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A. NUMISMA'l'(()Ă 

MONEDE AUTONOME INEDITE DIN DIONYSOPOLIS 
SI CRONOLOGIA LOR RELATIVĂ , 

DE 

V. CANARACHE 

în lipsa unui studiu de sinteză asupra activităţii atelierelor monetare de la 
.~ Dionysopolis - în Moesia Inferioară-R. P. Bulgaria, socotim necesar să grăbim publi

carea, cel puţin parţială, a monedelor autonome 1• Cu acest prilej vom căuta să 

aducem în discuţie unele probleme noi de ordin istoric, a căror însemnătate nu îngăduie 
întîrziere·. Nu ne vom ocupa de monedele epocii imperiale, limitînclu-ne la seriile 
monedelor autonome de bronz, pe care Dionysopolis le-a bătut între începuturile sec. 
III î.e .n . şi începuturile sec. II e.n., cînd emisiunile au încetat, făcînd loc mone
clelor ele tip imperial cu efigiile şi titulaturile oficiale ale lui Antoninus Pius. 

Observăm că Dionysopolis este singurul oraş-stat din Pontul Stîng care a început 
să bată monedă proprie atît de tîrziu·: Istros a început să b::ttă monedă în sec·. 

1 Pină acum, n-uu fost publicate decit cîteva monede autonome din Dionysopolis, cele 1nai multe, 
ai!ate in diverse colecţii, rămîn ind in că inedite. Cele din Muzeul Pembroke (cal. 11!'. G17), elin Biblioteca ele la 
Torino şi elin Muzeul Theupoli - Viena au fost înregistrate greşit de către Ecl<hel, Doclr. num. vei., Vindo
bonae, 1794, voi. II, p . H şi de către Mionnet, Descriplion de medailles anliques, grecques el romaines, Paris, 
1806, voi. I, p. 355, nr. 14, clar au primit unele rectificări de la B. Piele, Die anliken Miinzen l!Oll Dacien und 
Moes ien, Berlin , 1896, p. 131. Exemplarele publicate incă în secolul trecut de Murr.al<ievici, în 3aniiCI<Jil 

0AeCci<aro 06~eCTBa liCTOPHH n APeBHOCTeiî, III, 1853, p . 238, m. 1 şi 2, au fosl bine atribuite Moesiei 
Inferioare, dar n-nu fos t recunoscute ele Pick, op. cii., p. 131, pentru Dionysopolis; el le-a atribuit greşit ora
şului Dionysopolis elin Frigia. Dintre cele înregistrate de Tacchella în "Revue numismatique", 1903, p. 208, 
nr. 23, unele au fost reluate ş i completate de N . A. Muşmov, AHTII'!HUTe MOHeTn Ha 5anKaHCKIIP- nonyoc

TPOB, Sofia, 1912, p. 10-11 ş i -de Leon Ruzicka, Inedita aus 11-ioesien Inferior, în "Nmnismatischc Zeit
schrift", 50, 1917, p. 100-101, nr. 369- a- 370- a, 
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VI-V, Mesembria şi Apollonia în sec. V, Odessos şi Callatis în sec. IV, iar Tomis 
în sec. IV-III 1. Deşi emisiunile au 'început aici atît de tîrziu, totuşi producţia 
monetară a tînărului oraş de la graniţa Sciţiei Mici a fost abundentă şi vţt,riată . 

Nicăieri în Pontul Stîng nu putem mmări mai bine decît la Dionysopolis, în reflexul 
producţiei monetare, evenimentele politice şi mişcarea stadiilor cultmal-economice. 

Pentru prezentarea de faţă - parţială şi provizorie- am folosit în primul rînd 
cele aproximativ 30 de monede autonome din colecţia proprie, precum şi mulajele pe 
care cu o bună înţelegere a spiritului de colaborare şi ajutor mi le-a trimis Cabinetul 
numismatic din Sofia al Muzeului de antichităţi al R. P. Bulgaria. Am înregistrat 
şi monedele de la Academia R.P.R. şi de la Cabinetul numismatic al Muzeului de anti
chităţi din Bucmeşti. Am folosit publicaţiile de bază ale lui D. Tacchella, B. Pick, 
L. Ruzicka şi- N. Muşmov. Necunoscînd monedele Muzeului din Varna, şi nici 
publicaţiile din ultimii ani, nu putem socoti lucrarea completă; "ineditul" men
ţionat în cuprinsul părţii tehnice a studiului prezent, trebuie considerat ca atare 
numai faţă de publicaţiile citate în nota de mai sus şi la rezervele din notele ce 
însoţesc descrierea monedelor. 

Am clasat întregul material adunat în 12 grupe. Am bazat clasificarea în special 
pe studiul comparativ al formelor, al elementelor tehnice, al iconografiei, stilului şi 
gTafiei. În ce priveşte cronologia pe care am dat-o grupelor, nu o putem socoti decit 
relativă, neavînd cunoştinţă despre descoperiri de monede din Dionysopolis în strate 
de cultmă închise şi datate. 

Pentru prima grupă, pe care am delimitat-o în jmul anului 300 î.e.n., ne-a fost 
preţioasă similitudinea cu monedele de bronz ale lui Filip şi Alexandru, precum şi 
prezenţa consecventă pe revers a siglelor monetare monogramate, atît de caracteris
tice epocii elenestice timpurii (după această epocă monograma începe să ţie .înlocuită 

prin numele întreg ori prescmtat al magistratului monetar, pentru a fi reluată 

mai tîrziu). Un singm exemplar din seria acestor monede timpmii a fost publicat 
in catalogul British Museum 1906, dar el a fost greşit atribuit oraşului Dionysopolis 
din Frigia. De atunci însă, un număr însemnat de astfel de monede au fost găsite 
in Dionysopolis dintre Bizone şi Odessos, şi nici una similară în regiunea frigiană. 

Şase din cele opt exemplare inedite de acest fel, din colecţia proprie, cu .sigle necu-
. noscute încă (AIT-Ar, monogramat) au fost găsite pe valea care curge în centrul 
oraşului Balcic, lîngă vechile băi turceşti, iar două la Teke, în imediata vecinătate 

a Balcicului. 
Alt grup de monede inedite (trei în colecţia proprie şi una în Muzeul de la Sofia), 

plasate ca tip 2 în aceeaşi grupă I, se caracterizează prin nominalul superior (7 grame 
şi 18-20 mm), precum şi prin revers, pe care găsim o coardă de viţă de vie cu doi 
ciorchini atîrna ţi, revers pe care apar aceleaşi monograme cn A ~i r, iar imediat 
după aceea numele întreg al lui L:liOY. 

1 Această datare va fi clorumenlal:'i lnlr-un. sludiu aJial în pregiitire. 
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i\lon ccl c ~nlonom e din Dionyso poli s. 
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Moi-tEDE .A.U'rONOME iNEDITE DIN DJONYSOPOLIS 

Grupa II ilustrează o autentică reprezentare a stilului elenistic bun, întîrziat 
încă în arta monetară pontică . .Aici intră monede de nominal superior (9- 10 grame şi 
23 mm), avînd pe avers bustul Demetrei cu văl, iar pe revers biga trasă de doi lei. 
Tipul şi stilul corespund cu mijlocul sec. III î.e.n. Găsim o perfectă analogie cu 
monedele calla.tiene şi cu acelea ale regelui scit Canites, pe care le considerăm 
contemporane. 

Moneda de acelaşi nominal avînd bustul lui Dionysos, cu coroana de iederă, şi 

măciucă, cu două stele şi numele lui TIMH ... (publicat~ de D. Tacchella şi apoi 
de B. Pick şi N. M:uşmov) am menţionat-o în jurul anului 200, aşa cum a apre
ciat-o şi Pick, plasînd-o în grupa III. 

în grupa IV (150-100 î.e.n.) am plasat întreaga serie cu Demetra 
cu văi pe avers, iar pe revers cu zeitatea feminină cu coroană murală pe cap 
şezînd pe tr~n spre stînga. în această serie apar mai multe nume de magistraţi 
necunoscuţi încă : D.HMO<I>.QN-AIIOAA.QNIOL:-D.IONYL:IOL: TIMH din grupa 
precedentă. 

Moneda de nominal mic (nr. 35) cu Demetra pe avers, cu un spic mare de grîu 
la mijloc, cu tije şi frunzuliţe pe revers, iar j<_>s, în ambele părţi ale cîmpului, D.IOJNY, 

. formează o gra.pă cu nr. 36 publicat de către M. Sutzu şi cu moneda din colecţia 
proprie găsită la Teke în 1932, în care chipul Demetrei începe să prezinte semne de 
barbarizare (nr. 37). Reversul acestei monede se deosebeşte prin apariţia, pentru 
prima oară, a două facle aprinse şi a unui spic de grîu. Tiptll poate fi socotit posterior 
seriei clasice cu Demetra, şi deci apropiat anului 100 î.e.n. 

în grupa următoare (VI) am înregistrat moneda inedită af~ată în două exemplare 
similare în colecţia proprie, care are pe avers bustul uşor barbarizat al lui Dionysos 
privind spre dreapta, iar pe revers tirsosul şi un ciorchine, cu numele prescurtat 
HPE. Este cel mai mic nominal ctmoscut la Dionysopolis (1,5 grame şi 10 mm). După 
stilul decadent nu poate fi vorba decît tot de jurul anului 100. 

în grupele VII şi VIII am propus, P,entru jumătatea sec. I î.e.n., monedele 
inedite de nominal superior, în care tipul lui Dionysos (nr. 41-42), ca şi figura 
Demetrei, sînt___; ca de altfel întreaga execuţie tehnică- atît de barb~rizate încît 
pare evident că nu mai poate fi vorba de o producţie a meşterilor monetari greci. Este 
vizibil că avem de-a face cu surfrapare pe monede mai vechi, scoase din uz. Pe de altă 
parte, numele magistratului .AKOPNI[ON], ca şi stilul şi factura, indică aproape 
fără îndoială epoca de decădere economică şi culturală dintre Luctillus, Hibrida 
şi Burebista (grupa VIII, nr. 43-14). 

Cred că am atribuit just şi seria . monedelor din grupa IX pentru prima 
jumătate a sec. I din e.n . .Aici se poate observa clar lupta de redresare a stilului: 
un început uşor de depărtare de la stilul profund barbarizat de pe vremea lui Bure
bista, şi un .vioi început de revenire la grafia şi iconografia clasică, de astă dată sub 
influenţa elementului roman statornicit în regiune. În special tehnica şi metalul 
galben de calitate superioară de la nr. 52-51 ne îndreptăţesc aceaată apreciere. 
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V. CAN.AR.A.Cii::IJ: 

Mon.eda cu capul destul de tînăr al lui Zeus şi cu cornul abundenţei pe revers, 
pe care apare pentru prima dată numele oraşului sub forma ~IONY~OIIOAE[ITON], 
a fost bine atribuită de Murzakievici ("Memoriile soc. Odesa", III, 238,1 şi 2) Moesiei 
Inferioare şi deci oraşului nostru. Pick a greşit făcînd rezerve în această privinţă şi 

atribuind moneda (în notele din josul numerelor 371 ş,i 372), Frigiei. La Balcic s-a 
găsit o întreagă serie din monedele acestui tip. Muzeul din Sofia ppsedă cîteva exem
plare, iar alte două, găsite de noi la Balcic, se află în colecţia proprie. Toate aparţin 
celei de-a doua jumătăţi a sec. I e.n., cînd la Dionysopolis, ca şi în celelalte oraşe 
din Pontul Stîng, sigma unghiular se transformase deja în sigma lunar (aproxi
mativ în jurul anului 40-60). Monedele mai sus descrise au fost plasate în 
grupa X. 

Monedele aproape identice cu cele din Callatis : Demetra cu văl şi faclă pe a vers, 
apoi ~IONY~OIIOAEITON în 3 şi 4 rînduri suprapuse şi aşezate în centrul unei cununi 
din spice de grîu pe revers, le-am pus în grupa XI. Ele au fost bătute aproape 
sigur la începutul sec. I din e.n. în atelierele locale refăcute, în care se reîntorseseră 

meşterii greci după îndelungatul refugiu din epoca lui Acornion-Burebista. şi după 
tulburările care i-au urmat. 

în sfîrşit, grupa XII aduce o illteresantă monedă autonomă din . vremea 
imperială, în care observăm pe revers, pentru prima dată, legenda scrisă circular în 
jurul zeităţii şezînd pe tron. Maniera aceasta grafică constituie şi ea una din par
ticularităţile vremii preantoniniene. 

* 
Iată descrierea tehnică a monedelor autonome din Dionysopolis, care au stat 

la baza studiului nostru: 

Grupa 1 
Tipul 1 ; circa 300 i.e.n. 

1-2 Al!. Capullui Dionysos cupanglicăde 

68 

sub care părul incirlionţat cade pe spate. 
Privirea spre dr. 

Rv. Ciorchine de strugure cu coadă 
(Ia centru). 
AlO in st. (vertical de sus in jos). 
Relieful deosebit de pronunţat pe ambele 
feţe. Nu cred că D. Tacchella in "Revue 
Numismatique", 1903,p. 208,Ia nr. 23şiN. 
Muşmov in "TaHTHlfHHTe MOHeTH" 1912, 

la nr. 79 şi 81 (ambele fără reproduceri 
şi greutate) să fi făcut referire la acest tip. 
De altfel, in mulajele primite de la Sofia 
nu am găsit un exemplar asemănător. 

Inedit 2 ex. in Col. V. Canarache - Bucureşti : 
1) 3,15 g; 14 mm, Balcic, 1935; 2) 2,85 g. 
15 mm, Surtuchioi, 1938. 

3 - 10 Av. Intocmai ca mai sus (relieful mai 
puţin pronunţat). 

Rv. Ciorchine de strugure cu crenguţă 
(Ia centru). 
AIONY~O in dr. (vertical de sus in jos). 
Relieful redus. Uşor concav-convex. 
Cerc periat. 
Observaţiile de la precedenta in legătură 
cu publicaţiile lui Tacchella şi Muşmov 

sint valabile şi aici, deşi in colecţiile 

Muzeului din Sofia se găseşte un exemplar 
(nr. 10 la noi). 

Inedit 8 ex. : 7 ex. in Col. V. Canarache - Bucu
reşti (3 - 9) ; 1 ex. tn Col. Muzeului de 
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11 

Inedit 

12 

13 

Inedit 

14-15 

MONEDE AUTONOME INEDITE DIN DIONYSOPOLIS 

antichităţi din Sofia, R.P. Bulgaria 
(10); 3) D.IONY:EO literele punctate, 
3,95 g, 18 mm, Balcic, 1935; 4) D.IONY 
literele punctate 3,65 g, 16 mm,Mangalia, 
1941; 5) D.IONY, 2,75 g, 14 mm, Teke, 
1935; 6) D.IONY (se observă pe av. 

cunună de iederă şi părul pare rulat, 
literele punctate), 2,65 g, 16 mm, 
Balcic 1935; 7) la fel 3,05 g, 14 mm; 
8) la fel, 2,50 g, 15 mm, Balcic, 1935 ; 
9) conservare proastă, 2,15 g, 15 mm; 
1 O) D.IONY, (după mulajul Muzeului 
din Sofia), 4,70 g, 15 mm. 

Au. La fel ca mai sus, conservare 
proastă. 

Ru. Ciorchine de strugure (la cen
tru). D.IONY:E[O], la dr, (vertical 
de sus in jos). 
D.IO, la st. (de sus In jos). 

1 ex. Col. V. Canarache - Bucureşti : 
2,35 g, 16 mm, Cavarna, 1938 . 

Au. Capul lui Dionysos, cu cunună de 
i ederă şi plete incirlion ţate pe spate. 
Privirea spre dr. (Stil şi conservare 
bună. Marginile a versului teşit tăiate). 

Ru. Ciorchine de strugure (la centru) . 
D.IONY, in dr. (vertical de sus in jos). 
Ici> IA, in st. (vertical de sus in jos). 

1 ex. Col. V. Canarache - Bucureşti : 
3,60 g, 15 mm, Balcic, 1938. 

Au. Intocmai ca mai sus. 
Ru. Ciorchine d:J strugure {la centru). 

D.ION, la st. (vertical de sus in jos) 
(A şi r legate) la dr. (orizontal). 
1 ex. Col. V. Canarache - Bucureşti : 
3, 70 g, 17 mm, Teke, 1938 (Indicaţiile 
lui N. Muşmov de la nr. 79 şi 81 sint 
prea lacunare şi nedocumentate pen
tru a ţine seama de o eventuală 

identitate cu ale noastre). 

Tipul 2 ; 300-250 î.e.n. 

Au. Capul lui Dionysos cu privirea 
spre dr. Părul rulat . Coroană de 
iederă. Marginile monedei teşit tăiate. 

Ru. Butuc de vie cu două corzi, 
frunze şi doi ciorchini de strugure. 

D. Tacchella 
1963, ,,Rev. 
Num.'', p. 

208, nr. 21. 

16 

D..IONY:E[O] jos, (orizontal). 
In exergă (A şi r monogramate). 
2 ex : 14) Col. Muzeului din Sofia, 
R.P. Bulgaria, 6,01 g, 20 mm; 15) 
Col. V. Canarache-Bucureşti: 6,65 g, 
22 mm, Sabla, 1938. 

Au. Intocmai ca mai sus dar părul 
legat cu panglică (taenia). 

Ru. Butuc de vie intocmai ca mai sus. 
D.IONY, in exergă, fără monogramă. 
Sub ciorchinele din st. semnele unor 

· litere (ar putea fi de două ori ).. cu 
ligatură ori M ori :E culcat. 

D. Tacchella, 
1903, "Rev. 
Num.", p. 

208, nr. 22, 
tab.XII, 4. 
17 

Inedit 

18 

Inctlit 

1 ex. la Muzeul din Sofia ( ?). Repro
ducerea lui Tacchella a fost preluată 
şi de Muşmov la nr. 77 In tab . XII, 
4. Balcic, cf. Tacchella. 

Au. Intocmai ca mai sus. 
Ru. Butuc de vie cu mai multe corzi, 

frunze şi ciorchine. 
D.IO jos in exergă (orizontal). 
D.IOY în dr. (vertical de sus in jos): 

1 ex. Col. V. Canarache - Bucureşti : 
3,85 g, 16 mm, Balcic, 1938. 

Au. Intocmai ca mai sus. 
Ru. Butuc de vie ca mai sus. 

D.IO jos in exergă (orizontal) (A şi II 
monogramate) in dr. 

1 ex. Col. V. Canarache - Bucureşti : 
5,05 g, 18 mm , Cavarna, 1938. 

Grupa a 11-a, Tipul 3 ; ch·ca 250 î.e.n. 

19 

Inedit 

Au. Demelra cu văi sub care se văd 
cozile răsuci te căzin d pe umeri (fără 
cunună de spice). 

Ru. Bigă trasă de doi lei la pas către 
st. H D. Y in exergă (orizontal). 
1 ex. Cabinetul numismatic al Acade
miei R.P.R., Bucureşti (Inv. nr. 415), 
9,10 g, 23 mm. Mangalia (2). 

Grupfl a III-a, Tipul 4; ch·ca 200 i. e. n. 

20-22 Au: Dionysos cu părul rulat în jurul 
capului, cunună de iederă şi cor.i 
căzute pe spate, . privind spre dr. 
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V. OANARAOHE 

ll. Tacehella, 
1923, "Rev. 

Num," 
p. 208, 

nr. 19, tab. 
XI, 11. 

23-24 

Rv.Cunună de foi de iederă înăuntrul 
căreia : la centru măciuca cu virful In 
sus, două stele in dreapta şi In stinga 
măciucii, iar mai jos, sub stele, tot In 
ambele părţi TI 1 MH. În exergă 
.6.IONY. 
3. ex. : 20) Col. V. Canarache - Bucu
reşti : 7,20 g, 24 mm, Sabia, 1938 ; 21) 
Muzeul din Sofia - R.P. Bulgaria : 
21 mm, Balcic - Tacchella (nici 
Tacchella nici Muşmov care o !nre
gistraseră la nr. 74 nu indică greu
tatea) ; 22) tot făr.ă greutate la Pick 
nr .. 369 pro venind din Col. Imhoof
Blumer, fără inregistrarea literei 1 
de la TI 1 MII, astfel că prima 
publicare bună rămîne aceea a lui 
Tacchella, după moneda provenită 

din Balcic. 
Av. Intocmai ca mai sus,plus contra

marcă cu cap neclar la st. 
Rv. La fel ca mai sus, dar In locul 

silabelor TI 1 MH găsim 1 + 1 1. 

B. Pick, Die 2 ex. : 23) Muzeul de la Leningrad 
antiken 

Miinzen .. , 
1898, p. 130, 

nr. 368. 

(după Pick, nr. 368, tab. II; 16, cu 
22 mm, fără indicarea gr,eutăţii); 24) 
din Muzeul de la Sofia R .P. Bulgaria, 
după Muşmov, nr. 73, tab . II, 3. 

Grupa a IV-a, Tipul 5 ; 150-100 î.e.n. 

25 

Inedit 

26 

.70 

Av.Demetra voalată, cu privirea spre 
dr. ; de sub văi ies cozile răsuci te care 
cad pe umeri- Pe cap poartă kalathos. 

Rv. Zeitate feminină, jumătate goală, 

şezlnd pe tron spre st. Coroană mu
rală înaltă pe cap. Cu mina dr. 
lntinsă ţine pa tera. Cu cotul sting 
se sprijină pc tympanon. 
.6.IONI~[O]la st . (vertical de sus In 
jos). 
.6.HMO•Il>. . . . in exergă (orizontal). 

1 ex.: Col. V. Ca narache- Bucureşti: 

8,35 g, 24 mm, Mangalia, 1941, Stil 
bun. Marginile . av~rsului pronunţat 
teşite. 

Av. La fel ca mai sus, dar jos la st. 
contramareă rotundă care ar putea fi 

a lui Hermes In profil spre dr. (după 
Tacchella ar fi un pileus). 

Rv. Zeitate feminină, drapată cu co
roană murală înaltă, şade pe tron spre 
st.; In mina dr. ţine patera şi cu st. 
se sprijină de tympanon . 
.6.IONY~ la dr. (vertical de sus in 
jos) . .6.HMO ~ în exergă (orizontal). 

D. Taechella, 1 ex. : in Muzeul din Sofia - R.P. 
1903, "Rev. Bulgaria- 23 mm, Balcic, Tacchella, 

·Num.", 
fără indicaţia greutăţii. 

)1 . 208, 
nr. 20, 

tab. XI, 12 

27 Av. Intocmai ca mai sus. 
Rv. La fel ca mai sus cu excepţia 

legendei din exergă care apare aici 
(.6.) H IVI O. 

L. Ruziclra, 1 ex. :Col. L. Rnzicka - Viena; 8,40 · 
Inedita aus g, 23 mm. 

Moesien 
inîer. 1917, 
p. 100 (28), 
nr. 369 a. 

28 Av. Intocmai ca mai sus. 

Inedit 

29 

Inedit 

:10-32 

Inedit 

33-34 

Rv. La fel, dar legenda din exergă 
apare de astă dată integra~ şi lizibil : 
.6.HMO!l>!lN 

1 ex.: Col. V. Canarache-Bucureşti: 
8,52 g, 23 mm, Balcic, 1938. 

A v. Intocmai ca mai sus dar fără con
tramarcă. 

Rv. Zeitate feminină ca mai sus. 
.6.IONY ~O ilO .. In dr. (vertical de 
sus In jos). 
AITOAA!lNIO. în t . (vertical de sus 
in jos). 

1 ex. : Col. V. Canarache - Bucu
reşti: 5,65 g, 22 mm, Mangalia, 1933. 

Av. Intocmai ca mai sus. 
Rv. La fel ca mai sus, dar numai 
.6.ION In dr. (vertical de sus in jos) 
şi apoi TIMO tn cxergă (orizontal) . 

3 ex. :V. Canarache - Bucureşti : 30) 
7,15 g, 21 mm, Balcic, 1936; 31),4,80 
g, 19 mm Balcic, 1936, stil barba 
rizat. 32), degradată. 

Av. Intocmai ca mai sus. 
Rv. La fţl ca mai St\S dar legenda 
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Incdll 

verticală la dr . : 6.IONY, iar tn cxergă 
nim ic. 
2 ex. : Col. V. Canarache - Bucu
reşti : 33) 5,85 g, 20 mm, Balcic, 
1935; 34) 5,35 g, 21 mm, Surtu
chioi, 1938. 

Grupa a V-a, Tipul 6; circa 100 î. e.n. 

35 Au. De'melra cu văl de sub care iese 
cununa de spice degrîu.Privireaspredr. 
• Ru. Sp ic de grîu cu două tije şi 

două flori de n:tac. 6.IO f NY jos, 
(orizo ntal despărţit în două de tija 
spicului). 

Inedit 1 ex.: Col. V. Canarache-Bucureşti: 
2,35 g, 16 mm, Sabia, 1938 - Tiţef. 

36 Au. Intocmai ca mai sus, dar alt stil. 
Ru. Două spice de griu paralele. 

6.10 in dr. (vertical de sus in jos). 
6.HM in st. (vertical de sus în jos). 

lll. Sutzu; 1 ex.: Col. Sutzu (Academia R.P.R. ?) 

,;Bul. Soc. Bucureşti : 2,03 g, 13 mm. 
Num. 

Rom.'-', 
1D15, XIJ, 

,,. 110, r. ta. 

Tipul 7 ; stil barbarizat, prima 
jumătate a sec. 1 î.e.n. 

37 

Incdll 

Au. Bustul Demelrei spre dr. cu văl 
lung şi probabil cunună de spice. 
Jos la st. contra·marcă reprezentind, 
poate, un spic de griu. ' 

Ru. Două facle aprinse şi, sus intre 
ele, un simbol neclar ; la st. un spic de 
griu. Jos împărţit în trei 6.1/0NJY. 
1 ex. : Col. V. Canarache-Bucureşti: 
5,30 g, 23 mm, Balcic, 1936 - ing . 

. V!ititelu. 

·Grupa a VI-a, Tipul 8 
epocă şi stil 

aceeaşi 

38-40 Au. Dionysos cu privirea spre dr. De 
sub cununa de i e deră, pletele cad pe 
umeri . 

Fig. 1. -Moneda barbarizată (nr. 39). 

Fig. 2. - Surfraparc barbarizată (nr. 40). 

Fig. 3. - Detalii de pe moneda magistratului 
Acornion. 

Fig. 4. -Variantă de la precedenta (nr. 42). 
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Inedit 

Rv. Ciorchine de strugure In st. 
Tirs In picioare la dr. 
~IO Ia dr. (vertical de sus In jos). 
HPH la st. (vertical de sus in jos) . 
3 ex. : Col. V. Canarache ; 38) 1,87 g, 
12 mm; 39) 1,50 g, 13 mm; 40) 1,42 g, 
12 mm, Balcic, 1936 - 1938. 

Grupa a VII-a, Tipul 9· ;, 70 -50 î.e.n. 

41 

Inedit 

42 

Inedit 

72 

Av. Capul lui Dionysos cu cunună de 
iederă şi coc la spate. 

Rv. Zeitate feminină şezînd pe tron 
către st. Coroană murală pe cap. In 
mîna dr. ţine un' ciorchine de strugure 
neobişnuit de mare, două spice de 
grîu şi (probabil) o floare de mac, 
toate Impreunate în aceeaşi mînă. 

~IONYL:O în dr. (vertical de sus în 
jos). ~IONYL: in exergă (orizontal). 

1 ex.: Col. V. Canarache - Bucureşti: 

7,30 g, 23 mm. De remarcat că mo
neda prezintă vizibile urme - mai 
ales pe avers - după care se stabi
leşte că a fost bătută peste o monedă 

mai veche. Ca şi exe;mplarul ce ur
mează, stilul barbarizat se arată evi
dent mai ales In formele de pe revers, 
Balcic, 1938. 

A'l!. La fel ca mai sus, dar In plus con
tramarcă Totundă reprezentind pe 
Demetra cu văi spre dr. 
Urmele monedei mai vechi peste care 
s-a făcut imprimarea sînt foarte vizi
bile In faţa figurii lui Dionysos unde 
apare un alt profil mai mare şi mai 
viguros, făcînd impresia un ei duble 
frape. 

Rv. La fel ca mai sus, dar legendele 
sint depărtate şi nu vedem tn cea 
verticală decît . . . L:O ... iar tn cea 
orizontală numai ~ION .. . 

1 ex. : Col. V. Canarache- Bucureşti : 
7,50 g, 23 mm. Ca şi mai sus 
stilul barbarizat. Calaigidere-deal , 
1937. 

Grupa a VIII-a, Tipull0-50 ; 30i.e.n. 

43 

Inedit 

44-45 

Av. Demetra (bust) spre dr. purtind 
pe cap coroana murală cu trei turnuri 
şi deasupra vălul ;:are cade pe spate. 
In stinga, jos, contramarcă reprezen
tind (probabil) capul Demetrei voalat 
spre dr. 

Rv. Zeitate feminină şezlnd spre 
st. cu coroană murală pe cap. 
ln mina dr. întinsă ţine patera, iar 
mina st. e pusă tn şold. 
~IONYL:O In dr. (vertical de sus 
In jos). 
AKOPNI tu exergă (vertical). 
1 ex. : Col. V. Canarache-Bucureşti: 
6,80 g, 24 mm. Balcic- baie, 1938. 

Av. Intocmai ca mai sus. 
Rv. La fel ca mai sus, dar în legenda 

orizontală din exergă nu se vede decit 
. . . O .. . ceea ce nu ne dă sigur pe 

AKOPNION. Poate fi şi ~IONYL:IOL: 
şi tn acest caz s-ar ataşa exemplarului 
din colecţia L. Ruzicka - Viena. 

L. Ruzieka, 2 ex. : ( ?) 44) Col. V. Canarache- Eu
Inedita aus cureşti, Teke 1937: 5, 70 g, 22 mm; 
~o.esicn In- 45) ( ?) Col. L. Ruzicka - Viena : 
ÎCI'IOI', 1917, 
11. 100 (2-8), 6,95 g, 22 mm. 

369 b. 

Grupa a IX-a, Tipu1 11 
erei noastre 

începutul 

46 

B. Piek, 
Die antiken 

Miinzen, 
1898, 

p. 130, nr. 
369, lab. 
II, 17. 

47-48 

Av. Dionysos cu eunună de iederă 
privind spre dr. 

Rv. ~IONY 
con o 
A . 

in patru rinduri cuprinse într-o co
roană de ciorchini şi foi de viţă .. 
1 ex. : Paris, Mionnet, 7, 553, 310, 
cf. Pick 369 care o atribuie greşit 

Frigiei. 

Av. ln tocmai ca mai sus. 
RIJ. La fel, dar I~genda : 
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!::.ION 
re o 
rro 

l\f. Muşmov, 2 ex. : 47) Muzeul din Sofia - R.P 
1912 Bulgaria- ( ?) conf. N. Muşmov, Aa

L. Ruzlcka, 
1917 Tl'I'IHHTe MoaeTl'l, tab. II, 1, necom-

49 -51 

Variantă 

52-54 

Vurinnt;'l 

plet prezentată ; 48) Muzeul din Bucu
reşti (conf. L. Ruzicka, Inedita aus 
Moesien Inferior, nr. 370 a 1) : 

7,00 g, 21 mm. 
Av. întocmai ca mai sus. 
Rv. La fel, dar legenda prescurtată 

în două !:înduri 
f:.IO 
NY 

3 ex. : 49) Col. V . Canarache - Bucu
reşti : 6,25 g, 21 mm ; 50) acee;:~şi 

colecţie, 5,60 g, 20 mm, Balcic, 1935 ; 
51) Muzeul din Sofia - R.P. Bulgaria : 
5,80 g, 22 mm. 

Av. întocmai ca mai sus. Capul con
turat la spate de crestături. 

Rv. La fel ca mai sus, dar legenda : 
f:.IO 
NYC 

3 ex. : Col. V: Canarache- Bncmeşti : 
52) 5,15 g, 18 mm; 53) 4,65 g, 
19 mm; 54) 42,20 g, 18 mm, Balcic
baie, 1937. 

Grupa a X-a, Tipul 12 ; a doua 
jumătate a sec. 1 e. n. 

55-57 

Inedit 

Av. Zeus cu barbă scurtă privind 
spre dr. 

Rv. Cornul abundenţei cu vîrful in jos. 
În stinga f:.IONY, iar In dr., In alte 
două rinduri CO şi apoi IIOAEI (55), 

sa u In aceeaşi ordine; f:.IONY f 
con o 1 AEI (56). 

3 ex.: Muzeul din Sofia - R.P. Bulga
ria : 55) 4,25 g, 18 mm; 56) 3,45 g, 
14 mm; 57) 2,41 g, 13 mm. Aceste 
exemplare înregistrate după mulajele 
primite de la Sofia ar putea să fie 
acelea pe care N. Muşmov le indică 

la nr. 78 şi 80, unde savantul bulgar 
a crezut că vede figura lui Dionysos 
cu barbă (78) şi pe aceea a lui Hera
cles (80). Nici una nu poate cores-. 
punde deoarece o analiză atentă arată 
că avem de-a face cu chipul lui Zeus 
ceea ce atestă de altfel şi atributul 
acestuia, cornul abundenţei de pe 
revers. 

Grupa a XI-a, Tipul 13 ; spre sfîrşitul 
sec. 1 e.n. 

58-62 Av. Demelra (bust) spre dr. Vă! şi 

cunună de spice. în faţă un simbol 
care ar putea. fi floare de mac cu tije 
lungă. Intre simbol şi bărbie o con
tramarcă de formă ovoidală In cu
prinsul căreia poate fi litera T. 

Rv. Cunună cu spice de griu. In 
mijloc, in patru rinduri ; 
f:.IONY 
con o 
AlT il 
N 

B. Pick, 3 ex. : 58) şi 59) la Viena şi Paris (conf. 
Dic .. antikcn Pick care nu indică greutăţile. 60) 

Munzen, C l V C h B · 5 6 11198, 11• 131, o · . anarac e- ucureşt1; , O g, 
ur. 371. 21 mm, Mangalia, 1943; 61) aceeaşi 

colecţie, cu uşoară deosebire la împăr
ţirea legendei in patru rinduri : 
f:.ION / YCOII / OAEI / . . . 6,90 g, 
22 mm; 62) aceeaşi colecţie, degra
dată, 6,20 g, 22 mm, Cavarna, 
1937. 

Grupa a XII-a, Tipul 16-- sec. II e.n. 

63 

Inedit 

Av. Demetra cu vă!, bust spre dr. 
Rv. Zeitate feminină pe tron spre st. 

cu coroană murală pe cap. Cu mina 
dr. întinsă ţine patera. Legenda cir
culară incepind din st. jos f:.JOHyjcono 
şi sfîrşind probabil jos, orizontal, cu 
lAemm] care nu se vede. 

1 ex. : Muzeul din Sofia, R.P. Bul
garia : 4,40 g, 17 mm. 
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În cele 34 de posturi am prezentat aici un număr total de 63 monede, 
atitea cite ne-au stat la indemină pînă acum. 21 sint inedite şi 2 variante, 
astfel că cele cunoscute se reduc la 13. Faţă de numărul total de 63 exemplâre 
studiate, socotind numărul posturilor la 34, înseamnă că dispunem de 29 dublete. 

Fără îndoială că atit numărul monedelor autonome din Dionysopolis cît 
~i o mai precisă cunoaştere a lor se va putea face numai in măsura in care toate 
publicaţiile şi toate colecţiile vor putea fi amănunţit cercetate. De aceea -repe
tăm ceea ce am spus şi in part~a introductivă- studiul de faţă are un caracter 
provizoriu. Rectificări şi completări sînt posibile pînă la apariţia unui Oorpus 
complet pe care il aşteptăm cu mult interes. 

Lucrarea de faţă, pe lîngă o cronologie relativă, mai aduce şi o primă listă de 
magistraţi monetari, insumind 13 nume în,tregi şi prescurtate: Ar (poate 'Ay&&wv)) 
AIJ (poate 'A7t1X-roupw<;), AKOPNI. .. ('AxopvLwv), 'A7to'A'Acimo<;, 6.101, 6.LOvucrw<;, 
6.HMO<I>.QN, HPE ... , H6.1 .. . , I<I>IA ... , AA ... , TIMO ... ,TIMH .... O intregire 
sigură a acestor nume nu poate fi posibilă in stadiul de azi al documentării noastre. 

Din examinarea monedelor prezentate mai sus se pot trage totu~i concluzii 
deosebit de valoroase pentru studiul vieţii politice şi al evenimentelor economice 
şi sociale care au frămîntat viaţa oraşului in cuprinsul primului secol dinaintea 
erei noastre. 

Dacă urmărim cu atenţie tipurile monetare clasate in cele 12 grupe crono
logice, putem observa fără multe dificultăţi că iconografia rămîne aproape constant 
aceeaşi, pe cind stilul şi execuţia tehnică a seriilor monetare variază in mod cu totul 
neobişnuit la intervale foarte scurte. Dionysos şi Demetra rămîn mereu zeităţi prin
cipale, iar Zeus cu totul secundar. Pe toate monedele găsim atributele comune celor 
trei zei ai Dionysopolului: cununa de iederă, de viţă de vie şi de spice de grîu, apoi 
ciorchini de struguri, spice de grîu, făclii aprinse, cornul belşugului şi o singură dată 
Tirsul. Lipsesc cu totul: Dioscurii, Atena, Heracles, Apolion şi Hermes (aceasta din 
urmă pare totuşi că apare de două ori, dar in contramarcă), atit de comune in icono
grafia tuturor celorlalte oraşe- spate din Pontul Sting. în consecinţă lipsesc · şi 
atributele acestora. 

Dintre cele patru zeităţi ale oraşului, a_omină Dionysos, urmat de Demetra. Viţa 
de vie şi spicul de grîu dovedesc că la baza vieţii locuitorilor oraşului stătea viticul
tura şi agricultura, şi nu comerţul, şi nici artele sau răzb.oiul. · 

O importantă contribuţie la cunoaşterea condiţiilor de viaţă locală o aduc şi 
monedele de la nr. 41-42 şi 43-44. Primele două sint bătute peste pastila unor 
monede mai vechi, ale căror urme se mai păstrează pe ambele feţe. Aceasta dovedeşte 
o epocă de · criză economică. Pe de altă parte figura lui Dionysos, şi mai ales 
reprezentarea de pe revers, unde zeitatea feminină cu coroană murală pe cap, apare 
in forme cu t6tul barbare, dovedesc că in această perioadă, meşterii monetari 
calificaţi, care ceva mai devreme executaseră monede de bună artă elenistică tirzie 
(seriile pînă la nr. 34 inclusiv), nu se mai aflau în oraş. 
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Fără îndoială, meşteri improvizaţi, în special oameni din lumea bar bară scită şi 
geto-tracă, despre care se ştie că invadaseră oraşul la această epocă, au luat locul 
meşterilor greci, despre care se poate presupune că fugiseră şi ei din oraş împreună cu 
marea majoritate a locuitorilor greci încă din deceniile al treilea şi al patrulea din 
primul secol î.e.n., cînd şi-au făcut apariţia Lucullus şi fiorosul .A.ntonio H brida. 
Evenimentele următoare au sărăcit şi mai mult oraşul. în anii 50-48, î.e.n., cînd 
erau în toi luptele dintre Cesar şi Pompei, cînd Burebista trata cu Pompei prin inter
mediul Dionysopolului, oraşul era în fierbere şi fugarii nu se întorseseră încă. Ştirile 
literare lăsate de autorii antici vorbesc despre această stare nenorocită a tuturor 
·oraşelor greceşti de pe coastă. Inscripţia în cinstea lui Acornion întăreşte ştirile 

asupra stării de mizerie de la Dionysopolis la jumătatea sec. I î.e.n. 
Materialul clasat de noi este în perfectă concordanţă cu celelalte documentări 

şi ilustrează în chip concret datele istorice. Mai mult decît atît. Numele lui Dionysios 
ca magistrat monetar pe monedele contemporane cu Acornion arată că ar putea 
fi vorba de tatăl acestuia, semnalat şi în inscripţia de la Balcic. în acest caz, tatăl 
lui Acornion, Dionysios, a fost şi el, dacă nu mare preot al oraşului, cel puţin 

magistrat de frunte, dacă nu cumva funcţia de mare preot asigura la :I)ionysopolis 
în acelaşi timp şi pe aceea de magistrat monetar. 

Pe monedele m. 43 şi H găsim, fără nici un dubiu, numele aproape întreg al 
lui Acornion (AKOPNI) plasat în partea de jos a cîmpului monedei, acolo unde se punea 
întotdeauna numele magistratului monetar. Din citirea rîndului 16 al inscripţiei de 
la Balcic, reiese clar că în anii 62-60, cînd .A.ntoniu Hibrida era proconsul în Mace
donia şi Tracia, Acornion îndeplinea atribuţiile de mare preot al oraşului. Acelaşi 
Acornion s-a întîlnit în vara anului 48 cu Pompei. Se poate dar socoti că Acornion 
a condus oraşul timp de peste zece ani în calitate de mare preot sub protecţia 
lui Burebista. 

Prezenţa numelui lui Acornion, cu calitatea de magistrat monetar pe monede 
care aparţin sigur aceluiaşi timp, ridică problema dacă această dublă atribuţie 

indică o stare excepţională în administrarea oraşului, sau corespunde.uneireguli uzuale. 
Problema magistraturilor monetare în oraşele Pontului Stîng nu este cîtuşi 

de puţin rezolvată. Obişnuit, numele şi siglele de pe reversul monedelor sînt atri
buite magistraţilor monetari. Dar nu se ştie precis dacă ele indică pe funcţionarii 
însărcinaţi în mod special cu organizarea şi controlul monetăriilor, sau dacă sînt ale 
marelui preot eponim. Cazul special al lui Acornion şi - se pare - al lui Dionysios, 
tatăl şi predecesor1.lllui în slujbă-pune bazele unei discuţii largi şi, de astă dată, docu
mentate, asupra unei probleme care interesează atît de mult pe numismaţi şi pe istorici. 

Simpla funcţie de preot sau de mare preot nu se limita în genere numai la atri
buţii religioase. Preotul era magistrat ales şi putea conduce oricînd treburile laice ale 

· unui sector din viaţa oraşului. Astfel preoţii eponimi ai diferiţilor zei deţineau totodată 
şi magistraturi com1.me, cum ar fi aceea de agoranomi. De ce preotul n-ar fi putut fi 
şi magistrat monetar ~ în oraşele periferice ale lumii greceşti, şi mai ales în vremuri 
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grele de război sau de crize economice, mai multe magistraturi în mîna aceleiaşi 
personalităţi proeminente îşi găsesc justificare. 

De altfel Acornion, mare preot al zeului eponim Dionysios şi magistrat monetar 
al oraşului, n -ar fi un caz izolat. La Istria, Aristagora, în repetate rînduri preoţ al 
diferiţilor zei, a fost şi agoranom, magistrat al pieţei comerciale. 

În acelaşi timp, găsim numele lui şi pe monedele istriene de bronz de la mij
locul secolului I î.e.n. Aristagora a funcţionat deci şi ca magistrat monetar la 
Istria. Tot aşa s-a putut întîmpla şi cu Acornion, in aceeaşi epocă, la Dionysopolis. 
Trebuie deci luată in considerare ipoteza că, cel puţin in epeca preromană, oraşele 
greceşti ale Pontului Stîng nu aveau magistraţi monetari special aleşi, atribuţiile. 
lor fiind date in sarcina preoţilor. 

HEI13BECTHbiE ABTOHOMHbiE MOHETbl 113 ,I1;110HI1COllOJI11CA 
11 11X OTHOCI1TEJibHAH XPOHOJIOri1H 

{RPATROE CO,IJ;EP.fRAHME) 

B omMp;aHifH 6oJiee o6mMpHoro MccJiep;oBaHMR aBTOHOMHhiX IVIOHeT H MOHeT HMIIe
paTopmw~ BIIOXH, BniiiyiiJ;eHHhiX B BO-!!I>HOM ropop;e ,II;HOHI1COIIOJII1Ce, aBTOp OIIHChiBaeT 
61 aBTOHOMHYIO MOHeTy; 60JI:billaR TJaCT:b HX TliJIIO B I1 BapHaHTOB 6hiJia )1;0 CHX IIOp 
Heorry6mmoBaHa. 

KJiaCCI1(1mRai.ţHR MaTepHaJia Ha ocHOBaHim HROHorpa<J>HTiecRoro aHaJIHsa, xapaR
Tepa HaTJepTaHHR H CTMJIR rrpHBeJia R rrop;pasp;eJieHHIO ero Ha 12 OTi\eJII>HhiX rpyrrrr, 
ROTOphiM aBTOp IIpHCBaHBaeT I1 XpOHOJIOrHTJeCRH~ IIOpR)J;OR. J:leCOMHeHHO, BTO OTHOCHTeJI:b
H:bi~ XpOHOJIOrHTJeCRH~ IIOpRp;OR BBHp;y TOrO, TJTO BCe HHTepecyrom;He aBTOpa MOHeThl 
BXO)J;RT B COCTaB OOID;eCTBeHHhiX I1 TJaCTHhiX ROJIJieRI.ţl1~ H rrpOHCXOmp;eHMe HX CJiyTJaHHO. J:IH 
O)J;Ha liiB HHX He 6hiJia Ha~p;eHa in situ, B saMRHYTOM RYJinTypHOM CJIOe7 HJIH HHaTJe 
p;aTHpoBaHa rrpH apxeoJiorHTieCRHX pacRorrRax. MecTo Haxop;RH MOHeT orpaHHTJHBaeTcR, 
op;HaRo, TeppHTOpHe~ ropop;a BaJITJHRa Ha aarrap;HOM rro6epemnH qepHoro MOpR :~-r 
ysRo:ti: rrJiom;ap;nro BORpyr. Hero p;o Op;eccoca (BapHhl) H BMcoHe (KaBapmr). 

TaR, caMaR paHHRR cepMR (Ta6JI. I, MM 4, 10, 13, 14) OTHOCMTCR rrpM6JIH81-ITeJI:bHO 
R 300 r. )1;0 H.B. BeJIMROJieiiHaR HeHBBeCTHaR MOHeTa J\12 19 (Ta6JI. 1), C eii\e He BCTpe
TJaBmHMCR )1;0 CliiX IIOp H306pameHHeM ROJieCHliiQhl CO JinBaMM Ha o6opOTHOH CTOpOHe, 
TMIIHTJHa p;JIR cTHJIR cepep;HHhl III BeRa, M rrpM6JIMmaeTCR R THIIY 200 rop;a " R ROTopoMy 
OTHOCMTCR BRBeMIIJIHp C liiB06pameHMeM ,II;HOHHCa (Ta6JI. 1, Jf2 21). 

HaTiaJio yrrap;Ka MOHeTHOro McRyccTBa B ,II;MOHMcorroJIMce HpKo HJIJIIOCTpHpyroT 
B IV H V rpyrrrrax BR3eMIIJIHphl :N2:N2 35 M 36 Ha TaOJI. 1, rrpep;cTaBJIHIOII\Be oTJeBBp;H:bre 
IIpH3HaRM BapBapB3aQBM Ha py6eme 1 BeRa )1;0 H .B. 

C BTOrO MOMeHTa (Ta6JI. II) yrrap;OTJHOCT:b CTliiJIR pacTeT BIIJIOTb )1;0 BTOpO:ti: IIOJIO
BMH:bl 1 BeRa H .B .7 ROrp;a OTMeTJaeTCH 3aMeTHOe YJiyqiD6Hlii6, 06':bHCHH6MOe HOBI>IM II OpHp;
KOM M YCTO:ti:YJBBOCTI>IO BCJI6)J;CTBM6 BRJIIOTJ6HliiH 06JiaCTM B CliiCT6MY OpraHM3ai.ţMM BMIIepBH. 

ABTOp rrp~Ip;aeT oco6oe sHaTJeHBe MOHeTaM VI M VII rpyrrrr; OII cTpeMMTCH 
yJIOBBTb B HHx OTBBYR BeJIMKMX co6niTH:ti:, rroTpHcaBmMx BHyTpeHHIO~ mMBHn ropop;a 
,II;HOHMCOIIOJIMCa OT MOM6HTa IIOHBJieHMH JlyRyJIJia B 72 r. )1;0 H .B., rrpOXOlli)J;6HliiH Tiepes 
ropop; RpOBOmap;Horo AHTOHMHa rH6pHp;a B 61-60 rr. p;o H .B. M p;o BMemaTeJinCTBa 
Bype6HCThl B 50-48 rr. )1;0 H .B., O ROTOpOM CBH)J;eT6JI:bCTByeT BBBeCTHaH Hap;IIMCb B 
TJeCTb ARopHMOHa B BaJITIMRe. 
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• :MON.EDE AUTONOME INEDITE DIN DIONYSOPOLl!l 

B aTOT KopoTKIIIM · rrep11Io,n; BpeMeHIII rro rrpiiiqiiiHe OTCYTCTBIII.ff KBaJIIII<fJIIIIJ;IIIpoBaHHbiX 

rpeqeCKIIIX MaCTepOB MOH8TH01'0 ,n;eJia, 6emaBIDIIIX BM8CT8 C 60JibiD8M qaCTbiO HaC8JI8HIII.ff, 

MOH8Thl tle}{aHIIIJIIII MaCTepa- caMOyq}{III III3 HaBO,n;HIIIBIIIIIIX ropo,n; BapBapOB. 

TIIIII c IIIao6pameHIIIeM ,Il;IIIOHIIICa Ha JIIIIIJ;eBOM cTopoHe III RIII6eJihl Ha o6opoTHOM 

(Ta6JI. II, ;N2;N2 39 ,40) HpKo BhlHBJIJieT IIIMrrpoBIIISIIIpoBaHHhlif BapBapcKIIIM CTIIIJib, a rrepe

qeKaHKa IIJiaCTIIIHOK H8KOTOpbiX ,n;peBHIIIX MOH8T .ffCHO yKaShlBaeT Ha IIOJIHhlM 8KOHOMIII

qeCKIIIM Kp11I311IC . 

CTOJib me 3HaqiU8JibHO, IIOBIII,ll;IIIMOMY , 1'1 TO, qTO BIIepBhle B OHOMaCTIIIK8 IIOHTIIIMCI\HX 

MOH8T Ha MOHeTaX IIIS ,lJ;IIIOHIIICOIIOJIIIICa, xpOHOJIOriiiqeCKIII OTH8C8HHhlX K IIOJIOBIIIH8 l 
BeH:a ,n;o H.a. (MM41,42), rroHBJIHeTCH I-IMH AKopHIIIOHa, H:aK ,n;oJimHOCTHoro JIIIIIJ;a rrpiii 

MOH8THOM ,ll;BOpe. 

MM aHaeM AKopHHOHa H:aK rroc.n;a Bype6HCThl 11: IloMrreio, 11:a11: BeJIHH:oro mpeu;a 

B ,lJ;11IOHIIICOIIOJIHCe H 6Jial'O,ll;8T8JI.ff ropo,n;a; O,ll;Haii:O HIII I-Ia,ll;IIIIICI>, HIII ,n;pyriiie HCTOqHIIIKH 

He ,ll;OKaSaJIH ,ll;O CHX IIOp, qTO AKOpHHOH, KaK ,ll;OJIJKHOCTH08 JIHIJ;O ,· HM8JI OTHOID8HH8 III K 

MOH8THOMY ,n;eJiy. . 

l1CXO,ll;.ff HS <lTOl'O IIOJIOID:8HIII.ff aBTOp Bhl,ll;BIIIraeT BOIIpOC, H8 BKJIIoqaJIO JIIII B IIOH

TIIIMCKHX ropo,n;ax 3BaHIII8 B8JIIIIK01'0 mpeu;a 6ora -<liiOHl'IMa III CB8TCKH8 06JISaHHOCTIII, 

HaiipiiiMep, qiiiHOBHIIIKa IIpH MOH8THOM ,ll;BOpe, aropaHOMa H T .II. HJIH me 3TH ,ll;OJIJKHOCTH 

BXQ,ll;l'IJIIII B 06JISaHHOCTb T8X me JIHIJ; B rrepHO,ll;, KOr,n;a OHH 6hiBaJil'I CB060,ll;Hbl OT 06JISaH

HOCTeif mpeu;a l'I cJiymHTeJIH 6ora- arrOHHMa. B CBH3H c aTHM BorrpocoM, aacJiym:IIIBaiO

IIJ;IIIM B ,n;aJibH8Mm8M IIIIIIpOKOl'O o6cym,n;eHim, CJie,n;yeT yrroMHHYTb 06 aHaJIOl'l'l'UIOM 

cJiyqae ApncTaropa B 1'IcTpHM. 

OB'bHCHEHME PMCYHHOB 

Ta6JIRD;a I . - ABTOHOMHhie MOHeTLI HB ,D;HoHr~corrOJIHca. 
Ta6JIRD;a II. - ABTOHOMHLre MOHeT:&I 11a ,D;HOHHCOIIOJIHca . 
PHc. 1 . - BapBapHaoBaHHa.fi MOHeTa {.M 39). 
P:ac. 2. - BapBapnaoBanHa.fi rrepeqeHaHHa {.M 40) . 
Pnc. 3. - ,D;eTaJIH Ha MOHeTe MarHcTpaTa AHopHHOHa. 
Pnc. 4. - Bapn:aHT MOHeTLI, FiaoopameHHOtt Ha pncyHHe 3 {.M 42) . 

MONNAIES .AUTONOMES INEDITES DE• DIONYSOPOLIS 
ET LEUR CHRONOLOGIE RELATIVE 

(RESUME) 

Dans l'attente d'une plus ample etude consacree aux monnaies autonomes et 
a celles de l'epoque imperiale, emises par la ville-etat de Dionysopolis, l'auteur 
decrit 61 monnaies autonomes, dont la plupart des types et des variantes sont, jusqu'a 
present, inedits. 

Le classement du materiei, en raison de son analyse iconographique, du caractere 
graphique et du style, a determine la creation de 12 groupes bien distincts, que l'au
teur s'efforce de ranger chronologiquement. Certes, ce classement chronologique 
est relatii, etal;l.t donne que toutes les monnaies etudiees ci-dessus se trouvent dans 
des collections differentes, publiques et particulieres, et que leur provenance est 
problematique . .Aucune d'entre elles n'a ete decouverte in situ, dans des couches 
de culture bien delimitees ou datees, par suite de fouilles arcMologiques. Leur prove
nance est neanmoins limitee au territoire de la viile de Balcic, sur la cote Ouest de 
la Mer Noire, et a ses environs, depuis Odessos (Varna) jusqu'a Bisone (Cavarna). 
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ll'est ainsi que la serie la plus ancienne (pl. "r, nos 9, 10, 13, 14) doit remonter 
a environ l'an 300 avant notre ere. La splendide piece inedite (pl. I, no 19) dont le 
revers represente, pour la premiere fois, un bige tire par des lions est un exemplaire 
typique du style du milieu du IIJe siecle (et doit remonter a l'an 200), auquel appar
tient l'exemplaire portant l'effigie de Dionysos de la planche .I (n° 21). 

Les debuts de la decadence de l'art monetaire a Dionysopolis s(mt bien marques \ \ 
par les groupes IV et V, dont les deux exemplaires de la planche I (n° 35 et 36) offrent 1 i des signes evidents d'un art "barbarise", vers le debut du Ier siecle avant notre ere. 

Dorenavant (planche II), la decadence du style va en s'accentuant jusqu'a la 
seconde moitie du rer siecle de notre ere, lorsque se dessine un visible redressement, 
justifie par l'ordre nouveau et par la stabilite imposee par l'organisation imperiale 
de la region. 

L'auteur attribue une importance tout particuliere aux monnaies des groupes 
VI et VII. Il essaye d'y surprendre la trace des grands evenements subis par la viile 
de Dionysopolis entre la date de l'apparition de Lucullus, en 72 avant notre ere, 
d'une part, le passage du sanguinaire Antoine l'Hybride, en 61-60 avant notre ere, 
d'autre part, et enfin, l'intervention de Boerebistes en 50-48 avant notre ere. Cette 
derniere resulte de la celebre inscription en l'honneur d'Acornion trouvee a Balcic. 

Au cours de ce bref laps de temps, par suite de l'absence des maîtres monnayeurs 
grecs qualifies qui s'etaient enfuis en meme temps que la plupart des habitants, 
c'etaient des maîtres improvises, recrutes parmi les barbares qui avaient penetre en 
masse dans la cite, qui frappaient les monnaies. 

Le type de monnaie a l'effigie de Dionysos a l'avers et celle de Cybele au revers 
(pl. II, nos 39-40) met en evidence un style barbare, d'improvisation, alors que la 
surfrappe sur les pastilles de monnaies anciennes revele nettement une misere econo
mique complete. 

Tout aussi importante semble etre l'apparition, pour la premiere fois dans 
l'onomastique monetaire du Pont gauche, du nom d'Acornion, magistrat prepose 
a la monnaie, grave sur les pieces de Dionysopolis qui sont datees, chronologiquement, 
precisement du milieu du Ier siecle avant notre ere (n°8 41, 42). 

Acornion est connu comme ambassadeur de Boerebistes aupres de Pompee, 
comme grand pretre. a Dionysopolis et comme bienfaiteur de la viile, mais nulle inscrip
tion, non plus que d'autres sources historiques, ne l'avait montre jusqu'ici revetu 
des fonctions de magistrat prepose a la monnaie. 

Partant de cette constatation, l'auteur se d.emande si dans les villes pontiques 
la magistrature du grand pretre du dieu eponyme ne comprenait pas aussi des fonc
tions la'iques, telles celles de prepose a la monnaie, d'agoranom, etc., ou bien si ces 
fonctions ne doivent etre attribuees a ces memes personnages que pour une epoque 
ou ils ne detenaient plus ou pas encore la pretrise. ou l'eponymat. A cet egard- et 
le probleme merite d'etre etudie de plus pres a l'avenir -l'auteur releve un cas 
semblable, celui d'Aristagoras a Histria . . 
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Planche I. - Monnaies autonomes de Dionysopolis. 
Planche II. - Monnaies autonomes de Dionysopolis. 
Fig. 1. - Monnaie barbarisee (no 39). 
Fig. 2. - Surfrappe barbarisee (no 40). 
Fig. 3. - Details de la monnaie du magistrat Acornion. 
Fig. 4. - Variante de la precedente (no 42). 


