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Abstract: This article has been occasioned by the identification, within the framework of the 
numismatic collection of the National History and Archaeology Museum of Constanţa and another public and 
private, of various coins, emitted by Histria during the autonomous period. Thus, we have taken into 
consideration a series of coins that have been struck with the side image of Apollo’s head on the obverse, to 
which we add those that are only presumed to belong to the same deity; the difficulty in appreciating it consists 
of the differences of rendering the respective visage, as the traits are different. Before properly discussing the 
coins from the catalogue above, we allow ourselves a few iconographic, epigraphic, metrological and 
chronological observations concerning the countermarking, all of them relative to the Histrian type Apollo and 
“Apollo?”. Returning to the coins that are present in our catalogue (without specifying some data and 
considerations concerning their iconography, metrology and chronology, mentioned in the above commentary), 
we notice that they have been discovered in Baia (Tulcea County), Cerbu (commune of Topolog, Tulcea 
County), Sinoie (commune of Mihai Viteazul, Constanţa County), north of Dobrudja and in the city of Histria 
(commune of Istria, Constanţa County), in the area of the X plateau, sometime during the ’90s. They are all the 
result of some fortuitous discoveries; in other words, we do not have archaeological or other types of contexts. 
They were initially part of a private collection, and they were sold or donated to the Museum of Constanţa or is 
part today of private collection. The coins of the type Apollo are present through five items (big modul), of 
which one is of the so-called “Fedeşti” type. One of the other two pieces displays a countermark on the 
obverse, but, unfortunately, it cannot be identified, because of the bad state of preservation of the coin.  

The ones with a small diameter are much more interesting; most of them have been included in the 
category of the ones that are presumably part of the type Apollo, and identified with this divinity, but always 
bearing a most welcome question mark. The type “Apollo?” has been presented in different variants, in the 
work that appeared in the year 2000, Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. XI. The Wiliams Stancomb 
collection of coins of the Black Sea region. Besides these existing variants, present also in our catalogue, in 
their totality (nr. 10-21), we must add some other variants of the same type; the differences are due to the 
iconographic details, changing from one item to the next (nr. 22-27). Not to mention the fact that, 
nevertheless, the three items that we have catalogued at nr. 182, in conformity with the above mentioned 
work, resemble rather than perfectly identify with the image that appeared on plate VIII.  

Finally, the last one (nr. 28 in the catalogue), belongs to a type catalogued as “Apollo or 
Dionysus”, although, from our point of view, it is the type Dionysus that we are dealing with here, due to 
the presence of the ivy wreath on the reverse of the analysed type. Although inside the wreath, different 
monograms or a caduceus appear, the state of preservation of our coin prevents us from identifying one 
of these presences, as its interior is indiscernible. 

In the end, we must say that we have considered necessary to communicate a few rare emissions 
that have appeared in Histria during the autonomous period, as they come to add new variants to the 
known or less known bronze monetary types, stricken in the local workshop. We estimate that the few 
considerations that were made, in general, on the types Apollo, Apollo?, and Dionysus attempt to bring to 
date, as much as possible, the documentation of speciality, from an iconographic, metrological, 
epigraphic and chronologic point of view, as well as regarding the process of countermarking on suchlike 
emissions. The article constitutes a new contribution, in the effort, manifested in Romanian numismatics, 
to know and decipher the activity of the monetary workshop from Histria during the autonomous era 
concerning the multitude of monetary types that we have taken into consideration. 
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1. DATE PRELIMINARE 
Identificarea în cadrul colecţiei numismatice a Muzeului de Istorie Naţională şi 

Arheologie Constanţa şi, totodată, achiziţionarea a variate monede emise de către cetatea 
histriană în perioada autonomă, ne-a prilejuit tratarea unei teme extrem de interesante privind 
activitatea monetăriei în perioadă autonomă. La acestea este de adăugat posibilitatea cercetării 
unor astfel de piese monetare aflate în diverse alte colecţii publice şi private. În acest sens, au 
fost luate în considerare mai multe grupuri de monede, organizate în funcţie de modul, bătute 
cu imaginea din profil, pe avers, a lui Apollo, la care se adaugă cele doar bănuite în mod 
constant ca aparţinând aceleaşi zeităţi, dificultatea de apreciere constând în diferenţele 
semnificative de redare a respectivului chip, trăsăturile definitorii fiind diferite. 

 
 

2. CATALOG 
 

 
 

MONEDE DIN TIPUL „APOLLO” 
 

Modul mare 
 
1. AE; 1 h; 4,41 g; 18,5 mm. 
 Av: Capul lui Apollo cu o cunună de lauri 

orientat spre dreapta?; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda (ΙΣΤΡΙH). 
 Pick, 166, nr. 458 (tip general). 
 Col. particulară, Ţifu Florin; provine din 

nordul Dobrogei. 
 
2. AE; 11 h; 4,27 g; 18,5 × 20 mm. 
 Av: Capul lui Apollo cu o cunună de lauri 

orientat spre dreapta; cerc perlat; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda ΙΣΤΡΙH; 
 Pick, 166, nr. 458 (tip general). 
 Inv. ICEM Tulcea nr. 50951; Cerbu (com. 

Topolog, jud. Tulcea); piesa monetară  a făcut 
parte din colecţia şcolii din Sâmbăta Nouă. 

 
3.  AE; 9 h; 4,21 g; 19 mm;  
 Av: Capul lui Apollo cu o cunună de lauri 

orientat spre dreapta;  
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

între coada acvilei şi delfin sigla ∆; sus 
legenda ΙΣΤΡΙΗ. 

 Mitrea, Buzdugan, 1984, 26, nr. 11; Mitrea, 
Buzdugan 1989, 18, nr. 40-54. 

 Inv. MINA Constanţa nr. 66977; Sinoe (com. 
Mihai Viteazu, jud. Constanţa). 

 
 

4. AE; 12 h; 3, 75 g; 17, 5 × 18 mm; 
 Av: Capul lui Apollo cu o cunună de lauri 

orientat spre dreapta; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda ΙΣΤΡΙΗ; sub delfin A. 
 SNG XI, pl. IX, nr. 187. 
 Inv. ICEM Tulcea nr. 11.746; provine din 

nordul Dobrogei. 
 
5.  AE; 9 h; 3,33 g; 17 × 19 mm;  
 Av: Capul lui Apollo laureat orientat spre 

dreapta; în stânga jos urma unei contramărci, 
acum din păcate ilizibilă. 

 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; aripile 
acvilei sunt ridicate, pronunţate şi paralele cu 
linia corpului; legenda (ΙΣΤΡΙ). 

 SNG XI, pl. IX, nr. 190. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58631; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
 

Modul mic 
 

6.  AE; 9 h; 1,75 g; 17 mm;  
 Av: Capul lui Apollo laureat orientat spre 

dreapta; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda ΙΣΤΡΙH. 
 Observaţie: moneda se află într-o stare foarte 

proastă de conservare, fiind în cea mai mare 
parte distrusă. 

 Pick, 166, nr. 458. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58673; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
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7.  AE; 9h; 1,84 g; 11,5 × 12 mm. 
 Av: Capul lui Apollo laureat orientat spre 

dreapta; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda (ΙΣΤΡΙH). 
 Observaţie: moneda se află într-o stare foarte 

proastă de conservare, relieful de pe revers 
fiind cvasi-distrus. 

 Pick, 166, nr. 458 ? 
 Col. particulară, A. Dima; Baia (com. Baia, 

jud. Tulcea). 
 
8.  AE; 9h; 1,93 g; 13,5 mm. 
 Av: Capul lui Apollo laureat orientat spre 

dreapta; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda (ΙΣΤΡΙH). 
 Observaţie: moneda se află într-o stare foarte 

proastă de conservare, relieful de pe revers 
fiind cvasi-distrus. 

 Pick, 166, nr. 458. 
 Col. particulară, A. Dima; Baia (com. Baia, 

jud. Tulcea). 
 
9.  AE; 9h; 2,05 g; 13 mm. 
 Av: Capul lui Apollo laureat orientat spre 

dreapta; 
 Rv: Acvilă pe delfin orientaţi spre stânga; 

legenda (ΙΣΤΡΙH). 
 Pick, 166, nr. 458. 
 Col. particulară, A. Dima; Baia (com. Baia, 

jud. Tulcea). 
 

MONEDE DIN TIPUL APOLLO ? 

Modul mic 
 
10.  AE; 5 h; 1,78 g; 13, 8 mm; planşa I, 10; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

ΙΣΤΡΙ; 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 180. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58311; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

11.  AE; 3 h; 1,31 g; 12 mm; planşa I, 11;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

ΙΣΤΡΙ; 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 180. 

 Inv. MINA Constanţa nr. 58321; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

 
12.  AE; 2 h; 1,36 g; 11 mm; planşa I, 12; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

ΙΣ(ΤΡ)Ι; 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 180. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58350; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
 
13.  AE; 3 h; 1,29 g; 11 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

(ΙΣ)ΤΡΙ; 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 181. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58333; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
 
14.  AE; 12 h; 1,58 g; 13 mm; planşa I, 14; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 182. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58347; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

 
15.  AE; 11 h; 1,30 g; 11, 3 mm;  
  Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 182. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58348; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
 
16.  AE; 2 h; 1,23 g; 11 mm; planşa I, 16; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 182. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58357; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

 17.  AE;?; 0,74 g; 9 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga ?; sus 

legenda (ΙΣΤΡΙ); 
 Observaţie: moneda este destul de distrusă, 

chiar ruptă. 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 183 ?. 
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 Inv. MINA Constanţa nr. 58679; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

18.  AE;?; 1,27 g; 10 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga ?; legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 Observaţie: monedă este destul de distrusă.  
 SNG XI, pl. VIII, nr. 183 ?. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58684; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

19.  AE; 3 h; 1,62 g; 11 mm; planşa I, 19; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 184. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58340; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

20.  AE; 9 h; 1,08 g; 11 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

ΙΣΤΡΙ; 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 184. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58349; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 
 
21.  AE; 6 h; 1,88 g; 10, 7 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

(ΙΣΤΡΙ); 
 SNG XI, pl. VIII, nr. 185. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58343; Histria 

(com. Istria, jud. Constanţa). 

22.  AE; 6 h; 2,02 g; 12, 5 mm;  
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

ΙΣΤ(ΡΙ); 
 Inedită din punct de vedere a detaliilor 

prezente pe avers la reprezentarea capului lui 
Apollo (?). 

 Inv. MINA Constanţa nr. 58341; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

23. AE; 6 h; 1,45 g; 13 mm; planşa I, 23; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

(ΙΣ)ΤΡΙ); 

 Inedită din punct de vedere a detaliilor 
prezente pe avers la reprezentarea capului lui 
Apollo (?). 

 Inv. MINA Constanţa nr. 58329; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

24.  AE; 6 h; 1,37 g; 11 mm; planşa I, 24; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

ΙΣΤ(ΡΙ); 
 Inedită din punct de vedere a detaliilor 

prezente pe avers la reprezentarea capului lui 
Apollo (?). 

 Inv. MINA Constanţa nr. 58254; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

25.  AE; 9 h; 1,20 g; 11 mm; planşa I, 25; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

ΙΣΤΡΙ; 
 Inedită din punct de vedere a detaliilor 

prezente pe avers la reprezentarea capului lui 
Apollo (?). 

 Inv. MINA Constanţa nr. 58253; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

 
26.  AE; 3 h; 1,96 g; 11 mm; planşa I, 26; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

Ι(Σ)ΤΡΙ; 
 Inedită din punct de vedere a detaliilor 

prezente pe avers la reprezentarea capului lui 
Apollo. 

 Inv. MINA Constanţa nr.  58344; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

 
27.  AE; 6 h; 1,58 g; 11 mm; planşa I, 27; 
 Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?; 
 Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda 

ΙΣΤΡΙ; 
 Inedită din punct de vedere a detaliilor 

prezente pe avers a reprezentării capului lui 
Apollo (?). 

 Inv. MINA Constanţa nr.  59262; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 
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MONEDĂ DIN TIPUL APOLLO 
SAU DIONYSOS1 

 
Modul mic 
 

28. AE; 6 h; 1,59 g; 13 mm; planşa I, 28; 
 Av: Capul lui Apollo sau Dionysos (?) 

laureat şi orientat spre dreapta; 
 Rv: Cunună de iederă; sus legenda ΙΣΤ(ΡΙ); 

 

  
 
 
 
 
SNG XI, pl. IX, nr. 205-209, ca tip general. 
 Inv. MINA Constanţa nr. 58231; Histria 
(com. Istria, jud. Constanţa). 

 
* 
 

3. ICONOGRAFIA1 
Înainte de a discuta propriu-zis monedele aflate în catalogul de mai sus ne permitem să 

facem câteva observaţii iconografice, epigrafice, metrologice, cronologice şi în ceea ce priveşte 
contramarcarea, toate acestea privitoare la tipul histrian Apollo şi „Apollo ?”. 

Unul din aspectele peste care de obicei se trece destul de uşor în studiul monedelor 
autonome dobrogene este cel iconografic. Dacă ne raportăm la întreaga lume grecească din a 
doua jumătate a mileniului I a.Chr., ştim că moneda era o adevărată operă de artă. Decorată 
mai mult din simţ artistic, decât din punct de vedere al utilităţii practice, aceasta trebuia să 
corespundă unor realităţi estetice specifice epocii, gravarea sa la un nivel superior fiind o foarte 
bună probă de ordin tehnic pentru artiştii ce se înhămau în această activitate. Gradul de 
virtuozitate, modul de reflectare a imaginii artistice a cetăţii emitente, reprezentarea unor 
divinităţi protectoare şi a atributelor lor specifice, se deosebeau de la o zonă la alta, în funcţie 
de interese politice, religioase şi de capacităţile artistice locale. Realizarea lor nu depindea de 
unele fantezii personale ale artistului, ele răspundeau anumitor modele existente şi impuse pe 
plan politico-religios2, încercându-se o simbolizare a realităţii. De aceea, faptul că realizările de 
pe monede autonome ale artei coloniale greceşti din bazinul pontic, cu precădere a celor de pe 
ţărmul vestic, nu se pot ridica, pe ansamblu, la nivelul celor din Grecia continentală poate fi 
înţeles şi tratat ca atare, în funcţie de realităţile existente şi mai ales de resursele folosite. 
Pentru începutul activităţii monetare a atelierului putem lua în considerare aducerea, pentru 
oferte avantajoase, a unor meşteri gravori din centre importante ale lumii greceşti din epoca 
respectivă, aşa cum se întâmpla cu arhitecţii şi sculptorii3. Ulterior, probabil, au fost folosiţi 
meşteri-artişti locali sau zonali ce ar fi fost deja capabili să preia ştafeta de la cei anteriori, 
ţinând seama şi de stilul manifest în epoca respectivă.   

Deşi au precedat, ca moment de emitere, primele două serii de monede de argint de la 
Histria, emisiunile de bronz cu Apollo pe avers şi acvilă pe delfin pe revers au cunoscut o 
însemnată varietate de serii, care, în timp, şi-au modificat, din punct de vedere iconografic, 
unele detalii de redare. Apollo, din datele pe care le deţinem, este atestat la Histria cu două 
apelative, Iatros4 şi Pholeuterios5. Este vorba de un cult cu o mare vechime, care ţinea de 

 
1  Respectiva titulatură a tipului monetar a fost întâlnită de autor în SNG XI, pl. 9, nr. 205-209. 
2  Vernant 1995, 191. 
3  Poursat 1998,  137-138; Covacef  2002, 46. 
4  Ştim despre practicarea cultului lui Apollon Iatros la Histria, Apollonia, Panticapaion, Phanagoria, 

Theodosia şi Olbia, conform Stoian 1960, 309. 
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clanurile aristocratice milesiene6. El pare a fi zeitatea eponimă a cetăţii, adorat în polis şi 
datorită caracterului conservator-ionian al histrienilor7, fiind de altfel adorat în mod deosebit 
la Milet şi în alte colonii ale sale8. Se pare că sacerdoţiul eponim al zeităţii, ca şi privilegiul 
preoţiei al lui Apollo Ietros, era asigurat ereditar, până târziu în epocă elenistică, din rândul 
marilor familii ctitore ale coloniei9. Pe de altă parte, amintim descoperirea unui fragment de 
statuie arhaică de tip Kouros, ce ar putea aparţine lui Apollo (sub forma unui cap cu părul 
pieptănat în şuviţe), ce are o datare timpurie, pe la 600 a.Chr.10 De asemenea amintim şi un 
graffit ce aminteşte numele teoforic Ietrodoros11. Apollo a fost beneficiarul unui templu 
important în cetate şi a numeroase dedicaţii şi este atestat cu diferite prilejuri în secolul IV 
a.Chr.12. De curând a fost propusă, pe baza a mai multor argumente, considerarea templului 
A` descoperit în zona sacră a cetăţii ca fiind sanctuarul zeului Apollo13. Tot la Histria a fost 
descoperită, o bază de marmură de la o statuie înfăţişându-l pe Apollo, probabil din bronz14. 
În aceeaşi ordine de idei apare un chorus de marmură, datat în secolul III a.Chr. ce prezintă o 
dedicaţie către Apollo Phouleterios, iar din secolul II a.Chr. o dedicaţie către Apollo Bores 
(acelaşi cult fiind atestat şi la Olbia-Berezen)15. De asemenea, este de remarcat ca 
recunoaştere a prezenţei acestui cult în cetate, într-o dedicaţie descoperită la Olbia, unde ni 
se vorbeşte despre o ofrandă depusă de un olbian (Xanthos) zeului Apollo de la Histria16. În 
mitologia greacă este cunoscut ca unul dintre marii zei ai Olimpului şi implicit al grecilor, 
ocrotind întemeierea cetăţilor (devenind o călăuză spirituală a întemeietorilor), instituţiile 
civile ale societăţii, zeu al soarelui, al binelui şi frumuseţii, al echilibrului şi al armoniei, al 
artelor, vindecător şi priceput în arta lecuirii17, reprezentat ca un tânăr plin de energie, cu 
trăsături tinere18. 

 În general, vorbim de piese cu module mici, cea mai mare parte a lor, şi cu module 
mijlocii şi mari, mult mai bine realizate din punct de vedere artistic. Tipul principal cuprinde pe 
avers capul lui Apollo, cu cunună de lauri, orientat spre dreapta19, o imagine foarte apropiată de 
cea întâlnită şi pe emisiunile monetare ale regelui Filip al II-lea , sugerându-se chiar o preluare de 
către Histria a acestui model de avers de pe stateri20. Există şi o poziţie contrară acestei aşa-zise 
preluări de către cetatea milesiană, fiind sugerată o preluare mai degrabă de pe monede de bronz 

 
5  Ştefan 1994,  80. 
6  Ehrhardt 1989, 115-122; Vinogradov 1997, 17. 
7  Angelescu 2003-2005, 57. 
8  Karyškovskij  1982, 90; Rusyaeva, Vinogradov 2000, 229-234. 
9  Petre 2003-2005, 39, 49. 
10  Condurachi 1960, 111; Bordenache 1969, 13-14, nr. 1. 
11  Avram 2003, 300. 
12  Pippidi 1983, 281, nr. 144. 
13  Alexandrescu 2005, 83-84. 
14  Pippidi 1984, 128. 
15  Bîrzescu 2003-2005, 209. 
16  Alexandrescu 2005,  90-91. 
17  Seaby 1966, 12; Kernbach 1995, 4; Balaci 1997, 37-38; Lăzărescu 2001, 51; Grimal 2001, 59-62; 

Ferrari 2003, 84-85. 
18  Belfiore 2003, 63. 
19  Preda, Nubar 1973, 37, 103; Preda 1998, 65. 
20  Pick, 151; Preda, Nubar 1973, 37-38; Mitrea, Buzdugan 1989, 13. 
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ale respectivului suveran21. Această descriere se regăseşte cel mai bine pe monedele de tip 
„Fedeşti”22 (descoperite în proporţie covârşitoare doar într-un tezaur şi foarte bine conservate, cu 
detalii originale bine reliefate)23, unde pe revers acvila ţine în gheare delfinul, orientarea făcându-se 
spre stânga. De remarcat faptul că aproape fiecare piesă din acest tip are o ştanţă individuală 
pentru avers. Mult mai interesante sunt cele cu diametru mic, ce sunt integrate în cea mai mare 
parte a lor, în categoria celor bănuite ca făcând parte din tipul Apollon şi identificate cu această 
zeitate, dar întotdeauna cu un semn binevenit de întrebare. Calitatea deosebită a imaginilor din 
perioada secolelor IV-III nu surprinde, ţinând cont de ce a reprezentat elenismul în multe alte 
domenii artistice. Sunt de remarcat imagini valoroase din punct de vedere a calităţii artistice, cu 
varii detalii anatomice ale chipului. Aceasta ar fi doar un simplu indiciu asupra bogatei vieţi 
religioase manifestate în Histria. Tipul „Apollo ?” a fost prezentat sub diferite variante într-un 
singur caz în bibliografia de specialitate24. Astfel, uneori, la aceste piese de modul mai mic, 
imaginea suferă o serie de modificări, faţa personajului fiind fie mai bucălată, fie cu trăsăturile 
mai ascuţite, orientată spre dreapta sau stânga, poate chiar aflându-ne în dificultatea de a 
recunoaşte chipul lui Apollo. La cele cu modul mare avem alte diferenţieri ale detaliilor de redare 
a chipului, iar pe revers acvila apare pe delfin cu aripile deschise, orientarea fiind spre stânga. 
Într-un singur caz, pe revers, se află în partea stângă a câmpului monedei, fie o ramură de lauri25, 
fie un spic de grâu dispus vertical26, fie pe avers un cerc perlat27. Baterea acestui tip monetar, la 
anumite intervale cronologice, este o posibilă explicaţie pentru apariţia unor diferenţe de stil, 
acestea fiind date, până la urmă, de pregătirea pe care au avut-o, individual, artiştii ce au realizat 
ştanţele. Dacă nu cumva, la unele serii, am fi tentaţi, din cauza unui declin clar al reprezentării, să 
credem că ele au fost conturate doar de meşteri, excluzând, din cauze de orice altă natură, artiştii, 
ştanţele având de suferit în acest sens.  

Reversul acestor monede ne prezintă imaginea unei acvile28 ce se repede sau deţine deja 
un delfin în gheare. Reprezentarea rămâne doar la statut de simbol, întrucât acvila nu poate 
ridica în aer un delfin29. Delfinul însă, spre deosebire de acvilă, pare să aparţină mai multor 
specii, aşa cum ar fi Delphinus delphis ponticus30, Tursiops truncatus ponticus31 şi Phocaena 
phocaena32 (pentru cazul când apare o ridicătură pe cap). Uneori acesta apare disproporţionat, 
raportare făcută la dimensiunile acvilei33. Reprezentarea delfinului a mai fost explicată printr-o 
„paradigmă vizuală exegetică”, fiind de fapt intenţia de a ilustra un peşte, de a simboliza 
activitatea piscicolă, resursele marine locale, specifică tuturor coloniilor milesiene din Pont, 

 
21  Lungu, Poenaru-Bordea 2000, 292. 
22  Mitrea, Buzdugan 1984, 25-36; SNG XI, pl. 7-8, nr. 150-175. 
23  Mitrea, Buzdugan 1989, 11-22; Coin Hoards 8, 14, nr. 117. 
24  SNG XI, pl. 8. 
25  SNG XI, pl. 9 nr. 210. 
26  Pick, nr. 476 a. 
27  Münzen, Medaillen I, nr. 80; Münzen, Medaillen II, nr. 428; Grămaticu, Oberländer-Târnoveanu 

2003-2005, 25. 
28  Knechtel 1917, 63; Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 70, nr. 15, 16, 19, 71, nr. 22, 25-26. 
29  Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 68. 
30  Anastasiu 1940, 37; Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 70, nr. 15, 71, nr. 26. 
31  Anastasiu 1940, 57; Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 70, nr. 15. 
32  Anastasiu 1940, 37; Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 70, nr. 16. 
33  Haimovici, Mihăilescu-Bîrliba 1997, 70, nr. 19, 71, nr. 22. 
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mai ales la Histria, Olbia şi Sinope34. Reprezentarea acvilă/delfin a devenit unul din 
simbolurile de rezistenţă în timp pentru Histria, fiind prezentă, cu excepţia monedei „cu roata”, 
pe toate celelalte emisiuni monetare apărute în atelierul coloniei milesiene în epocă autonomă, 
ca şi pe pondurile cetăţii din aceeaşi perioadă35. Ca şi în întreaga lume greacă, animalul devine 
o marcă oficială, exprimând chiar o apropiere cotidiană, o intimitate între oameni şi animale36, 
exprimată prin intermediul artei monetare antice37. De asemenea, simbolistica parasemonului 
histrian a mai fost explicată printr-o pedepsire alegorică, prin care acvila pedepsea „lăcomia 
delfinului”38, scena fiind considerată ca „iureşul vulturului împotriva delfinului lotru”39, fiind 
probleme de aprovizionare prin pescuit, în ceea ce priveşte prinderea peştilor din Marea 
Neagră, pe fondul înmulţirii accentuate a delfinilor. 

Acvila, din punct de vedere simbolic, este o emblemă a supremaţiei şi a puterii supreme40, 
rege al păsărilor41, iar delfinul a reprezentat un simbol al regenerării, al prudenţei, fiind legat de 
apă, considerat un maestru al navigaţiei42. Menţionăm că, prezenţa parasemonului „acvilă pe 
delfin” a fost constată pe  reversul monedelor a trei colonii milesiene din bazinul pontic şi anume 
Histria, Olbia şi Sinope43. Deşi emblemă orăşenească, ea a fost considerată un complex artistico-
cultic (spiritual, dar şi inspirată din lumea naturală), care face trimitere la doi zei, primordiali ca 
adorare la Milet şi în coloniile sale, Apollon (delfinul) şi Zeus (acvila)44. Mai mult, sensul sacru al 
emblemei era accesibil şi pentru populaţia de altă etnie decât cea greacă din zonă. Pornind de la 
mitologia indo-europeană, vulturul reprezenta cerul („lumea de sus”), iar delfinul era stăpânul 
adâncurilor („lumea de jos”), contopirea lor oferind sensuri şi simboluri cosmologice45. 

Nu încheiem observaţiile din punct de vedere iconografic la acest tip monetar, fără a 
menţiona şi existenţa unei singure monede ce prezintă pe revers, în locul acvilei, o cunună de 
lauri (atribut des folosit pentru reprezentarea zeităţii)46. 

O ultimă observaţie privind iconografia acestui tip monetar priveşte câteva exemplare 
descoperite până în prezent, cu o excepţie, doar în colecţii particulare. Două dintre piese par să 
aibă aceleaşi ştanţe de avers şi revers şi par a fi executate în secolului I a.Chr., în mod cert în 
cea de a doua jumătate a  sa. Şi o a treia respectă, în general, aceleaşi detalii iconografice, doar 
că ele sunt mult mai apropiate de imaginea lui Apollo de pe emisiunile histriene din secolele 
IV-III a.Chr. Deşi am fi tentaţi să-i atribuim prezenţa aceleaşi zeităţi, într-un catalog de licitaţie 
în dreptul unui astfel de exemplar este sugerată emiterea sa pentru Augustus, chipul masculin 
prezent fiind redat din profil, orientat spre dreapta. La aceasta, adăugăm prezenţa tot pe avers, 

 
34  Gramatopol 1982, 156; Stolba 2005, 115. 
35  Netzhammer 1913, 32; Ruzicka 1917, 76, nr. 7; Moisil 1957, 260; Preda 1957, 303; Preda 1958, 451; 

Preda 1980, 117; Ocheşeanu 1996, 244, nr. 2-3. 
36  Rachet 1998, 33. 
37  Besombes 1999, 5, 11. 
38  Anastasiu 1940, 39. 
39  Anastasiu 1940, 45, 46. 
40  Evseev 1999, 491. 
41  Chevalier, Gheerbrant 1995, 478. 
42  Chevalier, Gheerbrant 1994, 439. 
43  Götter, Myrhen 2002, Istros (Moesien). 
44  Karyškovskij 1982, 90. 
45  Karyškovskij 1982, 90-91. 
46  Preda 1958, 112, nr. 1. 
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în spatele capului personajului un obiect lunguieţ ce seamănă cu un sceptru (?). Pe revers apare 
nelipsitul parasemon al cetăţii47. Legenda este în linie dreaptă, deasupra acvilei, cu majuscule 
IΣΤΡΙΗΙ. De asemenea, apar şi urme de cerc perlat. 

 

4. LEGENDELE ŞI ALTE SIMBOLURI SAU ÎNSEMNE 
Legenda avea rolul, în antichitate, de a identifica moneda (cu o funcţie ce depindea de 

variaţi factori) şi de a o autentifica, contribuind la exprimarea valorii politice a piesei48. În 
general, în lumea greacă, monedele poartă pe revers numele atelierului emitent sau etnicul (la 
genitiv), de obicei abreviat, alături de, eventual,  litere şi monograme (marcă de emisiune, 
semnături ale gravorilor)49. Din punct de vedere epigrafic, al legendei prezente pe astfel de 
emisiuni,  ca variantă de transcriere a numelui cetăţii este cunoscută forma IΣTPI. Varianta 
IΣTPIH este următoarea într-o succesiune cronologică. Din seriile cu nominal mic, de tipul 
Apollo, par a exista emisiuni monetare cu legenda CTPI şi ICT50, ce ar desemna aceeaşi 
transcriere a numelui oraşului, în forme pe care, pentru acel moment, le-am putea considera 
accidente (sau rebuturi, ceea ce este totuşi puţin probabil), respectiv eventuale emiteri destul de 
târzii, ceea ce ar părea mai dificil de probat în cazul acestui tip monetar. 

O altă problemă este aceea a numelor magistraţilor prezente în formă prescurtată pe 
monede. Acest procedeu începe să fie practicat odată cu secolul IV a.Chr., prin imprimarea 
unor simple iniţiale sau a formelor reduse ale numelor magistraţilor respectivi51. În acest sens, 
prezenţa acestui nume, a reprezentantului statului sau a oraşului emitent, oferea, pe de o parte, 
garanţie, iar pe de altă parte, i se acorda o onoare persoanei, care trebuia să răspundă în mod 
direct de emiterea monedelor, din punct de vedere calitativ şi cantitativ. Uneori nu se mai 
prefera apariţia unei părţi din nume, ci se apela doar la un simbol sau la o monogramă, ceea ce, 
dacă rangul magistratului era modest, părea a fi suficient. Prezenţa aceloraşi sigle pe tipuri 
monetare diferite emise de către monetăria autonomă a cetăţii ar putea fi explicată şi altfel. Nu 
demult, E. Oberländer-Târnoveanu sugera o deosebit de interesantă ipoteză52, conform căreia, 
respectivele sigle, ar reprezenta de fapt, ordinea de apariţie a unor serii, a întâia, a doua etc., 
fapt ce ar explica apariţia aceloraşi sigle pentru varii tipuri monetare, mai mult sau mai puţin 
sincrone din punct de vedere cronologic. 

La emisiunile de modul mare, sub emblema cetăţii, pe revers apare A53, ∆54, Θ55, şi pe 
emisiunile de modul mic X(?)56 sau, pe singurul exemplar cu cunună de lauri, tot pe revers, în 

 
47  Münzen, Medaillen I, nr. 80; Münzen, Medaillen II, nr. 428; Gramaticu, Oberländer-Târnoveanu 

2003-2005, 17, nr. 103; o piesă similară dar mult mai slab conservată se află în colecţia numismatică 
a muzeului constănţean la nr. de inv. 59426. 

48  Gauthier 1975, 169. 
49  Gerin et alii 2001, 88. 
50  Moisil 1912, 2, nr. 21, 22; Sutzu 1915, 161, nr. 9; Sutzu 1913, 367, nr. 32-33. 
51  Gauthier 1975, 174. 
52  Ipoteză aflată în referatul susţinut cu prilejul susţinerii autorului prezentului articol a doctoratului la 

Facultatea de Istorie „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în luna iulie a anului 2005. 
53  Knechtel 1908, 34, nr. 20; Ruzicka 1928, 230, nr. 461 a; Buzdugan, Mititelu 1960, 403, nr. 50; Matei 

1983, 461; SNG XI, pl. 9, nr. 187-188; Talmaţchi 2001, 124-125, nr. 36, 125, nr. 38-39; Talmaţchi 
2003 a, 187, nr. 4, 9, 13; Talmaţchi 2003-2005, 19, nr. 5; Münzen, Medaillen I, nr. 80; o două piese se 
află într-o colecţie numismatică particulară din România. 

54  Talmaţchi 2003 a, 187, nr. 53. 
55  Talmaţchi 2003 a, 187, nr. 16. 
56  Iacob, Velter, Mănucu-Adameşteanu 2002,  39, nr. 4, 44. 
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interiorul ei, apare Σ57. În sfârşit, cunoaştem şi câteva forme reduse ale numelor magistraţilor 
monetari ca API58, AVΣ59, AYT60, AYXH61, ∆ΙΟΝΥ62, HPO63, HPO∆64, HPO∆O (cu sau 
fără literele H şi P în ligatură)65, KAΛ66 şi XA67, XAI68, XAIPE69 şi T(…)Y70. 

La tipul Apollon-Fedeşti, între coada vulturului şi delfin se află A71, B72, A şi B în 
ligatură73, Γ74, ∆75, ∆ cu punct dedesubt76, ∆Ι77, E78, Z79, H80, Θ81, Θ şi o globulă82,  I83,  K84, 
P85, A cu un al treilea picior ce plecă din linia ce uneşte în unghi partea superioară a literei86,   
existând şi cazuri în care nu apare nici o siglă87. Pe monedele de tip Apollo, din cadrul tipului 

 
57  Preda 1958, 112, nr. 1. 
58  Preda, Nubar 1973, 106, nr. 271; SNG XI, pl. 9, nr. 189. 
59  Stambuliu 2004, 298, nr. 299; o altă piesă se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 
60  SNG XI, pl. 9, nr. 210. 
61  Preda, Nubar 1973, 108, nr. 304; Preda 1998, 66. 
62  Popescu 1996, 40, nr. 1; Münzen, Medaillen I, nr. 96. 
63  Piesa se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 
64  Preda, Butoi 1981, 66, I; Preda, Butoi 1986, 68-74. 
65  Preda, Nubar 1973, 105, nr. 252, 257, 264; SNG XI, pl. 9, nr. 192-193; o altă piesă se află într-o 

colecţie numismatică particulară din România. 
66  SNG XI, pl. 9, nr. 191; o altă piesă se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 
67  Piesa se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 
68  Macrea 1936, 148, nr. 2, 149, nr. 5-6, 150, nr. 10; SNG XI, pl. 9, nr. 190; Talmaţchi 2002-2003, 361, 

366, nr. 7, 375, nr. 170, 379, nr. 201; Grămaticu, Oberländer-Târnoveanu 2003-2005, 25-27; o altă 
piesă se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 

69  Macrea 1936, 150, nr. 8-9, 150-151, nr. 12, 151, nr. 14, 15; Iuga 1987, 296-297; SNG XI, pl. 9, nr. 
190; Stambuliu 2004, 67, nr. 296; Grămaticu, Oberländer-Târnoveanu 2003-2005, 27-28. 

70  Grămaticu, Oberländer-Târnoveanu 2003-2005, 29-30. 
71  Mitrea, Buzdugan 1984, 26, nr. 1; Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 7-9, 21, nr. 1; Talmaţchi 2007, 4, nr. 4. 
72  Sutzu 1913, 367, nr. 29; Mitrea, Buzdugan 1984, 26, nr. 2-5; Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 11-32, 

21, nr. 2, 9; SNG XI, pl. 7, nr. 151-152 ; Petolescu 2000, 302; Talmaţchi 2007, 4, nr. 5-8; o altă piesă 
se află într-o colecţie numismatică particulară din România. 

73  Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 10. 
74  Mitrea, Buzdugan 1984, 26, nr. 6-10; Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 33-39; Talmaţchi 2007, 4-5, nr. 

9-12. 
75  Mitrea, Buzdugan 1984, 26, nr. 1; Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 40-54; Talmaţchi 2007, 5, nr. 13. 
76  Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 55. 
77  Mitrea, Buzdugan 1984, 26, 12-13; Mitrea, Buzdugan 1989, 18-19, nr. 56-81, 21, nr. 3-4; SNG XI, pl. 

8, nr. 169-173; Talmaţchi 2007, 5, nr. 14-15. 
78  Mitrea, Buzdugan 1984, 26, nr. 14; Mitrea, Buzdugan 1989, 19, nr. 82-92. 
79  Mitrea, Buzdugan 1989, 19, nr. 93-98. 
80  Mitrea, Buzdugan 1984, 26-27, nr. 15-26; Mitrea, Buzdugan 1989, 19-20, nr. 99-178, 21, nr. 5-6; 

SNG XI, pl. 7, nr. 153, pl. 8, nr. 154-160; Preda 2003, 339, nr. 8-9; Talmaţchi 2007, 5-6, nr. 16-26. 
81  Mitrea, Buzdugan  1984, 27, nr. 27-35; Mitrea, Buzdugan 1989, 20, nr. 179-225, 21, nr. 7-8, 10; SNG XI, 

pl. 8, nr. 163-166; Talmaţchi 2003, 187, nr. 16; Petac 2005, 7, nr. 9; Talmaţchi 2007, 6-7, nr. 27-32. 
82  Talmaţchi 2007, 7, nr. 32. 
83  Mitrea, Buzdugan 1989, 20, nr. 226-233; SNG XI, pl. 8, nr. 167-168. 
84  Mitrea, Buzdugan 1984, 27, nr. 36. 
85  Mitrea, Buzdugan 1984, nr. 38, 41. 
86  Mitrea, Buzdugan 1989, 20, nr. 234. 
87  Sutzu 1913, 367, nr. 30; Mitrea, Buzdugan 1989, 18, nr. 1-6; Talmaţchi 2007, 3-4, nr. 1-4. 
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„Fedeşti”, etnicul apare pe revers, în partea superioară a câmpului monetar, deasupra acvilei. 
De asemenea, tot pe revers, între coada acvilei şi delfin se află o serie de sigle sau monograme, 
interpretate, în general, ca iniţiale de magistraţi monetari88, deşi, tot atât de bine, ar putea 
sugera şi o anumită valoare89. Cu deplin temei, în bibliografie, se făcea observaţia conform 
căreia siglele prezente pe reversul monedelor histriene de bronz tip Apollo din tezaur apar şi pe 
reversul monedelor de argint emise de către aceeaşi cetate90. Remarcăm tot din bibliografie şi 
faptul că, în foarte puţine cazuri, la unele monede din tezaur, siglele sau monogramele au 
apărut sub delfin91.  

 
5. METROLOGIA 
Emisiunile monetare din tipul Apollo, variate având în vedere multitudinea de 

nominaluri ce par să aibă pe avers chipul zeităţii, au beneficiat de o clasificare în cinci grupe 
ponderale92. Astfel, în prima grupă (care cuprinde monede a căror greutate se încadrează între 1 
şi 1,99 g) au fost încadrate piese cu o greutate oscilând între 1,04 şi 1,85 g. În a doua grupă 
(care cuprinde monede a căror greutate se încadrează între 2 şi 2,99 g) au fost încadrate piese 
cu o greutate oscilând între 2,02 şi 2,75 g. În a treia grupă (care cuprinde monede a căror 
greutate se încadrează între 3 şi 3,99 g) au fost încadrate emisiuni cu o greutate oscilând între 
3,10 şi 3,88 g. În a patra grupă (care cuprinde monede a căror greutate se încadrează între 4 şi 
4,99 g) au fost încadrate emisiuni cu o greutate oscilând între 4,05 şi 4,80 g. În a cincia grupă şi 
ultima (care cuprinde monede a căror greutate se încadrează între 5 şi 5,99 g) au fost încadrate 
piesele  cu o greutate oscilând între 5,01 şi 5,45 g. Pornind de la o bază de date mai consistentă, 
avem de făcut câteva rectificări în clasificarea de mai sus93. Astfel, propunem introducerea unei 
grupe primare, formată din emisiuni de până în 0,99 g, mai exact monede cu greutatea cuprinsă 
între 0,51 şi 0,96 g. Astfel, vom avea de fapt şase şi nu cinci grupe ponderale. Pentru a doua 
grupă, coborâm limita ponderală a pieselor monetare la 1,03 şi o ridicăm pe cea superioară la 
1,99 g94. Pentru a treia grupă, coborâm limita ponderală a pieselor descoperite la 2,01 g şi o 
ridicăm pe cea superioară la 2,99 g. Pentru a patra grupă, coborâm limita inferioară a 
monedelor din acest tip la 3,01 g şi o ridicăm pe cea superioară la 3,95 g95. Pentru grupa a 
cincia nu avem substanţiale completări de adus (coborâm limita inferioară la 4,04g)96, iar 
pentru a şasea urcăm limita ponderală superioară la 5,52 g97. De asemenea, propunem 
introducerea unei a şaptea grupe ponderale, (care cuprinde monede a căror greutate se 
încadrează între 6 şi 6,99 g), unde încadrăm o emisiune monetară cu o greutate de 6,12 g98. 
Pentru emisiunile de modul mic din tipul Apollo, am calculat o valoare a greutăţii conform 

 
88  Mitrea et alii 1981-1982, 47;  Mitrea, Buzdugan, Apostol 1983-1984, 151. 
89  Părere exprimată de dr. E. Oberländer-Tîrnoveanu cu prilejul susţinerii lucrării de doctorat de către 

autor la Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi în luna iulie a anului 2005. 
90  Mihăilescu-Bîrliba 1990, 50. 
91  Mitrea, Buzdugan 1989, 15. 
92  Preda, Nubar 1973, 38.  
93  Talmaţchi 2003 b, 268. 
94  Talmaţchi 2003 a, 187, nr. 26. 
95  Talmaţchi 2003 a, 187, nr. 15. 
96  Talmaţchi 2003 a, 187, nr. 4. 
97  Moneda face parte dintr-o colecţie particulară. 
98  Moneda face parte dintr-o colecţie particulară. 
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mediei aritmetice simple de 1,74 g. Valoarea greutăţii celei mai mari părţi din aceste exemplare 
este cuprinsă între 1,10-1,20 g, respectiv între 1,30 şi 1,40 g (calculul a avut în vedere 113 
exemplare). Pentru emisiunile de modul  mare din tipul Apollo am calculat o valoare a greutăţii 
conform mediei aritmetice simple de 4,12 g. Valoarea greutăţii celei mai mari părţi a acestor 
monede este cuprinsă între 3,30-3,40 g (calculul a avut în vedere 99 exemplare). Pentru 
emisiunile de „tip Fedeşti” am calculat o valoare a greutăţii conform mediei aritmetice simple 
de 3,71 g. Valoarea greutăţii celei mai mari părţi a acestor monede este cuprinsă  între 4,00 şi 
4,10 g (calculul a avut în vedere 77 exemplare). În sfârşit, pentru emisiunile catalogate uneori 
ca „Apollo ?” avem o valoare a greutăţii medii de 1,75 g. Valoarea greutăţii celei mai mari 
părţi a acestor monede este cuprinsă între 1,40 şi 1,50 g (calculul a avut în vedere 160 de 
exemplare). 

În general, diametrele monedelor tipului Apollo par a se încadra între 8 şi 13 mm, 
respectiv între 17 şi 23 mm. 

Cert este faptul că, uneori, ar trebui ca datele de mai sus să le considerăm mai mult sau 
mai puţin întâmplătoare sau convenţionale, cu atât mai mult cu cât cântărirea lor la momentul 
emiterii, al cele de bronz, nu era extrem de riguroasă. Uzitarea sistemului „al marco” în 
fabricaţie asigura o oscilaţie pozitivă sau negativă raportată la etalon. De asemenea, multe din 
piesele monetare cercetate au o greutatea actuală diferită de cea iniţială, în sensul scăderii 
gramajului respectiv. După cum s-a putut observa şi în cazul altor monede sau ponduri, 
indiferent de centrul emitent, nu s-a respectat cu exactitate sistemul căruia le erau specifice. 
Există în mod cert abateri de la rigoarea necesară, poate mai puţin la emisiunile de argint şi aur 
din centrele emitente. Informaţiile actuale, totuşi, sunt destul de departe de a fi satisfăcătoare, 
doar dacă ţinem seama de uzura prin circulaţie, apoi de variile deteriorări exprimate în pierderi 
accidentale, fie mecanice (inclusiv procesul de contramarcare), fie ce ţin de condiţiile de mediu 
şi de ce nu, de unele neglijenţe de execuţie. S-a observat, analizându-se diferite serii monetare 
greceşti, că pot exista piese care să aparţină aceluiaşi tip monetar cu greutăţi dispersate, 
diferenţele fiind semnificative, fapt la care subscriem şi noi. În general, extremele ar semnifica 
fracţiuni sau multipli pentru o valoare specifică pieţii căreia îi era destinată şi utilizată.99 

Stadiul cercetărilor metrologice privind cetatea Histria este departe, încă, de a putea fi 
finalizat, având în vedere succesiunea sistemelor monetare, sensibil diferite, alături de 
diferenţele puternice manifestate în interiorul fiecărui sistem monetar, nefiind fenomene 
absolute. 

 
6. CRONOLOGIA 
Din punct de vedere al cronologiei atelierului monetar de la Histria constatăm o bogată 

şi intensă activitate de cercetare orientată, de cele mai multe ori, asupra emisiunilor de argint 
ale oraşului. Astfel, B. Pick considera, în limita materialului monetar cunoscut la sfârşitul 
secolului XIX, că debutul baterii de argint al atelierului s-ar putea data pe la anul 400 a.Chr. 
sau chiar mai devreme, pe când marea masă a acestor monede, diferite de cele cu un stil arhaic, 
ar aparţine secolului IV a.Chr.100. În privinţa monedelor de bronz, atribuia tipul monetar „cu 
roata” secolelor V-IV a.Chr.101 şi încadra monedele din tipurile Apollo în secolul IV a.Chr.102. 

 
99  Picard 1998, 13-14. 
100  Pick, 147-148. 
101  Pick, 180-181. 
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Reputatul numismat C-tin Preda, beneficiind de un lot impresionant de monede, 
descoperite în săpăturile arheologice de la Histria în perioada anilor 1914-1970, are, printre 
altele, şi meritul de a fi încercat să „aducă la zi” datarea tuturor emisiunilor de bronz autonome  
ale cetăţii, cunoscute ca tipuri monetare în acel moment, chiar dacă unele dintre ele sunt 
considerate provizorii103. Aceleaşi consideraţii au fost reluate, uşor modificate, în anul 1998104. 
În această ordine de idei, după părerea sa, monedele „cu roata” au fost emise începând cu 
mijlocul secolului V a.Chr. şi până puţin după mijlocul secolului al IV-lea a.Chr.105, fiind 
considerate cele mai vechi monede de bronz apărute în atelierul monetar histrian106. Monedele 
tipului Apollo apar, într-o primă serie (cu capul lui Apollo probabil preluat de pe monedele lui 
Filip II), nu mult după mijlocul secolului IV a.Chr. şi continuă până către începutul secolului 
III a.Chr., restul seriilor fiind din secolul III şi din prima jumătate a secolului II a.Chr.107. 

O contribuţie importantă, asupra cronologiei unor tipuri monetare emise la Histria în 
epocă autonomă, a avut-o V. Mihăilescu-Bîrliba. În această ordine de idei, se susţine, cu 
argumente aparent solide, în privinţa tipului monetar cu Apollo, coborârea datei sale de 
emitere, din perspectiva tezaurului de la Fedeşti (jud. Vaslui), până cel puţin în prima jumătate 
a secolului II a.Chr.108. Asupra acestei datări, considerată foarte greu de acceptat, s-au exprimat 
păreri contrare109. Referitor la acelaşi tip monetar, C. M. Petolescu şi C. Buzdugan propun, 
având în vedere descoperirea într-un lot aparţinând aceluiaşi tezaur, a unei monede emisă de 
către cetatea Bottike din peninsula Chalcidică între anii 392-379 a.Chr., o datare în primul sfert 
al secolului IV a.Chr.110. 

Nu de foarte mult timp, regretatul Gh. Poenaru-Bordea, a încercat realizarea unei noi 
cronologii generale a emisiunilor monetare de la Histria, care, şi din punctul nostru de vedere, 
pare a fi apropiată de cea posibilă, reală, conform datelor existente în acest moment, asupra 
căreia avem de făcut însă unele mici amendamente. Din punct de vedere cronologic, acesta a 
văzut în activitatea atelierului histrian mai multe etape de emitere şi anume: 480 – (±) 380 sau 
360/350 a.Chr.; (±) 380  sau 360/350 la (±) 313/280 a.Chr.; după 280  la 72-71 a.Chr.111. După 
părerea acestuia, prima serie de monede de argint apare după 480 a.Chr., în jur de 475-450, şi 
împreună cu cea de a doua serie,  cu o pauză între anii 420 şi 410 sau cca. 423-413 (având în 
vedere coborârea datării decretului „lui Clearhos”, pe la 424 a.Chr.112), obţinem un interval mai 
lung de până în 380 a.Chr. În cazul aceleiaşi limite cronologice, extinsă până spre 360/350 
a.Chr., se înscrie şi emiterea tipului monetar „cu roata”. În cadrul celei de a doua etape se 
înscriu monedele de argint din grupa a treia (360/350 şi cca. 330 sau mai devreme) şi a patra 
(330 sau mai devreme şi 313 a.Chr.), alături de monede de bronz din tipurile zeul fluvial Istros, 
Apollo (tip Fedeşti – post 339 a.Chr.) şi cele de flan mic – 313-280 a.Chr. sau chiar 339 sau 

 
102  Pick, 151. 
103  Preda, Nubar 1973, 32-45. 
104  Preda 1998, p. 42-72. 
105  Preda, Nubar 1973, 36. 
106  Preda 1998, 63. 
107  Preda, Nubar 1973, 38; Preda 1998, 66. 
108  Preda 1998, 51. 
109  Mănucu-Adameşteanu, Poenaru-Bordea 1996, 130-131, nota 20. 
110  Petolescu, Buzdugan 1996, 16. 
111  Poenaru-Bordea 2001, 32. 
112  Poenaru-Bordea 2001, 11. 
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mai devreme şi 313 a.Chr.113. Anterioritatea monedelor de bronz din tipul cu zeul fluvial faţă 
de cele din tipul Apollo s-ar putea să pară probabilă, având în vedere situaţia descoperirilor 
făcute în urma săpăturilor arheologice de la Argamum (jud. Tulcea), unde apar monede „cu 
roata” şi din tipul Istros în abundenţă, pe când cele din tipul Apollo sunt extrem de rare114, însă 
toată ideea stă în picioare dacă am exclude descoperirile de la Histria, ceea ce nu este cazul115. 
Pentru ultima etapă, putem enumera staterii şi tetradrahmele de tip Alexandru cel Mare (până 
către 220 a.Chr.)116, precum şi staterii postumi de tip Lysimach, ultimii apăruţi mai târziu, 
odată cu alianţa cu Mithridates al VI-lea Eupator. De asemenea, s-au emis şi următoarele tipuri 
monetare în bronz: Apollo de modul mare, Hermes, Demetra, Helios, Dionysos şi Atena (pe 
revers cu acvila pe delfin). După momentul 72/71 a.Chr. cetatea a emis tipul monetar cu 
Dionysos pe avers, iar pe revers cunună de iederă, ciorchine sau doi ciorchini şi frunză de viţă, 
respectiv pe cel cu Apollo pe omphalos117.  

 
7. CONTRAMARCAREA 
Contramarcarea unei monede era realizată de către o autoritate emitentă a unui oraş 

grec, ce dispunea de un atelier monetar şi de posibilităţile tehnice de realizare. Astfel, prin 
intermediul unei autorităţi politice, o monedă, care de cele mai multe ori era scoasă din uz, prin 
primirea uneia sau a mai multor contramărci oficiale succesive căpăta din nou valoare de piaţă 
în interiorul oraşului respectiv sau a teritoriului de influenţă118, devenind o marcă cu origine, 
identificabilă119. Astfel, în modul cel mai simplu, contramarca era un semn de control pus pe o 
monedă deja bătută, cu ajutorul unui poanson120. Acest procedeu putea fi aplicat asupra 
monedelor locale sau a celor venite din afară, aparţinând altor centre greceşti emitente de 
monedă. Prin astfel de măsuri se producea în mod clar o dezavantajare a unor emisiuni 
monetare în raport cu altele121, acordându-li-se unora o valoare convenţională, favorabilă pieţei 
locale. Acesta era unul din procedeele comode prin care se obţinea rapid un beneficiu financiar 
substanţial, solicitând cheltuieli minime122. Acţiunea era necesară atunci când statul sau oraşul 
respectiv, din cauze diverse (puteau fi şi cauze pur ocazionale şi accidentale123), dar cu 
precădere necesităţi economice, avea o deosebită nevoie de numerar124. Cu alte cuvinte, o 
monedă demonetizată putea fi din nou acceptată dacă primea una sau mai multe contramărci. 
De asemenea, procedeul, în anumite condiţii, asigura o supraevaluare a unor emisiuni locale în 
raport cu monede ale altor centre concurente125. Pe coasta de vest a bazinului pontic, 

 
113  Poenaru-Bordea 2001, 17. 
114  Iacob, Mănucu-Adameşteanu, Poenaru-Bordea 1999 (2001), 204. 
115  Condurachi et alii 1954, 467; Poenaru-Bordea 1971, 330, nr. 4; Preda, Nubar 1973, 103-108, nr. 232-306; 

Suceaveanu et alii 1982, 160, nr. 3. 
116  Poenaru-Bordea 2001, 18. 
117  Poenaru-Bordea 2001, 19. 
118  Callatay 2000, 119. 
119  Price 1983, 7. 
120  Le  Rider 1975, 30. 
121  Seyring 1966, 1-11. 
122  Seyring 1968, 185-192. 
123  Le  Rider 1975,  38. 
124  Callatay 1999, 110. 
125  Mørkholm 1982, 298-300. 
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contramarcarea a fost preferată pe monedele de bronz126, deşi în restul lumii greceşti s-a 
practicat şi pe cele din argint127.  

Contramarcarea a apărut în perioada elenistică, atunci când situaţia economică a multor 
oraşe greceşti era în declin, situaţie valabilă şi pentru cele trei colonii vest-pontice dobrogene. 
Din punct de vedere tehnic procedeul contramarcării era realizat la cald, prin imprimare, de 
obicei în poziţiile marginale ale câmpului monedei128. 

Interesant este că acest procedeu a continuat şi în perioada timpurie a dominaţiei romane, 
în oraşele Dobrogei şi Thraciei. Numărul mare al contramărcilor şi diversitatea modelelor alese 
de către respectivele ateliere monetare a permis realizarea unor grupe tipologice, pentru perioada 
romană, pentru o contramarcă (cu mai multe variante), pentru două contramărci etc.129.  

În cadrul celei mai timpurii colonii şi totodată principalul atelier monetar, Histria, 
contramarcarea a fost folosită, pe monedele din bronz, dar, mult mai puţin decât ne-am aştepta. 
Cele care există au fost aplicate, preponderent, pe  monede de dimensiuni mai mari, din tipurile 
Istros, Apollon, Demetra şi Apollon pe omphalos. Revenind doar la tipul „Apollo”, întâlnim mai 
multe contramărci, ca de exemplu: cea cu capul zeiţei Atena cu coif130, cu capul Gorgonei (văzută 
din faţă)131, o liră (?)132, capul zeului Apollon133 şi al lui Hermes (cu petasos)134, cu capul zeului 
Helios, radiat, văzut din faţă135, apoi capul unui personaj masculin în vârstă, cu barbă, pălărie 
alungită şi cu bor accentuat (dar parcă nu Hermes)136 şi nu în ultimul rând un alt personaj 
masculin, foarte distrus ca reprezentare (aproape că au rămas doar nişte detalii minuscule 
globulate), greu de identificat şi corelat cu o anumită divinitate137. Toate aceste zeităţi sunt 
orientate spre dreapta. Contramărcile sunt aproximativ circulare, dispuse pe avers, cu diametre de 
6 mm, 9 mm sau 9 × 10 mm şi aplicate în zona central-stângă a câmpului, în partea central 
superioară sau doar centrală a exemplarelor. Dar nu avem doar piese contramarcate cu o singură 
astfel de realizare, ci şi cu două. În acest sens amintim prezenţa pe avers a contramărcilor cu 
capul zeului Helios, radiat, văzut din faţă (circulară, 5,5-6 mm, aşezată, în general, în zona 
centrală a câmpului monetar, uşor deviată stânga-dreapta sau puţin mai sus sau puţin mai jos) şi 
apoi cu capul zeului Hermes, văzut din profil, orientat spre dreapta (circulară, 6-6,5 mm, dispusă 
în general în jumătatea inferioară a câmpului monetar în stânga jos sau central jos şi central spre 

 
126  Pentru procesul de contramarcare în monetăria de la Odessos găsim informaţii la Topalov 2001, 52-67. 
127  Rebuffat 1996, 120. 
128  Pedroni 1995, 19, 23. 
129  Draganov 1991, 504, 506; Martini 2002, 215-226; Martini, Paunov 2004, 159-173. 
130  SNG IX, pl. 9, nr. 262; SNG Stancomb 1994, pl. 6, nr. 106; Donoiu 1997, 79, nr. 127; SNG XI, pl. 9, 

nr. 188; Grămăticu 2007, 112, nr. 4. 
131  Donoiu, Ioniţă 2001, 3. 
132  Moisil 1912, 2, nr. 17; Sutzu 1913, 367, nr. 30. 
133  O astfel de monedă se află în colecţia numismatică a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa la nr. de inv. 65565; o altă piesă, cu o contramarcă de dimensiuni mari (circulară, 12,5 mm) 
se află într-o colecţie numismatică particulară din România.  

134  Gerasimov 1946, 56, nr. 8; SNG Stancomb 1994, pl. 6, nr. 107; SNG XI, pl. 9, nr. 190; Talmaţchi 
2002-203, 375, nr. 170. 

135  Bucovală 1967, 51, nr. 8; Grămăticu 2007, 111, nr. 1. 
136  Stambuliu 2004, 67, nr. 296. 
137  Moneda se află într-o colecţie particulară din Constanţa.   
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stânga)138. Uneori, contramarca cu capul lui Hermes este bătută peste cea cu Helios, oferindu-ne o 
eventuală diferenţă cronologică între cele două. Amintim şi o altă situaţie, cu capul cu petasos al 
lui Hermes (circulară, 6 mm), respectiv parasemonul acvilă pe delfin (ovală, 6 × 5 mm)139. Tot 
două contramărci, dar de data aceasta una pe avers şi o a doua pe revers, este cazul a două 
exemplare, prima cu capul zeului Helios, radiat, văzut din faţă, iar pe revers capul Athenei văzută 
din profil, orientată spre dreapta140. Pe o singură piesă de modul relativ mic (3,34 g, 14 mm) din 
tipul Apollon, apare pe avers, spre stânga jos în câmp, o contramarcă circulară, de 5,8-6 mm, cu 
reprezentarea unei stele cu 8 raze141. 

 

8. ANALIZA CATALOGULUI 

Revenind la monedele prezente în catalogul nostru (fără a mai preciza unele date şi 
consideraţii privind iconografia, metrologia şi cronologia lor, amintite în comentariul de mai 
sus), observăm că ele au fost descoperite la Baia (jud. Tulcea), la Cerbu (jud. Tulcea), la Sinoie 
(jud. Constanţa), la cetatea Histria (com. Istria, jud. Constanţa), în zona platoului X, cândva în 
anii `90 şi în nordul Dobrogei. Toate sunt rezultatul unor descoperiri fortuite, cu alte cuvinte nu 
avem contexte arheologice sau de altă natură. Iniţial acestea au făcut parte dintr-o colecţie 
particulară, fiind vândute sau donate muzeului constănţean, la care se adaugă cele provenind 
din alte colecţii publice şi private. Monedele de tip Apollo din categoria celor de modul mare 
sunt prezente prin cinci exemplare, dintre care unul din aşa numitul tip „Fedeşti”. Una din 
celelalte două piese prezintă pe avers o contramarcă, dar, din păcate, nu poate fi identificată din 
cauza stării proaste de conservare a monedei propriu-zise. 

Mult mai interesante sunt cele cu diametru mic, ce sunt integrate în cea mai mare parte a 
lor, în categoria celor bănuite ca făcând parte din tipul Apollon şi identificate cu această zeitate, 
dar întotdeauna cu un semn binevenit de întrebare. Tipul „Apollo?” a fost prezentat sub diferite 
variante în lucrarea apărută în anul 2000, Sylloge Nummorum Graecorum. Vol. XI. The Williams 
Stancomb collection of coins of the Black Sea region. Pe lângă aceste variante existente, prezente 
şi în catalogul nostru (nr. 10-21), sunt de adăugat şi alte variante ale aceluiaşi tip, diferenţele fiind 
datorate detaliilor iconografice diferite de la exemplar la exemplar (nr. 22-27). Din punct de 
vedere iconografic le putem considera ca fiind inedite. Există diferenţe importante de redare a 
personajului (personajelor?). De asemenea, după părea noastră, cele trei exemplare catalogate de 
către noi la nr. 182, conform lucrării mai sus menţionate, mai mult se apropie decât se identifică 
la perfecţiune cu fotografia prezentă  la planşa VIII. 

În sfârşit, ultima (nr. 28 în catalog) aparţine unui tip catalogat ca fiind „Apollo sau 
Dionysos”142, deşi, din punctul nostru de vedere am avea de a face cu tipul Dionysos datorită 
prezenţei cununii de iederă pe reversul tipului analizat. Deşi, de obicei, în interiorul cununii 

 
138  Iuga 1987, 296-297; Iuga 1990, 186; Grămăticu, Oberländer-Târnoveanu 2003-2005, 25, nr. 1, pl. 1, cat. 1, 

26, nr. 2-3, pl. 1, cat. 2-3, 27, nr. 4-7, pl. 1, cat. 4-7, 28-29, nr. 8, pl. 1, cat. 8,  29, nr. 9-10, pl. 1, cat. 9-10. 
139  Piesa face parte dintr-o colecţie particulară din România. 
140  Regling, nr. 2406, 3 var. şi 4. 
141  Moneda, încă inedită, se află în colecţia numismatică a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie 

Constanţa la nr. de inv. 64540. 
142  SNG XI, pl. 9. 
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apar diferite monograme sau un caduceu143, starea de conservare a monedei noastre ne 
împiedică să identificăm una dintre aceste prezenţe, interiorul său fiind şters.  

Am considerat necesar să facem cunoscute câteva emisiuni rare apărute la Histria în 
perioada autonomă, întrucât ele vin să adauge noi variante la tipurile monetare cunoscute sau 
mai puţin cunoscute de bronz, bătute în atelierul local. Apreciem şi că cele câteva consideraţii 
făcute, în general, asupra tipurilor „Apollo”, „Apollo?” şi ”Apollo sau Dionysos” încearcă, să 
aducă pe cât posibil la zi documentaţia de specialitate, din punct de vedere iconografic, 
metrologic, epigrafic, cronologic cât şi în ceea ce priveşte procesul contramarcării pe astfel de 
emisiuni. Publicarea lor oferă noi date şi indicii de interes pentru cercetarea unor aspecte 
privind activitatea monetăriei histriene, înscriindu-se în seria a tot mai numeroase articole ce îşi 
propun, între altele, valorificarea ştiinţifică a monedelor de interes deosebit aflate în colecţii 
publice şi private. 
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	Col. particulară, Ţifu Florin; provine din nordul Dobrogei.
	2. AE; 11 h; 4,27 g; 18,5 × 20 mm.
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	Inv. ICEM Tulcea nr. 11.746; provine din nordul Dobrogei.
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	Pick, 166, nr. 458.
	Inv. MINA Constanţa nr. 58673; Histria (com. Istria, jud. Co
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	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda (ΙΣΤΡΙ);
	SNG XI, pl. VIII, nr. 185.
	Inv. MINA Constanţa nr. 58343; Histria (com. Istria, jud. Co
	22.  AE; 6 h; 2,02 g; 12, 5 mm;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?;
	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda ΙΣΤ(ΡΙ);
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers l
	Inv. MINA Constanţa nr. 58341; Histria (com. Istria, jud. Co
	23. AE; 6 h; 1,45 g; 13 mm; planşa I, 23;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?;
	Rv: Acvilã pe delfin spre stânga; sus le�
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers l
	Inv. MINA Constanţa nr. 58329; Histria (com. Istria, jud. Co
	24.  AE; 6 h; 1,37 g; 11 mm; planşa I, 24;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?;
	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda ΙΣΤ(ΡΙ);
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers l
	Inv. MINA Constanţa nr. 58254; Histria (com. Istria, jud. Co
	25.  AE; 9 h; 1,20 g; 11 mm; planşa I, 25;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dr. ?;
	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda ΙΣΤΡΙ;
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers l
	Inv. MINA Constanţa nr. 58253; Histria (com. Istria, jud. Co
	26.  AE; 3 h; 1,96 g; 11 mm; planşa I, 26;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?;
	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda Ι(Σ)ΤΡΙ;
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers l
	Inv. MINA Constanţa nr.  58344; Histria (com. Istria, jud. C
	27.  AE; 6 h; 1,58 g; 11 mm; planşa I, 27;
	Av: Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?;
	Rv: Acvilă pe delfin spre stânga; sus legenda ΙΣΤΡΙ;
	Inedită din punct de vedere a detaliilor prezente pe avers a
	Inv. MINA Constanţa nr.  59262; Histria (com. Istria, jud. C
	MONEDĂ DIN TIPUL APOLLO
	SAU DIONYSOS1
	Modul mic
	28. AE; 6 h; 1,59 g; 13 mm; planşa I, 28;
	Av: Capul lui Apollo sau Dionysos (?) laureat şi orientat sp
	Rv: Cunună de iederă; sus legenda ΙΣΤ(ΡΙ);
	SNG XI, pl. IX, nr. 205-209, ca tip general.
	Inv. MINA Constanţa nr. 58231; Histria (com. Istria, jud. Co
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