
E. OBERLlINDER·TARNOVEANU 

ASPECTE ALE CIRCULAŢIE I MONEDEI GRECEŞTI 
IN DOBROGEA DE NORD' 

(sec. VI i.e.n . - I e .n.) 

I n ciuda interesulu i pe ca re-I prezintă pentru cunoaşterea vieţii eco
nomice şi pol itice a Dobrogei antice, circulaţia monedei greceşti o stat 
destul de puţin în atenţ i a cercetătorilor' . 

Deşi în ultimii ani literatura numismatică s-a îmbogăţit simţitor2, există 
În că un număr important de probleme care işi aşteaptă rezolvarea . 

• Materialul a fost prezentat la sesiunea de comun i cări d in octombrie 1976. 
1 Majoritatea studiilor apărute se referă 10 activ itatea unor ateliere monetare din 

zonă sau 10 probleme stil istice şi ~conografice ale unor monede. Cf. Gh. Poenaru Bordeo . 
Studiile de numismatică greacă in România intre 1947-1974 în BNSR, LXVII- LXIX, 1973-
1975, pg. 17-41. Tot aici ş i o foarte utilă t recere in revistă aproope exhaustivă a intregii 
bibliograf-ii româneşti şi străine privitoa re 10 moneda grecească in România. Cu toate 
limi tele inerente nive lului de informare 01 epoci i, stud iile lui C. Moisil, Numismatica do
brogeană, in Arh, Dobr., 1. 1916, p, 116 sqq ; idem, Introducere În numismatica Dobrogei, 
în Dobrogea, 50 de ani de viaţă românească, 1928, p. 145-1 75 şi Em. Condurochi , Vechi 
monede pontice şi impo rtanţa for, În B. St. A, istorie, II, 1950, 1, p, 13-26, rămîn singu
rele încercări de cercetare in ans'ambl u o circulaţ i ei monedei greceşti in Dobrogea anti că. 

2 Em, Condurochi, Der Beitrag der MiJnzlunde von Istros zur Kenntnis des Waren 
und Geldumlaules der Unteren Donau in Vorromischen Zeitraum, in WissenschoftJische 
Anno/en, 6, 1957, 5. p. 289- 304 ; B. Mitreo, Sur les monnaies des cites pontiques decou 
vertes sur le territoire des populations locales, in SI. CI., III, 1961, p. 83-88, 'idem. Desco
peririle monetare şi legăturile de schimb ale Histriei cu populaţiile locale În sec. VI-V, 
În St, CI., VII, 1965, p. 143-167, care a deschis o nouă etapă in stud iul oi :rcul oţi ei mo
nedei greceşti in Dobrogea; C. Rreda, Aspects de la circulation des drachmes d'Histr/a 
dans la ploine getique et la datation des premieres imitations de ty'pe Philippe 1/ (tre sar 
de Scărişoara), în Dacia, NS. X. 1966, p. 221-235 ; idem. In legătu ră cu circulaţia sfa
teri/o r din Cyz;c la Dunărea de Jos, in Pontico, VII , 1974, p. 139-146; idem şi H. Nubar. 
Histria III, Descoperiri monetare 1914-1970, Bucureşti, 1973; Gh. Poeno ru Bordea , 
Note de numismatică dobrogeană, În SCN, IV, 1968. p . 397-398 ; idem, Le tresor de 
Mărăşeşti, Les stateres en or des ciles du Pont Gauche et le probleme des re/otions 
avec le monde grec el les popu/ations locales au IV_fer siecle, ov.n.e., in Dacia, NS, 
XVI1I , 1974, p. 103--125; idem, Discuţii pe marginea citorva monede străine În Dobrogea 
in se IV, XXI, 1970, 1, p, 138- 144; R. Ocheşanu, Monede ptolemoice ş i aJexondrine des· 
coperite in Dobrogea. Abia dacă ar mai trebui să a mintim marea uti litate pe core o 
re prezintă cronica! "Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine În 
România, ţi nu tă de B. Mitrea in Se/VA şi Dacia, NS. 
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Dintre monedele greceşti care au circulat În Dobrogea, de cel mai 
mare interes s-a bucurat studiul circulaţiei monedei histriene3, lucru firesc 
docă ţinem seama de importanţa acestei cetăţi şi de faptul că istoria ei 
este cea mai bine cunoscută. Dintre monedele străine, mai bine este stu
diată circula ţ ia monedei Cyzicului 4. Cercetările efectuate in aceste do
menii ou adus date deosebit de însemnate despre viaţa eco nomică 
din Pontul Sting in secolele VI - IV i.e.n., ilustrind in mod pregnant rolul 
deosebit pe care l-a juca t cetatea Histria . 

Datele acumulate permit adincirea studiului circulaţie i monetare pe 
zone geografice mai restrinse şi pe etape istorice distincte, ceea ce va 
permite cunoaşterea mai bună a desfăşurării in timp şi spaţiu a circula 
ţiei monetare şi o ritmului de dezvoltare cunoscut de diverse părţi ale 
lumii vest pontice. 

Dacă circulaţia monedei histriene a fost mai favorizată de cercetări, 
În schimb nu acelaşi lucru s-a petrecut cu circulaţia monedelor Callatisu lui 
şi Tomisului. 

Nu cunoaştem decît foarte vag aria de circulaţie o acestor monede 
şi etapele de Înflorire sau reducere ale circulaţiei lor. Datorită acestei 
situaţii, sintem privaţi de date preţioase pentru reconstituirea mai nuanţată 
a rolului jucat de fiecare cetate in parte in istoria Dobrogei ş i de cunoaş· 
terea locului pe core l-au jucat a numite zone ale Dobrogei in viaţa eco
nom i că a acestora. 

Deşi s-au publ icat unele descoperiri de monede purtind legenda re 
gilor macedoneni Filip " şi Alexandru cel Mare, precum şi a regelui 
Thraciei elenistice, Lysimachoss, cunoaştem încă relativ puţin rolul jucat 
de aceste monede În viaţa economică a epocii. Reanalizarea intregului 
material publicat in lumina celor mai recente studii În domeniul numisma
ticii macedonene poate să ducă la schimbarea imag ini i tradiţionale despre 
locul monedei macedonene in viaţa economică a regiunii dintre Dunăre 
şi Mare. 

Datorită lipsei de material publicat, cunoştinţele noastre despre cir
culaţia monedelor regatului seleucid, ale cetăţilor nord şi vest pontice, 
precum şi ale Thasosului şi Dyrrhach ionului sint incă la un nivel 
redus. În toate cazurile trebuie sporit numărul monedelor publ icate, fără 
de care avansarea cercetărilor este imposibilă. Studiul acesta a parnit toc
mai de la necesitatea de a se introduce in circuitul ştiinţific materialul 
numismatic existent şi care Îşi aşteaptă de mult timp va lorifica rea. 

Cele 59 de monede prezentate fac parte, În marea lor majoritate, din 
colecţia muzeului Deltei Dunării d in Tulcea (nr. 1- 3; 5- 6; 9-12 ; 14-20 ; 
22-27; 36- 37 ; 40-41 ; 45-55 ; 57- 59). 

3 B. Mitrea, St. CI., VII, 1965, p. 143-167, completat cu ultimele descoperiri de 
către C. P,reda, Histria III, p. 251. 

4 C. Preda, Pontica, VII , 1974. p. 139- 146, Em. Condurochi, Les stateres de Cyzique 
et les routes commelciales du Hellespont ou Oanube, in Eirene 1. 1960, p. 61-67; S. 
Dimitr.iu, O monedă divizionară din Cyzic la Histria, in SCIV, VIII, 1957, 1-4, p. 101-111. 

5 C. Preda. Triburile geto·docice şi circulaţia monedelor lui Filip Il la nord de 
Dunăre, În servo VII, 1956, 3-4, p. 267- 288 ; idem : Histria, III, p. 51 - 53. 
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Fig, 1 _ Harta descoperiri lof" de monede g receşt i d in Nordul Dobrogei. 
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De asemenea, am avut posibilitatea să cercetăm un număr de monede 
greceşti autonome aflate in colecţia dr. Dorin Nicolae şi colecţia David 
Marian, din municipiul T ulcea6, În intocm irea lucrării am mai beneficiat şi 
de informa ţiile primite de la prof. Feno:Jhen Sevastian de la Şcoala gene
ra l ă din corn. Sarichioi (jud. T u!cea), despre descoperirile de monede his
triene făcute in această loca l itate şi prof. Miha!cea Gh. de la Şcoala din 
corn. Horia 7 ace la şi judeţ. Toate monedele analizate provin din descope
riri făcute pe teritoriul judeţulu i Tulcea. Cu excepţia a şapie monede (nr. 9, 
10, 15, 16, 17, 20, 40, 51), amintite in lucrări anterioare 8), fără a fi publi
cate Însă cu toate datele tehnice necesare, toate piesele sint inedite. 

Lotul de monede studiate are o compoziţie variate, atit din punctul de 
vedere al autorităţii emitente, cit ş i din punct de vedere cronologic. 
Ele se grupează după cum urmează: 

1. Monede - viri de săgeată: 3 exemplare. 
2. Histria : 23 exemplare, dintre care 15 monede de argint şi 8 de 

bronz ~ 41 ,070;, 9). 
3. Callatis: 10 exemplare, toate de bronz ~ 18,030;,. 
4. Tomis: 4 exemplare, toate de bronz ~ 7,140;,. 
5. Monede de tip macedonean : 8 exemplare, dintre care 6 de argint 

ş i 2 de bronz ~ 14,370;, . 

Ele se repartizează astfel: 
a) Filip al II-lea: 2 monede ~ 3,660;,. 
b) Monede de tip Alexandru cel Mare: 6 exemplare, dintre care 5 de 

argint şi 1 de bronz ~ 10,710;,. 
6. Monede de tip Lysimachos: 4 exemplare, d intre care: 1 tetra

d rahmă, 2 stateri şi o imi taţie in argint după un stater ~ 7,140;,. 
7. Regatul Seleucid - Seleucos l' 1 exemplar ~ 1,640;,. 
8. Thasos (a doua emisiune) : 2 exemplare, dintre care o imitaţie bar

bară ~ 3,660;,. 
9. Oyrrhachion (a doua emisiune) : ~ 3 exemplare 5,350;,. 

10. Regatul bosporan-Sauromates I : 1 exemplar ~ 1,640;,. 

Făcînd comparaţie cu materialul publicat pină acum, se poate observa 
că lotul in studiu conţine principalele tipuri de monede core sint cunoscute 

6 Mulţumim şi pe această cale tov. Gh. Poenoru Bordea pentru amabilitatea de O 
ne pune la dispoziţie unele date strînse În timpul deplasărilor sale prin jud. Tulcea şi 
pentru sugestiile făcute. De asemenea mulţumim tov. Dorin Nicolae şi David Marian din 
Tulcea, pentru amabilitatea de o ne fi pus la dispoziţie materia lul aflat in colecţiile lo t 
pentru studiu. 

I Mulţumim tov. prof. Fenoghen Sevostian şi Miha1cea Gh. pentru informaţi ile 
furnizate. 

8 B. Mitrea, St. CI. VII, 1965. p. 158, nr. 20; p. 161, nr. 266 şi nr. 90; p. 157, nr . 
14; idem, Dacia, NS, VI, 1962, p. 534, nr. 8; Octavian Bounegru in Peuce, IV, p. 101, 
nr. 1 ; G. Simion, Les Getes de la Dobroudja septentriona/e du VIe ou ler siecle av.n.e .. 
În Throco-Dacica, Bucureşti. 1976, p. 163, fig. 10, 8. 

9 Calculul s-a făcut nu mai osupra monedelor obişnuite. 
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ca circulînd in Dobrogea antică. Din punct de vedere cronologic. mone
deie se repartizează astfel 

1. Secolul V- IV i.e.n. : 22 exemplare = 39,28'10.10) 

II. Sfirşi t ul secolului IV, i nceputul seco lului III Le.n. : (Perioada lui Lys i-
machas) : 8 exemplare = 14,28'/0. 

III. Secolul III - II Le.n. : 16 exemplare = 28,66'10. 
IV. Secolul 11-1 Le.n· : 6 exemplare = 10.7'10 . 
V. Secolul 1- 11 e.n. : 4 exemplare = 7,14'10. 

1n funcţie de metalul din ca re au fost bătute . manedele se impart 
astfel: 

1. Aur: 2 exemplare = 3.39'10 ") . 
2. Argint: 29 exemplare = 49,15°/,. 
3. Bronz :. ~ 29 exemplare = 48,30'10. 

* 
Ina inte de a trece la anal iza rea concluziilor care se pot trage din ma

teriolul numismatic prezentat considerăm că este necesar să insistăm puţin 
asupra primelor monede greceşti care au circulat pe coa sta de nord-vest 
a Pontului. inceputul circulaţiei monetare in această regiune s-a făcut prin 
apariţia monedei - vîrf de săgeată. Considerate iniţial ca semne premo
netore apa rţinind triburilor scitice sau tracice şi numai Într-o oarecare 
măsură greci lor, ultimele cercetări in acest domeniu au dovedit că acestea 
sint monede emise de principa lele colonii ioniene de pe ţărmu l de vest şi 
nord al Mării Negre, in a doua jumătate a secolului VI ş i inceputul seco 
lului al V- lea i.e.n. 12). Moneda-virf de săgeată a fost utilizată atit in cadrul 
relaţiilor economice dintre cetate ş i chora sa. cit şi in cadrul celor d int re 
diversele cetăţi şi aşezări ioniene din regiune· Folosirea Ia r În cadrul legă 
tu rilor dintre cetăţi a fost posibilă datorită existenţei În lumea ioniană din 
Pont ul sting a unui sistem "monetar" b imeta list bazat pe argi nt şi bronz. in 
care raportul din t re cele două metale era aproximativ 1/180 ' 3). 

Nordul Dobrogei a oferit cele mai bogate descoperiri de monede -
vîrf de săgeată de pe ţărmul românesc al Mării Negre. Descoperirile de la 
Jurilovca şi imprejurimi (tezaure în sumind peste 2 .000 de monede ş i mai 
multe descoperiri izolate) 14), rivalizează ca număr ş i importa nţă numai cu 

10 Idem. 

11 Ca lculul a avut in vedere ş i manedele virf de săgeată. 

12 O. Gh. Poenaru Bordea, si E. Oberlănder-Tarnoveanu, Contributians a I'etude 
des monnaies - paint de l/eche a '10 lumiere des tresors de Jurilavea (dep. de Tulcea), 
prezentat la cel de al 1I.lea Cang'res i nternaţional de tracolog ie, Bucu reşti, 4-11 sept. 
1976, core va fi publicat Într- o formă ma; a mplă În SCN, in curs de apariţi e. Tot aici 
şi bibliografia problemei. 

13 Ibidem. 
14 Ibidem " ef. şi A. Aricescu, Teza urul de semne de schimb premonelare de la 

Enisafa, in SCN, VI, 1975, p. 17-24. 
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cele din zona Apolloniei pontice 15). Aceste descoperiri se concentrează i n 
jurul cetăţii Argamum. Prezenţa lor in zonă indică faptul că, incă de la 
sfîrşitul sec. al VI- lea i.e.n. Argamum desfăşura aici a activitate economică 
intensă. iar populaţia ajunsese deja la un nivel de dezvoltare care să-i 
permită utilizarea unui etalon metalic in relaţiile de schimb. 

Cum nu se cunosc pînă in prezent monede emise la Argamum, s- ar 
putea ca multe monede - virf de săgeată descoperite in zonă să provină 
din alte centre ioniene, dar simplitatea procedeului de obţinere a acestora 
nu exclude posibilitatea ca unele să se fi obţinut pe loc. 

Cercetările ulterioare sint chemate să răspundă la i ntrebarea dacă 
există vreo legătură intre marea cantitate de monede - virf de săgeată 
descoperită în zona cetăţii Argamum şi prezenţa in veci nătatea acesteia o 
zăcămintului cuprifer de la Altin -tepe. 

Putem conchide că teritoriul cetăţii Argamum a constituit prima arie de 
circulaţie a monedei greceşti in Dobrogea de Nard, deşi nu este exclus ca 
asemenea descoperiri să apară şi de-a lungul Dunării, aşa cum indică te
zaurul de la Ismail (R.S.S. Ucrainiană) 16) ş i descaperirea izolată de la Iz 
voarele (jud. Consta nţa) '1). 

După acea stă etapă, iniţial relativ limitată teritorial, in secolu l a l 
V-lea i.e.n., odată cu inceputul emisiunilor de monede de argint ale H is
triei 18), aria circulaţiei monedei greceşti i n nordul Dobrogei se va lărgi 
treptat. ajungind in seco lul al IV-lea i·e.n . să cuprindă intreaga zonă. Pină 
in prezent sint cunoscute 24 de localităţi nord-dabrogene in care s-au 
făcut descoperiri de monede histriene autonome, 19) ele acoperind in mod 
uniform intreaga regiune. In şapte dintre acestea s-au descoperit tezaure 
de astfel de monede. 

Tezaurul de monede histriene de argint din primele emisiuni, desco
perit la Mahm udia 20), indică a pătrundere timpurie a acestei monede i n 
zona gurilor Dunării, datobilă spre mijlocul sec. al V - lea i.e.n. Cu tot ca
ra cterul să u timpuriu, tezaurul de la Mahmudia reprezintă un fenomen izo
lat, lipsindu-ne leg ătură intre acesta ş i descopenirile data bile in sec. IV 
Le.n., care sînt foarte numeroase. Sec. al IV-lea Î.e.n. poate fi considerat 

15 B. Dimitrov, 10 strelite-pari 01 lapadnoto i Severnoto Cernomorska kraiberezie, 
În Arheolog ia, 1975, 2, p. 43- 48. 

16 G. Severeanu, Sur les monnaies primitives des Scythes -lingots monnaies en forme 
de point de lIech e, in BSNR, XXI. 57-58. 1926. p. 1-6. 

17 G h. Poenoru Bordea şi E. Oberlănder-Târnoveanu, op. cit. 
18 Pentru o sinteză a discuţii lor asupra inceputului emiterii de monedă de argint 

la Histrio ef. C. Preda, Histria, III , p. 19-2" 
19 Vezi anexa nr. 1 de la sfîrşitu l l uc rării. Pentru a ne putea forma o imog ine mo'j 

conoretă asupra locului ocupat de Dobrogea de Nord În circulaţia monedei histri ene este 
suficient să arătam că di n numărul total de 64 loca litati din zona nord-vest pontică În 
care s-au făc ut descoperiri de monede histriene, 24 sînt in nordul Dobrogei, ceea ce 
reprezintă 35% din total. 

20 V. Canarache, Pontice 1, 1968. p. 136. 
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ca perioada de maximă amploare a circulaţiei monedei histriene (si are
ceşti) în Dobrogea de Nord 21). 
Numărul mare de monede descoperite aici nu reprezintă o simplă Întim 
plare . El e reflectă interesul major pe care 1-0 nutrit încă de timpuriu H istria 
pentru zona gurilor Dunării 22), ca şi amploarea relaţiilor care s-a u stabilit 
intre negustorii histrieni şi populaţia loca l ă. 

Aceste r.elaţii se înlemeiau pe faptul că in sec. V- IV Î.e.n . băştinaşii 
începuseră să treacă Într-o formă i ncipi entă 10 producţia de mărfuri. Ei 
puteau oferi greci lor produse care ii interesau pe aceştia în cea mai mare 
măsură: grine, peşte , lemn, răşini, sclavi. Constanţa raporturilor economice 
a fost asigurată de existenţa unor formaţiuni politice locale, mai mici sau 
mai mari. COfe erau interesate in l egăturile cu grecii şi ofereau o anume 
securitate ş i continuitate necesară acestor relaţ ii 23). 

Lă rgirea sch imburilor va impune utilizarea subdiviziunilor de argint ale 
monedei histriene 24) şi a monedelor de bronz. 

Moneda de bronz a fost utilizată mai timpuriu pe teritor iul cetăţii Ar
gamum şi pe l i tor~l , unde s-au descoperit monede de tipul cu roata şi cel 
cu zeul fluvial 25). In secolele III - II moneda de bronz va circula de-a lungul 
Dunării şi in interior 26). 

Este interesant să notăm că ală turi de monede histriene. "bune", apar 
şi fa lsuri din bronz argintat 27) . Falsurile sint de calitate şi nu pot f i at ri
buite localn icilor 28), ele f ii nd foarte probabil apera atelierulu i monetar al 
cetăţii. 

Cele mai numeroase descoperiri de monede hist riene s-au făcut de-a 
lungul Dunării (10 l oca l ităţi). Ele jalonează principa la cale de pătrundere 
a produselor şi influenţei greceşti in nordul Dobrogei, dar indică in ace
Iaşi timp ş i cea mai dezvo ltată zonă locuită de băştinaşi 29). 

Concentrarea descoperirilor de monede hi striene, ca şi a celorlalte 
monede greceşti în zonele actualelor localităţi: Mahmudia, Tulcea, Isac
cea, Măcin, Dăieni, este foarte semn if icativă. Aceste aşeză ri, situate in 
dreptul celor mai importante vaduri ale Dunări i, trebuie să fi reprezen tat 
în epocă adevărate centre ale comerţului dintre greci şi localnici, unele, 
fiind, poate şi reşedi n ţe politice ale unor mici formaţiuni tribale. 

21 In lol ul studiat de nOÎ monedele da ta bile in sec. V- IV i.e.n. reprezintă 41 ,6 60/ 0, 
din care 37,900/0 sint histriene. Prezenta unei mori cantităti de monedă histrionă in sec. 
V-IVeste valabilă ş i in celelalte zone' nord-vest pontice. ~f. B. Mitreo. St. CI, VIIl, 1965, 
p. 148. 

22 D. M. Pip pidi, DfD, 1, p. 164-166: C. Preda , Histrio, III , p. 29; G. Simion, op. cit. 
n D. Berciu, 010, 1. p. 130: D. M. Pipp id i, DIO, 1. p. 223- 229; cf. AI. Suceveanu, 

Unele probleme po/itico-economiee din Dobrogea sec. V-N i.e.n., in PonticQ. V, 1972. 
p. <.4-96. 

24 B. Mitreo . St. CI. VII, 1965, p. 159, I1r. 29. 
<:5 Vezi onexa de 10 sfirşi tu l lucrării, descoperirile de 10 Argamum, 6 Ma rtie şi 

Scrichioi. 
~5 idem, descoperirile de 10 Piatra Frecăţei, Salcia şi Ciucu rova . 
't7 C. Moisil, ND. p. 38, idem, Introducere ... p. 175. 
~3 V. Canara che, op. CÎt. 
29 M. Irimia , Descoperiri noi privind populaţia autohtonă o Dobrogei şi lega/urile 

ei cu c% niile greceş ti (sec. V- I i.e.n.), Pontica. VI. 1973, p. 165. nota 103. 
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Planşa I 

F,g. 1 Enisala, Valea Netului, Histria, drohmă. Fig. 2 Enisala, ,,((ilu
găra", Histria, drahmă. Fig. 3 JurilovcQ, "Ia Pădure" Histrio, drohmă. 

Fig. 4 Niculiţei "Bădilo", Histria, drahmă. 
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Plonşo 1/ 

Fig. 1 Slava Rusă , Hist/lio. drohmă . Fig. 2 6 Martie. Hi stria, drahmă. 
Fig. 3 6 Martie, Histrio, drahmă . Fig. 4 Tulcea. Histrio, drohmă. 
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Planşa 11/ 

Fig . 1 Văcăreni , Histrio . drohmă . Fig. 2 Nordul Dobrogei, Histrio, 
drohmă. Fig. 3 Ciucurovo. Histrio. monedă de bronz. Fig. 4 Isocceo. 

CoJlo tis, monedă de bronz. 
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Plon~a IV 

Fig. 1 Isaccea, Callatis, monedă de bronz. Fig. 2 Isacceo . Collatis, 
monedă de bronz. Fig. 3 Isaccea, Callotis, monedă de bronz. 

Fig. 4 Isoccea, Fiilip II, monedă de bronz. 
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Plonşo V 

Fig. 1 Nordul Dobrogei, Alexandru cel More. tetrodrahmc. Fig. 2 Nor
dul Dobrogei. Alexandru cel Mare, drahmă. 

Fig. 3 Nordul Dobrogei, Alexandru cel Mare. drahmă. Fig. 4 Tulcea, 
Seleucos 1. tetradrahmă. 
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Plan şa VI 

Fig. 1 Nordul Dobrogei, Lysimochos. teradrahmă. Fig. 2 Isacceo, pse~· 
do-Lysimachos, steter. Fig. 3 Valea Tei lor, pseudo-Lysimachos, stater. 
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Planşa VII 

Fig. 1 Nordul Dobrogei, Thasos, teradrahmă . Fig. 2 Nordu l Dobrogei, 
im itaţie barboră după moneda thasiană, tetrodra h mă . Fig. 3 Isoccea, 
Dyrrhachion. drahmă . Fig. 4 Nordul Dobrogei, Dyrrhachion, dra h mă. 

Fig. 5 Nordul Dobrogei , Dyrrhachion, drahmă. 
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Planla VIII 

Fig. 1 Isoccea, Histrio, dra hmă . Fig. 2 Izvoa re le , Histria. drahme. 
Fig. 3 Nordul Dobrogei, CaJ latis, monedă de bronz. Fig. 4 lsacceo, 

Tomis, monedă de bronz. 
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Spre ele se concentrau produsele ţinuturilor Învecinate de pe ambele 
maluri ale fluviului, aici se desfăşurau cele mai importante schimburi co
merciale cu negustorii greci. Descoperirile monetare de la Camena, Slava
Rusă, Oiucurova, Izvoa rele, Valeo _Teilor şi Niculiţel indică existenţa unei căi 
de pătrundere ma puţin cercetate pină acum. Ea porneşte dinspre teritoriul 
Histriei şi Argamum-ului. urcă pe valea Slavelor, Ciucurovei şi a unor mici 
afluenţi ai Taiţei pînă În zona dealurilor Niculiţelului. După ce trecea 
aceste dealuri În sectorul Valea Tei lor - Niculiţel, cobora la Dunăre, la 
Isaccea. 

Acest drum a jucat un rol destul de Însemnat În relaţiile dintre cele 
două cetăţi şi băştinaşi, căci este calea cea mai scurtă şi uşor practicabilă 
care străbate dinspre sud spre nord Dobrogea septentrională. Acest drum 
s-a menţinut şi În perioada romană, importanţa lui crescind tot moi mult 
În secolele II I-VI e.n. 

Cele mai multe monede histriene, cazul fiind valabil şi pentru celelalte 
monede greceşti, au ajuns i n Dobrogea de Nord pe calea schimburilor 
economice. O altă parte, Într-o proporţie greu de stabilit, reprezintă sumele 
plătite de cetatea Histria sau de negustori, diverşilor şefi locali pentru a le 
atrage bunăvoinţa . 

Majoritatea monedelor trebuie să fi ajuns aici ca urmare a activităţ i i 
nemijlocite a negustorilor histrieni, pentru care zona Gurilor Dunării repre 
zenta În mod tradiţional cea mai În se mnată zonă economică 30). 

Nu trebuie exclusă posibilitatea ca unele monede histriene să fi pă
truns În nordul Dobrogei ca urmare a legăturilor economice ale Argamum
ului şi a unor cetăţi nord-pontice care se aflau În sfera de circulaţie a mo
nedei emise de cetatea de pe malul lacului Si noe. In ultimă insta nţă, a 
existat şi o circulaţie datorită schimburilor intertribale. Sfîrşitul sec. al 
IV-lea şi primele decenii ale sec. al III-lea Î.e.n. constituie Începutul unei 
noi etape În circulaţia monedei greceşti În Dobrogea de Nord. 

După această dată, circulaţia aproape exclusivă o moned'ei histriene 
În această regiune ia sfîrşit, alături de monedele ei circulînd şi monede 
străine . Mai mult decît atit, monedele indică participarea directă a unor 
negustori din alte cetăţi la comerţul cu populaţia locală. Toote acestea 
sînt În l egătură cu transformările prin care trec cetăţile greceşti din Pontul 
Stîng În sec. 111-1. Î.e.n. 31). In primul rînd trebuie să relevăm pătrunderea 
monedelor callatiene şi tomitane in zona gurilor Dunării. 

Printre monedele aflate În studiu se află şi 10 monede callatiene de 
bronz, toate aparţinînd unor emisiuni destul de timpurii 32. Ele provin de la 
Isaccea (nr. 28-35) şi două din localităţi nord-dobrogene situate Între Mă
cin şi Tulcea (nr. 36- 37). Un exemplar similar cu nr. 28 şi 36, purtînd nu
mele de magistrat ATIOAAO a fost descoperit la T roesmis 33). De asemenea 

30 D. M. Pipp'idi, DIO, 1. p. 164-166: idem. Contribuţii 2, p. 38-39. 
31 ,idem, DID, p. 217-265; idem, Contribuţii 2, p. 32-67. 
32 B. Pick, p. 90-91. 
33 B. Mitreo, Dacia, NS, XV, 1971, p. 400, nr. 8. 
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se moi semnalează descoperiri de monede callatiene la Ţ ulcea si Muri
ghioI 3'). 

Lipsa unor date privind circuloţi~ monedei callatiene in Dobrogea 
ne ingreunează incercarea de a face o comparaţie Între rolul jucat de 
Callatis şi Histria in diverse părţi ale Dobrogei. 

Descoperirile monetare publicate pînă acum indică faptul că negus 
torii callatien i acordau o mare atenţie Dobrogei de sud, ţinuturilor care se 
Întind in spatele teritoriului cetăţii pînă spre Ostrov 35). 

la Histria, unde documentele epigrafice atestă legături strinse cu 
Callatis, monedele callatiene s-au descoperit in număr foarte mic. 36) Şi 
in nordul Dobrogei numărul monedelor callatiene este destul de mic, ele 
fiind net depăşite de monede le histriene de argint şi de bronz. Această 
situaţie ne indeamnă să ne punem intrebarea, care a fost ponderea Calla
t isului la Gurile Dunării in epoca elenistică şi În ce măsură se poate vorbi 
in această zonă de o supremaţie economică a Callatisului asupra His
triei 3'). 

Prezenţa stateri lor de aur de tip Alexandru cel Mare, emişi la Calla
tis care au fost descoperiţi la Dăieni şi la nord de fluviu 38), este un ind i 
ciu al transformă ri lo r economica -pol itice prin care a trecut lumea vest -pon
tică in sec. IV- II Le.n., dar ne spune destul de puţin despre rolul jucat de 
Callatis in Dobrogea de nord . Aceşti stateri apar i nsoţiţi şi de monede 
emise În alte ateliere pontice, inclusiv cele histriene, prezenţa lor putindu-se 
datora activi tăţi i oricărei cetăţi greceşt i din zonă 39). 

Este sarcina cercetărilor vi itoare să lămurească mai bine rolul jucat 
de Histria la Guri le Dunării in epoca e l enistică ş i să arate dacă nu cumva, 
chiar redusă faţă de perioada anterioară, ponderea acestei cetăţi rămine 
În continuare cea mai mare in viaţa economică a băştinaşilor. rn orice 
caz, avem impresia că preponderenta economică sau politică a uneia sau 
alteia din cetăţile de pe coasta dobrogeană nu s-a manifestat În aceeaşi 
măsură in acest spaţiu. Nici in cazul Tomisului nu avem dovezi ferme care 
să ne perm ită să tragem concluzia că această cetate va ajunge dominantă 
di n punct de vedere economic in Dobrogea de Nord, luind locul H istriei şi 
Callatisului. 

34 Tulcea, M. Iri mia, Pontica, VII, 1973, p . 65, n. 103; Murighio/, B. Mitrea, Dacia, 
NS, XIV, 1970, p. 469- 470, nr. 41. 

3S Limanu (jud. Constanţa). idem, Dacia, NS, IX, 1965, p. 450, nr. 5. Solu Nou 
(jud. Constanţa), ibidem, n;r. 4; Păcuiu/ lui Soare (jud. Constanţa), În P. Diaconu şi 
D. Vi lceanu, Păcuiul Jui Soare, Bucureşti , 1972, p. 187, nr. 1-2 Ostrov (jud. Constanţa), 
M. Iri mia, op. cit. 

36 C. Rreda , Histria, III. p. 49 şi 134, nr. 764- 765. 
37 D. M. Pipp idi, Histria şi Callotis, in sec. JIII II i.e.n., in Contribuţii 2 p. 32-67. 

Ultimele analize i ndică faptul că cel puţi n in sec. III Le.n . decăderea Histriei nu a fost 
atit de i ntensă şi rapidă cum se putea Întrevede pînă acum din ~zvoarele epig-rofice. ef. 
Gh. Poenoru Bo,deo, BSNR. LXVII- LXIX. 1973-1975. p . 19. 

3B B. Mitrea, Dacia, NS, III , 1959. p . 603, nr. 3. Pentru atribuirea unei părţi din 
acest tezaur atelierului monetar callatian ef. Oct. lIiescu, (rest. Co', 8. 1963, p. 326- 329. 

39 l a Anadol. locu l al patrulea după Callat-is , Odessos ş i Messembria il ocupă 
Histria, ef. H. Seyrig, Date et circonstance de tresor d'Anado/, in R. N .. VIe serie. XI. 
1969. p. 40-43. 
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Deşi i n sec. 11 - 1 i.e.n., Tomisul devine cea mai importantă cetate gre
cească in Dobrogea 40), descoperirile de monede tomitane sint puţin nume
roase in nordul Dobrogei. 

in afară de Isaccea şi T roesmis. mai cunoaştem descoperiri de monede 
tomitane la Murighiol şi Tulcea 41). Moneda de la Tulcea este un stoter de 
tip pseudo -Lysimacha s, emis in timpul dominaţiei lui M ithridates VI 
Eupator. 

Alături de monedele de pe ţărmul dobrogean al Mării Negre, in Do
brogea de Nord au circulat ş i monede străine. Ele sint destu l de rare, dar 
importanţa lor documentară este deosebită , d ~ şi in unele cazuri este difioil 
de stabilit dacă ele indică legături economice directe sau mijlocite de vreo 
cetate grecească din Dobrogea 42). Ponderea cea mai rid i cată in cadrul 
monedelor străine descoperite in Dobrogea o dau cetăţi l e nord-pontice : 
Olbia. Panticapeum, Chersonesul Taurie şi Regatul bosporan - dar dintre 
ele se detaşează net Olbia. Descoperiri de monede olbiene se cunosc la 
Murighiol, Mahmudia, Tulcea ş i Dinogeţia 43). 

Cea mai timpurie descoperire o reprezintă vestitul aes-grave de la 
Mahmudia, in jurul căruia s-au purtat multe discuţii . 

Pornindu-se de la o datare foarte tim purie a lui, Ca şi a intregii acti
vităţi monetare a Olbiei, acest oes-grave o fost socotit printre primele 
monede care au circulat pe teritoriul de azi al Românie i 44) ş i a fost folo
sit ca o dovadă În î ncercările de argumentare o marelui rol j ucat de Olbia 
in epoca arhaică la Gurile Dunarii şi in viaţa Histriei În general 45) . 

Ultimele cercetări au arătat că emiterea acestui tip de monedă s-a 
făcut mult mai tirziu, abea in sec. al V-lea i.e.n. 46) Ol b ia prezintă o 
oarecare răminere În u rmă in domeniul monetar faţă de Histria şi s-a 
aflat mult timp in sfera de criculaţie a monedei de argint h ist ri ene 47) . 

Acest aes-grave albian este un fenomen izolat in circulaţia monetară 
de la Gurile Dunării in sec. V i.e.n., el fiind veh icu lat prin intermediul 
Histriei 48). 

~o D. M. Pippidi, Contribuţii, 2. p. 32-67. R. Vulpe. Cetăţile helenice Histria. Tomis, 
Callatis, În Istoria poporului român, sub redacţia acad. A Oţetea, Bucure~ti, 1970. 
p. 37-40, d. Gh. Poenaru Bordea, BSNR, lXVII-LXIX, 1973. p. 20 şi nota 44. 

~1 Mulighio/, B. Mitrea . Dacia, NS, XIV. 1970. p. 469-470, nr. 11. Tulcea, idem, 
Dacia. NS, VII, 1963, p . 590. nr. 8. 

42 ef. Gh. Poenaru Bordea. SClV, 21, 1970,1 . p. 133. 
~3 MurighioJ, B. Mitrea, Dacia, NS, XIV, 1970, p. 469- 470, nr. 11 ; Tulcea, C. Preda 

Histria, fii, p. 49 ; 
Dinogeţia, ibidem: Mahmudia, V. Pâ fvon. Un aes-grave olbien Q SaJsovia, in 

Dacia, fi. 1925, p. 420-421 ; B, Mitrea, St. CI., III, 1961. p. 87. nr. 34. 
(4 D. M. Rippidi, O/O, 1. p. 192; C. Preda, Histria, III, p, 49, 
(5 V. Pârvon, op. cit" Em. Condurachi ; Cu privire la raporturile dintre autohtoni şi 

greci În aşezări/e sclavagiste din Dobrogea. in SCIV, II, 1951, 2, p. 48, 
-'6 P. O. Karişkovski j Ofvija j Afinski Soiuz, În MASP, 3, Odesa, 1960, p. 57- 100. 
47 B. Mitreo, St. CI., VII , 1965. p. 146, 148, 151-154, 159 şi harta. 
(3 Cf. C. Aredo, Histria, III , p, 49. Un aes -g rave s·imilar o fost descoperit ch'iar la 

Histria, Descoperirea a cestu i aes -grave. ca şi a monedeJor - virf de săgeată de la 
Isma il. dovedeşte ex i stenţa la Gurile Dunări i o unor aşezări importante ca re Încă din 
epoco Q.rhaică stobil i seră legătu 'ri foarte strînse cu g,recii. In aceste aşeză:ri , la fe l ca ş i 
cetăţ i l e ioniene de pe litoral. funcţ i onează sistemul de apreciere a valorii in argint sau 
echivalentul său În bronz. 
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Descoperirile de mpnede olbiene devin mai frecvente numai in peri
oada e len i st i că. M ajoritaiea monedelor olbiene sînt de bronz, ceea ce 
pare să i,nd ice o participare directă a negustorilor o lb ieni la comerţul cu 
populaţi ile din nordul Dobrogei . 

La Isaccea se cunoaşte descoperirea unei monede emise de Pantico
paion 49), iar la Argamum s-a descoperit o monedă de bronz a Chersone
'sului Tauric 50). 

Monedele emise de cetăţile nord-pontice cont i nuă să circule in Do
brogea de Nord pînă in perioada insta l ării stăpînirii romane În Dobrogea. 

În această perioadă vor ajunge să circule oici monedele regelui bos
poran Sauromates 1, descoperite la Horia 51), şi cea identică aflată În co
lecţia muzeului Deltei Dunării (nr. 59). 

Descoperirile de monede provenind din zona nord -pontică dovedesc 
că aceste cetăţi au jucat un rol destul de important În cadrul relaţiilo r 
popu laţiei nord-dobrogene cu lumea greacă În epoca elenistică, cînd 

"legăturile lor devin mai strînse. Multă vreme a existat o atitudine sceptică 
faţă de informaţiile privitoare la circulaţia monedei Cyzicului în zona Guri
'Ior Dunării 52). Ultimele descoperiri au permis reevaluarea datelor vechi, 
-dovedind veridicitatea informaţiilor anterioare 53). 

in lumina acestor cunoştinţe, credem că se poate acorda mai multă 
:atenţie informaţi ilor despre descoperirea unor cyzicieni la Dă.ieni ŞI in

tr-o localitate nord-dobrogeană necunoscută, care nu au fos t luate in 
considerare pînă acum de ce rcetători 54). Prezenţa stateri lor Cyzicului in 
Dobrogea de Nord este firească, dacă ţinem 5eama de rolul pe care l-a 
jucat acest ţinut în viaţa economică o Histriei in sec. V-IV i.e.n . 

Un alt mare capitol din istoria circu l aţiei monedei greceşti În nordul 
Dobrogei il constituie circulaţia monedelor de tip macedonean avînd 
legenda regelui Fi lip II şi Alexandru cel Mare şi a celor de tip Ly5imacho5. 
Circulaţia acestor monede ri dică unele probleme diferite de cele ale circu
laţiei monedelor discutate pînă acum. 

Monedele de tip Filip II şi Alexandru cel Mare nu au circulat exclusiv 
datorită relaţii l or economice. Ele au pătrun5 În Dobrogea şi ca urmare a 
extinderii a~utori tăţii politice, mi litare şi administrative a Macedoniei şi 
Thraciei elenistice pînă la guri le Dunării 55). Vom vedea Însă că existenţa 
acestei stăpîniri, În loc să simplifice problema circulaţiei monedei de tip 
macedonean, o complică şi mai mult· 

49lsacceo. B. M itrea. St. CI. 1961. p. 87. nr. 37. O altă monedă din Panticapoion 
a fost descoperlită 10 Ba·rboşi ; ibidem; nr. 38. 

sa Argamum, M. Coja. BMI, 40, 1973. 3, p. 36. O monedă o aceleiaşi cetăţi a fost 
descoperită i n zona Constanţei. B. Mitrea, Oa~ja, XV. 1971, p. 467, nr. 4. 

51 B. M itrea. Dacia, NS, VIII, 1965. p. 380, nr. 52. 
52 S. Dimitriu. SCIV, VIII, 1957, 1. 4, p. 101 -1 11-
53 E. A. Bulotovic. Klad Kizikov iz Orlovki, in VDI, 1971. 2. p. 73-86. Pentru reeva

luarea vechilor date. ef. C. P.reda, Pontica. VII, 1973, p. 139-146. 
S4 Oăieni, C. Moisil, BSNR, X. 1913, p. 22. Moi există, menţiunea unei descoperiri 

Într-o localitate necunoscută din jud. Tu lcea, fldem, NO, p. 30. De asemenea. am fost 
informaţi despre exi stenţa unor cyzicieni În tr-a col ecţie particulară d in municipiu l Tulcea. 

5S Cf. D. M. P;pp;d;. DID, 1. p. 195-196 ş; p. 215-21 8. 
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Multă vreme s-a acreditat imaginea existenţei unui mare număr de 
descoperiri monetare de acest fel in Dobrogea fără ca aceasta să tre
zească indoieli 56). Numai că in realitate lucrurile nu stau chiar a~a . Dacă' 
analizăm cu atenţie descoperirile cunoscute, observăm că ele sînt puţin 
numeroase. Pentru monedele de tip Filip II, in afară de monedele de la 
Isaccea (nr, 42- 43), se mai cunosc descoperiri la Dinogeţia ~i Murighiol s1). 
In colecţia muzeului Deltei Dunării se află cinci monede de tip Alexandru 
(nr, 45-49), una de bronz descoperită in satul ,,6 Martie", iar celelalte de 
argint, provenite din localităţi cuprinse in zona Măcin-Tulcea. Ele se a lă 
tură monedelor de acela~i tip descoperite la Tulcea, Măcin, Dăieni ~i 
Murighiol 58), 

,In restul Dobrogei. descoperirile sint mai numeroase numai in jurul 
cetăţlior grece~ti, unde predomină moneda de bronz 59). 

Multă vreme s-a considerat că monedele de tip Filip II şi Alexandru 
au circulat În timpul domniei ace5tor monarhi. Studiile ulterioare au ară
tat că cele mai multe monede de acest tip care s-au descoperit in 
Dobrogea, ca ~i În intreaga Dacie, sint monede postume, ele fiind emise 
după moartea lui Filip 'II şi Alexandru cel Mare, in ateliere foarte diverse 60). 

Astfel, majoritatea staterilor de aur de tip Alexandru cel Mare desco
periţi in Dobrogea ~i la Dunărea de Jos sint emisiuni postume, provenind 
mai ales din cetăţile pontice 61). 

În aceea~i situaţie se află majoritatea monedelor de argint de tip Filip 
II ~i Alexandru, care s-au emis În cantitate mare În atelierele aflate sub 
controlul lui Cassandros ~i Lysimachos 62), pătrunzÎnd În Dobrogea numai 
În timpul stăpînirii acestuia din urmă. Din lotul publicat de noi, numai mo
nedele de bronz nr. 43 ~i 45 par să fie emisiuni contemporane ~i au circulat 
probabil În vremea acestor regi. Monedele de argint de tip Alexandru (nr, 42 
şi 45) sint emisiuni postume, Fiind vorba de monede apropiate din punct 

56 C. Maisil, Introducere, ... p. 163-166: Em. Condurochi, B. Si. Ac, II, 1950. 2. p. 
10-11 ; C Peedo, SCIV, VII, 3--4, p. 273, 

57 Dinogetia, B. Mitrea, Dacia, NS, XX, 1976. p. 288. nr. 13. 

sa Tulcea, B. Mitreo, Dacia, NS, VII, 1963, p, 590, nr, 8. Doi stoteri, unul cu v i aţa 
Collatis, ,F. T. Newel, 31 ::::: Gh. Poenaru Bordea, Dacia, XVIII. 1974, p. 109, nr. 77 ş i 
celăla l t MOller. 1351, Syria. Phoenice ei Palestina. Lorissa; Măc;n. idem, Dacia, NS, XVI, 
1972, p. 392. nr. 11 : Dăieni, idem, Dacia, NS, III , 1959, p. 603, n:r. 3. MurighioJ, idem, 
Dacia, NS, XIV, 1970, p. 469-470 nr. 11. 

59 C. P,reda. SC/V, VII. 3-4, 1956, p. 273; idem, Histria, III. p. 51. Istria - sot, 
B. Mitreo. Dacia. NS, IX, 1965, p. 462, nr. 7; Zona Constanţa, idem Dacia, NS, 1970, 
p. 467, nr. 4. Agigeo, idem, Dacia. NS, XVI, 1972, p. 301, nr. 1. Limanu, idem, Dacia NS, 
Xli, 1969, p. 541, nr. 8. GÎ/liţa. lidem, Dacia NS, XV, 1971, p. 469, nr. 7, Dobrogea, idem. 
Dacia NS. XII I ; 1964. p. 373, nr. 8: idem, Dacia NS. XII. 1968, p. 446, nr. 6. 

60 B. Mitrea, Problema monedelor postume de tip Filip II, aHeie În Dacia, in SCIV, 
22, 1971, 2, p. 165-177 j ,idem, Două probleme de numismatică dobrogeană. in Poniica. 
IV, 1971, 2, p, 262-265. 

61 Gh. Poenoru Bo.rdeo. Dacia XVIfI, 1974, p. 112-116; Oct. lIiescU', op. cit. 
62 M. Thompson, The Mints of Lysimachus, in Essays in Greek Coinoge presented to 

Stan/ey Robinson, Oxford, 1968, p. 163-182; Gh. Poenaru Bordeo, 8SNR, lXVII-LXIX, 
1973-1975, p. 27-28; idem, Docio, NS, XVIII, 1974, 1974, p, 112-116, 
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de vedere cronolog ic. comparaţia numărului de monede histriene cunoscut. 
cu a celor de t ip macedonean oferă date semnificative despre rolul jucat 
de acestea în circulaţia moneta ră a epoci i. 

Pătrunderea monedei de tip Fil ip II ş i A lexa ndru În t r-un nu măr sur
prinzător de mic este destul de dificil de expl icat. Credem Însă că ea 
reflectă o si tuaţi e economică locală deosebit de importantă. Tn a doua jumă
ta te a secolului a l IV-lea Î·e.n., Histria a cunoscut cea mai mare Înflorire 
economică din toată istoria sa, Înflori re care nu o fost afectată de cuceri 
rea macedoneană, ci dimpotrivă, a fost. chiar favorizată. Pe planul activi 
tăţii monetare. această epocă se ca racteri zează pirntr-u n numă r more de 
em isiuni de monede de argint core, g raţ i e amploarei relaţiilor comerciale 
ale cetăţii, se răspîndesc pînă depa rte 63). Ex i ste nţa unei mari cantităţ i 
de monede hist riene de bună cal itate şi de mult timp acceptate de toate 
popul aţi ile din Pontul Stîng a făcut ca moneda celor doi r2g i macedonen i 
să pătrundă dest ul de puţin pe p iaţa locală, unde nu se simţea nevoia 
unui numerar străin. Ma i mult decît atît, cetăţile greceşti din Dobrogea sînt 
cele prin intermed iul cărora se vo r răspîndi monedele de tip macedonean 
contem porane sau postume (multe d intre acestea fiind emise chiar În ate
li erele lor). Acest lucru indi că o continuitate şi În epoca elenistică timpurie 
a vechilor l egături d intre tri buri le locale de la Dunărea de Jos ş i cetăţile 
grec!,!şt i din Dobrogea , chiar dacă fo rmal ele sînt med iate de o monedă 
de t ip nou. Datarită acestui fapt, cansiderămcă pentru triburi le d in Dobro
gea, Muntenia de Est, Moldova ş i Basarabia nu putem vo rbi de ex i stenţa 
unei etape "macedonene" în relaţiile lor cu lumea mediteraneană. 

Circulaţia monedei de tip Lysimachos În nordul Dobrogei prez i ntă 
multe trăsătu ri asemănătoare cu cea a circulaţiei monedelor de tip Filip II 
ş i Alexandru cel Mare. Cercetă torul se loveşte de raritatea descoperirilo r 
de acest tip În Dobrogea, deşi aceasta a făcut parte d in regatul elenistic 
al Thraciei 63 bis). Monede din emisiun ile contemporane domn iei acestui 
rege sînt puţin numeroase, majoritatea descoperirilor fiind alcătuite 
d in stateri postumi, emişi În sec. 111-1 de diverse cetăţi greceşt i din 
Pont ş i Propontida 64). Această situaţie se ref l ectă şi În lotul de monede 
publicat. Numai tetradrahma n r. 50 este o monedă em i să În timpul vieţi i 
lui Lysimachos şi a circu lat probabil În vremea domniei sale În Dobrogea 
de Nord . Celelalte monede sînt emisiuni postume din sec. 111 -1 Î.e.n. 

Tot În perioada stăpî n iri i lui Lysimachos au circulat În no rdul Dobro
gei drahme şi tetradrahme postume de tip Alexandru cel Mare şi monede 
a fe lui Seleucos 1. Tetrodrahma lu i Seleucos 1, d escoperită la Tulcea , nu 

63 B. Mitrea, Pontica, IV. 1971, p. 266; C. Preda. Histr ia. 111. p. 52; idem, Dacia 
NS, X, 1966. p. 232-233. 

63 bis. Cf. D. M. Pippidi, DID, 1, p. 216- 218. 
64 Dăieni, B. Mitrea . Dacia, NS, !li .. 1959, p. 603, nr. 3. Histria, C. Preda, Histria , 

111, p. 52; Murighio/, B. MUrea, Dacia, NS, XIV. 1970, p. 469; 470, nr. 11 Slava-Rusă, C. 
Moisil, NO, p. 12; Satul-Nou (jud. Constanţa), B. Mitrea, Dacia, NS, VI, 1961, p" 586. 
nr. 11 . Penttru emisiunile contempora ne, ef. M. Thompson. op. cit. Penbru cele postume, H.Sey
rig, RN, VIe, serie XI, 1969. p. 40-45 ; idem. Monnaies hellenistique de Byzance et de fa 
Calcedonie, in Essays in Greek Coinage presented fa Ston/ey Rabinson, O xford. 1967, p. 
189-192, ef. de asemenea Gh. Poenoru Bardea. Dacia. NS, XVII I, 1974, p. 124. 
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este o apariţie nouă la Gurile Dunării, dar vine să imboJăţească puţinele 
date de care dispunem in acest sens 65). 

După cum se poate vedea, cantitatea de monede atribui bilă circula
ţiei perioadei lui Lysimachos este mult mai redusă decit cea a perioadei 
anterioare· Ea nu reflectă numai instabi litatea stăpînirii acestuia asupra 
Dobrogei in ultimele decenii ale sec. a l IV-l ea sau transformă ril e econo 
mice prin care trec cetăţile greceşti din zonă În epoca elenistică. Desco
periri le arheologice indică o continuare şi o dezvoltare a vieţuirii popu
laţiei autohtone in nordul Dobrogei in sec. al III-lea i.e .n .66). Nici ·acum, 
niCI mai tîrziu, nu se observă apariţia unui gol În circu laţia monetară din 
această regiune, gol ca re să provoace un aflux de monede ' străine sau 
apariţia pe sca ră largă a unor emisiuni monetare ale popu laţi ei locale. 

Toate acestea ne Îndeamnă să atribuim slaba pătrundere a monedei 
lui Lysimachos şi a altor monede st răine existenţei unei situaţii normale 
pe piaţa monetară locală, la inceputul sec. III i.e.n. Se pare că Histria 
şi-a continuat vech il e emisiun i şi după moartea lui Lysimachos e i adăugin
du- io se activitatea Callatisului 67). Monedele cetăţi l or dobragene, staterii 
de aur de tip A lexandru, ca şi moneda de argint emisă În cantitate mare 
de Histria În a doua jumătate a sec. al IV-lea şi rămasă in continuare in 
circulaţ i e satisfăceau in cea mai mare măsură cererea de numerar nece
sar vieţ ii economice din Dobrogea 68). 

Spre sfirşitul sec. al II-lea şi inceputul sec. 1. i·e.n. circulaţia monedei 
greceşti in Dobrogea de Nord este influenţată de evenimente politice şi de 
greutăţile economice prin care trec cetăţile greceşti din Dobrogea 69). Can 
titatea de monedă af l ată in circulaţie cunoaşte a reducere, care nu tre
buie privită Însă in mod absolut 70). 

65 Ostrov (jud. Constonţo), B. Mitreo Dacia, VI, 1962, p. 585, nr. 10. La nord de 
Dunăre În zona imediat vecină Anadol, E. Pridni k, Anadolskii Klad z%Uh staterov, S. Peters
burg, 1902, apud, P. Noe, ed. 2, 1937, p. 24-25, nr. 26. Tot În stinga Dunării, Vaidomir, corn. 
Rasa (jud. lalomiţa), C. Moisil, In formaţii noi cu privire la originea şi caracterul mone· 
delor dace, B. St. Ac., II. 1950, 2-4, p. 53--63; Vedea (jud. Teleorman), B. Mitrea, Dacia, 
NS, XVI, 1972, p. 382, nr. 26; Hinova (jud. Mehedinţi), S. Dimitr iu ş i Oct. lI iescu, About 
the issues of the Apollo-Amphipolis type and their ro/e in the currency history of the 
Geto-Dacians, in Dacia, NS, III. p. 259, nr. 310. Bătăşani, (jud. DoIH, Gh. Poenaru Bordea 
şi O. Stoica. Cîteva descoperiri monetare in Oltenia preromană, in BMI, XLI II, 1973, 1, 
p. 25-29 ; Chişinău-Criş (j. Arad). B. Mitrea , Dacia, X, 1945, p. 53. 

66 Cf. D. 8erciu, 010, 1, p. 132-136 ; G. Simion, op. cit. 
67 Gh. Poenoru Bordeo, BS.NR, LXVII-LXIX, 1973-1975, p. 19. Pentru Collatis, ef. Oct, 

Hiescu, Crest. col., 8. 1963. p . 326- 329 şi Gh. Poenaru Bordea. Dacia, NS, XVIII p. 103--125. 
6S Monede hist~iene de O'rgint apar în tezaure alături de monede republicane 

(de ex. Tăvădăreşti, jud. Bacău), Dacia, NS, XV, 1971. p. 400 sau imperiale (de ex. 
Dăjeni), C. Morsi!, NO, p. 13. In sec. II Î.e.n., se observă o reducere a cantităţii de mo
nedă străină pătrunsă in Dobrogea. ceea ce va face ca monedele vechi să circule vreme 
inde l ungată, cum este cazul denarifor republicani, ef. B. Mitrea, Contribuţii la studiul 
circulaţiei monetare În Dobrogea În sec. ,. Tezaurul de denari romani republicani de la 
Costineşti {jud. Constanţa), Pontica, VI, 1970, p. 131-137; Gh. Poena ru Bordea, Cîteva 
date noi privind circulaţia denorilor romani republicani in Dobrogea, P·ontica. VII , 1974. 
p. 219-238; Gh. Papuc, Tezaurul de de nori republicani şi imperiali de la Casimcea 
(jud. Constanţa), in Pontico, VI!, 1974, p. 214-217. 

69 O. D. M. Pippidi, Contribuţii 2, p. 32-67. 
70 Ele sint parţial completate de denarul republican. 
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In acelaşi timp Încep să se resimtă şi aici. ca şi in intreaga Dacie, 
efectele extinderii stăpînirii romane in Balcani. .In acest context incep să 
circule monedele emise de Thasos, Dyrrhachion, uneori asociate cu denari 
republicani 71). 

Girculaţia manedei thasiene şi dyrrhachiene în Dobrogea este puţin 
cercetată. Se cunosc numai trei tezaure de monede thesiene, toate desco 
perite in aşezări situate de-a lungul Dunării 72). 

Alături de monedele originale au circulat şi imitaţii barbare după mo
neda thasiană 73) . Pentru monedo Dyrrhochionului. in ofară de Isoccea. nu 
avem olte date certe de descoperiri in Dobrogea 74). 

Descoperirile de monede thasiene şi dyrrhachiene din Muntenia şi 
Moldova trasează căile de pătrundere o ocestora în nordul Dobrogei. Ele 
sosesc de-a lungul Dunării şi pe văile lolomiţei şi Siretului pină la marile 
vaduri de la vărsorea acestora in fluviu 75). 

Acest fapt are o valoare deosebită. dovedind existenţa unei circuloţii 
monetare care se desfăşoară in ambele sensuri . intre populaţia getică din 
Muntenia şi Moldova şi cea din Dobrogea 76). 

M onedele thasiene. dyrrhachiene şi denarul republican circulînd În tot 
spaţiu l carpeta-dunărean, vor con'tribui 10 stringerea legătu rilor economice 
şi politice Între toate teritoriile locuite de geto-daci. anunţînd a uniformi 
zare a nivelului de dezvoltare care va permite Îng loboreo acestora in sta
tui dac şi apoi În Imperiul roman. 

71 Ostrov (jud. ConsfanţaJ, monede thosiene şi denori ffepublicon i, C. Maisjl, BSNR, 
XVIII , 1920. Eug. Chirilă şi Gh. Mihăiescu , Tezaurul de la Căprioru, p. 35, nf. 90, idem. 
p. 58, nr. 91, pe malul muntean, Stăncuţo (iud. Brăila). 

72 In afară de descoperirea citată mai sus. Hirşova, Eug. Chi~j[ă şi G. Mihăiescu. 
op. cit., p. 33, nr. 43, in asociaţie cu Macedonia Prima şi Măcin, ibidem. nr. 49. O altă 
monedă a Macedonie i Prima a fost descoperită la Murfatlar, B. Mitrea, Dacia, NS, XX, 
1976, p. 288. nr. 20. In Dobrogea de sud monede thosiene apar foo:rte rar şi În zona 
litoralului. Inf. verbală de la Mihail lOlorov, diTectorul Muzeului de arheologie d in Voma, 
căruia ji mu lţumim şi pe această cale. 

73 C. Moi,il. BSNR. XXII . 1928. 6!>-68. p. 40. 
74 C. Moisil, NO, p. 34. 
75 Pentru descoperirile din Muntenia şi Moldova ef. Gh. Poenoru Bordeo, BSNR, 

LXVII, LXIX, 1973-1975, p. 29 cu bibliografia problemei. Drumul monedelor .thosiene şi 
dYllrhachiene spre gurile -Dunări.i este jolonot de descoperirile de la CăIăroşi (iud. Iafo 
miţa), Eug. Chirilă, op. cit., p. 32. nr. 15. tot asociat cu denOTi republicani: Piua-Pietrii 
(iud. la/omiţa), idem, p. 34, nr. 72. 

76 Monede le geto-dace apar şi 10 sud de Dună're, ilustrind existenţa uno"( relaţii 
economice mijlocite de monedă intre populaţiile de pe cele două maluri ale Dunări i , ef. 
C. Preda. Monedele gefo-dacilot. Bucure şti, 1973, p. 211. nr. 33. 34. 35, 36. 37: idem, p. 
241 nr. 18. 19, 21, 22 ; idem, p. 285. nr. 24, 25, 26, 27. După cum monedele emise de 
triburile trooice de la sud de Dunăre apar şi la nord, ibidem, p. 339. Pentru monedele 
geto-doce descopellite in Dobrogea: ef. C. Moisil, ND, p. 32, f.ig. 37; ibidem, p. 131 ; 
idem, Monedele geto-daci/or, În BSNR. XV, 1920, p. 7~71 : idem, Introducere ... p. 170. 
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CATALOG 

A) MONEDE - VIRF DE SAGEATĂ 

JURILOVCA (COM. JURILOVCA, JUD. TULCEA) 

Tezaurul nr. 3 - 1967 77 

1. AE ; 39/11 mm ; 5,37 gr. 
Tip IX Inv. 10. 383 

2. AE ; 30/9 mm ; 4,01 gr. 
Tip" Îndoit la 90' din antichitate. 
Inv. 10. 384 

JURILOVCA (COM. JURILOVCA, JUD. TULCEA) 

3. AE ; 49/mm ; 5,51 gr. 
Tip " Defect de turnare retuşat prin ciocăni re. 
Inv. 11.021 

B) HISTRIA : 

MONEDE DE ARGINT 

BABADAG (ZONA) 

4. Av. Două capete de tineri inversate 
Rv. ILTPIH Vultur pe delfin spre dr. 
AR ; 18 mm t sub delfin sigla A 
Pick, 416. 
Col. liceului din Babadag 78 

73 

77 Pe ;teritoriul satului Jurilovka s-au descopedt pînă acum trei temure de monede 
virf de săgeată. Primul şi cel moi mare a fost descoperit in anii 1918--1919 În partea de 
S-V a satului la locul numit "Hlincea". Număra peste 2 000 de piese din calre o parte. 
aprox. 3 kg, au fost cumpărate de C. Brătescu pentru muzeul din' Constanta, de unde ou 
dispărut in anii războiului. O altă parte a fost achiZiiţionată de un colecţ'ionar din Sibiu 
şi de către V. Cano,rache. Din lotul lui V . Canarache au fost publkote 14 monede vkf 
de săgeată de către FI. Preda. AUB, IX, 1961, p. 7-17. in anii 1975 s-au mai recuperat 
184 de piese care vor fi publicate de Gh. Paenaru Bordea şi E. Oberlander-Târnoveanu. 
Tezaurul nr. 2 a fost descoperit in anul 1957 in grădina praf. Belov Petro, pe str. Viilor, 
dor, necunosCÎndu-i-se valoarea, o fost aruncat. Ultimul tezaur, din core publicăm 
2 exempla:re, a fost descoperit in vara a nului 1967 de Grasovschi Petre, pe malul lacului 
GoloV:iţa, in acelaşi perimetru cu celelalte două tezaure. 

76 Mulţumim şi pe această cale tov. Gh. Poenaru Bordea pentru amobil'itatea de 
a ne fi pus la dispoziţie informaţii despre această monedă. 
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ENISALA (COM. SARICHIOI, JU D. TULCEA) - 1973 

NECROPOLA GETICĂ DE LA VALEA NEULUI 

5. idem. ILTPIH AR; 19 mm '" 5,34 gr. 
Sub delfin sigla A 
Pick, 416. Descop. În M 16 79 

lnv. 11.022 

ENISALA, 1973, PUNCTUL .. CALUGARA" 

6. idem ILTPIH AR 18 mm ~ 6,02 gr. 
Sub delfin sig la Il, sub aripa vulturului H. 
Pick, 431. 
PI 1, nr. 2 Inv. 10. 943.80 

ISACCEA 

7. idem. ILTPIH AR ; 18 mm t 6,44 gr. 
lîngă piciorul vulturului dr., si gla <l> 
Pick, 41 2. 
Col. Mn . Cocoş, Jud. Tulcea. Inv. 101 . 

8. idem, I LTPIH, AR; 18 mm It" 5,60 gr. 
Sub delfin sigla A 
Pick, 416 

Col. Mn. Cocoş, jud. Tulcea Inv. 102 

9. idem, ILTPIH, AR 19 mm ~ 9,40 gr. 
Sub delfin sigla A sau Il 
Pi ck, 41 6 sau 420 
PI. VIII, nr. 1. Inv. 10. 386 81 

IZVOARELE (COM. IZVOARELE, JUD. TULCEA) 

10. idem, ILTPIH, AR ; 18 mm t 5,94 gr. 
Sub delf,in sigla A. Lîngă piciorul vul turu lui dr. O 
Pick necunoscut 
PI. VI II , nr. 2. Inv. 10. 385 82 

79 Inf. G. Simion. carUlO ti mu lţumim încă o dată pentru amabi litatea de o ne fi 
pus la dispoziţie moneda. 

60 Moneda face parte din acelaş i tezaur cu cel menţionaat de B. Mitrea Dacia. NS. 
XIX, 1975. p . 311 , nr. 23 bis. dor nu la 6 Martie, ci la Enisola. După afirmaţ ia descope~ 
ri torulu\ ou fost 126 de monede. 

81 Menţionată de B. Mitrea. St. CI., VII, 1965, p. 158, nr. 20. 
82 ibidem. p. 157, nf. 14. 
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JIJILA (COM. JIJILA. JUD. TULCEA) 

11. idem I~ŢPIH AR 18 mm t 5,68 gr. 

Sub delfin sigla N . lîngă piciorul vulturului dr. E 

Pick, 433 
Don. Fenic Lucia Inv. 11.844 

JURILOVCA (COM. JURILOVCA, JUD. TULCEA) 

12. idem, I~TPIH AR ; 18 mm " 5,34 gr. 

Sub delfin sig la fS(. 
Pick, 443. 
PI. 1, nr. 3. Inv. 10.992 

NICULlŢEL (COM. NICULlŢEL, JUD. TULCEA) 

PUNCTUL "BADILA" 

13. idem, I~ŢPIH; AR 18 mm t 4,70 gr. 

Su b delfin sigla A 
Pick, 416 
PI. !, nr. 4 
Col. dr. Dorin Nicolae, T u!cea 

SLAVA RUSA (COM. SLAVA CERCHEZA, JUD. TULCEA) 

14, idem, I~TPIH, AR 18 mm <- 5,20 gr. 

Sub delfin sigla iAi 
Pick, 419. 
PI. II, nr, 1 
Dan, praf, Chiţu Ion. Inv. 11. 002 

6 MARTIE (COM. JURILOVCA, JUD. TULCEA) 

15. idem I~TPIH AR; 19,5 mm +- 4,85 gr. 

Sub delfin sigla JS\ 
Pick, 443. 
Pi. II , nr. 2 Inv, 10. 398 

75 



76 

16. idem. I~TPIH; AR 19,5 mm Il' 4,90 gr. 

Sub delfin sigla fI:. Execuţie barbarizată. 

Pick, 443. 
PI. II, nr. 3. Inv. 10. 399 83) 

TULCEA (ZONA) 

17. idem, I~TPIH. AR 18 mm t 5,55 gr. 
Sub delfin sigla A 
Pick, 416 
PI. II, nr. 4. Inv. 10. 38S 84) 

E. OBERLJl.NDER·TARNOVEANU 

VACARENI (COM. LUNCAVlŢA, JUD. TULCEA) 
PUNCTUL .. LA LUTARIE" 

18. idem, Il:TPIH, 19 mm t 5,50 gr. 

Sub delfin sigla [AI Î 
lîngă piciorul vulturului dr. E 
Rick, 433 
PI. III, nr. 1 
Dan. praf. Ov. Sebe Inv. 10. 390 

NORDUL DOBROGEI 

19. rdem, dar vultur pe delfin spre dr. 
~ TPlH AR; 17,5 mm t 4,10 gr. 
Sub delfin siglele !'J.I 
Pick, 439 
PI. III, nr. 2 Inv. 10. 397 

MONEDE DE BRONZ 

ClUCUROVA (COM. ClUCUROVA, JUD. TULCEA) - 1975 
CURTEA OCOLULUI SILVIC 

20. Av. Capul lui Apolion spre dr. 
Rv. Il:TPIH Vultu r pe delfin spre sI. 
AE 21 mm 7' 3,76 gr. 

el ibidem, p. 161, nr. 30. 
64 ibidem, nr. 26. 
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Sub delfin sigla A 
Pick, 485, cu a ltă siglă 
PI. III, 3. 
Mormint getlic de incineraţie 85 Inv.ll.023 

JURILOVCA (COM. JURILOVCA. JUD. TULCEA) 
1975 - CETATEA ARGAMUN 

21. Av. Roată cu patru spiţe 
Rv. I~T 
AE 12 mm ; 1, 10 gr. 
Pick, 531. 
Col. David Marian, Tu lcea. 

6 MARTIE (COM. JURILOVCA, JUD. TULCEA) 

22. idem 
Pick, 531. 
Inv. 11.845 

23. Av. Capul zeului flu vial 

Rv. ILTPIH Vultur pe delfin spre si. 
AE 
Pick, 468 Inv. 11. 844 

24. Av. Capul lui Apolion spre dr. 

Rv. I~TPIH Vultur spre delfin spre sI. 
AE 
Pick, 458 Inv. 11. 846 86 

NORDUL DOBROGEI 

... 25. Av. Roata cu patru spiţe 
Rv. 1~[Tl 
AE 12 mm ; 0,90 gr. 
Pick, 531. Inv. 10.001 

26. idem. [IJ~T 
AE 13,5 mm ; 1,14 gr. 
Pick, 531. Inv. 10.745 

85 G. Sim'ion, op. cit. 

77 

86 Nr. 22- 24 din catalog foc ob:iedul unui stud iu efectuat in comun de Gh. Poe· 
naru Bordeo ~i E. OberIănder-Târnoveonu. 
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27. Av. Capul lui Apolion spre dr. 

Rv. I:ETPIH, Vultur pe delfin spre sI. 
AE 17,5 mm r 3,75 gr. 
Sub delfin sigla A 
Pick, 458. cu altă siglă. Inv. 10 387 

C) CALLATIS 

ISACCEA 

28. Av. Capul lui Apolion, laureat, spre dr. 

I\AJ\J\Aj 
Rv. TJANQN 

E. OBERU\NDER-TARNOVEANU 

T ripod. in sI. şi dr. spice de griu. Sub tripod AIlOAAO 
AE 24 mm t 9,86 gr. 
Pick, 227 
PI. III, nr. 4. 
Col. dr. Dorin Nicolae, Tulcea. 

29. idem. Sub tripod lE jflIXA 

AE 24 mm .~ 7,59 gr. 
Pick, 230. 
PI. IV, nr. 1, 
Col. dr. Dorin Nicolae, T uIcea 

K 

30. idem. in cimp sI. spic de griu. Sub tripod E 

AE 25 mm t 8,38 gr. 
Pick, 231. 
PI. IV, nr. 2. 
Col. dr. Dorin Nicolae, Tulcea 

31. idem. 

AE 24 mm t 7,96 gr. 
Pick, 231. 

PI. IV, nr. 3. 
Co l. dr. Dorin Nico lae, T uIcea 

32. ·idem. 

AE 24 mm l' 7,76 g r. 
Pick, 231. 
Col. dr. Dorin N ico lae, T uIcea. 
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33. idem. Av. contra marca * 
AE 25 mm t 10,04 gr, 
Col. Mn. Cocoş , jud, Tulcea. Inv. 103. 

34. idem. Sub tripod EI1IXA 

AE 24 mm t 9,16 gr. 
Pick, 230. 
Col. Mn. Cocoş, jud. Tulcea. Inv. 105. 

x 
35. idem. Sub tripod E (?) 

AE 24 mm t 9,60 gr. 
Pick, 231 ? 
Col. Mn. Cocoş. Inv. 104. 

NORDUL DOBROGEI 

36. idem. Sub !ripod AflOAAO 

AE 24 mm ? 8,80 gr. 
Pick, 227. 
PI. Viii, nr. 3. Inv. 10. 396 

x 
37. idem. Sub tripod E 

AE 24 mm t 9,10 gr. 
Pick, 231. 

Inv. 11. 457 

D) TOMIS 

ISACCEA 

38. Av. Capul lu i Zeus spre dr. 

Rv. TO[M! ] . Două pro!ome de cai i n galop spre dr. 
AE: 17 mm t 4,10 gr. 
Reg ling, 2462, tip . gen . 
PI. Viii, nr. 4 
Col. dr. Dorin Nico lae, Tulcea 
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TROESMIS - CETATEA DE VEST - 1975 

39. Av. Capul Demetrei, cu văI pe faţă 

Rv TOIMI 
BO N 

AE 17 mm ~ 2,76 gr. 
Regl ing, 2513, tip. gen. 
Ca l. David Marian, Tulcea. 

40. Av. Capul lui Hermes spre dr. 
Rv. Caduceu, restul şters. 
AE 14 mm " 1,67 gr. 
Pick, 2531, tip. gen. 

Inv. 11.028 87) 

41. Av. Capul lui Zeus 
Rv, şters 
AE 18 mm ; 4,00 gr. 
Pick, 2506? tip. gen. 

NORDUL DOBROGEI 

Inv. 11.846 

E) MONEDE DE TIP MACEDONEAN 

A) MONEDE DE TIP FILIP /1 

ISACCEA 

42. Tetradrahmă. Av. Capul lui Zeus laureat spre dr. 

Rv. <l>IAlr Călăreţul o limpic spre dr. 
AR 24,5 mm t 13,20 gr. 
Sub ca l făclie . Între picioarele din faţă ale calu lui sigla r 
Cal. Mn. Cocoş, jud. Tulcea. Inv. 106. 

43. Av. Capul lui Apolion spre d r. 

Rv. <l>IAlrrOy Că lăreţ o limpic spre dr. 
AE; 18 mm 7' 6,35 gr. 
Sub cal sigla (\ 
Muller, 277, Incert; 

'87 Oct. Bounegru şi C. Chiriac, PEUCE, IV, 1973, p. 101. nr. 1 
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A.R. Bellinger, M N, 11, 1964, p. 41.42, Philippi in Macedonia 
PI. IV, nr. 4. 
Col. dr. Dorin Nicolae, Tulcea. 

MONEDE DE TIP ALEXANDRU CEl MARE 

ISACCEA 

44. Drahmă. Av. Capul lui Herakles cu blana leu lui. 
Rv. AAE[ :::AN~JPOY Zeus pe tron. 
AE 18 mm 7' 3.58 gr. 
Simboluri şi sigle şterse (N ? în faţa zeului). K sub tron. 
Col. Mn. Cocoş. jud. T uleea. Inv. 107. 

6 MARTIE (COM. JURILOVCA. JUD. TULCEA) 

45. Av. Capul lui Herakles cu blana leului 
Rv. Măciucă şi gorythos. 
AE Inv. 10. 847 88 

46. Tetradrahmă, Av. Capul lui Herakles cu blană de leu. 

Rv. AAE:::AN~POY Zeus Aetophoros pe tron, spre st. 
AR 32 mm t 11,60 gr. 

În cimp st. în faţa zeulu'i sigla R ' protomă de Pegas şi făclie (?) 

Muller, 914, ci. IV. lampsacus, Dar cu altă siglă şi fără făclie . 
Fals modern (?) 
PI. V, nr. 1 Inv. 10. 386. 

47. Drahmă, idem, AR, 17,5 mm t 3,78 gr. 

In cîmp st. în faţa zeului sigla Ff1 
şi un şarpe inco lăcit, ridicat in coadă. 
Muller, 534, Thessa/a, Trikka . 
PI. V, nr. 2. Inv. 10. 385 

48. idem, AR, 18,5 mm t 3,75 gr. 
În cimp st. în faţa zeului sigla 1« 
sub tron sigla <1> 
Muller, 808. Incerti Graeciae parlibus 
Fals modern (?) 
PI. nr. Inv. 10.387 

33 Aceea ş i situaţie co şi 10 nr. 22- 24. 
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49 'idem, AR, 19,5 mm t 4,85 gr. 

MOller, 808, Incerti Graeciae partibus 
Fals modern (?) 
PI. V. nr. 3 Inv. 10. 388 

F) REGATUL SElEUCID 

TULCEA - '973 

50. Se leu cos I Tetradrahmă 

Av. Capul lui Zeus, laureat spre dr. 
Rv [BAbIAEUb], in st. bEAEYKOY in exergă . 
Athena cu scut in mina st, int r·un cor tras de patru elefanţi spre dr. 
AR, 23 mm -+ 16,54 gr. 
in cîmp dr. sus o ancoră culcată . 

În cimp st. in spatele zeiţe i sigla ~ 
E. T. Newel, The Cainage of the fastem se/eucid Mints, New York, 1938, 
p.238, nr. 67 Seria o II-a . Gr. J. 1. Seleucia, c. 291-290. 
Vari a ntă doar cu o sing ură monogramă. 
E. Babelon, Rois de syrie, p. 10, tip E. 
PI. V, nr. 4 Inv. 10. 392. 89) 

Dan. Mustaţă Nicolae. 

G. THRACIA 

NORDUL DOBROGEI 

51. Lysimachos : tetrodrahmă. 

Av. Capul lui Alexandru. Amon spre dr. 
Rv. BAbIAEULjAYbIMAXOY 
Athena. Nikephoros spre st. 
AR 31 mm " 16,24 gr. În cimp st. in faţă zeiţei protomă de leu, 
sub tron sigla il-
Mu ler, 51. Lysimachia 

89 Analizind materialul numismatic pu blicat pînă in prezent, se pare că este prima 
descopel1ire o acestui tip de tetradrohmă 10 noi. 
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M. Thompson, The Mints of Lysimachos in Essays in Greek Coinage Presen
ted ta Stanley Robinson, Oxford, Clarendon Press, 1967, p. 169, 
nr. 16. Lysimachia a. 297/6-282 /1 . 
PI. VI nr. 1 Inv. 10. 384 

H. MONEDE DE TIP PSEUDO-LYSIMACHOS 

ISACCEA 

52. Stater. Av. Capul lui Alexandru - Ammon, spre dr. 

Rv. BA:EIAHl:E/A Y:EIMAXOY 
Athena Nikephoros pe tron spre st. 

Av. 18,5 mm .1' 7,72 gr. In cimp st. În faţa zeiţei sigla H( 
Oct. lIiescu, Cres!. Col; 23-24, 1968, p. 11, nr. 18. 
Imi taţie barbară sau fals modern. 
PI. VI nr. 2. Inv. 10. 627 9°) 

VALEA TEILOR (COM. IZVOARELE, JUD. TULCEA) 

53. Idem, AV 19 mm t 8,02 gr. 
' -, _'o 

In Împ. sI. sigla } ._(I 

Muller, 506 Asia Minor, incerti 
PI. VI, nr. 3 Inv. 10. 7272 

NORDUL DOBROGEI 

53. Imitaţie de stater, idem. 

AR, 20 mm t 4,03 gr. 
in cîmp st. În faţa zeiţei sigla H( 
Fals modern (?) 
Oct. Iliescu, Cres!. col. 23-24, 1968, p. 11, nr. 18 dar aur şi cu alt avers 
PI. VI, nr. 4. Inv. 11. 754 

;0 Menţionată ~i de B. Mitrea. Dacia, NS, VI. 1962, p. 534. nr. 8. 



E. OBERLJWDER·TARNOVEANU 

1) THASOS 

NORDUL DOBROGEI 

54. Tetradrahmă, 

Av. Capul lui Dionysos încununat cu i ederă spre dr. 
Rv. HPAKAEOY~/~QTHPO~/0A~IQN 
Herakles in picioare. sprij init in măciucă 
AR, 34 mm ? 16,70 gr. 
In cimp sI., sigla M 
BV. Head, H N 2, p. 266. 
PI. VII, nr. 1. Inv. 10. 405. 

J) IMITAŢII BARBARE DUPA TETRADRAHMELE THASIENt: 

NORDUL DOBROGEI 

55. Tetradrahmă ; idem, dar: 

HPAKAEOI:E /nTHPO~ (sic !) /0A~JQN 
AR, 31 mm ? 11,70 gr. 
In cimp sI. sigla 
Execuţia barbarizată , figurile disproportionate. Lite re le inegale, cu capete 
globulare. 
B.V. Head, H N 2, p. 266 
PI. VII, nr. 2 Inv. 10. 406 

K) DYRRHACHION 

56. Drahmă. 

Av. Ll. YPj <l>I [AOM,I10Yl 
Grădinile lu i Alcinous. 
Rv. MENI~KO~ 
Vacă alăptind un viţel. 
In exergă ciine alergînd spre dr. 
AR 18 mm t 3,20 gr. 

ISACCEA 
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Moier, NZ, 1908, p. 29, nr. 386 (?). 
PI. VII, nr. 3. 
Col. dr. Dorin Nicolae, Tulcea. 

NORDUL DOBROGEI 

57. idem. 6,YP/<I>IA [ AI] A 
Rv. 2ENQN 
AR. 17,5 gr. t 3,25 gr. 
PI. VII, nr. 4 Inv. 10. 907. 

58. Idem, Av. [AP] XIII [rrOY] 

Rv. ME!'.I~KO~ 
In exergă ciine alergind spre dr. 
AR 16,5 mm .j, 3,10 gr. 
Maier, NZ, 1908, p. 29, 144. 
PI. VII, nr. 5 Inv. 10. 781. 

L) REGATUL BOSPORAN 

59. Sauromates I a. 93/94 - 122/123 e.n . 

Av. M H in cunună de laur = 48 Nummia. 
Rv. BACIAEQCCAVPOMATOY 
Scaun de iiildeş. 
AE, 26 mm t 11,34 gr. 
N. D. Selov, Num. i. Sirag, 1, 1963, p. 18, pl. IV, 1932. 

RESUME 

85 

Inv. 10. 109. 

Les 59 monnaies gnkques publiees font partie en gmnde mojoritee de la collection 
du Musee du Delta du Danube de Tulcea et de queJques collections privees et pro
viennent des decouvertes fa ites dans cette departement. . 

Le lot CI la composition suivante : 
1 Monnaies - paint de lJeche - 3 ex. . 

2 Histria : 23 ex., dant 15 en argent, et 8 en bronze 41.070/0 du total des monnaies 
ordinoires. 

3 Col/aUs ; 10 ex. (17.85% ) 

4 Tomis: 4 ex., (8,14010) 
4 Monnaies de type macedonienne: 8 ex. (14,280/0) dant type Phillippe IL 2 ex., 

(3 .570f0) et Alexandre le Grand, 6 ex. , (10,71 010). 
5 Se/euco5 fer: 1 ex. (1,640/0)' 
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6 Lysimaque et pseudo·Lysimaque: 4 ex., {8.14% } 

7 Thasos el imilotions barbares : 2 ex., (3,570/ 0) 
8 Dyrrhochion : 3 ex. (5.21 % ) 

9 Royaume bosporan : 1 ex. (1,640/0)' 

E. OBERlliNDER-TARNOVEANU 

Situee Qssez pres d'Histria et disposant o es importantes ressou rces noturelles qui 
constituoient un point d'attraction paur cette cae, 10 Dobroudja du Nord o de bonne 
heure ete integree dans sa sphere d'linteret economique. 

Au [ve siecle 10 monnaie en orgent d'Histria penetre en quontite conslderoble 
dans la region des Bouches du Donube. attestont le râie dominant de la cite du golf 
Sinoe dans les echanges des populations loco les avec le monde grec. 

Histria gardera egolment une position forte dans 10 pel1iode suivant, bien qu'a 
I'epoque hedlenistique elle connaiesse un H~tard de son activite eccnamique, Callatis et 
Tomis gog neant taur o taur la suprematie. 

Mars, malgre I'essor de ce lle-ci aux 111e.-ler siecles avant notre ere, elles sem bie 
avair jaue un râie moins limportant ou Nord de la Dobroudjo, leur interet economique 
etont proboblement oriente vers les H~gions merid ionales et centroles du ce poys. 

Les dtkouvertes monnoitoires de I'epoque hellenistique prouvent egalment I'existence 
des rE&lations avec les cites grecques situees au Nord de la Mer Noire. 

Groce il I'octivite intence des oteliers d 'Histrio et des outres citers ouestpontiques, 
la monnaie des rois de la Macedoine et du Lysimoque ont joue un râie moins impor
tant qu'on oroyait jusqu'â present dans la vie econamique des populations de la 
Dobroudja anc ienne. 

A cote des monnaies de leur propre cite , les marchands d'Histria et des outres cites 
ont utili se egal ment la monnoie des cenl!res grecplus ,ou moins elo igues, comme celle 
de Cyzique ou de Phillippe It. Alexandre III et l ys imaque. 

Une nouvel le etape dans la circulation monnaitaiLre au nord de la Dobroudja s'ouvre 
vers le fin de Ile siecle quand commence la penetration des monnaies thasiennes, 
dyrrhochienne et des deniers republ ica ns. Ce fait ind ique 1'lattll"Oction de plus en plus 
gro nde du tenritoire comp'ris enbre le Donube et la Mer Noire, tout comme celui de la 
Dacie, d'oilleurs, dans la sphere des rapports economiques avec la Republique roma ine. 
la monnaie grecque penebree de bon heure et en gronde quantite dans la Dobroudja 
du Nord, temoigne du hout degre de developpement economique et socia l atteint por 
l,a popu lotion autochtone, qui vers la fi n de Ve siecle commence o posser vers la pro
duction des marchand ises. 
La circulation monnaitaire, les relations constantes avec les Grecs ont accelere le deve
loppement de la societe locale, accentuant CI la fois I' i negolite sociale parmi les tri
bus getiques. 
L'onolyse des trouva:illes monnaita i res du Nord de 10 Dobroudja offre des nouvelle dotes 
sur la vie economique el pol itique de ceUe region en completant J'jnformation archeolo
gique et litteraire. 

EXPLICATIONS DES FIGURES 

Fig. 1 Corte des trouvoil les des monnaies grecques au Nord de la Dobroudja. 

PI. 1 

Fig. 1 Enisala. Va lea Netului , His~f'1ia, dmchme. 
Fig . 2 En isa la "Că l ugăra" , Histrio, d rochme. 

Fig. 3 Juri/ovea. " la Pădure " , H isbria, d rochme. 

Fig. 4 Nkuliţel , "B ădila", Histria, d rochme. 
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Pl. fi 

Fig. 1 Slava Rusă, Histrio, drachme 
Fig. 1 Slava Rusă, Histrio. drochme 
Fig. 2-3 6 Martie, Histrio, drochmes. 
Fig. 4 Tulcea, Histrio, drochme 

FI. fii 

Fig. 1 Văcăren i. Histrio, drachme. 
Fig. 2 Dobroudja du Nord, Histrio, drochme. 
Fig. 3 Ciucurova, Histria, monna ie en bronze 
Fig. 4 Isaccea. Callatis, monnoie en bronze 

Pl. IV 

Fig. 1- 3 Isaccea, Col!otis, monnoie en bronze 
Fig. 4 Isaccea, Philippe II, monnaie en bronze 

Pl. V 

Fig. 1 Dobroudja du Nord, Alexondre le Grand tetrodrachme. 
Fig. 2-3 Dobroudjo du Nord, Alexandre le Grond, drachmes. 
Fig, 4 Tulcea. SeleucDs fer, tetradrachme. 

Pl. VI 

Fig. 1 Dobroudja du Nord, Lysimaque, hHradrachme. 
Fig. 2 Isocceo, pseudo·Lysimaque, steter en ar. 
Fig. 3 Valea leilor, pseudo·lysimaque, stoter en or. 
Fig. 4. Dobroudjo du Nord, imitation en orgent d'un stater pseudo-Lysimoque. 

Pl. VII 

Fig. 1 Dobroudjo du Nord, Thasos, tetradrochme. 
Fig. 2 Dobroudjo du Nord, imitotion borboTe d'opres la tel!rod rachme thasiee. 
Fig. 3 Isaccea, Dyrrhochion, drachme 
Fig. 4-5 Dobroudja du Nord, Dyrrhochion, drachmes. 

Pl. VIff 

Fig. I lsoccea, Histria , drachme. 
Fig. 2 Izvoarele, Histl"ia, drachme. 
Fig. 3 Dobroudja du Nord, Cal!atis, monnaie en bronze. 
Fig. 4 Isaccea , Tomis, monnoie en bronze, 
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