000 pi. V, nr. 89; Talmaţchi
2002-2003 365, nr. 2; Talmaţchi 2003 192, nr. 170, 171, 173; Talmaţchi 2003-2005a 10, nr. 5) 2 3.
Mai cunoaştem şi prezenţa, într-un singur caz, a unei contramărci cu „un cap bărbos" (Knechtel
1908 35, nr. 21). Avem şi situaţii când apar câte două contramărci pe avers, spre exemplu capul
sau bustul zeiţei Artemis (circulară, 5 mm) şi o rozetă cu 8 petale - circulară, de 8 mm (Gerasimov 1946 55, nr. 4, pi. 12, nr. 18; Rogalski 1956 121-123, nr. 1; SNG XI pi. V, nr. 90) 24 ,
ambele fiind dispuse în partea central stângă a câmpului monetar, cea cu Artemis suprapunândo pe cea de a doua sau dispuse în partea stângă superioară şi inferioară a câmpului monetar,
fără nici o suprapunere. Mai putem adăuga situaţiile pe avers cu contramarca ce reprezintă
capul zeiţei Demetra (circulară, 5 mm), dispusă în zona centrală a aversului şi o a doua cu rozeta
cu 8 petale (circulară, 5 mm), dispusă în partea centrală a jumătăţii inferioare a câmpului
monetar (Moisil 1912 11, nr. 14; Sutzu 1912-1913 363, nr. 5; Ruzicka 1917 tafel XXVII, nr. 225 a;
Pauker 1938 109, nr. 22; Donoiu 1975 53-54, pi. I, nr. 2), respectiv o contramarcă cu capul zeului
Apollo, văzut din profil, orientat spre dreapta (aşezată în zona centrală inferioară a câmpului
monetar, circulară, 7 mm) şi o alta cu rozeta cu 8 petale (circulară, 5 mm), poziţionată în
jumătatea superioară, uşor central dreaptă 2 s.
De asemenea, mai adăugăm apariţia a două contramărci, ambele cu reprezentarea
capului lui Hermes cu petasos - circulare, de 5 mm - (SNG XI pi. V, nr. 92), respectiv în alt caz
un personaj probabil masculin, tânăr (circulară, 5 mm), şi o stea cu 8 raze - circulară, de 5 mm (Stancomb 1996 155, nr. 1) 26 • În sfârşit, s-ar mai putea aminti alte două combinaţii şi anume
prezenţa pe avers a altor două contramărci, din care una este cu capul Demetrei spre dreapta
(circulară, de 5 mm), iar cea de a doua este o rozetă sau o stea, cu 8 petale sau raze - circulară,
de 4 mm - (Sutzu 1912-1913 363, nr. 5; probabil şi SNG XI pi. V, nr. 91). Pe unul din exemplarele
corespunzătoare ultimului context, contramarca cu Demetra suprapune pe cea cu rozeta/steaua
cu 8 petale/8 raze 2 7. Ultima situaţie pe care o prezentăm cuprinde pe avers contramarca cu
capul zeului Hermes, orientat spre dreapta (circulară, 5 mm, aşezată în partea inferioară a
câmpului monedei, spre stânga jos) şi cea cu capul zeiţei Demetra, orientată spre dreapta
(circulară, 8 mm, redată în partea superioară a câmpului monetar spre dreapta sus) 28 •
Tipul monetar ce prezintă pe avers capul zeului Dionysos (cu o cunună pe revers) poate
avea, pe avers, contramărci (pi. II, nr. 6-14, pi. III, nr. 1-7) fie cu reprezentarea capului zeiţei
Demetra (ovală, 6 x 8 mm, dispusă în partea dreaptă, jos, a câmpului monetar) (SNG XI pi. V,
nr. 86), fie cu capul lui Apollo (H. D. Rauch 9 nr. 142), circulară, văzut din profil şi orientat spre
"Alte trei exemplare se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
la nr. de inv. 832, 46102 şi 59404.
2
:i Adăugăm două exemplare aflate în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 54904 şi 54905.
2 • O astfel de monedă, cu aceeaşi contramarcă, se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 58529.
2
s O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
la nr. de inv. 66950.
26 O astfel de monedă inedită se află în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 77296.
' 7 Moneda se află în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 59389.
' 8 Moneda se află în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 66954.
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dreapta, într-o reprezentare iconografică ce se aproprie foarte mult de redarea capului lui Apollo
pe monedele de modul mic emise de Histria, fie cu capul Artemidei - cele mai numeroase,
circulare, de 5-6 mm, dispuse în partea de jos a câmpului monetar, spre stânga, dreapta sau pe
partea centrală - (Pick 1898 103, nr. 224; Ruzicka 1913 8, nr. 222 a, 9, nr. 222 b, 224 c; Ruzicka
1917 tafel XXVII, nr. 222 c; Moisil 1944 11, nr. 100, 14, nr. 129-131; SNG Danish 1982 pi. 4, nr.
178; Stancomb 1996 155, nr. 8; SNG XI pi. IV, nr. 77; Talmaţchi 2002-2003 365, nr. 4; Petac
2005 14, nr. 54, 15, nr. 57; Fritz Rudolf Klinker 94 nr. 513; Gorny 134, nr. 1160)29, fie cu capul
zeiţei Atena acoperit de un coif (Knechtel 1904 10-14; Knechtel 1908 30, nr. 1; Rogalski 1956
121-123, nr. 2), tot atât de probabil cu capul lui Hermes - circulară, de 5 mm, dispusă în partea
stângă jos a câmpului monetar - Moisil 1936 31, nr. 283; SNG XI pi. IV, nr. 78; Talmaţchi 2003
191, nr. 162)3° şi în sfârşit, fie un alt personaj (masculin sau feminin) cu o coroană mai mult
punctată pe cap - ovală, 7 x 10 mm, dispusă în partea centrală-inferioară a câmpului monetar (Auction Zlirich 29 nr. 145). În trei cazuri cunoaştem prezenţa a două contramărci pe acelaşi
avers, pe de o parte capul zeului Apollo, văzut din profil, orientat spre dreapta (circulară, 8 mm),
dispus în partea centrală a jumătăţii superioare a câmpului monetar şi capul zeiţei Artemis,
văzut tot din profil şi orientat spre dreapta (circulară, 6 mm)3 1 , poziţionată în partea centrală a
jumătăţii inferioare a câmpului monetar, pe de altă parte una reprezentând roata cu 6 spiţe
(circulară, 5 mm), cea de a doua fiind, din păcate, ilizibilă (Iliescu, lsăcescu, Gramatopol,
Popescu 1967 6, nr. 10 unde rozeta s-ar putea să aibă şase şi nu şapte spiţe); Talmaţchi 2003
192, nr. 169). Pe o altă piesă, este posibil la contramarca ilizibilă să fie redat capul zeiţei Artemis,
văzut din profil şi orientat spre dreapta3 2 • Amintim apoi prezenţa primei contramărci (circulară,
poziţionată în partea central stângă a câmpului monetar) cu reprezentarea capului lui Apollo
(masiv, puternic reliefat), iar a doua cu capul zeiţei Atena, împodobit cu coif şi panaş (circulară,
poziţionată în partea central inferioară a câmpului monetar), orientat spre dreapta, ambele
imagini fiind redate tot din profil (Gorny 142, nr. 1220). Ultima situaţie prezintă capul Demetrei
cu văl, văzut din profil, orientat spre dreapta, contramarca fiind aşezată pe partea centrală a
câmpului monetar (circulară), iar a doua cu capul lui Hermes, acoperit cu petasos, văzut din
profil, orientat spre dreapta, în partea inferioară a câmpului monetar, circulară33. Într-un singur
caz contramarca cu Hermes o suprapune pe cea cu Demetra34. Apoi adăugăm asocierea dintre
contramărcile cu capul Demetrei şi capul zeiţei Atena acoperit cu un coif, ambele văzute din
profil, orientate spre dreapta (Fritz Rudolf Klinker 89 nr. 1128).
Pe următorul tip monetar analizat, cel cu Herakles, pe monedele de bronz (pe revers cu
spicul de grâu, măciucă şi tolba cu săgeţi) cunoaştem în mai multe cazuri (a pieselor ce aparţin
magistratului &I) prezenţa pe avers a unei contramărci circulare ce redă o stea cu opt raze (5,2
mm; 5,4 mm; 5,8 mm) (Grămăticu, Ioniţă 2004 5; Grămăticu, Ioniţă 2007 20-22, no. 2a, 4d, 5a5b, pi. III, no. 49, 55, 58).
În sfârşit, pe emisiunile monetare ce au pe avers capul zeului Apollo, apar atât
contramărci singulare, dar şi asociate câte două (pi. III, nr. 8-9). Contramărcile respective sunt
dispuse pe avers, în partea centrală a figurii divinităţii, la baza gâtului sau mai mult spre ceafă
(Teodor, Nicu, Ţau 1987 134). Pentru cazul contramărcilor individuale, amintim rozeta cu şase
O astfel de monedă, cu aceeaşi contramarcă, încă inedită, se află în colecţia numismatică a Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 58575.
3o Două exemplare se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la
nr.deinv.77299,77300.
3' O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr.
de inv. 49644.
3 2 Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
33 Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
34 Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
29
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petale în relief - circulară, dispusă în partea centrală a câmpului monetar - Teodor, Nicu, Ţau
1987 136, nr. 1; Oberlănder-Târnoveanu 1978 78-79, nr. 33), probabil capul lui Hermes acoperit
cu petasos - circulară, 5 mm, dispusă la baza gâtului lui Apollo-(CNG 57 38, nr. 253), un cap
masculin, văzut din profil, orientat spre dreapta (circulară, 5 mm), probabil Apollo (Teodor,
Nicu, Ţau 1987137, nr. 19, fig. 3/2; Talmaţchi 2003-2005a 10, nr. 10), apoi capul lui Apollo pe o
contramarcă mare (12,5 mm), circulară (imprimată în partea centrală a câmpului monetar):is,
dar şi altul deţinând barbă, orientat tot spre dreapta (Talmaţchi 2003-2005a 10, nr. 4), şi în
sfârşit, capul zeiţei Artemis- circulară, în partea centrală, respectiv inferioară a câmpului
monetar - (Sîrbu 1996 102, nr. 5; Dima, Popescu 2003 367, nr. 2). În cel de al doilea caz
enumerăm „perechile" rozetă (circulară)/capul Atenei acoperit cu coif şi penaj (circulară)
(Teodor, Nicu, Ţau 1987 134), apoi capul zeiţei Demetra (circulară)/capul zeiţei Atena
(circulară) (Teodor, Nicu, Ţau 1987 137, nr. 16), respectiv capul zeului Apollo (ovală, 6,5
mm)/capul zeiţei Atena - circulară, de 6 mm - (Teodor, Nicu, Ţau 1987 137, nr. 30, fig. 3/8;
Talmaţchi 2001128, nr. 66)36.
Ultima categorie de monede ale Callatis-ului pe care o analizăm este cea de argint, mai
exact tetradrahme şi drahme. Astfel, pe tetradrahme de tip Alexandru cel Mare, pe avers, apar
două contramărci. Ele redau, pe de o parte, capul zeiţei Demetra, orientat spre dreapta, cu
cunună de spice de grâu şi litera K (Pick 1898 99, nr. 209), respectiv alteori literele KA
(Gerasimov 1946 59, nr. 6). De asemenea, pot apare şi capul Demetrei cu cunună de spice şi
litera K, respectiv un spic de grâu şi legenda KAA (Pick 1898 99, nr. 210). Pe drahmele de tip
Alexandru III apar câte două contramărci - cea cu capul Demetrei cu cunună de spice orientat
spre dreapta şi litera K (Pick 1898 100, nr. 212), sau cea cu spicul de grâu şi etnicul KAA (Pick
1898 100, nr. 214; Gerasimov 1946 60, nr. 8) -, fie capul zeiţei Demetra, orientat spre dreapta,
cu cunună de spice de grâu orientat spre dreapta şi literele KA (Pick 1898 100, nr. 213;
Gerasimov 1946 60, nr. 7; Briidor Egger 1908 12, nr. 127), apoi altele, diferite de cele anterioare.
Spre exemplu, avem, una cu capul zeiţei Atena acoperit cu coif, orientat spre dreapta şi o a doua
cu literele KAA (Pick 1898 100, nr. 216; Gerasimov 1946 60, nr. 9). Următoarea piesă de argint
amintită este o tetradrahmă de tip Lysimach pe care apar două contramărci, ce redau, pe de o
parte, capul zeiţei Demetra, orientat spre dreapta, cu cunună de spice de grâu şi literele KA
(Gerasimov 1946 59, nr. 5). Pe o drahmă din acelaşi tip apare din nou capul zeiţei Demetra,
orientat spre dreapta, cu cunună de spice de grâu şi, pe de altă parte, litera K (Pick 1898 100, nr.
215). Două din contramărcile de mai sus, cea cu capul Demetrei cu cunună de spice, orientat
spre dreapta şi litera K, respectiv spicul de grâu şi etnicul KAA, apar pe o tetradrahmă de tip
Seleukos (Pick 1898 100, nr. 211), aceasta fiind o piesă rară pentru situaţia descoperirilor din
teritoriul dobrogean (Talmaţchi 2006b 52; Talmaţchi 2006c 65). De asemenea, a fost remarcată
prezenţa unei contramărci cu bustul zeiţei Artemis, destul de frecventă pe emisiunile de pseudoalexandri, care ar putea oferi un argument în favoarea recunoaşterii unei situaţii dificile a
oraşului în jurul anului 180 a. Chr. (Poenaru Bordea 1978 16).
În finalul prezentării contramărcilor imprimate de monetăria locală am adăuga şi o
contramarcă, redată într-un cartuş dreptunghiular, în care apar literele l:!l (Netzhammer 1912
87; Moisil 1957 245, nr. 28), probabil numele prescurtat al unui magistrat monetar. Imprimarea
a avut loc pe un pond callatian datat în epocă autonomă.
La o primă vedere, credem că se întâmplă aceeaşi situaţie ca şi la Histria, adică, pe de o
parte, contramărcile apar pe avers, pe de altă parte ele şi-au găsit locul pe monede de
dimensiuni mijlocii şi mari, fapt determinat probabil de procedeul în sine care putea necesita o
face parte dintr-o colecţie particulară din Constanţa.
O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a MINAC la nr. de inv. 62691.

1s Piesa
:10
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atare stare de lucruri. Mai mult, probabil din cauza presiunilor exercitate asupra monedelor la
contramarcare, reversul, de cele mai multe ori, este total distrus sau doar estompat, aşa cum s-a
mai observat şi cu altă ocazie (Donoiu 1997a 4). Acest fapt nu credem că are vreo legătură cu
circulaţia pieselor respective, întrucât aversul arată destul de bine şi nu ne referim doar la câteva
exemplare.
Tabelul II.

Situaţia contramărcilor

Callatis în
Nr.
crt.

Tip monetar

1.

Demetra
Demetra
Demetra

1

De metra
Demetra
Demetra
Demetra
Demetra

2

Demetra
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos

2

Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Dionysos
Apoli o
Apoli o
Apoli o
Apo li o
Apolio
Apoli o
Apoli o
Apoli o

2

prezente pe diverse tipuri monetare emise de

epocă autonomă
Contramărci

Nr.
contramărci

2.
3.

Hermes
Stea cu 8 raze
Capul unui personaj masculin, cu barbă

1
1

proeminantă.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Artemis/stea cu 8 raze
Demetra/stea cu 8 raze
Apollo/stea cu 8 raze
Hermes/Hermes
Personaj masculin cu trăsături tinere/stea cu 8
raze
Hermes/Demetra
Demetra
Apo li o
Artemis
Atena
Hermes
Capul unui personaj feminin sau masculin cu

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

coroană

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Apollo/ Artemis
Stea (roată) cu 6 raze/ilizibilă
Artemis/roată cu 6 spiţe
Apollo/ Atena
Demetra/Hermes
Demetra/Atena
Roata cu 6 spiţe
Hermes
Apoli o
Capul unui personaj cu barbă
Artemis
Rozetă/ Atena
Demetra/Atena
Apollo/ Atena

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2

Şi

Tomisul, alături de Histria şi Callatis, se înscrie în categoria celor mai prolifice cetăţi
greceşti din bazinul pontic în ceea ce priveşte procesul de contramarcare. Emiterea de către
cetate a unui număr reprezentativ de monede cu modul mare a permis utilizarea contramarcării
acestora, în mod frecvent, în secolele 11-1 a. Chr. Tipuri monetare supuse procesului
contramarcării sunt cele cu Apollo, Marele Zeu, Dioscurii, Demetra şi Zeus.
Kurt Regling a fost primul care a atras atenţia asupra contramărcilor prezente pe
monedele emise de atelierul tomitan, considerând acest procedeu ca o modalitate comodă de
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creare a unui nou nominal, respectiv îndeplinirea unor anumite obiective financiare pe care le-a
avut la un moment dat cetatea (Regling 1910 604).
Tipul monetar cu Apollo pe avers şi trepied pe revers prezintă două grupe (pi. IV, nr. 2).
Prima este formată din câte o contramarcă şi anume: capul zeiţei Atena acoperit cu un coif,
orientat spre dreapta, cealaltă capul zeului Helios văzut din faţă (Pick 1898 637, nr. 2406) sau
capul Demetrei cu văl orientat spre dreapta (circulară, 8 mm)37. Cea de a doua grupă prezintă
câte două contramărci, pe de o parte este redat capul zeului Helios, contramarca fiind
poziţionată pe ceafa lui Apollo, pe de altă parte un cap spre dreapta, aplicat în zona gâtului
zeităţii de pe avers (Poenaru Bordea, Ocheşeanu, Popescu 1998 86, nr. 71) (pare a fi un personaj
masculin, împodobit în capătul frunţii cu trei raze sau poate fi o coroană?) (Auction Ziirich 29
nr. 184). Apoi enumerăm o contramarcă cu capul lui Helios, văzut din faţă, şi o a doua cu un cap
uman (probabil feminin), împodobit cu un coif (probabil Atena), orientat spre dreapta
(Gerasimov 1946 53, nr. 2).
Tipul monetar cu Marele Zeu este cel mai bogat dintre toate cele cunoscute ale cetăţii,
din punct de vedere al numărului de contramărci, ce pot fi grupate în patru categorii: cu una, cu
două, cu trei şi cu patru contramărci (pi. IV, nr. 1, 3-12, pi. V, nr. 1-6, 9-10). Ele apar, cvasimajoritar, pe aversul emisiunilor din acest tip, fiind dispuse în variate locuri din câmpul
monetar.
În prima grupă avem următoarele contramărci individuale: probabil capul zeului Apollo
orientat spre dreapta - oval, 7 x 9 mm, aşezată în partea inferioară stângă a câmpului monetar,
alteori circulară - (Moisil 1936 61, nr. 519)38 , capul lui Hermes acoperit cu petasos, orientat spre
dreapta - ovale şi circulare, de 7/8/9 şi 12 mm, dispuse cu precădere în partea centrală a
câmpului monetar - (Regling 1910 637, nr. 2407, 638, nr. 2410, 639, nr. 2420; Moisil 1912 22,
nr. 3; Gerasimov 1946 57, nr. 13-14; Donoiu 1997b 79, nr. 127; Talmaţchi 2002-2003 368, nr.
39; Talmaţchi 2003-2005b 15, nr. 14)39, capul zeiţei Demetra cu văl, orientat spre dreapta circulară, de 8 sau 9 mm, dispusă în partea central-stângă a câmpului monetar - Talmaţchi
2002-2003 366, nr. 8)4°, capul zeului Helios, văzut din faţă, cu cunună de raze - ovală, 7 x 10
mm, dispusă în partea central-stângă a câmpului monetar - (Moisil 1944 29, nr. 250 (dar fără
dimensiuni); Bucovală 1967 131, fig. 91, c)4 1 , capul zeiţei Atena acoperit cu coif, orientat spre
dreapta (ovală, 7 x 8 mm), dispusă fie spre partea inferioară stângă a câmpului monetar (SNG
IX pi. XI, nr. 304; probabil şi la Moisil 1944 29, nr. 249), fie în zona centrală, uşor deplasată
spre partea inferioară (Moisil 1912 23, nr. 13, 15; Conovici 1983 40, nr. 4; Talmaţchi 2003 193,
nr. 217; Stambuliu 2004 82, nr. 367; Talmaţchi 2003-2005b 15, nr. 15), fie într-un loc
neprecizat (Pick 1898 639, nr. 2418-2419, 640, nr. 2424; Moisil 1944 29, nr. 249), o roată cu opt
spiţe (circulară, 6 mm) imprimată în jumătatea inferioară a câmpului monetar, stânga jos4 2 ,
respectiv o roată cu patru spiţe (Moisil 1936 62, nr. 534) sau o contramarcă circulară pe gât sub
forma unei roţi cu 5 spiţe (Iliescu, Isăcescu, Gramatopol, Popescu 1967 12, nr. 54-55). Nu în

:17 Piesa se află într-o colecţie particulară.
:is O monedă se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 21942.
:i9 Monede cu această contramarcă se află şi în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa la următoarele nr. de inv.: 67, 9788, 13049, 13939, 13948, 65319 şi 69511.
4° O astfel de monedă se află şi în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 21652; adăugăm o a treia păstrată într-o colecţie privată.
4 1 O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
la nr. de inv. 21940.
42 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 20984.
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ultimul rând, adăugăm un cap, văzut din profil, radiat (circulară, 8 mm) şi imprimat în partea
centrală a câmpului monetar (Petac 2005 26, nr. 113)43.
În a doua grupă amintim prezenţa pe avers a două contramărci după cum urmează:
capul zeului Hermes (circulare, 7 mm, dispuse fie în partea centrală, fie în cea inferioară a
câmpului monetar) şi capul zeiţei Atena, acoperit cu un coif - circulare, 7 mm, apar în zona
centrală, central-dreaptă sau din stânga jos a câmpului monetar-(Conovici 1983 39-40, nr. 3;
SNG IX pi. XI, nr. 304)44. Continuăm cu apariţia de două ori în două contramărci, pe avers, a
capului zeului Hermes, cu diferenţe iconografice de stil semnificative (circulare, 6 mm în fiecare
caz)4s.
Apoi avem capul zeului Helios, văzut din faţă, radiat (circulare, 7 sau 9,5 mm, apar în
partea stângă, superioară şi inferioară a câmpului monetar) şi capul zeiţei Atena, acoperit cu un
coif, orientat spre dreapta (circulare, 6 sau 7 mm, în partea inferioară a câmpului monetar, pe
partea stângă, respectiv pe cea dreaptă)4 6 • Aceleaşi contramărci apar pe o monedă descoperită
într-un mormânt de incineraţie, în Constanţa, în anul 1961. Aceasta prezintă pe avers
contramarca cu capul lui Helios, iar cea cu capul zeiţei Atena nu apare (ca mai sus) tot pe avers
ci pe revers, fapt inedit până în acest moment, conform descoperirilor publicate (Bucovală 1967
51, nr. 8). Revenind la contramărcile prezente doar pe avers, continuăm cu capul zeiţei Demetra
cu văl, orientat spre dreapta (circulare, 7 sau 8 mm, dispuse în partea centrală, uşor inferioară, a
câmpului monetar) şi al zeului Hermes cu petasos, orientat spre dreapta - circulare, 7 sau 8 mm,
în partea inferioară a câmpului monetar - (Talmaţchi 2003 193, nr. 218)47. Menţionăm faptul că,
în unul din cazuri, contramarca cu Demetra o suprapune pe cea cu Hermes. În continuare,
enumerăm şi perechile: capul zeiţei Demetra, cu văl, orientat spre dreapta (circulară, apare în
partea centrală a monedei) şi capul zeului Helios - circulară, în partea central superioară a
câmpului - (Forni 1963, 54, nr. 2)48 , apoi capul zeiţei Demetra, cu văl, orientat spre dreapta
(circulară, 7 mm, ce apare în partea centrală a monedei) şi capul zeiţei Atena (circulară, 6 mm,
în partea central superioară acâmpului)49. Menţionăm faptul că, contramarca cu Demetra o
suprapune pe cea cu Atena. De asemenea, mai apar pe avers contramarca cu capul unui personaj
masculin radiat (Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată pe
partea centrală a aversului, apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul Bl:E, respectivul cap
masculin fiind identificat cu cel al lui Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c)s 0 , orientat
spre dreapta (circulară, 10 mm), aşezată central uşor stânga şi cea cu capul zeiţei Atena, orientat
spre dreapta (circulară, 7 mm), redată în partea inferioară stângă a câmpului monetars 1 • În
Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată pe partea centrală a aversului,
apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul BIE, respectivul cap masculin fiind identificat cu cel al lui
Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c.
44 Astfel de exemplare se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 107, 65319, 69506 şi 69512.
45 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 69505.
6
4 Astfel de exemplare se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 83 şi 64737.
47 Astfel de exemplare se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 82 şi 14874.
4 8 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. inv.
43

91.

O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
la nr. de inv. 69512.
so Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată pe partea centrală a aversului,
apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul BIE, respectivul cap masculin fiind identificat cu cel al lui
Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c.
s1 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 64737.
49
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sfârşit,

amintim alte două posibilităţi, pe de o parte apariţia pe avers a unei contramărci cu capul
zeului Apollo (circulară, 7 mm), orientat spre dreapta şi cea dea doua cu capul zeiţei Atena,
împodobit cu un coif, orientat spre dreapta (circulară, 7 mm)s 2 , iar pe de altă parte apariţia unei
contramărci cu capul zeului Helios văzut din faţă (circulară, 7 mm) şi unei a doua cu capul zeului
Hermes, orientat spre dreapta - ovală, de 8 x 6 mm - (Poole 1963, 54, nr. 2)s3. Subliniem faptul
că, contramarca cu Hermes o suprapune pe cea cu Helios pe aproape întreaga sa suprafaţă
(2/3).
În al treilea caz, cunoaştem opt grupe de câte trei contramărci, astfel: capul zeiţei
Demetra cu văl, orientat spre dreapta (circulare, 7 sau 8 mm, dispuse în zona centrală a
câmpului monetar), apoi capul zeiţei Atena acoperit cu un coif, orientat spre dreapta (circulare,
6 sau 7 mm, dispuse în partea inferioară stângă a câmpului monetar) şi capul zeului Hermes cu
petasos, orientat spre dreapta - circulare, de 6 mm, aşezate în partea inferioară dreaptă a
câmpului monetar - (SNG XI pl. XIII, nr. 275)s4 sau cu dispuneri uşor modificate (Ruzicka 1917
tafel XXX, nr. 242; Ocheşeanu, Papuc 1976 216, nr. 509; Talmaţchi 2002-2003 366, nr. 9;
Talmaţchi 2003-2005b 15, nr. 17). Facem precizarea că, contramarca cu Demetra le acoperă
parţial pe cele cu Atena şi Hermes. A doua grupă prezintă contramarca cu capul Demetrei cu văl
orientat spre dreapta (poziţionată în partea centrală a câmpului monetar, circulară, 9 mm), apoi
una cu capul zeului Hermes acoperit cu petaos orientat spre dreapta (ovală, poziţionată în
stângă inferioară a câmpului monetar, 6 x 7 mm) şi în sfârşit, un cap orientat spre dreapta,
probabil masculin (ovală, poziţionată în partea central-superioară a câmpului monetar, 5 x 6
mm) (Netzhammer 1912 489). A treia grupă prezintă capul zeului Hermes acoperit cu petasos,
orientat spre dreapta (circulară, 7 mm, aşezată în partea centrală a câmpului monetar), capul
zeului Apollo (circulară, 7 mm, aşezată în partea centrală a câmpului monetar) şi capul zeiţei
Atena, acoperit cu un coif, orientat spre dreapta - circulară, de 6 mm, dispusă în partea
inferioară a câmpului monetar - (Talmaţchi, Cliante 2006-2007 14, nr. 8.)ss. Amintim faptul că,
capul lui Apollo este imprimat peste cel al lui Hermes, iar al Atenei este imprimat peste cel al lui
Apollo. A patra variantă prezintă capul zeului Helios (circulară, 7 mm, aflată în partea centralstângă a câmpului monetar), după care urmează o contramarcă ilizibilă şi cea cu o stea şi 8 raze
(circulară, 7 mm, în partea central-inferioară a câmpului monetar)s6. De evidenţiat
suprapunerea uşoară a contramărcii greu lizibile de către cea cu stea, dar mai ales de cea cu
Helios. În a cincia variantă cunoaştem pe avers contramărci cu capul zeiţei Atena (circulară, 7
mm), cu capul zeului Hermes (circulară, 7 mm) şi cu capul lui Helios (circulară, 7 mm) (Pick
1898 640, nr. 2424 (nu ştim dacă dimensiunea contramărcilor este aceeaşi); Moisil 1912 23, nr.
17, 19, 24, nr. 20 (nu ştim dacă dimensiunea contramărcilor este aceeaşi); Talmaţchi 2002-2003
368, nr. 43, 377, nr. 181). În acest ultim caz, pentru o trimitere bibliografică, asistăm la o
combinaţie de surfrapări: contramarca cu capul lui Hermes este bătută peste cea cu capul lui
Helios, iar cea cu capul Atenei o suprapune pe cea cu capul lui Hermes (Moisil 1912 23, nr. 19).

monede se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la
nr. de inv. 9756 şi 69506.
53 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 21940.
">4 O monedă de acest tip se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. inv. 81.
ss Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 69510; un al doilea exemplar a apărut în săpăturile arheologice desfăşurate în anticul Tomis, dar nu se
văd clar decât contramărcile cu Apollo şi Atena, a treia fiind ilizibilă.
56 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. inv.
21941; s-ar putea ca pe reversul acestei monede să avem o contramarcă, dar din cauza stării proaste de
conservare a monedei să nu fim siguri în acest sens, oricum aceasta fiind ilizibilă.
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În a şasea variantă apar pe avers contramărcile cu capul lui Helios (circulară, cap văzut din faţă,
radiat, 7 mm), Ares (circulară, cap văzut din profil, 7 mm) şi Demetra (circulară, cap văzut tot
din profil, 7 mm) (Moisil 1912 23, nr. 18 (nu ştim dacă dimensiunea contramărcilor este
aceeaşi); Talmaţchi 2002-2003 368, nr. 41). În a şaptea grupă apar pe avers alte contramărci, cu
capul unui personaj probabil masculin (circulară, de 6,26 mm), orientat spre dreapta, văzut din
profil, pe cap cu o serie de „creste'', imprimată în partea centrală a câmpului monetar (Acelaşi
personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată tot pe partea centrală a
aversului. apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul BIE, respectivul cap masculin fiind
identificat cu cel al lui Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c)s7. A doua (circulară, 7
mm) redă capul acoperit cu petasos al lui Hermes, văzut din profil, orientat spre dreapta,
imprimată în partea inferioară stângă a câmpului monetar. Următoarea şi ultima (circulară, 8,5
mm), redă capul unui personaj probabil feminin, văzut din profil, orientat spre dreapta, cu un
nas ascuţit şi proeminent, cu un rest de cască(?!), (probabil Atena?)s8 • În ultima grupă apar pe
avers următoarele contramărci circulare: capul lui Apollo orientat spre dreapta (9,7 mm), capul
lui Hermes acoperit cu petasos şi orientat spre dreapta (6,8 mm) şi din nou, capul aceleaşi
zeităţi, orientat tot spre dreapta (6,5 mm)s9.
În sfârşit, în ultimul caz, constatăm existenţa a patru grupe în care intră monedele din
acest tip monetar, cu patru contramărci pe avers. O dată amintim capul zeiţei Demetra cu văl,
orientat spre dreapta (circulară, 8 mm, apare în partea centrală a câmpului monetar), capul
zeului Apollo (circulară, 7 mm, poziţionată în partea centrală a câmpului monetar), o alta
indescifrabilă şi a patra cu capul zeului Hermes (circulară, 7 mm, apare în partea central-stângă
a câmpului monetar)6°. Aceleaşi contramărci, doar că în locul celei indescifrabile apare capul
zeiţei Atena se constituie poate în aceeaşi grupă sau poate în una diferită (Moisil 1912 24, nr.
23). Menţionăm suprapunerea contramărcii cu Demetra peste cea cu Apollo şi cea ilizibilă. În al
doilea caz enumerăm capul zeului Hermes (orientat spre dreapta, circulară), capul zeului Helios
(văzut din faţă, circulară) capul zeiţei Demetra, văzut din profil, (orientată spre dreapta,
circulară) şi capul Atenei - orientat spre dreapta, circulară - (Pick 1898 640, nr. 2424 (am
introdus şi această trimitere întrucât se relatează despre prezenţa a trei contramărci - Helios,
Hermes şi Atena -, a patra fiind ilizibilă, putând fi eventual capul Demetrei, cu atât mai mult cu
cât mai există un asemenea exemplar unde autorul vede în contramarca greu de identificat capul
Demetrei (?); Moisil 1912 24, nr. 21, 22; Ocheşeanu, Papuc 1976 216, nr. 509; Talmaţchi 20022003 380-381, nr. 213; Grămăticu 2007 122-123). Subliniem faptul că într-o situaţie,
contramarca cu capul Demetrei este aşezată parţial peste cea cu capul lui Helios, într-un al
doilea caz contramarca cu capul lui Hermes este poziţionată peste cea cu capul lui Helios. În
sfârşit, avem situaţia în care contramărcile cu Demetra şi Atena sunt imprimate peste cea cu
Helios. În al treilea caz, tot pe avers, apar alte patru contramărci după cum urmează: capul lui
Apollo, capul lui Ares, capul lui Hermes şi ultima ilizibilă (Sutzu 1912-1913 372, nr. 53). În al
patrulea caz, pe avers apare o primă contramarcă mare (circulară) ce redă capul unui personaj
probabil masculin, cu o serie de „creste" sau raze (Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu
acelaşi poanson, imprimată pe partea centrală a aversului, apare pe monede de bronz de la Olbia
din tipul B~E, respectivul cap masculin fiind identificat cu cel al lui Helios, conform Bouzek
Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată tot pe partea centrală a
aversului. apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul BIE, respectivul cap masculin fiind identificat
cu cel al lui Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c.
sa Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
59 Piesa se păstrează într-o colecţie particulară.
60 Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. inv.
57

i3940.
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2003, 27, plate III, a-c.) 61 , peste care a fost imprimată o a doua, circulară, ce prezintă capul
zeiţei Demetra, cu văl, orientat spre dreapta. Această contramarcă suprapune uşor o a treia
contramarcă, tot circulară, ce redă capul Artemidei, din profil, orientat spre dreapta. Ultima
contramarcă, circulară, cuprinde capul zeiţei Atena acoperit cu un coif corintian orientat spre
dreapta, văzut din profil (SNG XI pl. XIII, nr. 275).
În finalul acestei prezentări a contramărcilor prezente pe tipul cu Marele Zeu
menţionăm existenţa a două exemplare ce prezintă pe avers o contramarcă iar pe revers o altă
contramarcă, respectiv o situaţie cu două contramărci pe avers şi una pe revers. Ar fi singurule
cazuri de contramarcare atât a aversului cât şi a reversului în cadrul acestui tip monetar. În
prima situaţie, pe avers se pare că avem de a face cu o rozetă sau o stea cu 12 petale sau raze, ce
apare în partea central-dreaptă a câmpului monetar (circulară, 7 mm). Pe revers avem capul
zeului Hermes, orientat spre dreapta, contramarca fiind dispusă în partea superioară a câmpului
monetar, spre stânga (circulară, 7 mm) 62 • În a doua situaţie, pe avers se pare că avem de a face
cu capul zeului Apollo, văzut din profil, orientat spre dreapta, ce apare în partea inferioară
stângă a câmpului monetar. Pe revers avem capul aceluiaşi zeu, orientat tot spre dreapta, tot din
profil, dar parcă cu detalii iconografice ce-i oferă personajului prezent o vârstă înaintată.
Contramarca este dispusă aproximativ în partea centrală a câmpului monetar6:i. În sfârşit, cele
două contramărci de pe avers redau, pe de o parte capul zeiţei Demetra cu văl, orientat spre
dreapta (circulară, 6 mm), respectiv capul din profil, orientat spre dreapta, al lui Apollo
(circulară, 9 mm). Contramarca de pe revers prezintă capul din profil, orientat spre dreapta al
lui Apollo (circulară, personajul trădând prin detaliile iconografice de redare o vârstă
înaintată) 6 4. Pe o piesă de modul mijlociu, aflată într-o colecţie particulară din Bulgaria, din
tipul Marele Zeu, pe revers cu două protome de cai orientaţi spre dreapta şi legenda jos TOMI,
apare pe revers o contramarcă semicirculară, aproximativ în partea centrală a câmpului
monetar, cu reprezentarea unei bufniţe, în picioare, cu capul întors spre partea centrală a
câmpului monetar (Topalov 2001 254). Tomisul este singurul oraş vest-pontic cu emisiuni
monetare cu imaginea bufniţei şi ar putea să folosească respectiva contramarca cu reprezentarea
unei bufniţe întoarsă spre stânga (Gerasimov 1946 70; Lazarenko 2002 14, 1070). Deşi s-a
specificat posibilitatea apartenenţei sale monetăriei Byzanţului (Lazarenko 2002 14, 1072), este
propusă şi posibilitatea imprimării sale la Agathopolis (în prezent Achtopol, în sud-estul
Bulgariei) (Stancomb 1998 337, pl. 69, nr. 5-6; SNG XI pl. II, nr. 19-21).
Continuând cu emisiunile din tipul Dioscurii acolaţi, semnalăm prezenţa fie a unei
contramărci, fie a mai multor contramărci (două şi trei), dispuse pe aversul pieselor (pl. V, nr. 78). În primul caz, avem fie o contramarcă cu capul Demetrei cu văl, orientat spre dreapta - ovală,
7 x 8 mm, sau circulară, 8 mm, apare în partea centrală a câmpului monetar - (Pick 1898 646,
nr. 2460; Moisil 1936 62, nr. 531; Moisil 1912 27, nr. 54; Talmaţchi 2003 194, nr. 251- nr. inv.
58506; Petac 2005 29, nr. 147; Talmaţchi 2003-2005b 14, nr. 5) 6 s, fie o contramarcă cu capul lui
Hermes acoperit cu petasos, orientat spre dreapta - ovală, de 8 x 10 mm, apare în partea
centrală a câmpului monetar, alteori circulară - (Pick 1898 646, nr. 2460; Moisil 1912 27, nr. 55;
Moisil 1936 62, nr. 532; Petac 2005 29, nr. 148), fie o contramarcă cu capul unui personaj
Acelaşi personaj, probabil şi o contramarcă cu acelaşi poanson, imprimată pe partea centrală a aversului,
apare pe monede de bronz de la Olbia din tipul BI:E, respectivul cap masculin fiind identificat cu cel al lui
Helios, conform Bouzek 2003, 27, plate III, a-c.
62
Moneda se află în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de
inv. 69509.
63 Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
64 Un astfel de exemplar este păstrat într-o colecţie privată.
os O monedă se păstrează în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la
nr. de inv. 9794.
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feminin, greu de identificat cu exactitate - ovală, 6 x 7 mm, apare în partea centrală a câmpului
monetar, uşor spre stânga jos-(Stambuliu 2004 84, nr. 376). În al doilea caz avem trei grupe de
câte două contramărci şi anume: pe de o parte, două contramărci cu Demetra cu văl, orientată
spre dreapta (circulare, 6, respectiv 7 mm, dispuse în partea centrală a câmpului monetar, în
care cea de diametru mai mare o suprapune pe cea de diametru mai mic) 66 , şi pe de altă parte,
cu capul zeului Hermes, orientat spre dreapta (circulară, 8 mm, apare în partea central-stângă a
câmpului monetar) şi, probabil, cu capul zeiţei Atena, orientat spre dreapta - circulară, de 7 mm,
apare în partea de jos a câmpului monetar - (Moisil 1912 27, nr. 58) 6 7. A treia grupă prezintă
contramărcile cu capul zeului Hermes şi cu capul zeiţei Demetra, ambele capete fiind orientate
spre dreapta (Gerhard Hirsch 192 13, nr. 60, tafel 2, nr. 60), (într-un caz contramarca cu
Demetra o suprapunea pe cea cu Hermes) (Pick 1898 646, nr. 2460; Moisil 1912 27, nr. 56, 57;
Sutzu 1912-1913 373, nr. 63). În a patra grupă amintim contramarca cu capul zeiţei Demetra şi
contramarca cu capul zeiţei Atena acoperit cu un coif (Popescu, Ionescu 1996 323, nr. 2, cu
explicaţia de la 324, pi. I, nr. 2). În al treilea caz avem o grupă formată din următoarele
contramărci prezente pe avers: capul zeului Hermes, capul zeiţei Demetra şi capul zeiţei Atena,
toate din profil şi orientate spre dreapta (Pick 1898 646, nr. 2460; Moisil 1912 27, nr. 59).
Următorul tip monetar pe care îl prezentăm ca având contramărci, din cele emise de
Tomis, este cel cu Zeus pe avers, din a doua serie autonomă (pi. VI, nr. 1-8). Este vorba, de fapt,
doar de o singură contramarcă, probabil o roată cu patru, alteori cu cinci sau chiar şase spiţe
(circulare sau ovale, de 5/6/7,6 x 8/8/8,3 x 8,5 mm, care apare repetat, în mod dezordonat, pe
aversul acestor monede central dreapta, central stânga, sau direct pe centru, de cele mai multe
ori totuşi în partea stângă inferioară a câmpului monetar, în spatele sau pe ceafa personajului)
(Pick 1898 646, nr. 2461; Netzhammer 1912 494; Moisil 1912 28, nr. 61, 63; Preda, Nubar 197,
135, nr. 768; Ocheşeanu, Papuc 1976 216, nr. 510; SNG XI pi. XIII, nr. 280; Talmaţchi 2003 195,
nr. 256; Stambuliu 2004 83, nr. 371; Petac 2005 29, nr. 151-154, 156; Talmaţchi, Cliante 20062007 14, nr. 11) 68 , deşi nu suntem pe deplin siguri că nu ar putea, de fapt, să reprezinte şi altceva
(eventual o monogramă, în interiorul ei, uneori, în două din cele patru spaţii literele A şi I?). Pe
exemplarele foarte bine păstrate, extremităţile celor şase spiţe de la roată depăşesc marginea
acesteia şi sunt îndreptate spre dreapta, într-un sens eventual de rotaţie.
Un alt tip monetar este cel cu Hermes, ce beneficiază pe avers fie de o contramarcă, fie
de două contramărci, deşi modulul pieselor nu este impresionant. În prima situaţie, pe avers
apare în partea centrală-stângă a câmpului monetar, o contramarcă circulară ce reprezintă o o
stea cu opt (?) raze (SNG Fitzwilliam Museum pi. XXVII, nr. 1597). În cel de al doilea caz, prima
este o contramarcă cu capul Demetrei, văzut din profil şi orientat spre dreapta (circulară, 5
mm), pe când a doua s-ar putea să reprezinte o liră (?) 6 9. La un exemplar, contramarca cu
Demetra apare în partea stângă din jumătatea superioară a câmpului monetar, iar lira apare în
parte stângă din jumătatea inferioară. La un al doilea exemplar poziţiile lor sunt inversate.
În ultimul rând, un alt tip monetar ce ne reţine atenţia este cel cu Demetra. Pe aversul
unui exemplar apare o contramarcă circulară (8 mm), în partea stângă-inferioară a câmpului
monetar, cu capul lui Hermes acoperit cu petasos, orientat spre dreapta (Talmaţchi, Cliante
Moneda se păstrează în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la
nr. de inv. 7882.
6 7 O astfel de monedă se păstrează în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa la nr. de inv. 7839.
68 Patru monede cu această contramarcă sunt deţinute în colecţia numismatică a Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 95, 9484, 9483 şi 14207; se mai adaugă una aflată în
colecţia numismatică a ICEMT la nr. inv. 40068.
6 9 Două astfel de monede cu aceleaşi contramărci se află, pe de o parte, în colecţia numismatică a Muzeul
de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa la nr. de inv. 1703 şi într-o colecţie privată din Tulcea.
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2006-2007 15, nr. 20). Pe reversul unui alt exemplar (cu spic şi stele) apare o contramarcă cu
capul Atenei împodobit cu coif, văzut din profil, orientat spre dreapta (circulară, de 7 mm)7°.
Aşa cum am mai menţionat şi în unele cazuri anterioare, identificarea pe reversul unor
exemplare monetare a unei contramărci constituie o o raritate în cadrul procesului de
contramarcare în general şi în coloniile vest-pontice în special. Tot pe acelaşi tip monetar
amintim şi prezenţa mereu pe avers, pe de o parte, a unei contramărci ce ar reprezenta un
ciorchine de strugure (?)(Regling 1910 654, nr. 2491), iar pe de altă parte, a unei stele cu şase
raze (Gerasimov 1946 57, nr. 15).
Deşi nu avem certitudinea apartenenţei tipului monetar la atelierul de la Tomis, pe o
piesă extrem de uzată, amintim pe avers două contramărci, una cu capul zeului Hermes orientat
spre dreapta, iar a doua cu capul lui Helios văzut din faţă. Pe revers pare o contramarcă cu capul
zeiţei Atena acoperit cu un coif, orientat spre dreapta (Pauker 1938 23). Pe un pond al cetăţii
Tomis amintim prezenţa unei contramărci, o roată cu patru spiţe, care era posibil să fie
imprimată totuşi de Histria (Sutzu 1915 158; Ruzicka 1917 78, nr. 11; Moisil 1957 280, nr. 39). Pe
o piesă emisă probabil tot la Tomis, pe avers apar două contramărci circulare, dintre care una
prezintă punga lui Hermes (?), iar a doua un cap cu un coif crestat, orientat spre dreapta
(probabil Atena), reversul fiind distrus (Iliescu, lsăcescu, Gramatopol, Popescu 1967 14, nr. 79).
Tabelul III. Situaţia contramărcilor prezente pe diverse tipuri monetare emise de Tomis în
epocă autonomă

Nr.
crt.

Tip monetar

1.

Apoli o
Apoli o
Apoli o
Apoli o

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Nr.

contramărci

7° O astfel de monedă cu contramarcă se
Arheologie Constanţa la nr. de inv. 58185.

Atena
Demetra
Helios
Helios/capul radiat al unui personaj masculin
cu o coroană?
Helios/Atena
Apo II o
Hermes
Demetra
Helios
Atena
Roată cu 4 spiţe
Roată cu 5 spiţe
Roată cu 8 spiţe
Cap masculin sau feminin radiat
Hermes şi Hermes
Hermes şi Atena
Hermes/Demetra
Stea cu 12 raze/Hermes
Helios (avers)/ Atena (revers)
Helios (av.)/ Atena (rv.)
Demetra/ Atena
Capul unui personaj masculin radiat/ Atena
Demetra/Helios
Helios/Hermes

1
1
1
2

Apo II o
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

află

în
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Marele Zeu (modul mic)
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Dioscurii acolaţi
Zeus
Hermes
Hermes
Demetra
Demetra
Demetra
Pseudo/Alexandru
Lysimach
Cassandru
?
?

Apollo/ Apollo
Apollo/Atena
Demetra/ Atena/Hermes
Apollo/Hermes/ Atena
Helios/stea cu 8 raze/ilizibilă
Helios/Hermes/ Atena
Helios/ Ares/Demetra
Demetra/ Apollo (avers)/ Apollo
Demetra/ Apollo/Hermes/ indescifrabilă
Demetra/ Apollo/ Atena/Hermes
Hermes/Helios/Demetra/Atena
Apollo/ Ares/Hermes/ilizibilă
Personaj masculin
radiat/Demetra/ Artemis/ Atena

2
2

3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
1

Bufniţă

1

1

Demetra
Hermes
Capul unui personaj feminin
Demetra/Demetra
Hermes/Demetra
Demetra/Atena
Hermes/Atena
Hermes/ Demetra/ Atena
O roată (?) cu 4 sau 6 spiţe
Stea cu 8 raze

2

Demetra/liră

1

Hermes
Atena
Ciorchine de strugure
Artemis
Acvilă şi delfin plus legenda U:TPI
Acvilă şi delfin plus legenda n:T/un cap ilizibil
Punga lui Hermes/Atena
Hermes/Helios (av.)/Atena

1
1

2
2
2
2
3
1

1
1

1
1

2
2
3

Ce se poate observa şi în cazul procesului contramarcării la Tomis este prezenţa cu
din punct de vedere iconografic, a capetelor de zeităţi, de obicei cam aceleaşi ca şi în
cazul celorlalte două ateliere studiate de către noi.
Uneori apare doar una, alteori sunt două, trei sau chiar patru, oferindu-ne posibilitatea
formulării unor ipoteze privind repetarea acestui procedeu de mai multe ori în timp, în cazurile
noastre pe aceleaşi monede, respectiv pe aceeaşi parte a acestora. De altfel, de mult timp s-a
sugerat, la stadiul ipotetic, posibilitatea existenţei unor reforme financiare succesive în cadrul
acestui atelier (Regling 1910 604). Dar, de multe ori, aceeaşi contramarcă pe acelaşi tip de
monedă nu a fost amplasată în acelaşi loc, acesta variind destul de des. De asemenea, acelaşi
model de contramarcă poate avea dimensiuni variabile, ele oscilând între 5 şi 8 mm. În general,
credem că a existat, din punct de vedere al dimensiunilor contramărcilor, cel puţin două etape
distincte: prima ar fi cea a unor contramărci de mari dimensiuni, ce ar acoperi aproape întregul
câmp monetar de pe aversul piesei, a doua cu contramărci cu dimensiuni „standard'', de 6-7
mm. Din punct de vedere cronologic este destul de greu de stabilit succesiunea lor exactă.
Interesantă este apariţia uneori a contramărcii cu capul zeiţei Demetra suprapusă peste cele cu
capul zeului Hermes sau al zeiţei Atena, ceea ce ne-ar oferi unele sugestii privind un anumit
predilecţie,
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raport de anterioritate (Hermes, Atena), respectiv posterioritate (Demetra) în imprimarea lor.
Din nou se observă distrugerea de cele mai multe ori a reversurilor monedelor contramarcate,
cu precădere a celor din tipul Marele Zeu, supus la acest procedeu uneori şi de patru ori
consecutiv.
În final ne permitem să subliniem câteva aspecte de interes privitoare la contramarcarea
monedelor polisurilor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă. Toate cele trei oraşe au
cunoscut, în cadrul monetăriilor, utilizarea procesului contramarcării, începând cu perioada
autonomă. Dacă Histria are o prezenţă mai timidă în acest sens, Callatisul şi Tomisul deţin o
adevărată varietate de contramărci (Talmaţchi 2006a 813). Aceste apar, în cazul analizat de
către noi, pe monedele catalogate ca autonome, adică pe cele emise de către cele trei polisuri,
guvernate probabil după legi proprii, în regim de independenţă politică şi economică (Ricci 1917
28; Capelli 1965 21; Ferri 1983 28). Ce se poate observa, ca şi în cazul altor monetării de epocă
greacă (Hill 1927 12, 15; Topalov 2004 52-67), în general, este tendinţa de contramarcare a
pieselor de modul mare, distrugerea reversului la unele piese (fapt datorat de regulă procedeului
tehnic), „plesnirea" pastilei monedei, nerespectarea unei anumite simetrii de execuţie şi
poziţionare etc. Alteori, procedeul contramarcării ducea chiar la pierderea unei părţi din pastila
monetară (Moisil 1912 27, nr. 54-56, nr. 58-59 etc.). Sunt reprezentate într-un procent zdrobitor
capetele a numeroase divinităţi prezente în Pantheon-ul grec, din profil, adaptate formei
circulare a monedei, tratându-se, mai ales în prima sa parte, cu foarte mare atenţie, detaliul şi
orientate spre dreapta - după toate probabilităţile, aceleaşi zeităţi apar şi pe monedele emise de
către cele trei colonii vest-pontice dobrogene în epocă autonomă şi nu numai-(Iacob 2000-2001
355-371; Iacob 2002-2003 409-422; Iacob 2003 288-293; Iacob 2004 218-221), lor adăugându
li-se fie o liră, fie emblema cetăţii Histria. Aceste divinităţi sunt Apollo, Helios, Demetra,
Hermes, Atena, Artemis etc.
Poate ar trebui să considerăm, în general, chiar monotonă alegerea tipurilor prezente, în
funcţie de specificul şi de originea fiecărei cetăţi în parte, existând totuşi detalii de execuţie, mai
ales iconografice, ce cunosc variaţii şi diferenţieri semnificative, probabil şi datorită unor lejeri
modificări ocazionale. Portretele de pe contramărci au fost executate de meşteri gravori sau
artişti bine calificaţi care, însă, vor rămâne, pentru totdeauna necunoscuţi (Sutherland 1992 72).
Ar fi posibil să identificăm două perioade de contramarcare, la care cronologica este
însă dificil de realizat. Constatăm o primă categorie de contramărci de diametru mare, aproape
cât toată pastila monedei şi o a doua, cu contramărci de mărimi medii şi mici, una sau mai multe
pe o singură faţă, uneori suprapunându-se. Această suprapunere a unor contramărci ne-a
prilejuit, acolo unde s-a putut, stabilirea cronologiei lor. În acest stadiu al cercetării, ca ipoteză
de lucru, la Histria am putea identifica o succesiune cronologică a contramărcilor după cum
urmează: Helios, Demetra, Acvilă şi delfin, Hermes şi Atena.
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Tabelul IV. Combinaţii ale contramărcilor prezente pe monedele emise de Histria
Nr.
crt.

Tip monetar

Poziţionarea contramărcilor

I.

Apollo (modul mare)
Demetra
Demetra
Demetra

Contramarca cu Hermes este imprimată peste cea cu Helios
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Helios
Contramarca cu Atena este imprimată peste cea cu acvilă pe delfin
Contramarca cu acvilă pe delfin este imprimată peste cea cu Demetra

2.

3.
4.

În acest stadiu de cercetare, pe baza informaţiilor existente, la Callatis, am putea
identifica următoarea succesiune cronologică a contramărcilor: steaua cu opt raze, apoi Demetra
sau Artemis, respectiv, în final Hermes. Totuşi, puţinele situaţii sesizate, nu încurajează
stabilirea absolută a prezentei succesiuni.
Tabelul V.

Combinaţii

ale contramărcilor prezente pe monedele emise de Callatis

Nr.
crt.

Tip monetar

Poziţionarea contramărcilor

1.

Demetra
Demetra
Dionysos

Contramarca cu Artemis este imprimată peste cea stea cu opt raze
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu stea cu 8 raze
Contramarca cu Hermes este imprimată peste cea cu Demetra

2.

3.

Datele furnizate de cercetările noastre relevă, pentru Tomis, posibilitatea existenţei unei
succesiuni cronologice a contramărcilor astfel: Helios, Hermes, Apollo, Atena, Demetra. La
această înşiruire ar trebui adăugată şi contramarca cu o stea cu opt raze, doar că unicitatea ei în
descoperiri la care se adaugă surfraparea ilizibilă me împiedică să avasăm vreo părere.
Specificăm faptul că această enumerare, într-o succesiune relativă, este oricând perfectibilă, şi
aceasta doar dacă luăm în considerare faptul că există contramărci cu poansoane diferite
reprezentând aceeaşi divinitate. În acest sens sunt de amintit cele cu Demetra sau cu Hermes.
Tabelul VI.

Combinaţii

ale contramărcilor prezente pe monedele emise de Tomis

Nr.
crt.

Tip monetar

Poziţionarea contramărcilor

1.

Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)

Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Hermes
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Atena
Contramarca cu Hermes este imprimată peste cea cu Helios
Contramarca cu Apollo este imprimată peste cea cu Hermes
Contramarca cu Atena este imprimată peste cea cu Apollo
Contramarca cu stea cu opt raze este imprimată peste una ilizibilă
Contramarca cu Helios este imprimată peste una ilizibilă
Contramarca cu Atena este imprimată peste cea cu Hermes
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Helios
Contramarca cu Atena este imprimată peste cea cu Helios
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu un cap
masculin radiat
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Artemis
Contramarca cu Demetra este imprimată peste alte două cu Atena şi
Hermes
Contramarca cu Demetra este imprimată peste alte două cu Atena şi

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

13.

Marele Zeu (modul mare)
Marele Zeu (modul mare)

14.

Marele Zeu (modul mare)

12.
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ilizibilă

15.

Marele Zeu (modul mare)

Contramarca cu Demetra este imprimată peste alte

două

cu Apollo

şi

ilizibilă

16.
17.
18.

Dioscurii
Dioscurii
?

Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Demetra
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Hermes
Contramarca cu Demetra este imprimată peste cea cu Artemis

Apariţia

uneori a unei singure contramărci, sau a două-trei, respectiv chiar patru poate
fi explicată şi prin imprimarea monedelor în mod variat, adică nu este absolut nevoie ca
aproximativ aceeaşi masă monetară să fie supusă repetat acestui proces. Adică o monedă
nemarcată până la un moment dat putea fi imprimată abia într-o a doua sau a treia etapă de
contramarcare desfăşurată în respectivul oraş. Nu mai discutăm dacă totuşi avem pe o monedă
contramarcată de mai multe ori măcar una din contramărci aparţinătoare altui centru monetar.
În general, tipurile contramărcilor specifice celor trei ateliere sunt limitate, ca şi aplicarea lor.
Pentru fiecare atelier în parte, cele mai comune contramărci sunt: la Histria cele cu
Helios, Hermes şi Demetra. La Callatis cele cu Hermes, Artemis, Demetra şi Atena. La Tomis
cele cu Hermes, Atena, Apollo şi Demetra. Totuşi, folosirea acestui procedeu, probabil în
secolele 11-1 a. Chr., ne relevă şi faptul că cetăţile nu mai erau capabile de a-şi mai procura, local
sau din import, resurse de metal pentru baterea altor monede, necesare în procesul economic şi
comercial. De aceea, apelau la mijloace excepţionale (Moisil 1915 298), la discurile de metal deja
ornamentate pe avers şi revers pentru a le contramarca, oferindu-le alte „informaţii necesare"
pentru a câştiga noi valori ca mijloace de schimb, în funcţie de necesităţile existente. Dacă era
vorba, în acest sens, de o criză generală în lumea greacă sau doar de una locală-zonală este dificil
de specificat, oricum monetăriile locale se adaptaseră noilor circumstanţe.
Nu în ultimul rând am dori să spunem câteva cuvinte privitoare la originea unor
contramărci. S-a afirmat de-a lungul timpului că anumite contramărci pot fi identificate ca
aparţinând, în mod special, unor ateliere. Astfel contramarca circulară cu capul lui Hermes
acoperit de petasos ar aparţine Tomisului (inclusiv pe piese de la Histria (Gerasimov 1946 56,
nr. 8; Poenaru Bordea 1992-1993 357; Grămăticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 33), „de
tip scitic" emise pentru Kanites (Gerasimov 1946 57, nr. 11, pl. 28, nr. 3) şi Tanusa (Gerasimov
1946 57, nr. 12), la fel şi cea cu steaua cu opt raze sau rozetă cu opt braţe prezentă şi pe unele
monede de bronz emise pentru Lysimach (Gerasimov 1946 55, nr. 1, pl. 26, nr. 15), apoi de la
Abdera (Gerasimov 1946 55, nr. 7, pl. 26, nr. 21), Apollonia Pontica (Gerasimov 1946 55, nr. 2,
pi. 26, nr. 16), Callatis (Gerasimov 1946 55, nr. 4, pl. 26, nr. 18), Lysimachia (Gerasimov 1946
55, nr. 6, pl. 26, nr. 20), tracice (Gerasimov 1946 55, nr. 3, 5, pl. 26, nr. 17, 19), ca şi cu capul
Marelui Zeu (şi pe monede „de tip scitic"emise pentru Charaspes (Gerasimov 1946 57, nr. 9, pl.
28, n. 1 şi Kanites), cea cu capul zeiţei Atena ar aparţine Callatisului (apărută pe aversul
monedelor cu Apollo pe omphalos (Gerasimov 1946 60, nr. 10-11) şi Demetra (Gerasimov 1946
60, nr. 10, pl. 26, nr. 12) de la Histria, pe monedele de la Dionysopolis (Gerasimov 1946 60, nr.
11), alături de cele cu capul Demetrei asociat cu monograma KA, respectiv etnicul KAA
prezente pe câte o tetradrahmă şi o drahmă de tip Alexandru al Iii-lea (Gerasimov 1946 59, nr.
1-2, pi. 28, nr. 6), apoi pe o tetradrahmă de la Seleukos (Gerasimov 1946 59, nr. 3), pe o drahmă
de la Lysimach (Gerasimov 1946 59, nr. 4), cea cu capul zeului Helios ar aparţine Histriei
(Grămăticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 33) (ce pare a fi fost folosită şi pe tipul
,,Apollo/trepied de la sfârşitul secolului al Iii-lea şi începutul secolului al Ii-lea a. Chr.) (Regling
1910 637, nr. 2406, nr. 3-4; Grămăticu, Oberlănder-Târnoveanu 2003-2005 33) etc. Tot ce este
posibil. În acelaşi timp, trebuie spus că diferenţele iconografice şi implicit de poanson, uneori
doar de detaliu, prezente de la o contramarcă la alta, de acelaşi tip, ne face să ne gândim la
177

https://biblioteca-digitala.ro

Gabriel Talmaţchi

posibilitatea disocierii originii emitentului. Sigur că acolo unde un anumit tip monetar este emis
doar de o singură cetate, contramărcile cu chipul aceleiaşi zeităţi pot aparţine, înainte de toate,
respectivului centru monetar. Tot atât de adevărat este şi faptul că, unele tipuri de contramărci,
pot să aparţină mai multor centre, ele regăsindu-se pe monede diferite din punct de vedere al
emitentului.
Cu alte cuvinte, am putea atribui unele contramărci, în virtutea tradiţiei monetare, dar
credem noi, încă este prea puţin pentru a obţine certitudini în lipsa unor argumente
diversificate. Credem că există încă posibilitatea ca acelaşi tip de contramarcă, ca divinitate, să
poată aparţine tuturor celor trei centre analizate, ca să nu mai amintim şi de contribuţia
centrelor aflate la nord sau la sud de Dobrogea. Din punctul nostru de vedere, această problemă
rămâne pe mai departe supusă cercetării, în funcţie şi de îmbogăţirea bazei de date, a
informaţiilor existente. Trebuie, de asemenea, să identificăm pe monedele emise de cele trei
colonii vest-pontice dobrogene prezenţa unor contramărci aparţinătoare altor centre. Amintim
doar în acest sens prezenţa celei imprimate pe monedele din tipul Zeus (Gerasimov 1946 63, nr.
1, pl. 26, nr. 13).
Ca observaţie de ordin general, diferenţele în diametru a aceluiaşi tip de contramarcă ar
putea indica şi o diferenţă cronologică de imprimare. Suntem convinşi de faptul că un tip de
contramarcă poate fi imprimat de mai multe ori, din punct de vedere cronologic, în cadrul
aceleaşi cetăţii. Probabil că aceste diferenţe de timp nu sunt foarte mari, dar se pot întinde,
eventual, chiar pe o decadă. Nu credem, de asemenea, în concordanţa dintre un anumit
magistrat monetar prezent pe o monedă şi o anumită contramarcă. Eventualele situaţii prezente
le putem considera doar excepţii şi chiar anomalii în procesul general de contramarcare a
monedelor proprii din cele trei colonii.
Cercetarea activităţii monetare a oraşelor vest-pontice dobrogene în epocă autonomă
poate beneficia de noi direcţii şi sugestii puse la dispoziţie de importantul număr de monede
aflate fie în colecţii muzeale, fie în colecţii particulare. Din acest punct de vedere, cercetarea a
ceea ce înseamnă procesul de contramarcare şi contramarca însăşi, aflată pe emisiunile
monetare ale cetăţilor vest-pontice greceşti dobrogene, poate căpăta noi valenţe, fiind unul din
aspectele destul de rar atacate în studiile de specialitate din ţară până în acest moment.
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