B. MITREA

MONEDE PONT/CE LA DACO-GETII LUI BUREBIST A
Ne-om propus, in cercetarea de faţă, să stringem la ,un loc monedele
cetăţilor vestpantice din etapa autonomă tirzie, secolele 11 - 1 i.e.n. ce ne
sînt cunoscute ca descoperite pe teritoriul Dociei.
Scopul investigaţie i de faţă este de a vedea i n ce măsură această
categorie de izvoare contribuie la o mai bună cunoaştere a relaţiilor
econom ice, politice, culturale sau de altă natură dintre geta-daci şi polisu rile greceşti de pe coa sta de vest o Pontului Eu xin.
Într-o lucrare moi veche' om putut stabili că Histria, colonia milez iană de pe malul lacului Sinoe, a avut Însemnate legături economice
de schimb. documentate prin descoperiri monetare nu numai cu regiu~
ni le nordpontice, ci din plin şi profund cu lumea t ribu rilor geto-dace, atit
de la est. cit şi de la sud de Carpaţi.
Cronologic aceste relaţii de schimb au putut fi datate, cu aproximaţie, in cursul secolului al IV-Iea, poate in spre jumătatea lui.
In cursul anului 1977, am urmărit in cadrul sesiunii ştiinţifice o Muzeului de istorie naţională şi arheologie din Constanţa, activitatea de
schimb economic o cetăţii Callatis, la aceiaşi geto-daci 2• Documentele
folos ite au constat din descoperiri monetare, aflate mereu pe acelaşi
teritoriu. Concluzia la core om ajuns era că pentru secolul al III- lea i.e.n.
cetatea Callatis preia locul Histriei in schimbul comercial cu interiorul
geto-dac.
In lucrarea de faţă vom" continua investigaţia noastră pentru secolele
11-1 i.e.n. Documente le de care ne vom folosi vor constata din aceleaşi descoperiri monetare din spaţiul geto-dacic. De data aceasta cetăţile vestpontice prezente În descopeniri sînt mai numeroase.
B. Mitrea, Descoperirile mon etare şi legăturile de schimb ale Histriei cu populocale În sec. V-IV Î.e.n., in Studii Clasice, 7, 1965, p. 143-167.
2 B. Mitrea. Legături economice ale cetăţii Cal/atis cu daco·geţii şi populaţiile din
jur pe baza descoperirile monetare.
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Inainte de a trece la expunerea materialului documentar, cîteva cu-

vinte cu privire la unele dificultăţi pe care le intîmpină o asemenea cercetare. Ele pot fi rezumate În publicarea lacunară, uneori o s i mplă men ţionare şi in lipsa unei cranalogii amănunţite a acestor monede. De aci
şi unele rezerve in formularea unor concluzii mai ferme. Mai notăm că

descoperirile de monede similare de pe teritoriul Scythiei Minor, din Do brogea, nu au fost menţionate, ele fiind socotite de noi la ele acasă.
Cetăţile pontice ale căror monede au fost aflate la geto-daci vor
fi prezentate in ord in ea geografică de a nord la sud . Vom Începe deci
cu Histria.

1. HISTRIA
1. În satul Spiru Haret , com. Berteştii de Jos, jud. Brăila, a fost semnalată o monedă histriană de bronz.

2. la Sprincenata', comuna Sprincenata, jud. Olt, in cursul săpă
turilor arheologice Într-o cetăţuie dacică, C. Preda şi M· Butoi, au descoperit În 1977, printre altele, o monedă histriană de bronz, de tipul cu
vulturul pe delfin.
3. la luncani s, comuna Bosorod, jud. Hunedoara, in cetatea dacică
de la "Piatra Roşie", s-a aflat o monedă histriană de bronz, de tipul De metra cu cununa de spice, iar pe rv., vulturul pe delfin . În plus, pe av.
două

contramărci.

4 . In cetatea dacică de la Costeşti 6, com. Orăştioara de Sud, jud.
Hunedoara, este semnalată o altă monedă histriană de bronz.

II. TOMIS
O a doua cetate vestpontică ale cărei monede se află la geto-dacii
este Tomis -u l.
1. O primă menţiune a unor monede din Tomis, "de bronz, secolul
11 - 1" se referă la Barboşi 7 , unde au fost semnalate in cursul săpăturiior
sistematice din cetatea geto-dacică . Pină la publicarea lor cu toate datele
necesare ne rezumăm la semnalarea de mai sus.

2 . In schimb informaţii circumstanţiate avem cu privire la o monedă
tomitană descoperită la Roseti 8, jud. lalomiţa . Pe av·
este reprezentat
1. Winkler, Contribuţii numismatice la istoria Daciei, in SCŞ, Cluj, 6,1955, p. 162,25.
4 Magazin (săptămîna!), 21, 1977, nr. 1039, 3 sept. p. 4.
5 C. Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954, p. 76.
6 M. Macrea, în ArSC, 2, 1933--1935, p. 147 urm.
7 N. Gostar, în ApuJum, 5, 1965, p. 145. Idem, Cetăţi ... , p. 34.
a 8. Mitrea, in serv, 17, 1966, p. 418, 5. Cf. Id., in Dacia, NS, 10, 1966, p. 404, 5.
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capul lui Zeus, iar pe rv., două protome de cai; sus, legen da TO, prescurtare d in etnicul cetăţii . .Jos, APTE, prescurtare a numelu i magistratului
monetar.
A E 2,95 g ; 15 mm. Este de tipul Regling, 244"
3. in aşezarea geto - dacică de la Radovanu 9 , jud. Ilfov, s-a descoperit
În 1963 o monedă de bronz a cetăţii Tomis, care, după informaţiile ce
le avem, este din epoca autonomă. Moneda este încă inedită.
4. in săpături le sistematice de la Tirgşorul Vechi'°, comună suburbană
a oraşului Ploieşti, a fost aflată o monedă de bronz tomitană, din etapa
autonomă o cetăţii. Moneda este contramarcată.
5. Printre monedele unui tezaur geto-dacic" de t ip Bucureşti -VÎrteju ,
s-ar fi afla t şi o monedă de bronz tomitană . Pe av. este figurat capul
lui Zeus, iar pe rv. TOMI ş i protome de cai. Moneda este incă inedită.
6· Aceleaşi monede tomitane de bronz din perioada autonomă a cetăţii s-au descoperit şi În alte cetăţi geto-dace din Bărăgan 12, ele urmînd
să fie publicate În curînd.

III. CAllATIS

o

altă cetate pontică ale cărei monede autonome sînt Întîlnite la
geto-daci este Callati s.
1. Un exemplar de bronz din epoca autonomă a fost semnalat ca
descoperit la Ciorani '3 , cam. Pufeşti , jud. V ran cea. Pe av. este figurat
capul lui Apollo, iar pe rv. trip iedul. Este de tip Pick, 1227 şi este uzată .
2. Un alt exemplar a fost găsit la Poiana ' 4, cam. Nicoreşti, jud. Galaţi, in săpăturile profesorului Radu Vulpe. Este de tipul Pick, 227.
3. Monede le de bronz em ise de ca llatieni În etapa autonomă sînt cunoscute ş i la geta-dacii din sudul Carpaţilor. Un exemplar de acest tip,
Încă inedit, a fost aflat la Radovanu 'S, jud. Ilfov, fiind semnalat ca descoperii În aşezarea geto - dacă din loca litate.
4· Exemplare izolate din emisiunile autonome de bronz ale aceleiaşi
cetăţi pontice ne sint semnalate Ca descoperite la Racoviţa 16 , comuna
Voi nea sa, jud, Olt.
5. in sfîrşit, un ultim exemplar despre care noi avem cunoştinţă a
fost aflat la Drobeta-Turnu Severin". Moneda este tot de bronz, aparţi
nînd a celeiaşi etape autonome. Este de t ipul Pick, 202.
9 1. Glodoriu, Relaţii comerciale ale Dociei cu lumea elenistică şi romană, Cluj,
1974, p. 259, 84.
10 B. M il!reo. in se/v, 14. 1963, p. 467, 7, ef. Dacia, N.S .• 7, 1963, p. 590, 7.

Tezaur in curs de publicare.
In curs de publicare.
13 1. Winkler, op. cit., p. 158, 7.

11

12

14 R. Vulpe. În SClV, 3, 1952. p. 202.
15 1. Glodariu, op. cit., p. 254, 16.
\6 B. M;!reo. În SCIV, 15. 1964, p. 571, 10 CI. şi Dacia, N.S" 8. 1964, p. 373. 10.
17

B. Mitreo. in Dacia, N .S., 22, 1978, p. 365, 3.
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IV.ODESSOS
Seria cetăţilor greceşti vestpontice ale căror monede se găsesc la
gete-daci nu se opresc la cele menţionate mai sus. Ele continuă cu alte
cetăţi greceşti, aflate mai la sud. Din rîndui lor urmează Odessos.

1. Din emisiunile monetare ale acestei cetăţi vom semnala un bronz
autonom descoperit la PÎn' Jăleşti 18, jud. Ilfov. Pe av. are figurat un cap
bărbos, iar pe rv., un călăreţ cu barbă. Este de tipul Pick, 2201 şi este
dotat la sfîrşitul secolului al II-lea, Începutul secolului I Î.e.n.
2. O altă monedă de bronz emisă, de către aceeaşi cetate, a fost
aflată În aşezarea de la Cetăţeni 19, jud. Argeş. Moneda este mult uzată
şi contra ma rcată.
3. O monedă de argint de data aceasta, este vorba de o tetradrohmă,
emisă de către aceeaşi cetate pontică, a fost descoperită la Popeşti 20,
cam. Mihă ileşti, jud. Ilfov, În săpăturile profesorului Radu Vulpe. Este de

tipul Pick, 2146 var. şi se datează În secolul I î.e.n.
4. O altă tetradrahmă odes~itană a fost semnalată ca descopeoită În
tezaurul de la Brincoveanu 21, cam. Odobeşti, jud. DÎmboviţa.

V. MESEMBRIA
Ultima dÎntre cetăţile vestpontice ale căror monede se Întîlnesc pe
pămîntul geto-dacilor este Mesembria .
1. Un exemplar de bronz este semnalat ca descoperit la Popeşti 22,
comuna M ihăileşti , jud. Ilfov, În săpături le conduse de acelaşi Radu Vulpe.
2· la Orlea 23, jud. Olt, s-a aflat un alt exemplar din acelaşi metal.
3. O descoperire similară este cunoscută la Reşca 24, com. Dobroslo veni, jud. Olt. Este vo rba tot de o monedă de bronz, din aceeaşi etapă
autonomă.

Dar emisiunile monetare ale Mesembriei nu se vor limita doar la getodacii de la sud de Carpaţi. Ele se găsesc la aceeaşi populaţie din interiorul arcului carpatic.
4. Şi, fapt nu lipsit de semnificaţie, un asemenea exemplar a fost aflat
În ceta tea dacică de la Costeşti 25, com. Orăştioaro, jud. Hu nedoara. Este
vorba şi de data aceasta, de o emisiune de bronz, din perioada autonomă.
B. Mitrea, in Dacia. N.S., 19, 1975, p. 311, 18.
B. Mitreo, in SC/V, 14, 1963, p. 467, 3 Cf. şi Dacia, N.S., 7. 1963, p. 590, 3.
20 B. Mitreo, În se/v, 15. 1964, p. 571, 9. Cf. şi Dacia, N.S., 8, 1964. p. 373, 9.
18
19

21

B. Mitreb, În

se/v,

20, 1969, p. 162, 4. ef. şi Dacia, N.S. 13, 1969, p. 540 , 4.

22 B. M itrea , În SClV, 15, 1964, p. 571, 9. Cf. şi Dacia, N,S" 8, 1964. p. 373, 9.

1. Winkler, op. cit., p. 162, 21.
24 B. Mitrea, in SC/V, 15, 1964, p. 571. 11. Cf. şi Dacia, N.S., 8, 1964, p. 373, 11.
23

25

M. Macreo, in A/Se, 2, 1933-1935, p. 147 şi urm.

MONEDE PONT/CE LA DACO· DACII LUI BUREBISr A

93

5. Intr-o colecţie numismatică din oraşul Mediaş, strînsă de prin Împrejurimi 26, este notată şi prezenţa unei (?) monede mesembriote de bronz,
emisă in aceeaşi perioadă autonomă.
6. Ca descoperită la TÎrnăvioara 27, oraşul Copşa Mică, jud. Sibiu,
este Înreg istrată o emisiune de bronz a aceleiaşi cetăţi pontice. Punctul de
aflare "Pe cetăţuie" indică , foarte probabil, o cetate dacică.
7. in sfîrşit, ultima informaţie de care dispunem pentru moment, este
moneda mesembriotă de bronz descoperită la Cucerdea 28, jud. Mureş pe
dea lul Podei, În anul 1944· Este vorba tot de o descoperire izolată ş i a fost
dotată de către editorul ei, M. Petrescu·DÎmboviţa, În secolul II Î.e.n.
Este foarte probabil ca În colecţiile unor cabinete, muzee sau chiar pe
la unii pasionaţi co l ecţ ionari să se mai afle şi alte exemplare, decit cele
aminti te de noi mai sus. Ele vor veni cu timpul să se adauge la cele deja
pomenite, Îmbogăţind documenta~ia .
Problema core ni se pune este aceea de a şti ce concluzii i storice
putem trage din prezenţa em isiunil or monetare vestpontice pe pămîn t ul
Daciei.
Cu toate deficienţele, În parte semnalate mai sus, : lipsa unor editări
critice, avizete, a celor mai multe monede, la care se mai adaugă lipsa,
in cea mai mare parte a unei cronologii amănunţi:te, pe perioade rest rins e,
core să ne Îngăduie să Încadrăm descoperirile noastre moneta re autonome, se poate face o incercare de generalizare, bineinţeles păstrînd rezervele cuvenite.
Să le examinăm deci mai Îndeaproape.
Pri vite din punctul de vedere al metalului, monede descoperite sînt
aproape În totalitatea lor de bronz. Excepţie fac doar două tetradrahme.
emise de Odessos şi aflate la Popeşti şi Brincoveanu. Dat f iind faptul că
moneda I.de bronz are o va loare fiduciară, ea avind putere circulatorie
doar in cadrul cetăţii emitente, se pune in t rebarea cum ou ajuns aceste
exemplare la geto-daci şi ce semnificaţie au. Este vorba de o problemă
de fond pe care o semnalăm şi 10 care vom incerca să răspundem În final.
Dar să continuăm cu notarea şi altor caracteristici ale acestor descoperiri.
Una dintre ele, şi nu este de loc de neg lijat, este apariţia lor singuratecă, izolată. Dar ele nu apar la Întîmplare, ci de cîte ori posedăm date
informative circumstanţiate, ni se indică "o cetate dacică" ca cele de la
Poiana, Popeşti, Costeşti, Piatra Roşie, SprÎncenata, sau simple aşezări
geto-dace, ca cele de la Orlea, Reşca, Drobeta, Cetăţeni şi multe altele.
Cu alte cuvinte descoperirile de monede vestpontice se leagă strins de
cetăţile şi aşezările geto-dace. Aceasta este un fapt cîşt iga t de pe urma
analizei informaţiilor obiective eie care dispunem.
B. Mitrea. În SClV, 20, 1969, p. 163-164, 9. Cf. şi Docio, N.S., 13, 1969, p. 541. 9.
E. Chirilă, În AMNap., 4. 1967, p. 456, 4.
28 M. Petrescu-Dimbovito, Monede autonome din Mesambrio pe teritoriul RPR, in
SCş, la şi, 2, 1951 , p. 519- 530.
26
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Se pune imediat întrebarea pentru ce vreme, ce epocă?
În condiţiile În care se află atît editările descoperirilor de monede
vestpontice de care ne ocupăm, cit şi de stadiul d i ferenţiat al studiului şi
preciziunilor cronologice ale acestor emisiuni, cred că este de preferat.
măcar pentru moment, să ne limităm să distingem două grupe de monede :
una mai veche, lipsită de contramărci şi de regulă mai puţin tocite de circulaţie. Cea de a doua grupă este formată din monedele aceloraşi cetăţi,
dar poartă evidente urme de tocire şi in plus au, de cele mai (l1ulte ori,
cîte una sau două contramărci. Şi una şi alta din caracteristicile ultimei
grupe pomenite mai sus, indică o folosire a lor "ulterioară", Într-o perioadă "tirzie"· Şi una şi alta presupun că asemenea monede mai vechi şi
uzate au fost repuse În circulaţie şi IIvalidate" prin contra mărcile aplicate
pe ele. Aceasta s-a putut întîmpla după o perioadă de criză prin care a
trecut polisul respectiv. În ordinea adoptată de noi, in prima grupă am
înseria" din rindul monedelor histriene, pe cea descoperită la Sprincenata
(aceasta cu toată reze rva pînă la pub licarea ei), din categoria tomitanelor,
pe cea de la Roseţi, cea de la Curtea de Argeş (împrejurim i), poate Radovanu şi altele din Bărăgan, încă inedite.
Din descoperirile collatiene din aceeaşi grupă ar putea fi cuprinse
monedele aflate la Ciorani, Poiana, corn. Nicoreşti, Radovanu, Racoviţa
şi Drobeta-Turnu Severin.
Din rîndui celor odessitane am putea menţiona pe cea descoperită
la PÎngăleşti, precum şi ,t etradrahmele de argint aflate la Popeşti şi Brîncoveanu.
La rîndui ei, Mesembria, pare a-ş i asigura prezenţa in aceeaşi grupă
prin trei descoperiri: cea de la Orlea, cea de la Reşca, cărora le adău
găm pe cea din Transilvania, de 10 Cucerdea.
Rezumind, situaţia ar fi următoarea: Histria este prezentă printr-o
descoperire, Tomis prin patru (+1 ?), Callatis prin cinci, Odessos prin trei
şi Mesembria tot prin trei. Chiar dacă În unele cazuri se vor ivi sau se pot
ivi discuţii asupra unui exemplar, avem, dispunem, de un număr suficient
de monede, care să se Încadreze În prima grupă .
. In cea de a doua grupă, care cronologic este posterioară, situaţia este
următoarea: Histria apare cu un exemplar de bronz contramarcat, aflat
În descoperirile de la Piatra Roşie. La rîndui ei, cetatea Tomis este prezentă cu un bronz contramarcat, găsit la Tîrgşorul Vechi. Callatis-ul este
documentat prin moneda de bronz de tipul Demetrei ce poartă două con tramărci şi este mult uzată. Ea a fost găsită la Poiana , Nicoreşti. Prezenţa
Odessos-ului este Întărită prin moneda de bronz, uzată şi contra marcată,
descoperită la Cetăţeni. Referitor la bronzurile mesembriote nu sîntem În
măsură, cel puţin pentru moment, să putme comunica amănunte pentru
exemplarele care s-ar putea eventual Încadra În grupa a doua.
Din cele prezentate pînă acum reiese că anum.ite oraşe pontice şi
anume: Histria, Tomis, Callatis, Odessos şi Mesembria sînt prezente, prin
monedele lor În teritoriul geta-dacic.
29

H. Seyrig, in Syrio, 35, 1958, p. 189-193.
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Teritoriul geto-dacic la care ne referim nu este o fişie de teren undeva
în apropierea Dunării, ci îmbrăţişează cea mai mare parte din teritoriul
Daciei, atit la sud, cit şi la est de Carpaţi, precum şi interiorul arcului
carpatic.
Mai subliniem faptul , pus la dispoziţie de informaţiile care intovără
şese monedele, că cea mai mare parte a lor au fost descoperite În cetăţile
geta-dace, începînd cu cele mai cuno scute, cele mai importante. atît din
Moldova, cit si cele din Muntenia sau Transilvania.
Din rind'ul polisurilor greceşti vest-pontice lipsesc monedele unuia
singur: cele ale Dionysopolisului. Şi ne putem intreba dacă situaţia aceasta are vreo semnificaţie deosebită. Dacă ne reamintim insă de fapt ul că
În spre mijlocul secolului Întîi Î.e.n. Aco rnion din Dionysopolis era sfetni cul şi ambasado rul lui Burebista, ne liniştim. Dionysopolisul este şi el prezent În legături nu numai eco nomice, ci ş i po li tice şi diplomatice cu geţii
şi cu Burebista insuşi.
Privite in totalitatea lor, cetăţile greceşti care sint prezente, intr-un
fel sau altul, la daco - geţi, sint toate cele care in secolele următoare vor
forma pentapo lisul sau hexapolisui. Să vedem in prezenţa monedelor lor
simple legături econom ice, ob i şnuite sau este vorba şi de altceva, de o
formă de organizare a lor care a precedat pe cea din vremea romană sau
este vorba de o orientare politică şi econom ică, atît a geta-dacilor spre
Pont, cit şi a cetăţilor vestpontice spre geto-daci ? Semnalăm situaţia. Studiul ei va putea fi reluat intr-un alt context.
Ne rămîne să dăm citeva amănunte În legătură cu semnificaţia "bron zurilor" pontice in Dacia. Monedele acestea, neavind o valoa re i ntrinsecă,
fiind monede fiduciare, aşa cum am mai menţiont, trebuie considerate,
după părerea noastră, ca fiind aduse de către negustorii cetăţilor respective, ca monedă măruntă, persona l ă . şi nu ca in strument de sch imb. Transacţiile economice, atunci cind ele se făceau cu ajutorul monedei, au
trebuit să folosească moneda de argint curentă in acel timp. Şi aceasta
putea fi de tip alexandrin, de tipul celo r thasiene, ale Primei Macedonii,
iar mai tirziu, denarii Romei republicane. Acesta este, după părerea noastră, şi sensul tetradrahmelor odessitane d in tezaurul de la Brincoveni, Dim boviţa . Nu excl udem posibilitatea ca unele monede, in special cele din
grupa a doua, să poată avea şi o al tă provenienţă. Unele din ele, ar putea
fi explicate şi prin acţiunea militară a lui Burebista asupra oraşelor din
Pont. Dar este puţin probabil. lipsa monedelor olbiene din oceastă vreme
din descoperiri, ingustează asemenea posibilităţi.
Prima grupă a monedelor de bronz ar putea indica o perioadă de legături şi schimburi ale cetăţi l or pontice cu geto- dacii in cursul secolelelor
II şi inceputul primului veac i.e.n· Cea de a doua grupă indi că legături in
cu rs ul secolului I i.e.n .
Semnif i caţia acestor descoperiri monetare, deşi nu li psite pe alocuri
de anumite incertitudini, ni se pare mai profundă. El e ne Iasă să intrevedem, deşi nu in măsura in care am dori -o, o etapă de legături economice
şi poate intr-o anumită formă şi politice, ce-a existat inainte de Burebista,
care a pregătit-o, o prefaţat-o şi În parte explică pe cea din vremea marelui rege.
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LES MONNA/ES PONTlOUES CHEl LES DACO·GETES DE BURtB/STA
l 'auteur se propo se â etab[ir si les decouverles de monnoies ayont appartenu au PontGauche. emises aux lIe_ t:lr sÎecles O'lont notre ere et trouvees sur le territoÎTe de la Dacie
pourroient fournir. et si aui en quel le mesure, de nouveoux renseignements co ncernent
d'un câte la politique pontique des basilei geto-daces ma is, en meme temps, et des fois
non dans une mesure insignifiante. selan les etopes chronologiques et les drconstonces.

egolement la poHtique des cites pontiques vis-o-vis des memes chefs Geto-Daces.
Sur les cites grecques du Pont-Gauche c:inq en sont presentes, par [eurs monnaies,
sur le territoire geto-dace : Histria - avec quotre decouvertes (o Sp i ru Horet. Sprincenota, Luncani, et C-osteşti); Torni, avec six decouverteş (6 6arboşi, Roseţi, Radovanu,
Tirgşorul Vechi , Curtea de Argeş (aux alentours) et .. 86r6gan" ; Ca Jfatis avec cinq decou vertes (Ciorani, Poiana, Rodovo nu, Racoviţa et Drobeta - Turnu Severi n); Odessos avec quatre (Pîngă l eşti, Cetăţeni, PopeşN et 8rincoveni) ; Messembrio, evec sept (Popeşti,
Odea, Reşca, Casteşti, Mediaş, Tirnăvioaro et Cucerdea). De I'hexapolis de I'epoque romaine ne monque que Dianyssopolis mais la cite est presente et acti ve g-râce aux octions
d'Acornion.
Toutes ces monnoies ont quelques traits caroderistiques: elles apporaissent de
ise lee, sont isolees, sant d 'habitu de en branze (6 I'excepti on de deux cos ou
el les so nt en o rgent) et, ou point de vue terr.itoriol, se trouvent sur teute I'etendue de
I'ancienne Dacie, surtout d ans les grondes cites et sites des Geto-Doces.
fo~on

Les decouvertes montoires sant clossifiees en deux groupes : le premier, ·concernont
des monnais moins u sees et sons contremarques, est ottri bue ou lIe siecle et ou debut
du ~~r siecle avant notre ere et un second, comp'renont des monnois usees et â con tIemorques, encodrees ou courant du ler siecle ov. n. ere. la presence de la monnoie
pontique de bronze en Dacie est expliquee en tont que menue monnaie possedee par
les marchonds pontiques ma is les t ransoction s ecanamiques se faisoient â I'oide de la
monnoire d'argent du type alexandrin, Thosos, Macedonia Prima ou le denier de la Rome
republicoine. La signHication de ces decouvertes monetaires, bien que presentant por ci
par la certaines incertitudes, nous paroit p lu s profonde. Les monnaies en question nous
la issent entrevoi'r, hien que non en la mesure desiree, une etape de lia'i sans economiques-et, peut-etre, sous une certoi ne forme, ega lement politiques, ex istances avant le
regne de Bureb ista et lequel le o paTtiell ement prepore et explique les selations de
I'epoque de Burebista.

