Noi date privind viata religioasă la Histria, Callatis şi Tomis
din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V- 1 a.Chr.)
Gabriel TALMATCHI

Moneda a reprezentat dintr-un anumit moment istoric fundamentul evoluţiei societăţilor umane, fie
ca element ce asigura coeziunea corpului civic, fie ca mijloc de plată pentru nevoi, pentru bunul mers al
economiei şi comerţului dezvoltat de către emitentul său. Ea a depins prin toate funcţiile sale (mod de plată,
măsură a valorii etc.) de contextul existent, favorabil sau nu emiterii şi circulaţiei sale, fiind expresia unei
necesităţi şi nu în ultimul rând, a unui joc de interese. Lumea greacă a creat şi uzitat un instrument extrem
de fin atât din punct de vedere economic, social, dar şi simbolic. Rolul monedei a evoluat şi s-a amplificat
trecând prin arhaism, clasicism şi elenism, fiecare etapă istorică punându-şi amprenta iconografică, epigrafică
şi ponderală. Gradul de virtuozitate, modul de reflectare a imaginii artistice a cetăţii emitente, reprezentarea
unor divinităţi protectoare şi a atributelor lor specifice, se deosebeau de la o zonă la alta, în funcţie de interese
politice, religioase şi de capacităţile artistice locale. Realizarea lor nu depindea de unele fantezii personale
ale artistului, ele răspundeau anumitor modele existente şi impuse pe plan politico-religiosl, încercându-se o
simbolizare a realităţiF. Totodată, valoarea tipului monetar, emis de către o cetate, era considerat ca o emblemă
a respectivului centru emitenP.
Monedele autonome ale celor trei cetăţi vest-pontice dobrogene cuprind totalitatea tipurilor şi variantelor
de emisiuni monetare produse în atelierul fiecărui centru, în regim de independenţă politică şi economică.
Ele au fost o expresie a suveranităţii, a capacităţii fiecărei colonii de a-şi crea un instrument propriu de plată,
de dorit a fi utilizat şi a obţine profit pe piaţa locală mai întâi, şi apoi, dacă a fost validat şi acceptat, pe o arie
mai largă (interchora şi chiar mai departe). Propria legitimare prin intermediul monedei oferea şi prestigiu, şi
prosperitate.

Reprezentările iconografice corespund unor zeităţi, probabil de mare importanţă pentru populaţia din
cetate şi nu numai, ele fiind însoţite de elemente minime ce definesc caracteristicile şi atributele, care sunt
general valabile pentru întreaga lume grecească.
Faptul că realizările de pe monede autonome ale artei coloniale greceşti din bazinul pontic, cu precădere
a celor de pe ţărmul vestic, nu se pot ridica, pe ansamblu, la nivelul celor din Grecia continentală\ poate fi
înţeles şi tratat ca atare, în funcţie de realităţile existente şi mai ales de resursele folosite.
Pentru începutul activităţii monetare a atelierului putem lua în considerare aducerea unor meşteri gravori
din centre importante ale lumii greceşti din epoca respectivă, aşa cum se întâmpla cu arhitecţii şi cu sculptoriP.
Ulterior, probabil, au fost folosiţi meşteri-artişti locali sau zonali care ar fi fost deja capabili să preia "ştafeta"
de la cei anteriori, ţinând seama şi de stilul manifest în epoca respectivă.
Au fost identificate în activitatea artistică (inclusiv numismatică) din lumea greacă mai multe perioade.
Prima etapă (650-480 a.Chr., perioada artei arhaice) nu a fost cunoscută având în vedere lipsa creaţiilor vestpontice, cea de a doua etapă (480-415 a.Chr., perioada artei de tranziţie) a adus cu sine o atenţie deosebită
acordată detaliului şi realizarea chipului uman realist, plus apelarea la elemente imaginare (poate o cauză a
originalităţii iconografiei histriene timpurii), a treia etapă (415-336 a.Chr., perioada artei fine) este caracterizată
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prin graţia artei monetare şi tehnica de execuţie superioară, a p~tr~ ~t~~ă (336-~8~ a.Chr.~ perioada artei fine
târzii) care aduce o explozie a capetelor văzute din profil ale dlVlmtaţtlor, a cmc~a etapa. (2~0-146 ~·~h~., ~
declinului artei) care se manifestă prin decăderea accentuată a calităţii de redare ŞI execuţie ŞI o ~asiva .hpsa
de originalitate, şi în a sfârşit ultima etapă privitoare la terna noastră (146-27 a.Ch~., a d~c~denţm co~tmue)
unde brutalitatea stilului şi lipsa de atenţie la detalii, formă generală de prezentare ŞI tehmca de execuţie sunt
dorninante 6 •
7
Ca observaţie generală, ca şi în arta greacă, imaginea redă mişcarea de la dreapta la stânga , foarte rar invers,
personajele feminine sunt de cele mai multe ori greu de diferenţiat de cele irnberbe masculine şi poate, ca
rezultat al desăvârşirii unor simboluri locale, reversurile ne par superioare, din punctele de vedere iconografie,
calitate şi diversitate în reprezentarea detaliilor, aversurilor. Şi, nu în ultimul rând, reprezentările divinităţilor
prezente pe aversul exernplarelor aparţinătoare diversele tipuri monetare sunt "copii" ale portretelor unor statui,
imagini din frize sau rnetope prezente în polisuri în locuri publice şi particulare (pieţe, temple, sanctuare etc.),
fapt atestat şi în alte zone coloniale apropiate de coasta vest-pontică 8 • Unele diferenţe de execuţie ar fi posibil
să se datoreze "irnprirnării" talentului caracteristic fiecărui artist monetar implicat în desfăşurarea procesului
monetar.
În general, în lumea greacă, folosirea unor anumite divinităţi a fost considerată ca o practică de ornagiere
a unor secvenţe memorabile sau a unor zeităţi înterneietoare, pentru polisul respectiv 9 • În perioada clasică
asistăm la generalizarea apariţiei pe aversul rnonedelor a capului unei divinităţi, iar pe revers a atributelor
însoţitoare. În general, toate tipurile existente pentru fiecare centru emitent este definit de o zeitate locală 10 •
Sigur că prezenţa unor zeităţi pe rnonede depinde, printre altele, şi de semnificaţia şi simbolistica religioasă a
cetăţii 11 , ori viaţa religioasă de la Histria este cunoscută ca fiind foarte dinarnică 12 • Ele au emis rnonede de argint
şi bronz, ale căror valori puteau fi recunoscute ca atare pe piaţa locală sau în exteriorul său, în mediul autohton
şi grec. În mod normal, suntem reticenţi a oferi anumite valori pieselor de bronz emise de către cetăţile vestpontice dobrogene, aşa cum se întâmplă destul de des şi în cazul a numeroase alte rnonede de bronz ale variilor
cetăţi din lumea greacă 13 • Fie că sunt subrnultipli, fie unităţi inferioare ale sistemului monetar, ele au fost
realizate pentru a uşura tranzacţiile interne şi numai rareori şi atunci accidental (pentru secolul V a.Chr.), pe
cele externe.
Cele trei ateliere au emis numeroase tipuri monetare autonome, imprimate în argint şi bronz. Ele au fost
decorate cu variate personaje feminine şi masculine existente în panteonul grec, a căror imagine a fost utilizată
în decorarea artistică a rnonedelor specifice fiecărui centru. La acestea trebuie adăugate reprezentările specifice
"bestiarului" Pontului Euxin aşa cum sunt rnarniferele şi păsările. Cu alte cuvinte, au fost alese reprezentările
zeilor, ale eroilor, ale simbolurilor vegetale şi animaliere. De asemenea, cele mai multe dintre ele sunt însoţite,
mai puţin pe avers şi mai mult pe revers, de atributele specifice, care explică şi domeniile lor de competenţă,
uneori complementare. Din punct de vedere artistic, am asistat la o diversitate în execuţie, stilul fiind impus şi
în funcţie de perioadă sau de posibilităţile financiare şi economice pe care le avea cetatea, încadrându-se, de
regulă, într-o anumită circulaţie a fenomenului artistic. Totodată remarcăm, în general, foarte buna realizare şi
conservare a reliefurilor. Ele nu au fost, după părerea noastră, alese întâmplător, ci ele corespund unui context
spiritual şi sirnbolistic specific lumii greceşti, al fondării, al miturilor, al unor curente artistice şi religioase
al diferitelor perioade de creaţie etc. De asemenea, schimbările de tipuri monetare au fost puse, în general,
fie pe seama unor evenimente politice majore, fie privitor la unele cerinţe rnonetare 14 • Nu trebuie neglijată
posibilitatea ca multe din reprezentările iconografiei monetare să fie inspirate din arta ternplelor locale, din
statuaria etc., deşi tot atât de mult inspiraţia artistică s-ar putea datora artei greceşti universale, specifică
fiecărei comunităţi elene şi în acelaşi timp tuturor. Am intui poate, în acest sens, o influenţă a unor ateliere
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din sudul Italiei, măcar teoretică, tot aşa cum o influenţă artistică a Atenei se poate identifica în iconografia
~celo~aşi ate~iere din sudul peninsulei italice 15 . În lumea greacă arhaică şi clasică a fost preferată implicarea
~n arta a ~oua teme, p~ de o parte sacrul (divinitatea), pe de altă parte profanul (eroul), fapt ilustrat inclusiv în
Iconografia monetară. In perioada elenistică ne îndreptăm în artă spre social şi civil, cele două teme anterioare
(mai ales cea eroică) devenind din ce în ce mai puţin vizibile. Elementul mitologic rămâne în continuare
palp.abil şi din nevoia de a personifica variatele aspecte ale vieţii cotidiene (familiale şi oficiale), inclusiv
se~tlmentele umane. ~onedele elenistice din coloniile vest-pontice dobrogene trădează prin expresivitatea şi
cal~tatea ele~entelor Iconografice o viaţă religioasă vie, de o intensitate remarcabilă. Personajele sunt de cele
mai multe on prezentate într-o atitudine relaxată, pline de personalitate, uşor surâzătoare sau "favorabile", cu 0
popularitate faptică. Nu este exclusă precizia detaliilor fizionomiei. Indiferent că sunt personaje masculine sau

feminine remarcăm de cele mai multe ori eleganţa, graţia şi fineţea execuţiei. Cu excepţia reversului monedelor
de la Histria, nu există o violenţă a mişcării, nu apare o disturbare a unei armonii religioase.
Remarcăm, pentru monetăria histriană, folosirea în epoca arhaică a ceea ce este cunoscut ca quadratum
incusum, după cum observăm pe primele emisiuni de argint locale. Valoarea lor, credem, era pentru început
cu precădere simbolică, convenţională. De altfel, la fel ca şi în cazul restului lumii greceşti, moneda arhaică a
cunoscut atribuţii economice, sociale şi nu în ultimul rând simbolice 16 • Pe a versul acestora sunt reprezentate
două capete ale uneia sau a două divinităţi. Reversul lor, ca şi a majorităţii tipurilor lucrate în bronz în
perioada autonomă reprezintă însăşi simbolul cetăţii, parasemon-ul acvilă pe delfin, orientarea lor fiind de
regulă spre stânga şi mai rar spre dreapta. Cu alte cuvinte, aversul şi reversul monedelor de argint histriene
reflectă, din punct de vedere simbolic, pe de o parte sacrul, pe de altă parte profanuP 7• Menţionăm că prezenţa
parasemon-ului "acvilă pe delfin" a fost constată pe reversul monedelor a trei colonii milesiene din bazinul
pontic şi anume Histria, Olbia şi Sinope 16 • Deşi emblemă orăşenească, ea a fost considerată un complex
artistico-cultic (spiritual, dar şi inspirată din lumea naturală), care face trimitere la doi zei, primordiali ca
adorare la Milet şi în coloniile sale, Apolion (delfinul) şi Zeus (acvila)1 9 • Mai mult, sensul sacru al emblemei
era accesibil pentru populaţia de altă etnie decât greacă din zonă. Pornind de la mitologia ioda-europeană,
vulturul reprezenta cerul ("lumea de sus"), iar delfinul era stăpânul adâncurilor ("lumea de jos"), contopirea
lor oferind sensuri şi simboluri cosmologice 20 • Totodată comunitatea reversului monetar în mai multe centre
coloniale milesiane a fost explicată şi ca expresia unui mit comun de fondare 21 • Faptul că monetăria histriană
a rămas fidelă respectivei reprezentări câteva secole bune trădează un clar conservatorism iconografie şi
stilistic ce poate fi explicat din multe puncte de vedere, inclusiv economic. Iar emblema oraşului, acvila
pe delfin, prezentă pe monedele de argint şi de bronz, este pusă în evidenţă cu prisosinţă, la fel ca şi piese
ale altor centre greceşti, de o manieră constantă şi chiar cvasi-predominantă pentru toate tipurile emise în
perioadă autonomă 22 •

Caracteristicile primei grupe stilistice şi ponderale sunt severitate arhaică, părul periat sau buclat, ale
celei de a doua- semiseveritate arhaică, păr sinuos-buclat, vâlvoi, figură cu detalii foarte bine individualizate,
expresive, ale celei de a treia (puritatea liniilor, sobrietatea desenului şi eleganţa detaliului), ale celei de a
patra (imită, în cea mai mare parte, stilul menţionat anterior, dar, în general, monedele pierd din calitatea şi
expresivitatea artistică), compun un ansamblu reprezentativ pentru capacităţile artistice ale monetăriei locale,
cu certe influenţe din lumea greacă arhaică, clasică şi elenistică. Aşa cum s-a observat, redarea din faţă a
personajelor a fost preferată în detrimentul profilului, poate chiar datorită expresivităţii menţionate, fapt atestat
şi practicat în ansamblul colonial grec. Existenţa unor exemplare "decăzute" din punct de vedere al stilului de
execuţie, pare a aparţine, din punctul nostru de vedere, şi atelierului histrian, şi practicii sporadice manifestate
de către geţi, de a încerca copierea unor piese foarte bine apreciate pe largi arii de interes economic, comercial
şi politic. Dar, nu credem că imitarea lor era un apanaj doar al geţilor din nordul Dobrogei, ci şi al celor din
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restul teritoriului pontic (şi nu numai), şi ar fi de amintit doar probabila activitate ma.nifest~tă în acest ~ens în
importantul centru descoperit la Adâncata-Floriile (corn. Aliman, jud. Consta~ţa). O d1ferenţ1~re sau m~1 multe
în interiorul acestei categorii de monede este foarte dificil de făcut, neavând mşte repere consistente, smgurele
observaţii fiind de făcut, după cum am văzut, în funcţie de material şi tehnica de e~ecuţie..
•
Calitate deosebită a imaginilor din perioada secolelor IV-ill a.Chr. nu surpnnde avand m vedere ce a
reprezentat elenismul în multe alte domenii artistice. Monedele de bronz cu roat~, turn~t~ şi ~ai puţin bătute a~
fost emise în cantităţi semnificative, fiind de identificat, din punct de vedere al crrculaţ1e1, la d1stanţe foarte mar1
23
geografice, dar şi cronologice, fiind găsite "în reutilizare" chiar în contexte din secolele V-VI p.Chr • Perioad_a
secolelor IV-ITI pare a fi caracterizată, din perspectiva activităţii monetăriei locale, ca una de batere regulata,
manifestată şi printr-o abundenta semnificativă a tipurilor monetare în argint şi bronz, acompaniată şi de o
24
expansiune economică şi comercială cu precădere în mediul autohton interdobrogean şi nord dunărean •
Spre sfârşitul perioadei de emitere a monetăriilor s-a putut observare o decadenţă accentuată a stilului
de realizare tendinţe de "barbarizare", poate chiar uneori o neglijenţă în tratarea iconografică, ca şi o reducere
amplă a numerelor de exemplare pentru fiecare tip monetar în parte.
Multe aspecte ale simbolisticii monetare la Histria sunt legate de cultul lui Apolion, fie Iatros, fie
Dolphinul. Din punctul nostru de vedere 25 , credem, în limita supoziţiei, că avem de a face, la fel ca în cazul
celorlalte emisiuni monetare de la Histria, în cazul celor două capete inversate cu reprezentarea unei zeităţi,
probabil Apolion dacă corelăm imaginea de pe piese cu reprezentarea statuii lui Apolion de la Rhodos 26 , fiind
cunoscută tendinţa inspirării artiştilor după monumentele aflate "în picioare", chiar dacă poate interveni o
anume originalitate în modul de realizare, diferit executată de la un meşter la altul. Sigur că avem de a face,
de fapt, cu un model statuar care s-a putut coborî, din punct de vedere artistic, până pe monedă, prin gravură,
totul corespunzând unui stil de redare specific epocii sau şcolilor artistice din perioadă. De asemenea, redarea
"inversă" a celor două capete de pe aversul monedelor emise de Histria, antitetică, pe lângă ineditul lor în
afara oricărei discuţii, ar corespunde unei compoziţii artistice greceşti, bazată pe un principiu dinamic, adică
pe o mişcare şi un ritm conectate la un echilibru mecanic 27 • Astfel, s-ar da un sens simbolic unei aranjări deja
considerată bizară, explicaţia concentrându-se în simetria mecanică, oferindu-se o impresie de vârtej, bulboană,
învolburare, ceea ce, în mod logic, ne-ar conduce spre o personificarea Istrului, a Pontului, a amândurora sau
a curenţilor marini. Deşi, s-a afirmat şi posibilitatea ca inversarea celui de al doilea cap, inclusiv prezenţa
ambivalenţei, s-ar putea datora doar pentru a rezolva în chip fericit probleme legate de ordonarea imaginii din
interiorul câmpului monetar 28 • Totodată amintim şi faptul că, cele două capete nu apar pe aversul monedelor
inversate întotdeauna în aceeaşi direcţie, variind, când la cel din stânga, când la cel din dreapta, ceea ce ar
sugera o inconstanţă de aplicare a ştanţelor între avers şi revers 29 • Reprezentarea luată în discuţie rămâne un
"fenomen unic" 30 şi de apreciat în consecinţă. În lumea greacă mai sunt reprezentate pe aversul unor monede
din centrul din Sicilia, de la Panormos, două capete umane masculine, dar aşezate spate în spate, dar nu
inversate, unul privind spre stânga, iar cel de al doilea spre dreapta 31 • Aproximativ aceeaşi imagine de avers
(probabili satyri) apare şi pe dioboli emişi de Thasos între anii 404-340 a.Chr. 32 , respectiv pe drahmele emise
la Tenedos, dar sub forma a două capete văzute din profil şi orientate în direcţie opusă (stânga-dreapta) dintre
care unul masculin şi altul feminin (piese emise între anii 450-387 a.Chr.) 33 • De asemenea mai merită făcută şi
o ultimă observaţie. Astfel, reprezentarea unei figuri sau a unor figuri umane sau mitice "din faţă" cunoaşte o
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vechime mare în ceea ce priveşte, în general, arta monetară greacă 34 • Iar, pe de altă parte, redarea antitetică a
două figuri este şi o prezenţă constantă în ceea ce priveşte reprezentările realizate în monetăria milesiană 35 •
Un alt tip emis de atelierul de la Histria în argint, în epocă autonomă, este cel cu Demetra (cultul Demetrei
fiind atestat şi pe baze epigrafice ), care, însă, este rar atestat prin descoperiri monetare (două exemplare
publicate ce au fost bătute cu aceeaşi pereche de ştanţe, respectiv alte două, din care una aproape distrusă şi
ultim~ .aflată într-o colecţie particulară din România bătută cu o pereche de ştanţe diferite de cele anterioare).
Identificat nu de mult, el repetă, din punct de vedere iconografie, imaginile de pe exemplarele din bronz, de pe
una din seriile cu aceeaşi divinitate, emise de respectiva cetate. Astfel, pe avers apare capul cu văi şi cunună
de spice a zeităţii orientat spre dreapta, iar pe revers cunoscuta imagine cu acvila şi delfinul, în stânga fiind
poziţionat spicul de grâu. Trebuie subliniat faptul că deşi acvila şi delfinul sunt orientaţi spre stânga, capul
acvilei este întors mereu spre dreapta. O variantă a acestui tip monetar are pe avers chipul tânăr al Demetrei,
fără văi, deasupra capului fiind reprezentată o cistă, în timp ce pe revers nu mai apare spicul de grâu, restul
tabloului iconografie fiind identic.
Artiştii monetari histrieni, cu excepţia a câtorva elemente prezente şi în lumea greacă şi-au demonstrat
originalitatea în maniera de execuţie a unor elemente mitologice, fiind încărcate cu un profund simbolism
autentic. Fiecare serie monetară a pus în evidenţă personalitatea în meserie a gravorilor, căpătând valenţe
oficiale şi sacre 36 , fapt remarcat şi la Olbia 37 • De asemenea, am identificat aproape în cadrul fiecărui tip monetar
în bronz uşoare modificări stilistice, trădând mai multe etape de realizare, ştanţe de avers şi revers cvasimultiple şi implicit, un interes continuu de emitere a lor în funcţie de realităţile economico-comerciale şi
financiare locale şi externe, pe post de monedă divizionară. Pe lângă zeitatea deja menţionată mai pot fi
enumerate Apolion (pe avers capul zeului, cu cunună de !auri, orientat spre dreapta, iar pe revers apare acvila
ţine în gheare delfinul, alterori însoţiţi fie o ramură de !auri, fie un spic de grâu dispus vertical; într-o variantă
târzie pe avers, în spatele capului personajului de pe avers apare un thyrsos), Istros (personificarea fluviului
Dunărea, pe avers apare chipul cu barbă şi coarne al zeului fluvial, iar pe revers acvila pe delfin), Demetra
(capului zeiţei cu văl, orientat spre dreapta, pe avers, respectiv acvila pe delfin), Dionysos (pe avers capul
zeului, cu cunună de iederă, orientat spre dreapta, iar pe revers, fie un ciorchine de strugure, fie doi ciorchini
de struguri legaţi de un vrej, fie doar o cunună de iederă, în interiorul căreia ar putea fi un caduceu), Helios (pe
avers capul zeităţii văzut din faţă, cu o coroană de raze radiate- zeul Soare, în timp identificat cu Apolion), iar
pe revers acvila pe delfin), Hermes (pe avers apare capul zeului acoperit cu petasos, iar pe revers, fie acvila pe
delfin fie un kerykeion, fie doar o cunună), Apolion pe omphalos (pe aversul monedelor apare zeul stând pe
omphalos, ţinând în mâna dreaptă o săgeată, în timp ce cu stânga se sprijină într-un arc sau, într-un singur caz,
pe o liră), Athena (pe avers este redat chipul zeiţei cu coif, iar pe revers, apare acvila pe delfin) etc. La Caliatis
amintim pe monede imaginile lui Herakles (una din cele mai comune prezente din lumea greacă) - (pe
emisiunile de argint, chipul său tânăr, orientat spre dreapta, este redat, pe avers, acoperit în partea superioară
cu blana leului din Nemeea, conform unei "imagini" celebre desprinsă din mitologie, iar pe revers apar serii de
simboluri însoţitoare, cunoscute ca atribute ale acestei divinităţi, ca tolba cu arc şi măciuca, la care se adaugă
spicul de grâu, simbolizând una din preocupările importante ale cetăţii, consta în practicarea cultivării
cerealelor şi desfăşurarea unui comerţ intens cu această marfă căutată în lumea elenistică; în cazul emisiunilor
de bronz, zeitatea menţionată apare pe avers, tot din profil şi tot cu un cap tânăr, cu barbă, dar de data aceasta
cu o cunună de !auri, uneori însoţit şi de o măciucă pe umăr, iar pe revers sunt "obiectele personale", tolba cu
arc şi măciuca, la care se adaugă din nou spicul de grâu), apoi Apolion (pe aversul monedelor callatiene capul
său, văzut din profil spre dreapta, era aureolat cu o cunună de lauri, reversul prezentând un trepied, unul din
atributele clasice ale zeităţii, dispus între două ramuri de lauri, iar în stânga un spic de grâu), Dionysos (apare
pe două serii diferite din punct de vedere al modului de realizare al reversului, astfel pe una este redată o
panteră în săritură spre dreapta, la care se adaugă în câmpul monedei, în poziţie orizontală, un thyrsos şi un
spic de grâu, iar pe cea de a doua apare o cunună de iederă, însoţită de un thyrsos în partea stângă a câmpului
monetar), Demetra (este redată, pe aversul pieselor caliatiene, cu văl, orientată spre dreapta, văzută din profil
şi însoţită de o cunună de spice, iar pe revers se repetă prezenţa unei cunune de spice de grâu mai mici sau
34
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mult mai mari în diametru, dispunerea fiind aproximativ circulară, sau uneori doar spice- dispuse vertical sau
spre dreapta - sau doar un spic orientat spre dreapta), Hermes (pe aversul monedei~~ a~are capul zeită_ţii,
imberb - această imagine tânără s-ar constitui în cea de a doua grupă de reprezentan dm lumea greaca -,
orientat spre dreapta, acoperit cu un petasos, iar pe revers fie caduceullui Hermes, fie un keryk~ion ("~astonul
vestitorului") şi o măciucă), Artemis (prezintă pe avers capul divinităţii, iar pe revers, uneon, tolba cu arc,
alteori doar tolba orientată spre dreapta), Athena (pe aversul monedelor capul zeiţei, acoperit cu coif corintian
apare orientat spre dreapta, în timp ce reversul prezintă, ori o măciucă, un spic de grâu şi un scut, ori o cunun~
de !auri, însoţită uneori şi de un kerykeion)3 8 etc. La Tomis amintim pe Apolion (pe avers apare capul lm
Apolion laureat înscris în cerc periat- cu părul lung spre ceafă şi buclat-, iar pe revers imaginea unui trepied;
piesele de modul mic, cu acelaşi tip monetar, par a avea pe revers, deasupra trepiedului, o globulă; foarte rare
în descoperiri este o altă serie din tipul Apolion - modul mare -, care prezintă pe avers capul lui Apolion
orientat spre dreapta, cu părul lung spre ceafă şi buclat, iar pe revers acvila, în poziţie statică, orientată spre
dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei cununi de stejar), Marele Zeu (capul Marelui Zeu pe avers,
în profil spre dreapta, cu cerc periat, cu barbă (incluzând şi mustaţă), păr bogat, în timp ce pe revers apare o
acvilă, în poziţie statică, orientată spre dreapta - rar spre stânga -, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea sa de jos, cu o fundă; în cadrul aceluiaşi tip monetar se remarcă detaliile
chipului de pe avers, schimbate pe alocuri şi cu dimensiuni mult mai mici (modul mic), dar şi diversificarea
reversului care poate reda, pe de o parte, două protome de cai spre dreapta, iar pe de altă parte, un spic), Zeus
(acest tip monetar este bogat ca număr de serii existente, prezentând pe avers capul lui Zeus, cu barbă, panglică,
cunună, rareori şi cu cerc periat, iar pe revers apar două protome de cai - ai Dioscurilor - şi câte o stea deasupra
fiecăruia, sau apar două stele cu câte şase raze, respectiv două stele cu opt raze; în sfârşit amintim prezenţa pe
revers a spicului de grâu, imprimat adânc (uneori aduce prin reprezentare mai degrabă cu o ramură de palmier),
iar pe avers cu capul zeului mult mai tânăr, deţinând o panglică cu care este legat părul; de asemenea amintim
prezenţa pe revers, alteori, şi a unui clopot sau bonetă dispusă între două stele cu câte opt raze) sau două
protome de cai orientaţi spre dreapta aflaţi între bonetele Dioscurilor), Dioscurii (capetele lor alăturate, cu
căciuli, cu trăsături tinerele, le găsim pe aversul pieselor, beneficiind de căciuli frigiene încununate, în timp ce
pe revers sunt redate părţile frontale a doi cai surprinşi în trap, spre dreapta), Demetra (pe aversul monedelor
capul zeiţei Demetra este dispus spre dreapta, acoperit de un văi şi cu o cunună de spice, iar pe revers găsim
un spic, cu frunze la bază şi două stele cu şase sau opt raze, sau pe avers Demetra nu poartă o cunună de spice,
reversul rămânând cu aceeaşi reprezentare, fie pe revers apare spicul, două bonete ale Dioscurilor, iar deasupra
două stele), Hermes (pe avers apare capul zeului, cu părul tuns scurt, cu petasos - cu baruri largi sau cu
aripioare - orientat spre dreapta, iar pe revers doar un kerykeion, sau capul zeului pe avers, orientat spre
dreapta, dar fără petasos, iar pe revers doar caduceul, apoi pe avers pare mai degrabă un semi-bust de la care
se mai văd şi urme de veşmânt şi în sfârşit acelaşi cap cu petasos cu baruri largi pe avers şi kerykeion-ul pe
revers, dar de data aceasta între două căciuli ale Dioscurilor), Athena (pe avers apare capul divinităţii cu coif,
orientată spre dreapta, iar pe revers o bufniţă, cu aripile strânse, fiind în poziţie statică, orientată tot spre
dreapta), tip??? (pe un tip monetar rar, care prezintă pe a vers un cap feminin ornat cu coroană murală orientată
spre dreapta, din profil, iar pe revers o acvilă orientată spre dreapta între două bonete de Dioscuri)3 9 etc. Fiecare
din zeităţile care apar pe monede sunt însoţite de majoritatea atributelor lor.
Sunt de remarcat imagini valoroase din punct de vedere a calităţii artistice, cu varii detalii anatomice ale
chipului. Aceasta ar fi doar un simplu indiciu asupra bogatei vieţi religioase manifestate în Histria, dar şi în
celelalte două colonii dobrogene. Interesantă este apariţia pe aversurile monedelor a celor mai reprezentative
(atât ca vechime cât şi ca importanţă) divinităţi adorate pe plan local sau zonal, iar pe revers cu puţine excepţii
apar numeroase însemne şi atribute ale respectivelor zeităţi. Sunt respectate în general rolul şi locul ocupat
de fiecare zeitate în funcţie de originea milesiană sau doriană a emitenţilor. Pentru perioada arhaică părul era
purtat de persoanele masculine lung şi coafat sub forma buclelor ondulate, răsucit la ceafă, sub forma unor meşe
pe frunte. Pentru perioada clasică şi pentru cele care au urmat tunsoarea era mai scurtă. La persoanele feminine
se uzita părul în bucle sau legat cu panglică, aceasta din urmă fiind specifică şi persoanelor masculine 40 •
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. , S-ar putea id.entifica, poate, o mare omogenitate în ceea ce priveşte permanetizarea în toate centrele
ŞI mtre centre a tipurilor monetare dar şi o evoluţie progresivă a stilurilor respective, de ce nu, de factură
locală. Această lu~e an!n:a_lă, foarte bine reprezentată în lumea greacă dar mai puţin în coloniile vest-pontice
do~rogene pare a fi de~aşita. de ce~ vegeta~ă dacă ar fi să enumerăm viţa de vie, spice (spic) de grâu, frunză (de
stej~r: de laur) e.tc. Nu m ultimul rand la diversitatea iconografică contribuie lumea cultelor, fie a celor doar de
~radiţie locale, fie a celor de tradiţie grecească specifice lumii greceşti în ansamblu. Reprezentarea lui Apolion,
m gener~l, cuprinde o figură imberbă, cu trăsături delicate, frunte înaltă, părul organizat în şuviţe şi cu bucle
ce po~ aJung~ pe u:neri,. cunună de la uri, un astfel de portret constituindu-se într-un ideal de frumuseţe41_ În
funcţie de epitetul msoţitor poate avea şi alte detalii caracteristice.
Monedele deţin o aleasă ţinută artistică dacă facem o comparaţie cu realităţile artistice interpontice sau
a celor specifice coastei de vest şi nord-vest a Pontului Euxin. Modelele se caracterizează printr-o foarte mare
atenţie acordată atât întregului, cât şi detaliului, tratat în mod minuţios de către gravor.
Emisiunile celor trei cetăţi din perioadă autonomă reprezintă, ţinând seama de raporturile dintre monedă
şi artă, dintre monedă şi simbol şi dintre monedă şi circulaţie, izvoare numismatice de prim ordin în ceea
ce priveşte cercetarea vieţii artistice, economice şi comerciale, specifice secolelor V-I a.Chr. (cu mai multe
perioade relevante) din teritoriul pontic.
Clasificările pe care am încercat să le prezentăm în cadrul fiecărei monetării, pe mai multe direcţii de cercetare,
pot reprezenta punctul nostru de vedere, a ceea ce cunoaştem sau credem noi că ştim, interpretarea acestor date
oferind noi ipoteze de lucru, ce rămân a fi validate parţial sau total în timp. Aşa cum am mai menţionat, unele
rezultate pot fi emendabile, în funcţie de viitoarele descoperiri, dar şi de înlăturarea eventualelor omisiuni, ce
sunt inevitabile. Aceasta cu atât mai mult cu cât evaluările ţin de criterii mai degrabă subiective decât obiective.
În concluzie emisiunile monetare de argint şi bronz bătute în monetăriile centrelor din Histria, Callatis şi
Tomis în epocă preromană deţin numeroase aspecte emblematice pentru autoritatea emitentă, beneficiind de
ilustrarea grafică a unor realităţi sau mituri tematice locale sau generale (specifice întregii lumi greceşti), fiind
însoţite şi de alte elemente care trădează economicul şi prelungind ideea, comercialul. Fie că analizăm reuşitele
deosebite din punct de vedere artistic, fie că analizăm reuşitele din punct de vedere tehnic, şi în sfârşit fie că
cercetăm iconografia bogată în reprezentări specifice Panteonului grec, lumii animalelor şi a vegetalelor, tipurile
monetare se înscriu în categoria pieselor specifice curentului zonal sau în perioada de început a trăsăturilor
generale ale lumii greceşti. Ele rămân, la o scară rezonabilă (ca de altfel pentru întreaga iconografie a monetăriilor
centrelor greceşti aflate pe coasta de nord, vest şi sud-vest a Pontului Euxin), documente de o mare importanţa
pentru dificila reconstituire a realităţilor economice şi religioase specifice secolelor V-I a.Chr.
Toată această enumerare oferă o imagine extrem de succintă, poate chiar doar rezumativă, îndrumativă,
a activităţii de ansamblu depuse de cercetarea numismatică naţională şi internaţională privind tema lucrării
noastre. Cercetarea numismatică românească şi nu numai, a atras prin problemele şi complexitatea care o
caracterizează, prin multitudinea de aspecte ce aşteaptă să fie elucidate de o manieră acceptabilă, cu atât mai
mult cu cât se referă la o perioadă extrem de importantă pentru evoluţia procesului monetar din Dobrogea
şi de dincolo de "frontierele" sale, de la nordul Dunării prin circulaţia monetară. Problematica numismaticii
coloniilor vest-pontice dobrogene rămâne pe mai departe interesantă, mai mult ca oricând, fiind în continuare
capabilă să ne ofere, inclusiv din punct de vedere iconografie, surprize plăcute.
În general moneda rămâne o lume antică în miniatură, ilustrând atât umanul cât şi Panteonul, îngemănate
în suportul iconografie. Moneda greacă a reprezentat, după părerea noastră, în epocă autonomă, un univers
complex, creat de gândirea economică, de gândirea politică, de gândirea artistică şi nu în ultimul rând, de
gândirea religioasă. Nu putem încheia fără a preciza un fapt deja cunoscut conform căruia "progresul sau
regresul monetăriei greceşti antice precede în paralel progresul sau regresul artei frumoase în genere" 42 •
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New Data on the Religious Life in Histria, Callatis and Tomis
Seen through the Local Monetarys Iconography (5th -1s1 c. B.C.)
(Abstract)
The coin has represented, from a certain historic moment, the fundament of human society's evolution,
either as an element that ensured the cohesion of the civic body, or as a means of payment for one's needs,
for the good progress of the economy and commerce developed by its emitter. It has depended, through all its
functions (means of payment, measure of value, etc.), on the existing context, favorable or not to its emission
and circulation, as it was the expression of a necessity and, last but not least, of a play of interests. The Greek
world created and employed an extremely fine instrument, both from an economic and social point of view and
also from a symbolic one. The coin's role evolved and amplified, passing through archaic era, classic era and
Hellenistic era, and each historic stage made its iconographic, epigraphic or weight mark.
The autonomous coins of the three west-Pontic cities in Dobruja comprise the totality of types and variants
of monetary emissions produced in the workshop of each centre, during the time of politica! and economic
independence. They have been an expression of sovereignty, of the capacity of each colony to crate its own
payment instrument, which could be utilized also to gain profit on the local market first, and then, if it was
validated and accepted, on a larger scale (inter-chora and even farther). Its own legitimating by means of the
coin offered prestige and prosperity. The iconographic representations correspond to some deities, probably of
great importance for the population of the city and not only, being accompanied by minimal elements which
define the characteristics and attributes, which are universal for the entire Greek world. Naturally, the presence
of some deities on coins depends, among others, of the significance and religious symbolism of the city, and
the religious life in Histria is known to have been very dynamic. They have issued silver and bronze coins,
whose values could have been recognized as such ca on the local market or outside it, in the indigenous and
Greek environment.
The three workshops have issued numerous autonomous monetary types, imprinted on silver and bronze.
They have been decorated with various female and male characters existing in the Greek pantheon, whose
image was utilized for the artistic decoration of coins characteristic of each centre. To this we must add the
representations characteristic of the Euxine Sea's "bestiary", like the mammals and the birds. The fact that the
depictions on autonomous coins of Pontic basin Greek colonial art, chiefly of the ones from the western shore,
cannot compete, on the whole, with the level of those from continental Greece can be understood and discussed
as such, depending on the existing realities and especially the resources used. In terms of the beginning of the
workshop's monetary activity, we can take into consideration the act of bringing, for advantageous offers, of
some engravers from important centers of the Greek world of that time, as it happened with architects and
sculptors. Local or zonal artist-craftsmen have been probably used, subsequently, craftsmen that would have
already been capable of continuing the work of the previous ones, taking into account the style manifested in
that age.
The great quality of the images from the period of the 41h - 3rd centuries is not surprising, given what
Hellenism represented in many other artistic fields. During the classical period, we witness the generalization
of the appearance on the obverse of the coins of the head of a divinity, and on the reverse the accompanying
attributes. Every deity that appears on the coins is accompanied by the majority of their attributes. Usually,
all the types existing for every issuing centre is defined by a local deity. We must draw the attention towards
valuable images from the point of view of artistic quality, with various anatomic details of the face. We must
not neglect the possibility that many representations of the monetary iconography were inspired from the art
of the local temples, from the sculpting of statues etc., although the artistic inspiration could very well be due
to the universal Greek art, characteristic to every Hellenic community and to all of them, at the same time. We
could maybe infer, in this respect, an influence of some workshops from southern Italy, at least theoretically,
the same way that an artistic influence of Athens can be identified in the iconography of the same workshops
from the south of the Italie peninsula. An interesting element is the appearance, on the obverse of the most
representative coins (in terms of age and of importance) divinities worshipped on a local or zonallevel, and
on the reverse, with a few exceptions, numerous insignia and attributes of the respective deities appear. In
general, they respect the role and place occupied by each deity, depending on the origin of the emitters, Dorian
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or from Miletus. One could perhaps identify agreat homogeneity in what concerns the permanentization of the
monetary types in all the centers and between the centers, but also a progressive evolution of the respective
styles, why not, of a local nature. This animal world, very well represented in the Greek world, but less in the
west-Pontic colonies of Dobruja, seems tobe exceeded by the vegetal one, if we were to enumerate the vine, the
wheat ear(s), the leaf (oak, laurel), etc. Last, but not least, the religious world contributes to the iconographic
diversity, either only the cults with local tradition, or the ones with Greek tradition, characteristic to the
Greek world as a whole. The coin generally possesses a special artistic aspect, if we were to compare it with
the inter-Pontic artistic realities or the ones characteristic to the western and the north-western coast of the
Euxine Sea. As a rule, the model is characterized by a great concern given both to the whole and to the detail,
approached meticulously by the engraver. Again, last but not least, we must observe the ';youth" of the majority
of the various deities' representations, something characteristic to their manner of depiction from the entire
Greek world, associated with the serenity, freshness and the flourishing aspect of the characters etc. And their
perpetuity and permanence "donated" to the eternity plays the same part by means of the metallic monetary
document, subject to traveling within the "human" time. However, during the znd - 1'1 centuries BC, we can
notice a concentration of the Greek cities as emitters only of the bronze coin which, unfortunately, displays a
mediocre imagistic, in terms of style, theme and rendering.
Finnaly, 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 of the 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
west-Pontic colonies from Dobruja during the autonomous period and not only), and to them we can add a lyre,
or the emblem of the city of Histria. We ha ve identified slight stylistic modifications almost in every monetary
type made of bronze, confirming the fact that there were several stages of creation, quasi-multiple obverse
and reverse dies and, implicitly, a continuous interest of issuing them, depending on the local and extra-local
economic-commercial and financial realities, as a divisionary coin. An interesting element is the appearance,
on the obverse of the most representative coins (in terms of age and of importance) divinities worshipped
on a local or zonal level, and on the reverse, with a few exceptions, numerous insignia and attributes of
the respective deities appear. In general, they respect the role and place occupied by each deity, depending
on the origin of the emitters, Dorian or from Miletus. One could perhaps identify a great homogeneity in
what concerns the permanentization of the monetary types in all the centers and between the centers, but
also a progressive evolution of the respective styles, why not, of a local nature. This animal world, very well
represented in the Greek world, but less in the west-Pontic colonies of Dobruja, seems tobe exceeded by the
vegetal one, if we were to enumerate the vine, the wheat ear(s), the leaf (oak, laurel), etc. Last, but not least, the
religious world contributes to the iconographic diversity, either only the cults with local tradition, or the ones
with Greek tradition, characteristic to the Greek world as a whole. The monetary emissions of the three cities
during the autonomous period represent, taking into account the coin-art ratio, the coin-symbol ratio and the
coin-circulation ratio, first-hand numismatic sources in what concerns the research of the artistic, religious,
economic and commerciallife, characteristic to the 51h- 1'1 centuries BC (with several relevant periods) from
the Pontic territory.
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