TEZAURUL MONETAR DE LA PANCIU
ŞI LEGATURILE ECONOMICE DINTRE DACD
DE LA EST ŞI VEST DE CARPAŢI
IN TIMPUL LUI BUREBISTA
de BUCUR MITREA

Un anumit curent innoitor �i face loc tot mai insistent, ci�tigind noi
aderenţi !In cimpul cercetării numismatice. ESte vorba de un efort comW1
de a supune descoperirile monetare, in special cele antice, dar �i cele me
die vale, unei analize din ce in ce mai adincite, mai diversificate. Se speră.
şi după părerea noastră pe drept cuvint, că la capătul unor eforturi �i in
condiţii bine precizate, materialul monetar descoperit, atit tezaurele, dar
nu mai puţin şi izolatele aflări monetare, fiecare in felul său, să ne în
găduie să pătrundem mai adinc nu numai in domeniul tehnic monetar :
noutăţi sau variante, date metrologice, ateliere monetare, etc. Se vi
zează azi mult mai departe. Dincolo de domeniul tehnic numismatic,
care rămîne important şi formează baza de la care pornim. Se tinde spre
domenii noi ca cel economic, social, politic, militar, artistic, etc. In toate
acestea moneda, sub ambele forme in care o aflăm noi azi este solici
tată să-şi aducă contribuţia, să lumineze, pe măsura posibilităţilor ei,
aceste laturi rămase incă in penumbra istoriei. Şi cite aspecte, din cele
pomenite, nu ar pu tea să f ie reinnoite, confirmate sau corectate, folo
sind categoria documentelor monetare. Şi nu ne putem plinge că încercări
nu s-au făcul Au fost formulate şi unele constatări care au fost ren
semnate in di!ferite studii, mai mult sau mai puţin întinse, publicate în
diferite ţări şi privind etape istorice diferite. Ele insă n-au ajuns, cel pu.
ţin deocamdată , să reţină atenţia arheolt>gilor şi istoricilor in măsura
aşteptată. S e manifestă incă o rezervă, de cele mai multe ori reţinută,
citind lucrările respective, dar fără a se lAsa convinşi de concluziile
formulate de cercetările numismatice.
Este firesc să ne .întrebăm care este cauza unei astfel de situaţii?
Este vorba de o reacţie, oarecum firească faţă de o categorie nouă de
documente care are nevoie să�i facă un anumit stagiu pentru a fi veri
ficate şi elbi.a apoi să fie acceptat?
te Sau es� vol"ba de al'b:.'eva, cu rirdă
cini obiective, de IBilumite deficienţe, de lipsa unei metodologii clare,
nuanţate şi flexilbi:le, �n ediltarea, foliOSirea şi interpretarea 8ICeSt.or do-

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

BUCUR MlTREA

8

cumente? In acest din urmă

oa.z

lipsurile trebuie să fie urmă.Tite, cer
părţile cri'ticabile,

cetate, precizcdle, perrtm a putea sesiza şi îndepărta
rămînînd doar partea sigură, precisă, dhleotivă.

Desigur că apariţia unor studii care au incercat să interpreteze isto
anumite categorii de monede sau tezaure monetare, neaprofundate
indeajuns, in primul rind pe plan numismatic, au contribuit la primirea
rece a unor astfel de cercetări.
Rezervele cu care au fost primite unele cercetări n um isma tice cu
caracter istoric izant, indiferent in care domeniu : economic, social, politic,
militar, etc., stnt in bună parte justificate sau par a fi justificate.
Am 1n vedere baza de la care se pleacă cu interpretarea monede
lor. Cind amintesc de bază mă gindesc la cercetarea s tructurii unui tezaur.
Este cunoscut lfaptul că descoperirile monetare, in speţă tezaurele, au
ajuns pînă la noi, în special cele din trecut, în cele mai multe cazuri,
in mod fragmentar. Nu rareori sîntem obligaţ i să ne mulţumim chiar
cu citeva informaţii scrise, care sint lacunare şi vagi.
Cu o astfel de documentare este evident că concluziile de caracter
istoric pe care încercăm să le formulăm, sint privite cu o justificată
rezervă.
Este adevărat că in ultimele decenii a inceput să se precizeze pe
indelete, şi să se generaliZ'e2le pe nesim:ţite o doctrină a cercetărilor mo
netare la locul descoperirii.
In definirea şi precizarea unei astfel de metode, care constituie doar
inceputul, un rol de căpetenie ii revine lui Ion Nes tor , care considerind
descoperirea monetară o descoperire arheologid, a tratat-<� ca atare să
pind terenul, precizînd stratul şi nivelul arheologic, recuperind vasul
!'aU fragmentele ceramice, urmărind imprăştierile de monede, etc. A
c� metodă a fost recomandată co1-aboratorilor săi de la Institutul de
arheologie, de unde s-a generalizat pe nesimţite. Se căuta prin acest
mod de inv estigare să se precizeze legătura ce a putut să existe intre te
za•�.r şi a�zare, nivel de loculre, dacă aşa ceva se afla in acel loc s au
prin imprejurimi. Toate acestea şi fiecare in parte, pot contribui, in
măsuri diferite, la interpretarea istorică a descoperi rii monetare. Este
studiat apoi recipientul, oala in care se afla depozitat tezaurul monet.ar.
Nici împrăştierile de monede din descoperire n-au fost neglijate. Au fost
urmărite pină în cele mai mici amănunte, s trin.c;e , catalogate pe loturi
de răspîndire şi apoi sistematizate in paralelă cu masa principală a
te�urului. Au fost fonmlLate unele oonduzii în legătură cu f elul cum
acţionează legea întîmplării şi a necesităţii sau legile statisticii matema
tice. S-a făcut apoi apel la aj utor ul computerului pentru a putea utiliza
fragmentele de tezaure ce ne-au rămas dintr-o anumită regiune, spri
jiniţi sau mai bine zis pornind de la tezaure complete, descoperite în
aceeaşi regiune, din aceeaşi epoci, in condiţii optime şi ·în stare com
pletă. Toate acestea au fost făcute in anii trecuţi. Azi, s-au realiz at
noi progrese. Sint analizate şi interpretate anumite categorii unitare de
tezaure, pe microregiuni , etape cronologice, ţinindu-se seama de condiric
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ţiile etnografice şi politice din acea regiune, totul fiind interpretat in
cadrul vieţii ecom>mice, cu numeroasele reforme care s-au succedat. In

acest cadru vast, din care noi am rezumat doar o parte, vor trebui să
fie interpretate, pe categorii, descoperirile monetare.
La baza tuturor interpretărilor ce urmează să o dăm diferitelor
grupe sau categorii de tezaure monetare trebuie să aşezăm o editare cri
Ucă m odernă , actuală, care să ţină seama de stadiul in care s-a a1uns
azi in acel domeniu de cercetare. Numai in acest mod ne asigurăm o bază
sigură, de la care putem să plecăm cu formulări istorice, fie ele chiar şi
numai ipoteze.
.,.\semenea eforturi, aparent tehnice şi minore, sint. intotdeauna răsplă
tite, uneori cu incheieri istorice neaşteptate, dar nu mai puţin conclu
dente. Este cazul tezaurului de la Panciu, de care va fi vorba mai 1ol'l .
•
..

..

Cu pnvue la tezaurul monetar descoperit la Panciu, jud. Vrancea,

toate infonnaţiile pe care le posedăm le datorăm lui Const. Moisil. Res

pectatul nostru înaintaş a consemnat in publicaţia Academiei, Creşte
rea colecţiilor pe anul 1915 "că la Panciu s-a descoperit in 1915 un mir:
te7.aur de drahme de argint din Dyrrhachium" din care 13 exemplare au
ajun.'i la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academiei Române. In a
ceeqi publicaţie se dă şi o descriere ştiinţifică a monedelor achizi

ţionate 1.

1 O primi informaţie cu pnvue la aceastA descoperire, care in acelaşi Ump
constituie şi baza de la care trebuie si pornească orice cercetare asupra tezauru
lui. dat fUnd caracterul ei tehnic, ştUnţific, este cea publicati de citre Const.
MoisU, in Cre1terea colecţUlor Academiei Rom4ne. Cabinetul numism4tic, Bucu
re,ti, 191!1, p. 16-17, numerele 120-132. Acela4i autor consemnează ştirea desco
l>eririi tezaurului in Buletinul Soctet4ţii Numtsmatice Rom4ne, vol. XIII, fasc. 27,
1916, p. 42, 60. Pe vremea aceea nu se pWlea inci problema cercetării descoperirii
la faţa locului, spre a se putea preciza, Intre altele, condiţiile de afiart!, numă
rul monedelor, precum şi alte informaţii in legături cu descoperirea. Binulm ci
formularea "un mic tezaur de drahme de artJint din Dyrrhachwm" reprezintă
<-'Oncluzia la care a ajuns Const. Moisil, pe urma informaţiilor primite, fie de la des
coperitor, fie mai curind de la un intermediar. Nu trebuie pierdut din vedere că
uneori descoperitorii făceau apel la inalta competenţă a lui Moisll, spre a afla
date ştllnţifice despre monedele descoperite, precum şi pentru valorificarea lor isto
l'ici şl nu rareori şi comercială. Pe baza celor notate mai sus, cred ci aprecierea
descoperirii ca "un mic tezaur monetar.. trebuie luată sub beneficiul de inventar.
Atit i s-a comunicat lui Moisil şi el a notat ce i s-a relatat. Dar este foarte probabil
ca numărul monedelor din descoperire să fi fost mult mai mare. Spre a veni in
sprijinul tezii noastre cred că este suficient să amintesc două descoperiri similare,
aflate in acee84i regiune. Acestea fiind recente, au beneficiat de actualele criterii
de cercetare. Am in vedere in primul rind tezaurul de la Viişoara, jud. Bacău
(Cf. B. Mltrea, Monedele ora,elor Dyrrhachtum şi Apollonia fn Moldova. (Tezaurul
de lo Viişoora, r. Tg. Ocna), in Studii li cercet4ri de numismatic4 (mai departe
prescurtat SCN), 2, 1958, p. 27-93. Acelaşi, Not4 suplimentar4 despre tezaurul de
la VUşoara, fn SCN, 3, 1960, p. 449-450. Alte exemplare, acelaşi, in Dacia, N.S., 12.
1968, p. 449, 19. Au fost astfel înregistrate nu mai puţin de 821 exemplare. Cf. Mar
�-arct Thompson , Otto Morkholm, Colin M. Kraay, An Inventory of Greelc Coins
llosrds, New York, 1 973, p. 88, nr. 640. Alte 80, SCN, 4, 1968, p. 444. Cel de al doi-
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A�i ştire va fi reluată şi republicată in lucrarea "Monede şi
tezaure monetare", pe care acelaşi autor o inaugurase, cu ani in urmă,
la revista de specialitat e, condusă tot de el.
Informaţia consemnată de Const. Moisil o dăm in intregime, mai
jos : ,,La Panciu, jud. Putna, s-a desooperilt in 1915 un mic teza.uT de
drahm e de ai'gint din Dyrrhachium, cu numele magistraţilor Meniskos,
Xenon şi Filon. Se păstrează la Academie" 2.

De aci infonnaţia va trece
raport cu obiectivele pe care

şi va fi u1ilizată de diferiţi cercetători,
le-au urmărit fiecare. N u este in inten
ţia noostră de a enumera toate lucrările in care descoperirea ce ne reţine
atenţia a fost pomenită, ci ne vom limita să menţionăm doar unele lu
c r ări de specialitate, in care acest tezaur este amintit. Ele vor fi inşirate
în ordinea cronologiei a apariţiei lor. ln ac eastă ordine de idei, voi
menţiona că ,intr-o lucrare încheiată in anul 1938, dar apă r ută abia in
1945, ştirea a fost inserată la capitolul respectiv, urmărind să dovedească
aspectul economic, mai precis cel comercial al cetăţii Dyrrhachiwn la
geto-daci. �Din această cauză n i ci n-am menţionat numărul monedelor,
rezumindu-mă . să notez doar că este vorlba de un mic tezau r a, Pentru
rest, am trimis la izvorul folosit, care era Const. Moisil. Informaţia va fi
preluată in forma de mai sus, fără preciziuni numerice, într-o lucrare
care avea ca obi�v "Contribuţii nwnismatice la istoria Daciei". Lucra�
rea a afPikut iri anul 1955, in ipetrkJcJ.icu[ din C1uj-N� SCŞ, Clu; '·
Cîţiva ani mai tirziu, în 1974, Intr-un cadru mult mai vast, un alt
cercetător clujan,- Ioan Glodariu, pomeneşte şi el aceeaşi descoperire, fo
losind mereu aceeeaşi sursă s.
Unghiul din care au privit toţi cei trei cercetători descoperirea de
la Panclu este in general acelaşi: sem nificaţia ei din punct de vedere e
conomic-comercial. De aceea nici unul nu s-a aplecat asupra ei spre a
incerca si refaci catalogul monedelor.
Pentru cercetitorii străini ştirea a fost inregistrati tot rezumativ
intr-o mare publicaţie internaţională de specialitate 6• N otăm că Mar
garet Thompson, editoarea responsabili pentru sectorul geografic balca
nic, a menţi onat ci tezaurul a putut !fi ingropat in cursul secolelor
II-I i.e.n. 7•
in

lea tezaur este cel descoperit la Grozeşti, jud. Bacău, din care au putut fi recu 
perate nu mai puţin de 200 de exemplare, Cf. Bucur Mitrea, Alte drahme din Dt/f"rha
chtum descoperite In Moldova fi drumul lor de pc'itrundere la e&t de Carpaţi. (Te
zaurul de la Grozeşti, jud. Bacău), In SCN, 5, 1971, p. 21-40. Pe aceste baze pre
supunem că descoperirea de la Panciu a putut avea un număr mult mai mare

de exemplare.
2 Vezi nota 1.
3 Bucur Mitrea, Penetrazi.one commerciale e circolazion.e monetaria nella Da
cia prima della Conquista, In Ephemeris Dacoromana, 10, 1945, p. 91, 52.
14 Iudita Winkler, Contribuţii numtsmatlce la utoria Daciei, in SCŞ Cluj, VI,
1-2, 1955, p. 112, 37.
5 Ioan Glodariu, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană,
Cluj, edit. Dacia, 1974, p. 271, 58.
6 Bucur Mitrea, IGCH, New YOil'k, .1973, p. 85, 606.
7 Maraaret Thompson, Ibidem.
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Din cele expuse mai şus reiese că tezaurul de drahme descoperit la
Panciu, deşi a fost întrebuinţat şi citat deseori de cercetătorii de spe
cialitate, totuşi el nu a ·format obiectul unei cercetări deosebite, speciale.,

In cele ce urmează vom incerca să vedem ce se poate aduce nou, ce
completări se pot adăuga, pe baza materialului publicat în 1915, deci cel
care � află la �ndemina tuturora.
Intrucit orice încercare de studiere a un'4i tezaur se bazează în pri
mul rînd pe existenţa unui inventar riguros ştiinţific, vom incepe cu

ineercarea de reconstituire a catalogului monedelor.

In această privinţă este cunoscut faptul că drahmele ce ne preocupă
au rep rezentat pe avers o vacă cu viţelul care suge, avind în cimp sus,
un nume de magistrat. �n exer:gă, sau uneori in cimp st. sau dr., găsim

unele simboluri. Pe reversul drahmelor se află două patrate tnflorate,
iar pe laturile lor exterioare, d isp us secţionat, se află sigla cu etniconul

L\ Y P şi numele unui al doilea magistrat.

In cele ce unnează prezentăm catal ogul monedelor, in ordinea in
care ele au fost publicate de căt re Moisil. Partea cuprinsi in paranteze
drepte a fo st tntTegită de noi.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Mcv(nos - ali)J.(I)voli s ·(La Moisil, nr. 120).
A. Maier, ·ln Numismatische Zeitschrift, N.F., 1, 1908,
p. 24, nr. 256. Mal departe prescurflat : Maier. Cf. Ha
san Ceka, Questions de numismatique illyrienne, Ti
rana, 1972, (prescurtat mai departe H. Ceka), p. 195,
nr. 322.
- dLovuâou (La Moisil, nr. 121).
"
A. Maier, p. 23, 201. Of. H. Cek.a, p. 195, 320.
- AuiCti(Ko., (La Moisil, nr. 122).
"
A. Maier, p. 25, 278 Cf. H. Oeka, p. 196, 325.
- [A«<Cl]tKou 9 (La Moisil, nr. 126).
"
A. Maler, ca mai sus. Of. H. Ceka, ca mai sus.
- cJ)L�&,Tot] 1o (La Moisil, nr. 123).
"
A. Maier, p. 28, 396. Cf. H. Ceka, p. 196, 331.
[cJ)L).&,)-rot
11 (La Moisil, nr. 1·27).
"
A. Maier, p. 28, 396. Cf. H. Ceka, .p. 196, 331.
- ' Ap_xuntou (La Mo isil, nr. 124).
A. M aier, p. 22, 144. Cf. H. Cek.a, p. 195, 318.
- 'Apl[brnov) 12 (La Moisil, nr. 125).
A. Maier, ca mai sus. Of. H. Ceka, ca mai sus.

8 La Const. Moisil, KAA/AO/HNO:E este o eroare.
Q Primul editor a notat la nr. 126 KH:E/ KOY. Cred cA numele maristratului, în contextul celui de pe av., nu poate fi decit [AY;Kil: KOY.
10 Completarea ne aparţine.
11 Completarea ne aparţine.
12 Const. Moisil citeşte XAP . ..Este foarte probabil să avem de a face cu o
simplă inversiune de litere din primul sesment al nwnelui •A xlnnou.
p
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E!W:,..,

9.
10.

n

11.

"

12.

cl>l).wv

13.

D�[p�IX] j3 (La Moisil, nr. 129).
A. Maier, p. 26. 351. Cf. H. Ceka, p. 196, 360
- cl>LAOM(.Lov (La Moisil, nr. 130).
A. Maier, p. 27, 388. Cf. H. Ceka, p. 196, 362.
- diX(.L�VO<; 1-' (La Moisil, nr. 131).
-

A. Maier, p. 22, 179. Cf. H. Ceka, p. 196, 357.

Mcvl[fKov) t5 (La Moisil, nr. 128).
A. Maier, p. 25, 306, Cf. H. Ceka, p.
[1;.,).]ocv&� - [' ApL]at�vo� 16 (La Moisil, nr. 132).
-

199, 438.

A. Maier, p. 21, 129. Cf. H. Ceka, p. 197, 376.

Odată precizat inventarul descoperirii monetare, prima problemă

care ni se pune este aceea de a şti dacă in r egiune şi mai apoi in Dacia
mai sint sau nu cunoscute asemenea descoperiri monetare. Răspunsul

nu intirzie prea mult. Asemenea descoperiri au mai apărut şi sint cu
noscute la dacii de la est de Carpaţi. Ne vom limita să dăm cîteva exem
ple. Un tezaur cu o .structură de magis traţi similară s-a de scope rit şi a
fost publicat in mod amănunţit. Este vorb a de tezaurul de la Viişoara 17,
jud. Bacău . &te indeajuns să amintim că in acest ultim tezaur, doi ma
gistraţi, Meniskos şi X:.enon, în combinaţie cu diferiţi alţi magistraţi, apar
in aproape 700 de exemplare, ceeea ce reprezintă 85o;0 din intregul
tezaur.

Un alt exemplu îl constituie tezaurul de la Grozeşti 18, acelaşi ju
deţ, in care acei�i magistraţi, Meniskos şi Xenon, apar in tezaur in

proporţie de 80o;,.

!Dar asemenea exemple, cu structuri asemănătoare se intilnesc şi 1n

regiu nea intracarpatică a Daciei. Ne vom limita, şi de

data aceasta doar
la menţionarea citorva exemple. Aşa in tezaurul de la Hililb 19• corn.
Ojulda, jud. Covasna, în curs de .publicare, structura este la fel . Un e

xemplu asemănător poate fi inttlnit la Voivodeni :ll, jud. Clu j . Şi aseme
nea exemple ar putea continua cu citarea altor descoperiri cu structuri

13 La Const. Moisil... AYP/llY/.. M/Măciucă. Indicatiile suplimentare .,maciucă"
ca de altfel şi iniţialele notate, ne ingăduie să completăm cu certitudine numele
magish·atul ui.
14 La

Const. Moisil, A YP/M ••;MHiNOC. Completarea este sigură.

15 După 4>ll.wy, Const. Moisil, . . . /ME;NI... Completarea este sigură.

16 Const. Moisil, l.c., se mulţumeşte să noteze pentru Av. partea finală a nu
melui de magistrat . . . AN01;. Cit pentru rv. observă şi transcrie /. . l:TH;NOl:. Şi
acest caz completarea este sigură.
17

Bucur Mitrea, Tezaurul de la Viişoara..., vezi mai sus nota 1.

18. Acelaşi, ITezaurul de la Grozeştt, vezi nota 1.
19 Szekely Zoltan,

in

Cercetări· numismatice, 3, 1980.

20 Eugen Chirllă, Tezaurul de monede dyrrhachiene de la Voivodeni, in Apu
lum, 7, 1968, p. 123-144, unde wtorul face unele observaţii utile. Cf. M. Thornpson,
O. M6rkholm, C. M. K.raay, IGCH, p. 83, 1190.
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asemănătoare, cum este cel de la Pănade 21, jud. Alba. Situaţia este si
milară şi pentru regiunea de la sud de Carpaţi 22,
Ne aflăm deci în faţa unui grup de tezaure, 'bine precizat, răspîndit
pe intreg cuprinsul Daciei 23.
Rămine o proiblemă, de loc neesenţială, aceeea a cron ologi ei acestor
te-Mure, cunoscut fiind că drathmele cetăţilor adriatice, prin ele insele,
nu ne îngăduie o cronologie a!bsolută 2�, de care am avea nevoie.
Intrebarea este o putem avea? Şi în caz afirmativ care este calea
sau mijloacele prin care ea ar putea fi precizată. Avem nevoie de deli
mitări cronologice fine, pentru a ve dea cu ce epocă istorică, cu ce rege
geto-dac, poate fi pusă in legătură grupa de -tezaure menţionată mai sus.
Fără a intirzia prea mult, notăm că pe baza denarilor romani repu
blkani aflaţi in cadrul a cestor tezaure, descoperite atit pe teritoriul Da
dei, oit şi in afara lui, asemenea tezaure au ajuns in pămînt intre anii
circa 110 şi circa 75 i.e.n. 25.
Bazindu-ne pe identitatea de structură, ca nume de ma·gistraţi, din
tre tezaurele de drahme dyrrhachiene datate eu denari romani republi
cani şi cele fără asemenea denari romani republicani, reiese că elE" sint
contemporane.
Acest fapt ne conduce la vremea lui Burebista, prima jumătate a se
colului 1 i.e.n.

21 Bucur Mitrea, Note, comentarii şi catalogul drahmelor din Dyrrhachlum des
coperite in te.murul de la Pdnade, ln Apulum, 9, 1971, p. 177-207.
22 Pentru regiunea din dreapta Oltului şi Dunăre materialul monetar a fost
strins şi însoţit de unele nuanţate şi juste consideraţii istorice in studiul lui G.
Popilian, Monedele oraşelor l>Jirrhachlum şi Apollonfa fn Oltenia, !n Hlstortca
3, 1974, p. 43-65.
23 Pentru descoperirile din vestul şi nord-vestul Daciei, a se vedea N. Chidio
şan, Al. Săşianu şi N. BeLaclan, Tezaurul dacic de la Drdgeştt, !n Crfsfa, 8, 1978, p.
27-50. La p. 50 se află un tabel cu o bună parte din tezaurele aflate ln acele
,

regiuni ale Daciei. Mai poate fi adăugată descoperirea monetară de la K&osszakăl
care se află in e:x:tremul răsărit al R. P. Ungaria. Tezaurul cuprinde 269 denarl ro
mani republicani şi două drahme din Dyrrhachium. A se vedea studiul lui Bir6ne
Sey Katalin, in Debreczenl Deri-Mitzeum, 1967, p. 67-90. Lui i se mai adaugă un
alt tezaur de drahme din Dyrrhachium şi Apollonia, descoperit in 1977 la Doboz,
coml!tatul Bekes, tot in estul Ungariei. Este publicat de Bfr6ne Sey Katalin, şi
Gold.mann Gyorgy, A Dobozl gorăg eremlelet, in Archeol6giai ertesito 103, 1978, p.
223-234, cu o hartă.
24 Pentru situaţia de pînă acum se poate vedea Hasan Ceka, Questions de nu
mismatfque illyrienne, Tirena, 1972, p. 94-97, cu discuţia şi bibliografia anterioară.
Cf. şi G. Poenaru Bordea, Studiile de numismatică greac4 în România intre 1 9411974, in BS NR, 67-69, 1973-1975, p. 29-31.
25 Intr-o cercetare mai amplă, in curs de definitivare, am examinat amănunţit
problema datării d.rahmelor din Dyrrhachium şi Apollonia pe baza denarilor ro
mani republicani aflaţi in asemenea complexe monetare. tncheierile La care am
ajuns se referă la două probleme majore. Una priveşte data emiterii acestor
drahme. Ea a putut fi stabilită ante anului 90, plus minus, i.e.n. Cea de a doua
constatare priveşte terminus postquem cind tezaurele au fost îngropate. Concluzia
la care am ajuns este că asemenea tezaure au fost îngropate, in cea mai mare parte
in decursul celei de a treia decade a secolului 1 i.e.n.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

14

BUCUR MITREA

Rezultatul obţinut ni se pare important : se p reciz ează pe de o
parte un termin.us ante quem precis al emisiunilor pe care le studiem,
iar pe de altă parte, istoriceşte se dovedetite că ele urmează să fie pusP
in legăh.J,Tă cu vremea lui Burebisţa 26,
RAspindirea ior pe 1ntreg wprirnsul Daciei, intra şi extra-carpatice,
ne dovedeşte că unităţii etnice, lingvistice, a culturii materiale, a culturii
spirituale, ii corespunde şi o unitate economică.

THE MONETARY HOAIID OF PANCIU AND THE
ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE DACIANS
FROM EAST AND WEST OF THE CARPATHIANS
DURING THE REIGN OF BUREBISTA
Summary

In 1915, ConstaJOtin Moisil published in Creşterea colecţiilor Bibliotecii Aca
demiei Romane (The lmpl"ovement of the collections of the Romanian Academy
Library) a n.umber of 113 dra.chmas of Dyrrhachium discovered at Panciu, Vran
cea county. Completing the names of the moneyers on the obverse and reverse
of the coins, the author remakes the catalogue of the recovered drachmas. Com

paring the couples of moneyers which appear in the hoard of Panciu with those
in the hoard of VUijOara or Grozeşti (both of them in the Bacău county), one can
notice that they form a g�rou,p organized almost by the same moneyers, some of
them prevaiUng in discoveries. This group does not limit to the Geto-Dacians
of Moldavia, it is also found at those of Transylvania as it was shown by the
hoard of Hilib, Covasna county, or by tha.t of the east of Transylvania which i�>
going to be publlshed. The drachmas which form hls group of hoards were emitted,
the latest in ± 90 B .C. The hoard of Panciu could be buried about in the first
guarter of the first century B.C., during the reign. of Burebista.
The presence of drachmas of Dyrrhachium and Apollonia on the whole terri
tory of D aci a, nea.r other coins, demonstrates that at the ethnic and linguistic
unity at the material and spiritual culture the economic unity is also added ; it is
proved by the monetanr discove.ries.

26 Concluzii la care am a,iuns in studiul menţionat tn nota
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