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MONEDELE BASILEULUI MOSKON
AFLATE IN COLECŢIILE MUZEULUI DE ARHEOLOGIE
CONSTANŢA

în colecţiile Cabinetului numismatic al Muzeului de arheologie Constanţa
păstrează două monede de argint de tipul Moskon 1
Considerăm că publicarea celor două exemplare păstrate la Constanţa
va contribui la o mai bună cunoaştere a emisiunilor acestui dinast local.
Prima monedă a fost descoperită pe teritoriul comunei Mihai Viteazu
(jud. Constanţa ) 2 în timpul lucrărilor agricole şi după cum sîntem informaţi

se

piesa a fost scoasă de plug dintr-un turnul aplatizat. în cazul în care informaţia
este veridică ar fi posibil ca moneda să facă parte din inventarul unui mormînt
tumular a.
Cea de a doua piesă a fost donată muzeului de către Vasile Canarache,
a cărui colecţie a fost alcătuită mai ales din piese găsite pe teritoriul Dobrogei.
Se pare că exemplarul a intrat în colecţia donatorului înaintea celui de-al
doilea război mondial. După indicaţia păstrată în registrul inventar, această
monedă provine din satul Revărsarea (jud. Tulcea) '.
Monedele păstrate la Constanţa pot fi descrise astfel ':
1. Av. Cap bărbătesc tînăr', spre dreapta, cu părul căzînd în plete pe
spate, în jurul capului apar două cerculeţe în relief, indicînd probabil pre1 C. Preda, Monede de un tip necunoscut provenind din Dobrogea, În SCIV 3/XV, 1964 ,
p. 401. Cele două monede aflate la Constanţa au fost deja amintite de C. Preda in articolul sus
menţionat, care însă din cauze obiective nu le-a putut studia.
2 Posedăm informaţia de la Adrian Rădulescu, care a achiziţionat moneda pentru muzeu
şi care a obţinut informaţiile asupra condiţiilor de descoperire de la posesorul monedei; ef. C.
P reda, op. cit., p. 401 şi nota 2.
S Menţionăm de asemenea faptul, nu lipsit de importanţă pentru exactitatea informa·
ţîilor de care dispunem, că. in zona comunei Mihai Viteazul sint cunoscute dovezi de Iocuire
getică; ef. D. Berciu, Băştinaşii în DID 1, p. 128.
4 Vezi registrul inventar, nr. Il şi C. Preda, op. cit., p. 401 şi nota 3. Menţionăm că., in
registrul inventar, la indicaţia lui V. Canarache, a fost înregistrat ca loc de descoperire locali·
tatea Mihai Vodă. (raion Tulcea) actualmente satul Revărsarea (jud. Tulcea).
Iii Pentru prima monedă am dat descrierea lui C. Preda, op. cit., p. 402, deoarece reprezen·
tarile de pe avers şi revers sînt identice cu cele ale pieselor deja publicate.
6 V. Canarache, la care s-au aflat cîţiva ani monedele, pregătind probabil un studiu asupra
lor, opina pentru identificarea efigiei de pe avers cu chipul lui Dionysos (?); ci. registru inventar
nf. 10 şi Il.
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zenţa unei diademe. Are bărbia şi fruntea reliefate, iar buzele redate prin
două puncte; de o parte şi de alta a nasului, alte două punde.

Rv. BALIAEm: MOrKQNOr. Călăreţ cu calul în galop spre stînga.
Partea anterioară a calului este stilizată . Are coama şi buzele perlate. Un
picior din faţă şi cel drept din spate sînt ridicate. Călăreţul are barbă şi
ţine în mînă frîul , sub cal sigla A V (monogramată).
AR. Greutate 8,01 g., diametru 25,8 mm (ff 1,2)
2. Av. Ca mai sus, dar cercu leţul inferior se termină în dreptul urechii.
Fruntea este teşită , nasul alungit printr-un punct puternic reliefat, buzele
sî nt redate prin două punct e.
R v. BArIAEm: MOrKQNOr. Călăreţ cu calul în galop spre dreapta.
Calul este mult stilizat, are coama şi buzele perlate. Piciorul drept din faţă
şi cel stîng din spate sînt ridicate. Călăreţ ul pare a purta o chlamidă şi ţine
cu mîna frîul. Sub cal sigla A V (monogramată).
AR. Greutate 2,350 g., diametru 19 mm (ff 3,4), tocită de circulaţie.
Exemplarul descoperit la Mihai Viteazu ce se înscrie în seria didrahmelor
deja cunoscute; se deosebeşte doar prin greutatea ceva mai ridicată şi
prin diametrul puţin mai mare.
Din compararea reversului didrahmei prezentate aici, cu fotografiile
ş i mulajul monedei aflate la Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R. nu
am putut surprinde nici O deosebire. Este posibil ca ş i pentru moneda descoperită în comuna Mihai Viteazu să se fi folosit aceeaşi ştanţă ca şi pentru
monedele găsite la Somova şi în împrejurimile Tulcei '.
Cea de a doua monedă este probabil, judecînd după greutate, un triobol.
Stilul barbarizat, deja semnalat de C. Preda pentru didrahme 8 se observă
mult mai clar în realizarea hemidrahmei. Astfel efigia de pe avers, cu fruntea
teşită ş i nasul disproporţionat , este de o slabă execuţie artistică, iar reprezentarea de pe revers, mult stilizată , est e o realizare inferioară reprezen tării
ce apare pe re versul didrahmelor. Deşi redarea literelor legendei şi siglei este
mult mai puţin izbutită, totuşi legenda est e clară şi se citeşte uşor, cu excep ţ ia
lui sigma final care la ambele cuvinte de pe legendă apare fragmentar.
Deosebirea clară de execuţie a reprezentărilor de pe didrahme şi hemidrahmă ne determină să credem că ştanţa ultimei nu este lucrată de acelaşi
gravor.
Realizarea stîngace a hemidrahmei, trăsăturile b arbarizate ale reprezentărilor ce apar pe exemplarele cunoscute, variaţia în greutate a didrahmelor,
de la 7,28-8,01 g., ne îndeamnă să presupunem că monedele basileului Moskon au fost bătute într-un atelier monetar local nord dobrogean, în care la
pregătirea ştanţelor vor fi lucrat în t imp cel puţin doi gravori. Credem că
trebuie exclusă posibilitatea ca monetăr i a vreuneia din cetăţ ile vestpontice, în
special Histria, cea mai apropiată de aria de răspîndire a monedelor de tip
Moskon, să bată pentru un dinast local piese cu astfel de stîngăcii în executarea reprez entărilor. ş i legendei '.
C. Preda. op. cit .. p. 403.
C. Preda, op . cit ., p. 402 - 403, 406; D. Berciu. op. cit., p. 128.
9 în acelaşi sens cu rezervele necesare stadiului de atunci al descoperirilor şi C. Preda.
op. cit., p. 406 - 407 , care aminteşte În sprijinul ipotezei sale ş i monedele scitice din sudu l Dobroge i, batute in cetăţile greceşti.
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Fig. 1 - Didrahma

descoperită

la Mihai Viteazu. (Jud.

Constanţa) .

Fig. 2 -

Didrahmă descoperită

la Mihai Viteazu

(mărită).

(jud.

Constanţa).

Fig. 3 - Triobol emis de basileul Moskon, descoperit în
localitatea Revărsarea (Jud. Tulcea).

Fig. 4 - Triobol emis de basileul :Moskon, descoperit în localitatea
0:., Tulcea) mărită.

Revărsarea

(Jud.
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Monedele basileului Moskon au fost datate pe considerente de ordin istoric
stilistic începînd cu sfîrşitul sec. IV î.e.n. pînă spre mijlocul sec. lIIî.e.n. 10
Credem că se mai pot aduce unele precizări în datarea acestor monede,
sub rezerva unor viitoare descoperiri în complexe arheologice cu material
databil cronologic foarte strîns.
Este de remarcat în legenda acestor monede prezenţa titlului de basiIeus ce şi-I atribuia Moskon. în monetăria greacă acest titlu se generalizează
în legenda monedelor doar după evenimentele din anul 306 Le.n. ", cînd diadohii îşi recunosc şi îşi acordă oficial titlul de basileus 12. Monedele emise de
Moskon, pe care deşi apar reprezentări inspirate de monetăria lui Filip II, 13
datorită prezenţei în legendă a titulaturii regale trebuiesc datate numai după
anul 306 Le.n. Astfel, încercarea de a identifica pe Moskon cu acel "rex Histrianorum" nu credem că poate fi plauzibilă "Parte componentă a regatului elenistic al Traciei 15, Dobrogea nu putea
cunoaşte pînă la anul 280 Le.n., anul dispariţiei efemerului stat, o formaţiune
politică autohtonă, aflată într-un stadiu de dezvoltare şi organizare internă
care să-i permită să emită monedă. De altfel sînt bine cunoscute reacţiile
diadohului la încercările de recîştigare a independenţei acelor pe care el îi
considera supuşii din provincia de la Dunărea de Jos, şi care în îndelungata
sa viaţă a încercat nu fără sorţi de reuşită să stabilească hotarul efemerului
şi

său

regat pe malurile

Dunării 16,

Astfel că numai
elenistic al Tracie! va

după moartea lui Lysimach şi dispariţia regatului
renaşte în noi forme coaliţia de triburi nord dobrogeană, destrămată odată cu dispariţia acelui anonim "rex Histrianorum".
Considerente de ordin stilistic şi în special grafia legendei 17 împiedică
o coborîre a datării mai jos de mijlocul sec. III Le.n., totuşi pentru o
emisiune barbară persistenţa unor forme şi grafii învechite nu ar fi exclusă,
iar Moskon şi monedele sale sînt probabil mai apropiaţi în timp de epoca
la care era amintit în cunoscuta inscripţie histriană getul Zalmodegikos, ce
pare să domnească pe aceleaşi meleaguri, sau poate chiar de vremea la care
era amintit Rhemaxos, decît să fi trăit în epoca lui Lysimach.
Considerăm că monedele emise de Moskon, în cadrul unui sistem monetar organizat, aşa cum O dovedeşte hemidrahma provenită din colecţia Canarache, precum şi posibila existenţă a unui atelier monetar băştinaş în care
vor fi fost bătute aceste monede sînt importanţi indici ai stadiului avansat
de dezvoltare şi organizare la care se aflau în sec. III Le.n. formaţiunile nord

dobrogene18 •
C. Preda, op . cit., p. 405.
P. Roussel, La Grece et I'Orient, Pari s 1928, p. 391.
12 T. Gerasimov, Rare coi1ts of Thracc, in The Numismatic Chronicle, Six Series voI. xvn.
Londra 1957, p. 4 şi nota 5.
13 C. Preda, op. cit., p. 406, dar exÎstă şi comisiuni gostume după care s-ar fi putut
inspira gravorii basileului Moscon.
14 D. Berciu, op. cit., p. 129 şi D. Berciu, Arta tracogetică. Bucureşti, 1969 , p. 10.
15 D. M. Pippidi, Străinii de peste mări, în DID 1, p. 215 şi urm.
16 D. M. Pippidi, op. cit., p. 21S-216.
17 C. Preda, op. cit., p. 405.
18 Presupunem, datorită stilului , că cele două nominale nu au fost emise la aceeaşi
dată.. Remidralima mnd mai tirzie. Cantitatea emi să este redusă, indicaţii în acest sens
fiind atît raritatea descoperirilor cit şi faptul că didrahmele cunoscute pînă în prezent
sint bătute cu aceleaşi sta nţe.
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MONNAIES DU BASILEUS MOSKON CONSERVims DANS LES COLLECTIONS
DU MUSEE D'ARCHEOLOGIE DE CONSTANTZA

resume
Le cabinet nmnisrr.atique du Musee d'arche'oJogie de Ccr.sta:r.t2a

ţossEde

deux monnaies,

emissic.ns du basileus local Moskon. L'une de ees pieces apparti(ut a la serie des didrachmes et
on l'a trouvee aMihaiViteazu (dept. deConstanza). L'autreex{mplaires, d'UD typeinedit, provient
de Ia donation V. Canarache; il a ete trcuve dans la localite Re,ăIsana (de}:t. de Tulooa). LeUl'
description est la suivante:
1. Av. Jeune tete masculine, tomr:ee a droite, a lorgs ehevEux temeant dans le dos, entomee de deux petits cerc1es qui semblent indiquer la presence d'UD diadhne. Le mentan et le
front sont proiminents; deux points mruquEnt les !evr€s et deux auhes points sont places de
cbaque c6te du nez.
Rv. BAIIAEflI MOIKfl~O!: Cavalier barbu, tenant les renes a la main et chevauchant au galop vers la gache. La parlie aBterieure du cheval est stylisee, avec les levres et la
cdniere perlees. Un sabot de devant et le sabot droit de derriere sont leves. Sous le cheval, le
sigle A V (mono- grammatique).
AR. 8,05 gL; 25,8 mm. (hgg. 1,2).
2. Av. ]eune tete masculine, tournee a. droite, a. longs cheveux tombant dans le dos et
entournee de deux petits cercles. Le cercle inierieur s'arrete au nivean de J'oreille.
Rv.BAIIKEflI MOIKflNOICavalier chevauehant au galop vers la droite. Le cheval est
tres stylise, avec la crinh~le et les levles perIees. Son sabot droit de devant et le gauche de derriere
sont leves. Le cavalier, qui tient les renes a. la main, semble revetir une chlamyde. Sous le chevai
le sigle A V (monogrammatîque).
AR. 2,350 gL; 19 mm. (figg. 3, 4).
Ces mODnaies du basileus Moskon ont ete frappees dans un ateliu barbare du Nord d lae
Dobrogea, comme l'aire de diffusion et le style barbare des pieces analogues connuesl'indiquenL
L'auteur pense ne pouvoir Ies dater qu'apres l'an 280 av. n. e, c'est-a-dire apres la disparition
du royaume helIenistique de Thrace.

DIE MtlNZEN DES BASILEUS MOSKON AUS DEN SAMMLUJ\GEN DES ARCHAOLOGISCHEN MUSEUMS KONSTANZA

Zusammenjassung
Im Miinzkabinett des Archaologischen Museums Konstanza befinden sich zwei vom Ortsbasileus Moskon gepragte Miinzen. Die erste gehort in die Reihe der Didrachmen und WURDE
in Mhai Viteazu (Kreis Constanţa) entdeckt. Das zweite Exemplar gehort Zli einem unedierten Typ
und stammt aus der Stiftung V. Canarache. Fundort Revărsarea (Kreis Tulcea).
Die Miinzen konnen wie folgt beschrieben werden:
1. Kopiseite. ]ugendlţcher Mannerkopf, rechtsgewendet, Ianghaarig, um den Kopi zwei
kleine erhabene Kreise, wahrsche;nlich ein Diadem. Kinn und Stirne erhaben,lippen durch zwei
Punkte dargestellt. Aui beiden Seiten der Nase je ein Punkt.
Riickseite. BAIIAEOI MOIKONOI Linksgaloppierender Reiter. Der vordere Tei! des
Pierdes ist stilisiert. Mahne und Lippen geperlt. Ein Vorderfu/J und clas rechte Hinterbein
sind gehoben' Der Reiter ist bartig und halt dic Ziigel in der Hand. unter dem pferd das
Monogramm A V.
AR. Gewicht 9, 01 g, Durchmesser 25,8 rnm (fi 1, 2)
2. Kopfseite. ]ugendlicher Mannerkopf nach rechts, langhaarig. um den Kopi zwei kleine
Kreise, davon der untercam Ohr endet. Stim eingedriickt, Nase durch einen Punkt stark erhaben und verlangert, Lippen dureh Punkte dargest.ellt.
Riickseite. BAIIt\1 nI MOIKQNOI Rechtsgaloppierender Reiter. Das Pierd stark
stilisiert, Mahne und Lippen geperlt. Hechtes Voder- und linkes Hinterbein gehoben. Reiter
scheinbar mit Chlamis, hă.1t die Zugel in der Hand. Unter dem pferd das lHonogramrn A V.
AR. Gewicht 2,350 g, Durchmesser 19 mm (fi 3,4)
Die Miinzen, die dieser Basileus geprăgt. hat, wurden in einer barbarischen Miinzstătte
geschlagen, die sich im Noden der Dobrudscha befand, was aus ihr dem Verbreitungsareal zu
schlieBen ist und aus dem barbarisierten Stil! der bekannten Exemplare.
Der Verfasser verhitt die Ansîcht, daC diese Miinzen nur nach dem ]ahr 280 v.u.Z. angesetzt werden k6nnen, das ] ah)' in dem da:; hellenistische I<6nigreich von Thrakicn unterging.
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