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ASPECTE ALE TEZAURIZĂRII MONEDEI BIZANTINE
ÎN BALCANI (SEC. VI-VII)
Florin Curta úi Andrei Gândilă
Abstract
The authors analyze 346 coin hoards dated between 491 and 695 so far
known from the entire area of East Central, Southeastern, and Eastern Europe,
from Bohemia to the Ural Mountains, and from the Baltic to the Aegean Sea.
Particularly suitable for the kind of questions numismatists often ask
about hoards and hoarding behavior is the correspondence analysis, a technique
allowing the concomitant study of relations between hoards, of relations
between constituent coins, and of relations between hoards and constituent
coins. Are there any regional patterns of hoarding behavior most typical for
certain periods, but not for others? Were certain coins withdrawn together from
circulation and, more importantly, are coins from widely different periods
consistently found in association in several hoards? Is there any correlation
between the regional distribution of coins and the number of specimens struck
in specific mints during specific periods?
The main goal of this study is to offer plausible answers to those and
several other questions pertaining to hoarding behavior in the Balkans during
the sixth and the early seventh centuries. Our purpose is to find an explanation
not for the burial of the analyzed hoards, but for the collection of coins. As a
consequence, our analysis will focus primarily on hoards of copper, for which
precise minting dates are known. The selection of coins for hoarding was linked
to economic considerations and should theoretically reflect the monetary
economy in existence at a given place and at a given time. However, hoarding in
the early Byzantine period is still poorly understood, and before any conclusions
about coin circulation are drawn on the basis of hoards, the latter should be
studied on their own, as independent social and economic phenomena.
The authors distinguish between hoards deposited on an impulse and
consisting of coins which are readily at hand at the time of the burial
(“emergency hoard”) (also called “currency hoard” or “circulation hoard”) and
“savings hoard” which may have been accumulated over a long period of time
and added to at intervals. Given the long circulation life of early Byzantine
copper coins and the presence in several hoards of earlier Late Roman, Roman,
and even Hellenistic specimens, it appears that a distinction based on the
chronological span covered by a coin assemblage can rarely be of any assistance
in hoard characterization.
A cursory comparison of sixth- to seventh-century hoards found in the
Balkans and the Near East reveals two important differences. Most hoards in
the Balkans have fewer than 100 coins, while the average hoard from SyriaPalestine contains a few hundred coins. Hoards in the Near East often have a
chronological gap corresponding to the dated issues of Justinian I (538-565),
which makes it even harder to establish a clear difference between “emergency”
and “savings,” since it is precisely the heavier, high-value coins that are absent
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from such hoards. To be sure, in both cases (the Balkans and the Near East), a
comparison with site finds, where available, can shed much light on how coins
were selected for hoarding.
Less than sixteen percent (54 assemblages) of all published hoards have
been found in some kind of container. Given the inaccurate or incomplete
publication of many assemblages, as well as the circumstances in which they
were found (often during plowing, which can destroy and disperse containers of
a more fragile nature), the number of hoards with containers may well be higher.
Of all containers about which sufficient information has been published, almost
85 percent are ceramic. Most hoards found in ceramic containers are of copper,
although several cases are known of hoards of gold and silver with such
containers.
Many hoards of sixth- to seventh-century Byzantine coins include dress
accessories. More than half of them are hoards of gold, but dress accessories
were also found in hoards of copper and silver. One of the commonest
accessories associated with gold or silver coins is the finger-ring. Other dress
accessories include pentants, fibulae, bracelets, buckles, and belt mounts.
Ancient coins appear in hoards from regions with a long monetary
history, such as Greece, Palestine, or North Africa. Less than twelve percent of
all 346 hoards from Southeastern and Eastern Europe contain ancient coins.
During the first half of the sixth century, several hoard assemblages included
only minimi, often with large quantities of more recent specimens struck under
emperors Zeno, Leo I, and Anastasius. The latest coins in minimi-only
assemblages with over 500 specimens were struck under Emperor Justinian.
The authors associate hoarding with warfare in the Balkans in the
second half of the sixth century. Throughout the second half of the sixth century,
the troops were most likely paid in gold, at least for their donativa. Nine out of
fourteen hoards of gold from the central and northern Balkans with latest coins
struck between 565 and 585 have no more than ten coins. The presence of
balances and weights—a specifically Balkan feature of the late-sixth century
hoarding behavior—points unmistakably to payments of donativa in gold.
Soldiers would then have taken the gold coins to the imperial campsor (moneychanger) attached to their unit in order to get their small change in copper coins.
The idea that the owners of those hoards were soldiers is not contradicted by the
occasional mixture of coins and dress accessories—buckles and fibulae—
otherwise known from military sites in the northern and central Balkans.
Similarly, that so many of the hoards in the northern Balkans have been found
by fort walls or in fort basilicas substantiates the hypothesis of a primarily, if not
exclusively, military interpretation of collections of sixth-century copper coins.
To judge from the existing evidence, many of those collections represented
small amounts of money probably accumulated between two consecutive
payments of donativa, and after the procurement of those goods which were
needed for daily subsistence.
Key words: The Balkans, Syria, Palestine, to hoard, inflation, fibulae, pair of
scales, amphorae, correspondence analysis.

Potrivit legislaɒiei romane, un tezaur (thesaurus) reprezenta o colecɒie de bunuri
ascunse din raɒiuni de securitate, însă ulterior nerecuperate de proprietar din diferite
motive. Cu alte cuvinte, trăsătura definitorie a tezaurului era lipsa proprietarului de
drept care să îl revendice 1 . Legislaɒia nu conɒinea nicio prevedere legată de
1

“Thesaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cuius non existat memoria, ut iam dominum
non habeat: sic enim fit eius qui invenerit, quod non alterius sit. Alioquin si quis aliquid vel
50

https://biblioteca-digitala.ro

Aspecte ale tezaurizării monedei bizantine în Balcani (sec. VI-VII)

circumstanɒele care au dus la ascunderea bunurilor sau la nerecuperarea lor ulterioară
(invazii, criză economică etc.). Acestea sunt însă preocuparea de căpătâi a
numismaɒilor. Unii văd tezaurizarea drept un proces de selectare úi depozitare la loc
sigur a unor obiecte de valoare. Mai precis, în cazul tezaurelor monetare, selectarea
înseamnă scoaterea din circulaɒie a monedelor cu valoare ridicată (nominal úi/sau
puritate a metalului) spre a fi păstrate. În acest context, tezaurul reprezintă rezultatul
unei strategii de protejare a avutului propriu împotriva inflaɒiei (Bruun 1978 114; Bruun
1981 2 ).
Alɒii consideră drept „depozit” orice număr de monede îngropate în mod
intenɒionat (Kiersnowski 1958; TabaczyĔski 1987; Suchodolski 1998). Din această
perspectivă, „tezaure” ar fi numai acele depozite care urmau a fi recuperate la o dată
ulterioară. Potrivit unor asemenea opinii, motivele pentru care un tezaur va fi fost
îngropat pot fi fie economice, fie rituale. În cel dintâi caz, averea va fi fost ascunsă
pentru a fi pusă la adăpost în vremuri de restriúte. Majoritatea istoricilor úi a
numismaɒilor care au îmbrăɒiúat o astfel de interpretare văd o legătură directă între
fiecare tezaur úi evenimente militare cunoscute din izvoarele scrise 3 . Unii s-au apucat
chiar să reconstituie evenimente militare, altminteri nemenɒionate în nici un izvor, pe
baza tezaurelor de monede nerecuperate (Popoviü 1981). Problematica este însã
a una
controversată, căci nu există un consens în privinɒa legăturii dintre fenomenul
tezaurizării úi anumite evenimente militare sau economice (Reece 1987 48-49; Metcalf
1991; Reece 1999 140-141), mai ales prin prisma unor tezaure medievale timpurii úi din
perioada modernă cu date finale foarte apropiate unele de altele. O interpretare bazată
pe război úi tulburări sociale nu poate explica în asemenea cazuri de ce asemenea
tezaure au structuri asemănătoare (Hatz 1974 145-147; Kiersnowski 1960a 50-53;
Kiersnowski 1960b 472-475; Sarvas 1967 and 1969; Mikoáajcyzk 1983; Suchodolski
2004 109). În favoarea unei interpretări rituale a tezaurizării s-au pronunɒat numai
câɒiva cercetători care s-au ocupat de tezaure îngropate în biserici ori în apropierea
zidurilor lor (Kowalewski 2001; Suchodolski 1995) 4 .
O serie de observaɒii făcute pe baza distribuɒiei tezaurelor de monedă romană au
arătat că tezaurele îngropate fie de către populaɒia civilă, fie de către soldaɒi în regiuni
ferite de conflicte, cele îngropate de către persoane care trăiau în familii sau grupuri
familiale în regiuni aflate sub permanentă ameninɒare la graniɒa Imperiului, precum úi
tezaurele rezultând din activităɒi comerciale aveau o úansă mai mare de a fi recuperate
de proprietarii lor (Duncan-Jones 1994 83) 5 . Pe de altă parte, există úi opinii potrivit
lucri causa vel metus vel custodiae condiderit sub terra, non est thesaurus: cuius etiam furtum
fit” (Digesta 41.1.31). Digesta 41.2.44 pune chiar întrebarea dacă o sumă de bani pe care cineva
o îngroapă înainte de a pleca într-o călătorie, pentru a uita mai apoi locul de ascunzătoare, mai
aparɒine cu adevărat acelei persoane (Morrisson 1981).
2 Potrivit lui Patrick Bruun, întrucât procesul de tezaurizare duce îndeobúte la selectarea
monedelor de nominal mare sau de calitate mai bună, tezaurele pot fi văzute drept o oglindă a
masei monetare aflate în circulaɒie la momentul în care sistemul monetar se afla în echilibru
stabil, úi nu neapărat la momentul îngropării tezaurului.
3 Theodor Mommsen a fost cel dintâi care a recurs la o interpretare a tezaurelor bazată pe război
úi tulburări sociale (Mommsen 1875 111). O asemenea interpretare a fost apoi dezvoltată de
către Blanchet 1936. Vitalien Laurent a adus pentru prima oară în discuɒie această interpretare
în legătură cu tezaurele de monede bizantine (Laurent 1951 221). Pentru preluarea ulterioară a
acestei interpretări, vezi Metcalf 1962a, Iurukova 1969, Popoviü 1975 úi 1978, Morrisson et al.
2006 75-85.
4 Despre ritualuri magice legate de îngrop area tezaurelor a scris pe larg Makarov 1981.
5 Observaɒiile lui Duncan-Jones se bazează pe informaɒia provenită din izvoarele papirologice
potrivit cărora numărul de tezaure este relativ mic în regiunile cu densitate mare de populaɒie,
deoarece e foarte posibil ca, în asemenea regiuni, locurile în care tezaurele vor fi fost ascunse
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cărora unele tezaure de epocă romană, dar úi din perioada modernă, nu ar reflecta
perioade de insecuritate în regiunile în care au fost găsite, ci mai degrabă zone de unde
erau recrutate efectivele militare, respectiv faptul că soldaɒii îúi puneau la adăpost
avutul înainte de a porni în campanie (Casey 1986 61; Duncan-Jones 1994 83).
Mai mulɒi cercetători au propus o clasificare a tezaurelor pe baza
circumstanɒelor în care a avut loc îngroparea lor 6 . Astfel, ascunderea unui tezaur în faɒa
unui pericol iminent se poate observa prin analiza structurii tezaurului, care trădează
graba în care au fost puse laolaltă monedele, adesea în mod aleatoriu úi fără o selecɒie
care să aibă la bază principiile discutate mai sus. Adesea, astfel de tezaure monetare
sunt însoɒite de alte obiecte de valoare, podoabe úi alte obiecte de metal preɒios.
Numismaɒii preɒuiesc valoarea documentară a acestor tezaure „de urgenɒă”, fiindcă
sunt convinúi că ele oferă o imagine relativ fidelă a masei monetare aflate în circulaɒie la
momentul respectiv (Grierson 1975 131; Casey 1986 56). O a doua categorie importantă
de tezaure este reprezentată de acumulări lente, veritabile „fonduri de economii”, a
căror caracteristică principală o constituie prezenɒa aproape exclusivă a monedelor cu
valoare ridicată, fie că aceasta se referă la valoarea nominală, greutate, puritatea
metalului sau la gradul de uzură. 7 Deúi, în teorie, cele două categorii de tezaure par a fi
diametral opuse, în realitate, distincɒia nu este întotdeauna evidentă (Reece 1987 61;
Waner ɇi Safrai 2001 305-325; Abdy 2002 10-11). Atribuirea tezaurelor unei anumite
categorii este problematică, în special în cazul tezaurelor de bronz, grosul tezaurelor de
monedă bizantină descoperite în Balcani, care ne preocupă în rândurile de faɒă. Având
în vedere circulaɒia îndelungată a monedei bizantine de bronz, precum úi apariɒia
ocazională a unor exemplare ieúite de mult din circulaɒie – monede romane târzii,
romane timpurii úi chiar elenistice – criteriile folosite pentru a distinge între cele două
clase de tezaure devin în mare măsură irelevante (Waner ɇi Safrai 2001). Dacă, în cazul
unei acumulari de solidi, este evident că ne aflăm în faɒa unei sume cu o valoare
deosebită în epocă, în cazul tezaurelor de bronz este mai greu de evaluat ce constituia o
sumă suficient de mare pentru a se încadra în categoria economiilor adunate lent într-o
perioadă mai lungă de timp.
O scurtă trecere în revistă a tezaurelor din Balcani úi a celor din Orient pune în
lumină cel puɒin două diferenɒe importante. Prima este legată de dimensiunea
tezaurelor. Dacă majoritatea depozitelor descoperite în provinciile balcanice conɒin sub
o sută de exemplare, în Siria úi Palestina tezaurele de câteva sute de monede sunt
relativ comune. În al doilea rând, structura cronologică a tezaurelor orientale prezintă
să fi fost cunoscute unui număr mai mare de membri ai grupurilor familiale ori ai comunităɒilor locale, ceea ce va fi redus în mod semnificativ numărul cazurilor în care proprietarii
tezaurelor nu-úi mai puteau recupera averea, deoarece uitaseră unde o ascunseseră.
6 În afara tezaurelor „de economii” (saving hoards) úi a tezaurelor „de urgenɒă” (emergency
hoards), au mai fost propuse úi alte categorii de tezaure, precum „pierderile întâmplătoare”,
tezaurele rituale (adică depuse în morminte, fântâni sau în ziduri de clădiri, de obicei biserici)
úi „tezaure de pungă” (Grierson 1975, 130-136). Din punct de vedere teoretic, „pierderile
întâmplătoare” sunt cele mai în măsură să reflecte circulaɒia monetară la un anumit moment
istoric úi într-o anumită regiune. În realitate, asemenea tezaure sunt puɒine la număr, deoarece
pentru a le eticheta drept „întâmplătoare” e nevoie de o informaɒie detaliată cu privire la contextul arheologic în care au fost găsite. Gândilă 2012 discută un caz rar de „tezaur de pungă”.
7 Exemplul clasic al unui astfel de tezaur este „de economii” acumulat pe parcursul unei perioade
relativ scurte de către Samuel Pepys în 1667 (Kent 1974 206; Casey 1986 53-54). Un alt
exemplu din Antichitatea târzie este cel al sihastrului Teodor care a strâns monede de cupru
pentru a achiziɒiona o copie a Noului Testament „în valoare de trei monede de aur” (Ioan
Moschos, Livada duhovnicească 134). Echivalentul arheologic al acestei situaɒii este colecɒia
de monede de cupru úi de aur găsită într-o încăpere secretă a sinagogii din Meroth în Palestina,
foarte probabil un tezaur acumulat prin donaɒii ale localnicilor (Kindler 1989).
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un hiatus corespunzător domniei lui Iustinian, de după reforma monetară din 538.
Cum acestea sunt tocmai emisiunile cu etalonul cel mai mare, lipsa lor în tezaure ridică
probleme suplimentare pentru stabilirea categoriei de tezaure căreia îi aparɒin. În
ambele cazuri (Balcani úi Orient), o analiză comparativă a tezaurelor úi a descoperirilor
izolate poate aduce clarificări importante privind procesul de selectare úi formare a
tezaurelor din cele două regiuni. Spre deosebire de siturile balcanice, cele din Orient au
scos la iveală un număr mare de monede de nominal mărunt, aproape niciodată
prezente în tezaure descoperite în această regiune. Lipsa acestora nu exclude
posibilitatea ca unele depozite din Siria si Palestina să fie încadrate în categoria
tezaurelor adunate în pripă úi puse la adăpost din calea unui pericol iminent, însă invită
la precauɒie în ceea ce priveúte lipsa selectării în cazul acestei categorii de tezaure.
Selectarea este poate cel mai interesant aspect legat de formarea tezaurelor
monetare, fiind în măsură să ne ofere informaɒii preɒioase privind valoarea monedelor
alese pentru tezaurizare, în raport cu masa monetară aflată în circulaɒie. Cu toate
acestea, analiza structurală a tezaurelor de monedă bizantină s-a redus cel mai adesea
la etapa descriptivă 8 , care presupune prezentarea monedelor în formă tabelară,
principiul de căpătâi fiind succesiunea cronologică a monedelor în tezaur, urmată de
calcule statistice privind numărul de monede pe an, respectiv frecvenɒa atelierelor úi a
nominalurilor 9 . Un asemenea demers s-a concentrat, de aceea, pe numai două variabile,
puɒini fiind aceia care úi-au pus problema asocierii mai multor variabile (ca, de exemplu,
nominaluri, ateliere úi data emiterii) úi a analizei lor coerente, cu scopul de a înɒelege
care relaɒie va fi fost mai importantă. Analiza concomitentă a acestor variabile pentru a
identifica relaɒiile dintre ele nu se poate face decât prin utilizarea unor elemente mai
avansate de algebră, în speɒă a matricei. Până acum nu s-au aplicat tehnici de clasificare
numerică care să permită identificarea unor grupări de tezaure cu o anumită structură
úi dintr-o anumită perioadă de timp, precum ɇi relaɒia dintre astfel de grupări de
tezaure úi zonele geografice unde au fost descoperite. O astfel de analiză se poate face úi
la nivelul monedelor care compun tezaurul, pentru a identifica anumite asocieri de
monede care apar în tezaure diferite. Metoda analizei multivariate încă nu a fost
adoptată în numismatică 10 , ceea ce este oarecum surprinzător, dat fiind faptul că ea
este întrebuinɒată relativ frecvent pentru analiza tezaurelor de obiecte de podoabă úi
port, unelte sau arme (Bølviken et al. 1982; Madsen 1989; Shennan 1990 283-286;
Zimmermann 1997; pentru un caz exemplar de aplicare a metodei pentru analiza
tezaurelor, vezi Høilund Nielsen 1988). Analiza corespondenɒelor este probabil metoda
cea mai indicată pentru analiza tezaurelor monetare, o tehnică care permite analiza
concomitentă a relaɒiei dintre tezaure, a celei dintre monedele care le compun, precum
úi a celei dintre monede úi tezaure. Folosind acest instrument analitic, fenomenul de
tezaurizare poate fi abordat din mai multe unghiuri. Există oare particularităɒi zonale
de tezaurizare tipice pentru o anumită perioadă? Există oare anumite emisiuni
monetare selectate pentru a fi tezaurizate sau anumite asocieri de monede din perioade
diferite care apar mai frecvent în tezaure? Există oare vreo corelaɒie între răspândirea
Pentru demersurile arheologilor care studiază structuri de date complexe úi metodele statistice
folosite pentru analiza lor, vezi Carr 1985 úi Djindjian 1990.
9 Există numeroase exemple pentru o astfel de prezentare a materialului numismatic, dar pentru
subiectul abordat în această lucrare cele mai reprezentative sunt tabelele de frecvenɒă
publicate în Morrisson et al. 2006 46 fig. 2a-b, 50 fig. 4, 54 fig. 6, 55 fig. 7, and 56 fig. 8.
Acelaúi lucru se poate spune úi despre încercarea lui Curta 1996 de a reprezenta frecvenɒele
mai multor tezaure pe acelaúi grafic, cu scopul de a le compara.
10 Cu excepɒia lui Ryan 1988, o carte ce foloseúte analiza componentelor principale pentru
tezaure monetare de secol IV din Britannia. Vezi, de asemenea, Lockyear 2007, care s-a folosit
de analiza corespondenɒelor.
8
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geografică a monedelor úi volumul emisiunilor dintr-un anumit atelier sau dintr-o
anumită perioadă?
Principalul obiectiv al demersului nostru este de a da un răspuns întrebărilor de
mai sus, precum úi altor probleme ridicate de fenomenul tezaurizării în Balcani în
secolul al VI-lea si la începutul celui următor. Preocupările noastre vizează o mai bună
înɒelegere a principiilor de selectare a monedelor, úi mai puɒin elucidarea
circumstanɒelor în care au fost îngropate tezaurele respective. Discuɒia se va concentra,
de aceea, asupra tezaurelor de monede de bronz, mult mai numeroase, úi totodată mai
potrivite unei analize pe paliere cronologice, dat fiind faptul că majoritatea emisiunilor
de bronz poartă anul de domnie al emitentului. Selectarea monedelor de bronz pentru a
fi tezaurizate era strâns legată de considerente de ordin economic úi, ca atare, reflectă
într-o bună măsură economia monetară din regiunea respectivă la momentul îngropării
tezaurului 11 .
1. Consideraɒii generale
Până în prezent sunt cunoscute nu mai puɒin de 346 tezaure datate între 491 úi
695 úi descoperite în Europa răsăriteană, din Cehia úi până la Urali úi de la Marea
Baltică până la Marea Egee (v. Anexa 1) 12 . Peste 75% din numărul total de tezaure au
fost descoperite în Balcani, cea mai mare concentrare fiind înregistrată în Bulgaria úi
Grecia (99 úi, respectiv, 85 de tezaure). Doar un singur tezaur este cunoscut din Albania
până la momentul de faɒă, dar, având în vedere numărul important de descoperiri din
ɒări învecinate, precum Macedonia (34 tezaure) úi Serbia (31 tezaure), este foarte
probabil ca situaɒia din Albania să reflecte mai degrabă stadiul încă incipient al
cercetării. Mai mult de un sfert din total (27%) este reprezentat de tezaure de solidi úi
subdiviziuni ale monedei de aur, uneori însoɒite de bijuterii (v. mai jos). Dintre
tezaurele de monede de aur, o treime au fost descoperite în afara Imperiului, adesea la
mare distanɒă de Imperiu, cum este cazul tezaurelor descoperite la Biesenbrow
(Germania) úi Orsk (Rusia). Opt din cele zece tezaure de argint provin, de asemenea,
din afara Balcanilor. Aúadar, lăsând la o parte cele câteva tezaure care combină monede
de aur úi de bronz, majoritatea depozitelor descoperite în Balcani sunt formate în
exclusivitate din monedă de bronz.
Majoritatea tezaurelor sunt descoperiri accidentale, contextul arheologic sau
circumstanɒele exacte ale descoperirii fiind iremediabil pierdute. De altfel, contextul
arheologic este cunoscut doar pentru aproximativ 18% din suma tezaurelor din zona de
care ne ocupăm. Uneori tezaurele apar în contexte mult mai timpurii, cum este cazul
celui descoperit la Atena în 1908, ascuns într-un osuar, în vreme ce unul dintre
tezaurele de la Pellene (1982) a fost descoperit în dromos-ul unei camere funerare
miceniene (Morrisson et al. 2006 225 úi 267). Cinci tezaure au fost găsite în ruinele
unor amfiteatre sau în clădiri ridicate în interiorul unor amfiteatre dezafectate (Thasos:
Callegher 2005 232 remarcă faptul că reducerea treptată a greutăɒii (úi, implicit, a valorii)
nominalului de bronz (follis) din secolul al VI-lea a avut drept consecinɒă tezaurizarea
monedelor mai vechi úi mai grele care apar în tezaure împreună cu minimi.
12 În anexa 1 nu am inclus un număr de tezaure de care am aflat după finalizarea acestui articol.
Unul dintre ele provine dintr-o localitate necunoscută din Dobrogea úi conɒine patru monede
de aur de la Iustinian, cea mai târzie fiind emisă între anii 542 úi 565 (Custurea 2007). Celălalt
tezaur provine de la Peútera, în Bulgaria úi conɒine 14 monede de aur de la Iustin I, Iustinian,
Iustin al II-lea úi Tiberiu II, cea mai târzie emisă între 579 úi 582 (Bojkova úi Petrunova 2008).
În fine, informaɒii privind un număr de 15 tezaure din Macedonia ne-au parvenit prin
bunăvoinɒa Majei Hadji-Maneva, tezaure care între timp au văzut lumina tiparului (HadjiManeva 2012). Alte tezaure importante sunt incluse în lucrarea de doctorat a Alenei Tenciova
despre circulaɒia monedei bizantine timpurii în sud-estul Bulgariei de astăzi.
11
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Picard 1979 450-453; Bitola: Janakievski 1978) 13 . Alte úase tezaure au fost ascunse în
băi romane, care nu mai erau în funcɒiune în secolul al VI-lea (Corint: Dengate 1981
175-178; Morrisson et al. 2006 231-231 úi 236-237. Histria: Preda úi Nubar 1973 229231; Suceveanu ɇi Poenaru-Bordea 1982 155 úi 157-158) 14 . Două tezaure din Grecia au
fost descoperite în spaɒii comerciale (moara din Atena: Metcalf 1962b 138; Parsons
1936); prăvălii la sud-vest de agora din Corint (Adelson ɇi Kustas 1964 163). În fine, un
număr mare de tezaure au fost ascunse în proximitatea zidurilor de incintă ale
fortificaɒiilor romano-bizantine (Bosman: Kondiü 1984b; Brza Palanka: Jovanoviü 1984;
Il’ici: Frolova úi Nikolaeva 1978; Osenovo: Morrisson et al. 2006 150), lângă porɒile lor
de acces (Pernik: Morrisson et al. 2006 303; Thasos: Picard 1979 430-432) sau în
interiorul turnurilor lor (Adamclisi: Bogdan-Cătăniciu úi Poenaru-Bordea 1996-1997:
Hărleɒ: Morrisson et al. 2006 311), ba chiar, în unele cazuri, în locuinɒele soldaɒilor din
garnizoană (Gamzigrad: Jankoviü 1984; Hinog: Poenaru-Bordea úi Ocheúeanu 19831985; Ohrid: Morrisson et al. 2006 291-292; Sadoveɒ: Morrisson et al. 2006 322, 324,
325, úi 326; Capul ùabla: Torbatov 2002-2003 21) 15 . În nordul ɇi centrul Balcanilor
există un număr de cazuri în care tezaurul a fost depus în interiorul unei biserici, nu
mai puɒin de trei astfel de situaɒii fiind atestate la Cariþin Grad (Popoviü 1984 61-64 úi
68-69) 16 . Judecând după distribuɒia geografică a descoperirilor cu context arheologic,
se poate remarca un contrast între regiunea sudică a peninsulei, pe de-o parte, úi zona
centrală úi de nord, pe de altă parte. În sud tezaurele erau adesea îngropate în foste
amfiteatre, băi, sau spaɒii comerciale, în vreme ce în regiunea centrală sau de nord
tezaurele au fost ascunse mai ales în zona zidurilor de incintă sau în bazilici 17 .
Mai puɒin de 16% din tezaurele publicate (54) au fost descoperite în recipiente.
Dată fiind publicarea incompletă a unor tezaure, precum úi circumstanɒele descoperirii,
adesea în timpul unor lucrări agricole, care vor fi distrus vasele ceramice în care erau
depuse monedele, este de presupus că numărul tezaurelor depuse în recipiente este, de
fapt, mai mare. La fel de posibil este ca unele dintre tezaure să fi fost depuse în
recipiente perisabile, din material textil, piele, sau chiar din lemn, care lasă mai rar
urme arheologice. Doar trei astfel de exemple sunt cunoscute în Balcani (Capidava:
Gândilă 2012; Byllis: Muçaj 2008 ; Stobi: informaɒie de la Maja Hadji-Maneva), în
vreme ce numărul lor este mai ridicat în Turcia úi în Orientul Apropiat (Russell 1983;
Butcher 2001-2002 291; Bijovsky 2007 162; Bijovsky 2010 56; Bijovsky 2011, no. 48;
Kloner ɇi Mindel 1981 60). În Balcani, majoritatea tezaurelor descoperite în recipiente
provin din provinciile Tracia (10), Achaia (6), Macedonia (5) úi Dacia Ripensis (5), cele
mai puɒine fiind din Scythia (3), Haemimons (1), Dacia Mediterranea (1) úi Dardania (1).
Din cauza numărului încă scăzut de tezaure despre care útim că au fost descoperite în
recipiente, este greu de precizat dacă ele sunt mai frecvente într-o anumită etapă din
perioada de care ne ocupăm. Cert este că niciunul din tezaurele cu ultimele monede de
la Iustinian descoperite în Macedonia nu a fost depus într-un recipient ceramic, în
vreme ce majoritatea tezaurelor de acest tip din Dacia Ripensis au fost ascunse după
Tezaurul de la Nemeea a fost găsit într-un tunel din stadion, în timp ce tezaurul găsit la Patras
în 1938 provine din Odeonul roman (Morrisson et al. 2006 259 úi 264).
14 Tezaurul descoperit în 1975 în Cariþin Grad provine dintr-o locuinɒă din apropierea zidului de
sud al termelor din afara zidurilor oraúului (Popoviü 1984 66-67).
15 Tezaurele din Majsan úi Slava Rusă au fost descoperite în interiorul unor mănăstiri (Mirnik
1982; Opaiɒ et al. 1992 117).
16 Alte descoperiri similare au fost făcute în Agia Kyriaki (Morrisson et al. 2006 268-269),
Garmen (Morrisson et al. 2006 301), Silistra (Morrisson et al. 2006 155), Sofia (Bocikova
2000) úi Varna (Morrisson et al. 2006, 156-157).
17 Ascunderea tezaurelor în bazilici — o trăsătură a regiunii de nord a peninsulei balcanice —
aminteúte de „tezaurele de sinagogă” din Palestina (Waner ɇi Safrai 2001 308).
13
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570. Aceeaúi observaɒie este valabilă úi pentru tezaurele cu recipient descoperite la
nordul Dunării, toate îngropate în ultimele decenii ale secolului al VI-lea.
Numărul de tezaure depuse în recipiente este mult mai mare în Orientul
Mijlociu úi în Africa de Nord, poate úi din cauza faptului că tezaurele din aceste zone ale
Imperiului sunt mult mai mari decât cele din Balcani. Fireúte că această situaɒie nu se
datorează doar nevoii practice de a transporta o cantitate mai mare de monedă la locul
unde urmau să fie ascunse, ci úi valorii intrinseci. De altfel, úi în cazul tezaurelor din
Balcani, peste o treime din cele 54 tezaure descoperite într-un recipient conɒin monede
de argint sau aur.
Din numărul total de recipiente publicate corespunzător, aproximativ 85% sunt
vase ceramice. Majoritatea monedelor îngropate în astfel de recipiente sunt din bronz,
deúi se cunosc ɇi cazuri de tezaure de aur sau argint (Adamclisi: Ocheúeanu 1995;
Dragoinovo: Gerasimov 1950 324; Eleusis: Morrisson et al. 2006 245; Galaɒi:
Morrisson et al. 2006 168; Grnþare: Radiü 1991; Iambol: Tanþeva-Vasileva 1991; Il’ici:
Frolova úi Nikolaeva 1978; Novoselo: Kondijanov 1996; Părvomai: Gerasimov 1962 227;
Patras: Moutzali 2002 183; Priseaca: Mitrea 1975; Provadiia: Morrisson et al. 2006 151152; Râncăciov: Poenaru-Bordea úi Dicu 1989 79; Sadoveɒ: Morrisson et al. 2006 324).
Sunt mai rare cazurile în care au fost necesare mai multe recipiente pentru depunerea
unui tezaur, cum s-a întâmplat cu cele 22252 monede descoperite în 1877 la Olympia,
depozitate în mai multe vase, dintre care două erau urcioare de dimensiuni reduse (15
cm înălɒime; Völling 1995 425-441 úi 429 fig. 4) 18 . Alegerea unor vase de mici
dimensiuni, cu toarte, se poate explica prin precauɒia proprietarului, care prefera
recipiente cu gură îngustă, uúor de sigilat úi care scădeau riscul de vărsare a
conɒinutului. Preferinɒa pentru vase cu toartă, mai lesne de transportat úi de manevrat,
se observă úi în cazul tezaurelor din Orientul Apropiat, multe din ele descrise ca
ulcioare (Bates 1968; Rachmani 1964; Morrisson 1972 úi 1980; Taylor 1977) 19 sau căni
(Kloner ɇi Mindel 1981) 20 . O preferinɒă pentru vase cu toartă se poate observa úi în
cazul tezaurului de hexagrame descoperit la Priseaca. Cele 141 de monede au fost
depuse împreună cu doi cercei de argint într-o oală lucrată la roata înceată dintr-o
pastă zgrunɒuroasă cu amestec de nisip úi pietricele (Mitrea 1975 planúa I). Vase de
acest tip apar în regiunea balcanică úi în Crimeea în cea de-a doua jumătate a secolului
al VI-lea úi la începutul celui următor (Svetinja: Popoviü 1987 20 fig. 16/2; Nova ýerna:
Milþev úi Angelova 1970 29, 28 fig. 3a; Karasura: Wendel 1992 288 fig. 7/2, 4, 5; pentru
exemplarele din Crimeea, vezi Veimarn úi Aibabin 1993 19 fig. 9/4, 5 úi 51 fig. 31/18) 21 .
Acest fapt ne îndeamnă să credem că tezaurul de la Priseaca a fost adus de la sudul
Dunării dimpreună cu vasul în care erau depuse hexagramele.
Varietatea formelor ceramice care au servit drept recipiente pentru depunerea
monedelor este mult mai bogată decât exemplele oferite mai sus. Din păcate, însă, lipsa
unor descrieri detaliate sau a unor ilustraɒii din publicaɒiile numismatice nu ne permite
decât o scurtă trecere în revistă. Cele patru monede de aur din tezaurul descoperit în
1986 la Patras au fost depuse într-o ulcică lucrată la roată, al cărei diametru la gură este

Potrivit Morrisson et al. 2006 236, cele 387 de monede de bronz (minimi) descoperite în 1937
în porticul de sud al termelor romane de la Corint erau depuse într-un unguentarium.
19 Spre deosebire de regiunea balcanică, unele dintre tezaurele din Orient au fost îngropate în
amfore (Abou Diwan 2008; Deloum 1989; Ahipaz 2007). Există úi cazuri în care tezaurele au
fost ascunse în opaiɒe (Dajani 1951; Syon 2000-2002). Un tezaur de la Cartagina a fost
descoperit împreună cu fragmente dintr-un vas de sticlă (Metcalf 1982 65).
20 Apophtegmata patrum VI 25, unde se menɒionează un tezaur de monede mărunte de bronz
depuse într-un vas ceramic.
21 Asemenea vase apar úi în mediul avaric timpuriu din sudul Ungariei (Vida 1999 97-99).
18
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egal cu diametrul la fund (Moutzali 2002 187 fig. 2) 22 . Un alt tezaur, descoperit în
Odeonul de la Patras în 1938, fusese depus în două oale ce conɒineau 7744 úi, respectiv,
6023 monede (Avramea 1983 61) 23 . Din nefericire, vasele sunt menɒionate fără niciun
fel de alte detalii privitoare la tehnică, pastă, formă sau înălɒime. La fel de regretabilă
este úi lipsa oricăror informaɒii suplimentare privitoare la vasele ceramice care
adăposteau numeroase tezaure descoperite în provinciile balcanice (Adamclisi:
Ocheúeanu 1995; Bălgarevo: Gerasimov 1962 229; Boreɒ: Gerasimov 1937 318; Brza
Palanka: Jovanoviü 1984; Constanɒa-Anadolchioi: Mitrea 1983; Cariþin Grad: Popoviü
1984 68-69; Dolno Sahrane: Morrisson et al. 2006 128; Dragoinovo: Gerasimov 1950
324; Eleusis: Morrisson et al. 2006 245; Gara Dolene: Gerasimov 1937 319; Gorno
Vasiliɒa: Gerasimov 1979 134; Godiacevo: Morrisson et al. 2006 186; Grnþare: Radiü
1991; Iambol: Tanþeva-Vasileva 1991; Katunɒi: Morrisson et al. 2006 190; Megara:
Morrisson et al. 2006 257; Nesebăr: Penþev 1991; Nova Nadejda: Gerasimov 1937 322;
Novo Mahala: Morrisson et al. 2006 33; Novo Selo: Kondijanov 1996; Osikovo:
Gerasimov 1946 237; Părvomai: Gerasimov 1962 227; Pliska: Gerasimov 1957 325;
Provadiia: Morrisson et al. 2006 151; Reseleɒ: Morrisson et al. 2006 317; Sadoveɒ:
Iurukova 1992b 295-299; Sekulica: Kondijanov 1989; Suka Reka: Gaj-Popoviü 1984 1821; Varna: Morrisson et al. 2006 156) úi în „barbaricum” (Bielsko: Woáoszyn 2009 498499; Cudalbi: Dimian 1957 190-191; Galaɒi: Morrisson et al. 2006 168; Gropeni:
Dimian 1957 193-194; Il’ici: Frolova úi Nikolaeva 1978; Hlinsko: Kuna úi Profantová
2005 284; Movileni: Iliescu 1975; Râncăciov: Poenaru-Bordea úi Dicu 1989 79). În
unele cazuri, se pot face anumite aprecieri referitoare la forma vasului, pe baza
descrierii contextului în care au fost descoperite monedele, în special prezenɒa unor
lespezi de piatră care acopereau gura vasului 24 . Unele recipiente nu par a fi fost
acoperite, cum este cazul bolului în care erau depuse monedele din tezaurul de la Dolno
Kabile, dacă nu cumva era vorba de un material perisabil care astupa deschiderea
vasului (Gerasimov 1940-1941 282). O formă apropiată, ce seamănă mai degrabă cu o
farfurie adâncă, din aliaj de cupru, servea ca recipient pentru cele zece monede din
micul depozit de la Gjegjovë (Spahiu úi Çuni 1988 248 fig. 1). Recipientele de metal
erau rar folosite pentru depozitarea tezaurelor monetare: în afara tezaurului de la
Gjegjovë nu mai există în Balcani decât un singur astfel de tezaur, úi anume cel de la
Bărzoviɒa, care a fost descoperit într-o cutie de plumb (Mushmov 1926-1927 323).
Astfel de situaɒii sunt însă mult mai des întâlnite în regiuni din afara Imperiului.
Tezaurele de la Limarîvka úi Bartîm au fost descoperite în căldări de argint sasanide,
singurele recipiente din metal preɒios cunoscute până acum. (Kropotkin 1962 35;
Kazamanova 1957; pentru vasele de argint sasanide din răsăritul Europei, vezi Trever úi
Lukonin 1987; Naumenko úi Bezuglov 1996; Mundell Mango 2000). Mai aproape de
graniɒele Imperiului, cele 58 de monede din tezaurul de la Horgeúti fuseseră depuse
Lipsit de analogii în ceramica romano-bizantină din sud-estul Europei, vasul prezintă pe umăr
o protuberanɒă în forma unui început de toartă, ce va fi servit la ataúarea unui mâner de lemn
sau de os.
23 Morrisson et al. 2006 264 atrage atenɒia asupra faptului că numărul total de monede păstrate
(11767) este mai mic decât numărul pieselor publicate ca fiind descoperite în tezaurul din
Odeonul de la Patras (11984).
24 Lespezi de piatră folosite drept capac sunt menɒionate în cazul tezaurelor de la Cudalbi úi
Sekulica (Dimian 1957 190; Kondijanov 1987-1989 202). Cele mai apropiate analogii pentru
ambele situaɒii sunt cele din Palestina. Un tezaur de monede de aur găsit în sinagoga de la
Horvat Rimmon era depus într-o cană cu o piatră servind drept capac (Kloner ɇi Mindel 1981
60), în timp ce un tezaur din 50 de solidi de la Hurvat Kab a fost găsit într-un opaiɒ acoperit cu
un fragment ceramic tăiat în aúa fel încât să se potrivească deschiderii opaiɒului (Syon 20002002 211).
22
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într-un recipient mult mai modest, un urcior din aliaj de cupru (Căpitanu 1971 253-260
úi fig. 1). Interesant este faptul că vase aproape identice au servit drept recipiente
pentru tezaurele de la Zogeria (1970) úi Olympia, fiind însă cunoscute úi din descoperiri
din interiorul fortificaɒiei romano-bizantine de la Pece, în Albania, úi de la bordul
epavei de la Yassı Ada (Papanikola-Bakirtzis 2002 148-149; Völling 1995 pl. 94/2, 3;
Përzhita 1990 218-219 úi 237 pl. 10/1, 2; Womer Katzev 1982 269 úi 270 fig. 12/2) 25 .
Astfel de analogii ne indică faptul că formarea tezaurului a avut loc la sudul Dunării,
ajungând apoi în barbaricum, cum va fi fost cazul úi pentru tezaurul de la Priseaca, deja
menɒionat.
Vase de cupru apar úi în tezaurele de la Hărleɒ úi Olympia, prezenɒa lor
explicându-se prin valoarea lor intrinsecă (Mašov 1990 41; Völling 1995 pl. 93/1 úi pl.
94/1-4) 26 . Din păcate, nu se cunosc detalii privind vasele de la Hărleɒ, însă ceaunul de
la Olympia, o formă comună în zonă, precum úi cănile cu gură trilobată, îúi găsesc
analogii apropiate la Corint, Pergamon úi Sardis, în primele două cazuri, vasele fiind
descoperite tot în asociere cu tezaure monetare (Davidson 1952 73 úi pl. 51/552-553; 74
úi pl. 52/559; Altmann 1904 199 cu fig. 31 úi 200 cu fig. 32; Waldbaum 1983 91 úi 94 cu
pl. 35; pentru alte ceaune de la Olympia, vezi Völling 1995 443 cu nota 41). În plus, atât
tezaurul de la Pergamon, cât úi cele de la Hărleɒ úi Olympia conɒineau unelte agricole.
Cele două cazmale de fier din tezaurul de la Olympia erau folosite în viticultură úi
grădinărit. Tezaurul mai cuprinde úi douăsprezece unelte de cules (cinci cosoare úi
úapte seceri), precum úi úase unelte de săpat (două săpăligi úi patru târnăcoape).
Niciuna dintre acestea nu era folosită pentru cultivatul unor terenuri întinse, ci serveau
muncii în livadă sau în grădina de legume. Nu există niciun fel de unelte în tezaurul de
la Olympia care să fi folosit într-un fel sau altul la creúterea animalelor: nicio coasă,
foarfecă sau talangă (Völling 1995 úi 2002). Tezaurul de la Olympia va fi aparɒinut
aúadar unui fermier din partea locului, însă nu acelaúi lucru se poate spune despre cel
de la Hărleɒ, descoperit într-unul din turnurile fortificaɒiei romano-bizantine. Tezaurul
de la Hărleɒ mai conɒinea úi o fibulă digitată de argint aurit. Deúi fibula nu a fost încă
publicată, se útie că o altă fibulă similară provine dintr-un alt turn al cetăɒii (Mašov
1976 36 fig. 1) 27 . De altfel, majoritatea fibulelor digitate din Bulgaria au fost descoperite
în aúezări fortificate, precum cele de la Sadoveɒ sau Oescus (Uenze 1992; Haralambieva
2001 457 úi 456 fig. 2/4).
În Serbia, tezaure descoperite în astfel de aúezări sunt uneori asociate cu balanɒe.
Din păcate, atât cea de la Hajduþka Vodenica, cât úi cea din tezaurul de la Niš au fost
publicate fără datele tehnice necesare pentru o analiză mai detaliată 28 . Nu mai puɒin de
32 de balanɒe romano-bizantine sunt până în prezent cunoscute în Europa Centrală úi
de Sud-Est, multe dintre ele fiind descoperite în afara graniɒelor Imperiului, adesea în
mediul funerar, în asociere cu arme (Anexa 2) 29 . Distribuɒia geografică a acestor
descoperiri relevă o concentrare de balanɒe tocmai în regiunea din care provin cele
Asemenea căni au fost descoperite úi la Corint, Pergamon, Sardis, precum úi în mănăstirea
Ma’ale Adummium din Siria (Musteaɒă 2010).
26 Un bol de bronz a fost descoperit împreună cu un mare număr de monede de bronz romane úi
romano-bizantine la En Gedi (Bijovsky 2007 162).
27 Cea de-a doua fibulă este o piesă unică pentru zona balcanică, având o placă dreptunghiulară
cu un decor în stil animalier, tipic pieselor de podoabă descoperite în Danemarca úi în vestul
Suediei.
28 Amândouă balanɒele sunt doar menɒionate în text, fără niciun fel de ilustraɒie (Kondiü 1984a
179; Vinski 1968 109. Nu se cunosc niciun fel de detalii cu privire la balanɒa din tezaurul de la
Dragoinovo (Gerasimov 1950 324).
29 Fragmentele unei balanɒe din secolul al V-lea descoperite la Capidava într-o clădire distrusă la
sfârúitul secolului al VI-lea nu au fost incluse in Anexa 2 (Covacef 2010).
25
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două tezaure cu balanɒe menɒionate mai sus (Fig. 1). În tezaurele din Imperiu
(Hajduþka Vodenica), precum úi în cazul descoperirilor din afara Imperiului (Brno,
Jutas, Kranj, Kunszentmárton), balanɒele erau însoɒite de greutăɒi, care apar, de altfel,
úi în alte tezaure monetare din Balcani (Skaþinci: Lilþiü úi Adžievski 1999; Abrit:
Torbatov 1998; Stobi: informaɒie de la Maja Hadji-Maneva). În tezaurul de la Abrit
unul dintre cele trei ponduri pătrate care însoɒeau monedele era marcat Nī (3 solidi),
iar celelalte două N (1 solidus). Prima greutate nu are decât trei analogii în provinciile
balcanice (v. Anexa 3). Deúi aveau acelaúi marcaj, totuúi greutatea lor diferă, o trăsătură
generală care se poate observa úi la cele 58 de analogii pentru greutăɒile de 1 solidus.
Greutatea este mai stabilă în cazul piesei pentru cântărit 1 semissis descoperită în
tezaurul monetar de la Skaþinci úi pentru care există úase analogii în Balcani.
Distribuɒia geografică a descoperirilor de ponduri bizantine indică o grupare a acestora
cu precădere în regiunea de nord-est a Balcanilor (Fig. 2) úi posibil în Grecia, dacă luăm
în considerare numeroasele ponduri din colecɒia muzeului numismatic de la Atena,
piese descoperite foarte probabil în Grecia. La fel ca în cazul balanɒelor, pondurile
provin în special din cetăɒi romano-bizantine, multe din ele ca urmare a cercetării
arheologice (Odărɒi: Donþeva-Petkova úi Torbatov 2001; Kurnatowska úi Mamzer 2007;
ùumen: Antonova 1987 úi Vladimirova-Aladžova 2003b; Voivoda: Milþev úi Damianov
1984) 30 . Apariɒia balanɒelor úi a măsurilor ponderale în tezaure bizantine din secolele
VI-VII poate fi considerată o caracteristică a ariei balcanice, dacă luăm în considerare
faptul că în alte regiuni ale Imperiului nu sunt cunoscute decât două astfel de cazuri 31 .
O categorie de obiecte mult mai des întâlnite în tezaure monetare sunt piesele
de port úi podoabă. În mai mult de jumătate din cazuri, acestea apar în tezaure de
monede de aur, însă ocazional se întâlnesc úi în tezaure de argint úi de bronz 32 . Inelele
sunt o apariɒie frecventă alături de monede de aur sau argint. Cel din tezaurul
descoperit la Adamclisi în 1908, astăzi pierdut, avea o cruce pe úaton, în vreme ce inelul
din tezaurul de la Goren Kozjak (Bargala) avea montată o camee, iar o inscripɒie cu
litere greceúti, al cărei înɒeles n-a fost încă desluúit, decora veriga inelului (Ocheúeanu
1995 163; Aleksova ɇi Mango 1971 273 úi planúele 50-51). Inelul este foarte asemănător
celui descoperit întâmplător în cetatea romano-bizantină de la Golemanovo kale, în
Bulgaria (Uenze 1992 pl. 6/17). Un exemplar din argint aurit, care pare să imite tipul de
inel discutat mai sus, a fost descoperit recent într-un mormânt de femeie de la
Keszthely-Fenékpuszta (Ungaria), împreună cu alte obiecte de valoare care indică un
statut social ridicat — o cataramă de aur úi montura de aur a unui corn pentru băut
(Müller 1999-2000 345 úi 348 pl. 5/6). Există úi piese fără analogii precise, cum sunt
cele trei inele de aur din tezaurul de la Vid. Unul din ele, cu două verigi rabatabile úi
monogramă, a fost interpretat de către Frane Buliü drept inel de cununie (Buliü 1902).
Celelalte două inele aveau montate pietre, care însă nu s-au păstrat (Maroviü 2006b
248 figs. 3-4; Piteša 2009 47-48). La fel de neobiúnuite sunt úi cele două inele de argint
din tezaurul de la Silistra, care, în ciuda unui design simplu, nu au analogii în Balcani

Pentru ponduri romano-bizantine din Scythia, vezi Custurea 2009.
Este vorba de o pereche de balanɒe de bronz din stratul de distrugere de deasupra camerei
secrete din sinagoga de la Meroth, în care a fost găsit un tezaur de monede de aur úi de bronz
(Kindler 1989 315). La cel de-al XXII-lea congres de studii bizantine, desfăúurat la Sofia (22-27
august 2011), Karni Golan a prezentat un tezaur de monede descoperit în Gaza, care cuprindea
úi podoabe, obiecte de uz bisericesc úi două balanɒe.
32 Podoabe de aur de formă úi mărime necunoscută apar în tezaurele de la Orsk, Blatnica úi
ùestakovo (Kropotkin 1962 26; Demo 1994 235-236). Tezaurul de la ùestakovo conɒine de
asemenea podoabe de argint. Două „cheutori de bronz” sunt menɒionate în tezaurul descoperit
în 1963 la Kenchreai, dar niciuna dintre ele nu a fost publicată (Hohlfelder 1973).
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sau în Europa de Est (Angelova úi Penþev 1989 39 figs. 5.1-2 úi 6.1-2; 40 fig. 7.4-5) 33 .
Aspectul de unicat al acestor inele nu face decât să pună în evidenɒă valoarea lor,
precum úi statutul social al proprietarilor.
Tot de un statut social ridicat trebuie să se fi bucurat úi posesorii tezaurelor de la
Hărleɒ úi ùeica Mică, care conɒineau fibule de argint aurit. Din păcate, nu se cunosc
detalii despre piesa de la Hărleɒ, însă fibula de la ùeica Mică este un exemplar
remarcabil de fibulă „ostrogotică” bogat ornamentată, care a fost la modă către finele
secolului al V-lea úi la începutul celui de-al VI-lea (Somogyi 2009 426 fig. 1; Csallány
1961 199-200 úi planúa 212/3; Horedt 1986 25). În plus, tezaurul de la ùeica Mică
conɒinea úi un cercel de aur cu pandantiv poliedric. Astfel de cercei sunt caracteristici
pentru mormintele de femei din regiunea Dunării Mijlocii (Ivaniševiü et Kazanski 2002
155 planúa 5/T55.2-3) úi îúi găsesc un echivalent mult mai modest, din bronz, în tezaure
din Peninsula Balcanică (Braɒigovo: Mušmov 1928-1929 328-29 úi 329 fig. 191; Niš:
Vinski 1968 109; Stobi: informaɒie de la Maja Hadži-Maneva). Cercei de argint cu
pandantiv stelat, precum cei din componenɒa tezaurelor de la Silistra úi Sadoveɒ (1937)
apar în complexe funerare din secolul al VI-lea din Macedonia, Grecia úi România
(Angelova úi Penþev 1989 39 fig. 4 ɇi 40 fig. 7/3; Maneva 1985-1986 164 úi 172 fig. 16;
Petre 1987 79 úi pl. 145 fig. 239c; Mikulþiü 2002 211 úi 213 fig. 107/1; Sotiriou 1956 113115 úi pl. 41ǃ). Variante târzii (tip ýilinská IIB/IIC) apar în tezaure de argint, precum
cel de la Priseaca úi Zemiansky Vrbovok (Comúa 1986 139 fig. 17; Svoboda 1953 37 fig.
4.9, 21 ɇi 85 fig. 23; ýilinská 1975). Acesta din urmă mai conɒinea úi o brăɒară spiralată,
o brăɒară simplă de bronz, un pandantiv úi aplici de centură din argint. Asocierea dintre
monede úi aplici de centură este documentată úi în cazul tezaurului de la Akalan (Filov
1912 324). Aúa cum nota Uwe Fiedler, este vorba de o centură cu curele laterale, ale
căror aplici au fost incluse în tezaur din cauza valorii lor intrinseci (Fiedler 1995 47).
Astfel de centuri reprezintă o piesă de podoabă caracteristică călăreɒilor úi erau
percepute drept o modă de sorginte nomadică, tezaurul de la Akalan reprezentând
varianta masculină a tezaurelor monetare de la Vid sau Goren Kozjak, care includeau
piese de port feminin.
O interpretare similară se poate avansa úi pentru tezaurul mai modest de la
Veliko Orašje, care conɒinea úi o cataramă de bronz în forma literei B (Gaj-Popoviü 1984
23-26). Astfel de catarame se întâlnesc frecvent în aúezări fortificate din Balcani (de
exemplu, la Iatrus), dar apar úi în zona caucaziană, în Siria úi în Egipt (SchulzeDörrlamm 2002 12-15, tipul A5; Kazanski 2003 36; Bažan úi Kargopol’cev 1989).
Centrele de producɒie erau însă în Balcani, dovadă fiind tiparul de steatită descoperit
într-un atelier de la Cariþin Grad (Bavan 1990 221-222 úi pl. 28/308). Tot local erau
produse úi crucile malteze de genul celei descoperite în tezaurul de la Niš, agăɒată cu
ajutorul unui lanɒ de un ac de bronz pentru voal 34 . Tipare pentru acest tip de cruci sunt
cunoscute în provinciile balcanice, dar úi la nordul-Dunării (Uenze 1992 164 pl. 9/6;
Dănilă 1983 559; Teodor 2005 262). Din aria balcanică proveneau, fără îndoială, úi
fibulele turnate romano-bizantine (cu picior întors pe dedesubt), găsite alături de
monede de bronz în tezaurele de la Braɒigovo úi Kopriveɒ, pentru care există deja un
atelier cunoscut la Drobeta (Mušmov 1928-1929 329 fig. 191; Haralambieva úi Ivanov
Unică este úi fibula de aur în formă de disc de la Vid, un exemplar al unei categorii de fibule
mult imitate în mediul merovingian în decursul secolului al VII-lea (Maroviü 2006b 248 fig. 5;
Rudnicki 2007; Vida 2011 407-408).
34 Alte două ace de voal cu cruci au fost descoperite la Pernik úi Golemannovo kale (Sadoveɒ;
Curta 2005 185 úi 214 fig. 8/6). Două cruci de argint au fost, de asemenea găsite, împreună cu
monede de bronz, un inel de cheie din argint úi mai multe mărgele de sticlă într-unul din
tezaurele de la Stobi (informaɒie de la Maja Hadji-Maneva).
33
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1986 pl. 1/4; Bejan 1976; Măgureanu 2008; Curta ɇi Gândilă 2011). Majoritatea
fibulelor de acest tip din Balcani sunt asociate cu mediul militar, ceea ce sugerează că
făceau parte din uniformă (Haralambieva úi Atanasov 1991 57) 35 . Pe baza celor două
tezaure amintite mai sus, producɒia fibulelor turnate a fost plasată în ultima treime a
secolului al VI-lea, cele mai recente monede din cele două tezaure fiind datate în 572/3
úi, respectiv, 582/3 (Curta ɇi Gândilă 2011) 36 . De altfel, majoritatea obiectelor de port úi
podoabă din bronz apar în tezaure monetare care se încheie în vremea lui Iustin al IIlea, în vreme ce tezaurele care conɒin inele de aur se încheie în jurul anului 585.
Astfel de obiecte apar úi în tezaure din Orientul Mijlociu úi din Africa de Nord.
Un tezaur descoperit la Humeima, în Iordania, include o pereche de cercei de aur
sasanizi (Bruijn ɇi Dudley 1995). Doi cercei de aur se găseau în tezaurul de solidi de la
Palmyra, laolaltă cu două inele de aur, o cruce pectorală úi o podoabă lucrată din aur úi
cupru cu pietre semipreɒioase (Michalowski 1962 222) 37 . Săpăturile efectuate de către o
echipă de la Universitatea din Pensylvania la Scythopolis, în Palestina, au dus la
descoperirea unui tezaur de solidi, ascuns sub o dală de piatră, care cuprindea úi un lanɒ
úi o brăɒară, ambele din aur, precum úi o cădelniɒă din bronz (Fitzgerald 1939 11).
Artefacte similare – cercei, inele úi pandantive – fac parte din inventarul unor tezaure
de solidi din Egipt (Abu Mina: Noeske 2000 15; Minshat Abu Oma: Noeske 2000 243).
Aúadar, în afara Balcanilor, podoabele sunt cel mai adesea asociate cu tezaure de
monede de aur. Nu sunt cunoscute până în prezent tezaure de monede de bronz cu obiecte
de podoabă similare celor de la Veliko Orašje, Kopriveɒs úi Braɒigovo. Asocierea de
monede de bronz cu astfel de obiecte, tot din bronz, pare să fie o altă trăsătură
caracteristică ariei balcanice.
În tezaurele monetare din secolul al VI-lea îúi fac uneori apariɒia emisiuni ieúite
de mult din circulaɒie. Tezaure cu monede vechi apar cu predilecɒie în zone cu o
străveche tradiɒie monetară, precum Grecia, Palestina úi Africa de Nord. Mai puɒin de
12% din totalul tezaurelor inventariate conɒin monede vechi. Dintre acestea, patru sunt
tezaure de aur, cele de la ùeica Mică úi ùumen conɒinând solidi de la Theodosius al IIlea úi de la Zenon (Somogyi 2009 440-441; Vladimirova-Aladžova 1998 27-29). Toate
tezaurele cu monede vechi greceúti au fost descoperite în Grecia 38 . Cele mai frecvente
apariɒii sunt monedele emise la Sikyon (Patras 1938, Corint 1971 úi Agios Nikolaos) úi
Corint (Olympia, Teba 1932 úi Kenchreai 1963)(Morrisson et al. 2006 240, 248-49,
261-62, 264, ɇi 285-86; Hohlfelder 1970). Interesant este úi faptul că emisiuni
republicane nu apar în niciun tezaur, iar monedele imperiale timpurii sunt, de
asemenea, rare 39 . De asemenea, emisiunile din secolul al III-lea apar doar sporadic úi
Cu toate acestea, unele dintre fibule poartă simboluri creútine (Haralambieva 1998).
Această datare este confirmată de asocierea în aúa-zisa „casă a lui Nestor" de la Sadoveɒ a unei
fibule turnate romano-bizantine cu o monedă de la Iustin al II-lea (Uenze 1992 196).
37 Unul dintre cele două inele avea trei lanɒuri cu mărgele la capete. Astfel de cercei apar în
tezaurele de la Chios úi Lambousa, cel din urmă datat cu monede de la împăratul Constantin al
IV-lea (668-685; Baldini Lippolis 1999 38-39 úi 96 nr. 9-10; Dalton 1911 543 fig. 347).
38 O monedă bătută în sec. II î. Hr. în Zeugitania a fost găsită în tezaurul de la Hrozová (Kuna úi
Profantová 2005 286). Monede din secolul V î. Hr. apar în tezaurul de la Gush Halav în
Palestina, care se încheie cu minimi de la Iustinian (Bijovsky 1998). Un tezaur asemănător a
fost găsit la Caesarea Maritima (Waner ɇi Safrai 2001 330 cu n. 139). O monedă hasmoneană
provine din tezaurul romano-bizantin de la Meroth (Kindler 1989 316). Monede punice apar în
tezaurele de la Aïn Kelba (Algeria) úi Massafra (Italia de sud), care se încheie cu monede de la
regele vandal Thrasamund (496-523; Morrisson 1980 245; Hahn 1987b 106).
39 Numai două astfel de monede apar în tezaure din afara Imperiului — o monedă de la Traian în
tezaurul de la Plumbuita úi o alta de la Nero în tezaurul de la Râncăciov (Oberländer-Târnoveanu
2002 168-169; Poenaru-Bordea úi Dicu 1989 79). Un quadrans de la Augustus apare într-un
tezaur recent descoperit în Peloponesul de nord-vest (Callegher 2009 91 úi 110). Nici tezaurele
35
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cu predilecɒie în tezaure din afara Imperiului 40 . Mult mai frecvente sunt monedele
romane târzii din secolul al IV-lea, înregistrate în tezaure din mai multe provincii
balcanice, Achaia 41 , Moesia II 42 , Moesia I 43 , Scythia 44 , precum úi în barbaricum 45 .
Prezenɒa unor astfel de monede în tezaure din secolul al VI-lea nu este o trăsătură
exclusivă a regiunii Balcanilor. Dimpotrivă, astfel de cazuri sunt cunoscute úi în Egipt 46 ,
pentru monede din secolul al IV-lea, respectiv Orientul Apropiat 47 úi Africa de Nord 48 ,
pentru emisiuni din secolul al V-lea, care în Balcani apar cel mai des în Grecia (Thasos:
Picard 1979 430-432; Corinth 1971: Morrisson et al. 2006, 240; Kenchreai 1963:
de secolele VI-VII din alte părɒi ale Imperiului nu conɒin mai multe emisiuni imperiale
timpurii. Un singur quadrans de la Nero apare printre cele 14827 de monede din tezaurul de la
mijlocul secolului al VI-lea descoperit în M’sila (Algeria; Deloum 1989). Monede de la Traian
sau de la Hadrian sunt menɒionate printre piesele dintr-un tezaur din secolul al VI-lea dintr-o
localitate necunoscută din Siria sau din Liban (Phillips úi Tyler-Smith 1998). Ceva mai
frecvente sunt monedele din secolul al III-lea care apar în tezaure din Algeria, datate în primele
decenii ale secolului al VI-lea (Morrisson 1980 244-245). La vremea aceea, monede romane
din secolele I úi II erau repuse în circulaɒie în nordul Africii úi în Italia (Morrisson 1983).
40 Monede de la Galeriu úi de la Aurelian în tezaurul de la Bielsko (Woáoszyn 2009 499); monede
de la Septimius Severus úi Galeriu în tezaurul de la Râncăciov (Poenaru-Bordea úi Dicu 1989
79). Un antoninian de la Claudiu al II-lea este cunoscut din tezaurul descoperit în regiunea de
nord-vest a Peloponesului (Callegher 2009 91 úi 110). În afara regiunii balcanice, 211 monede
din secolul al III-lea apar în tezaurul de la M’sila (Deloum 1989).
41 Monede de la Gratian în tezaurul de la Theba (1995; Galani-Krikou 1998 165-166); monede de
la Constantin cel Mare úi de la Constantius al II-lea în tezaurul de la Corint (Morrisson et al.
2006 240); o monedă de la Valentinian al III-lea sau de la Teodosiu al II-lea în tezaurul
descoperit în 1963 la Kenchreai (Morrisson et al. 2006 251).
42 Monede de la Constantin cel Mare úi de la Iulian Apostatul în tezaurul de la Pliska (Gerasimov
1957 325).
43 Monede de la Constantin cel Mare în tezaurul de la Niš (Vinski 1968 109).
44 Monede de la Constantin cel Mare în tezaurul de la Adamclisi (Bogdan-Cătăniciu úi PoenaruBordea 1996-1997 85 úi 88, care neagă totuúi posibilitatea ca aceste monede să aparɒină
tezaurului); fragmente de monede de la Iulian Apostatul úi de la Valentinian al II-lea în
tezaurul de la Histria (Suceveanu úi Poenaru-Bordea 1981 155-156). O monedă din secolul al
IV-lea apare úi în tezaurul descoperit la Murighiol în 1985 (Suceveanu et al. 2003 70).
45 Monede de la Constantin cel Mare, Constantius al II-lea úi Iulian Apostatul în tezaurul de la
Bielsko (Woáoszyn 2009 499); monede de la Constantin cel Mare, Constantius al II-lea úi
Valens în tezaurul de la KoĔczyce Male (Woáoszyn 2009 501); monede de la Constantin cel
Mare úi Valens în tezaurul de la Plumbuita (Oberländer-Târnoveanu 2002 168-169); o monedă
din secolul IV în tezaurul de la Hradec Králove (Kuna úi Profantová 2005 283); monede din
secolele IV-V din tezaurul de la Troianul (Oberländer-Târnoveanu 2004 353). Spre deosebire
de situaɒia din Imperiu, unde monedele vechi jucau încă un rol economic, selectarea acestor
monede în tezaure din barbaricum reprezintă un fenomen fundamental diferit, pentru care
vezi Erdrich 2008.
46 Hawara (Noeske 2002 343-344), Antinoe (Noeske 2000 359-360), Luxor (Noeske 2000 399401) úi o localitate necunoscută din Egipt (Noeske 2000 418-423). În afara mai multor
monede de 12 nummia, tezaurul de la Antinoe cuprinde úi o maiorina de la Constantius al IIlea care are aproape aceeaúi greutate. La rândul său, tezaurul de la Luxor cuprinde monede din
toată perioada romano-bizantină úi se încheie cu monede omeiade. Cu toate acestea, cea mai
veche monedă din tezaur este o jumătate de centennionalis de la sfârúitul secolului al IV-lea.
47 Un tezaur dintr-o localitate necunoscută din Liban sau Siria (Phillips úi Tyler-Smith 1998).
Tezaurul de la Gush Halav în Palestina (Bijovsky 1998). Pentru circulaɒia monedelor din
secolele al IV-lea úi al V-lea în Palestina secolului al VI-lea, vezi Bijovsky 2000-2002 205-209.
48 M’Sila (Deloum 1989), Hamma: (Troussel 1950-1951 180-183), Aïn-Kelba, Cartagina úi Nador
(Morrisson 1980 243-244). Trebuie însă remarcat faptul că tezaurele nord-africane se datează
în general înaintea cuceririi bizantine úi nu cuprind niciun nominal mare de după 498, care să
fi fost bătut în atelierele din Imperiu, ceea ce sugerează existenɒa unui mediu monetar
esenɒialmente diferit (Deloum 1990).
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Hohlfelder 1973; Agia Kyriaki: Morrisson et al. 2006 268-269) 49 . Într-adevăr, cu
excepɒia tezaurelor de la Constanɒa-Anadolchioi úi Zagrade, toate tezaurele cu minimi
provin din Achaia. De exemplu, tezaurul descoperit la Corint în 1971 cuprinde câteva
monede de la Claudius Gothicus, Tetricus, Constans, Constantius II úi Iulian Apostatul,
dar úi un mare număr de monede emise de împăraɒii din secolul al V-lea, de la Arcadius
úi până la Leon I.
Studii recente au identificat un număr mare de minimi din Africa de Nord în
tezaure din Grecia, ceea ce vine să completeze imaginea legăturilor dintre cele două
regiuni, dovedită de prezenɒa importantă a ceramicii africane de lux (African Red Slip
Ware) úi de imitarea pe scară largă în Grecia a opaiɒelor produse în nordul Africii
(Morrisson 1998 922-923; pentru African Red Slip Ware, vezi Abadie-Reynal 1989 157
úi Sodini 2000 188; pentru opaiɒe greceúti ce imită prototipuri nord-africane, vezi
Petridis 2010 85-92). Majoritatea monedelor din secolele IV-V au fost tăiate pentru a
atinge o greutate medie de 0,7-0,8 g, conform etalonului stabilit prin reforma lui
Anastasius din 498. Cu toate acestea, multe dintre aceste monede redimensionate au o
greutate peste cea oficială, practic o supraevaluare în raport cu nummion-ul oficial. Cu
alte cuvinte, 40 de piese de acest tip depăúeau greutatea standard a unui follis aflat în
circulaɒie. Această stare de lucruri va fi fost poate o măsură deliberată din partea
statului, menită a creúte încrederea în aceste emisiuni menɒinute sau reintroduse în
circulaɒie, la fel cum poate să fie rodul neglijenɒei în redimensionarea unor emisiuni cu
valoare redusă. Cert este că aceúti minimi apar destul de des în tezaure din secolul al
VI-lea pentru a putea avansa ipoteza potrivit căreia proprietarii lor erau conútienɒi de
valoarea intrinsecă superioară a acestor emisiuni (Adelson ɇi Kustas 1964 178;
Morrisson 1996 192; Hahn 2000 13; Callegher 2009 232) 50 . Pentru prima jumătate a
secolului al VI-lea sunt cunoscute tezaure formate exclusiv din minimi, în general un
număr mare de emisiuni de la Zenon, Leon I úi Anastasius, care merg cel târziu până la
Iustinian 51 . Tezaurizarea exclusivă de minimi pare să fi fost un fenomen de scurtă
durată în Grecia, între c. 500 úi până spre reforma monetară din 538. Cel mai târziu
tezaur de acest fel este cel de la Megara (1884), ultima monedă fiind datată 533-538.
Aúa cum era de aúteptat, tezaurele încheiate după 565 conɒin un număr mai mic de
minimi, cea mai târzie apariɒie fiind în tezaurul de la Pellene (1936), care se încheie în
584/5. Perioada în care s-au aflat în circulaɒie minimi a fost caracterizată de o oarecare
stabilitate a monedei de bronz, fără fluctuaɒii ale ratei de schimb între aur úi bronz. În
această perioadă, greutatea follis-ului a crescut de la 9,10 g în 498 la 24,95 g în 538 52 .
Nummia de la Marcianus úi Zenon apar într-un tezaur dintr-un loc necunoscut din Grecia
(Bendall 1977).
50 Pentru descoperiri individuale de minimi care dovedesc că asemenea monede se aflau întradevăr în circulaɒie la data tezaurizării lor, vezi Hohlfelder 1974 74; Pallas 1976 194; GalaniKrikou 1998 145-146; Kalantzi-Sbyraki 2004 151; Callegher 2005 229. Nu mai puɒin de 350 de
minimi au fost găsiɒi în tezaurul din secolul al VI-lea descoperit în 1933 în moara din afara
incintei romane târzii de la Atena. Aúa cum arată Metcalf 1962b 140, clienɒii morarului îi vor fi
plătit serviciile numai în monedă măruntă.
51 Potrivit lui Hahn 2000 58, baterea de minimi în atelierele centrale a încetat sub domnia lui
Iustinian. Cu toate acestea, minimi au continuat să fie bătuɒi în atelierele din Cartagina, Roma
úi, foarte probabil, Antiohia úi după 527 (Hahn 2000 62 úi 68-70). Spre deosebire de situaɒia
din peninsula balcanică, seria cronologică a tezaurelor din Orientul Apropiat úi din Africa
cuprinde úi minimi de dată mai târzie. De exemplu, marele tezaur de minimi de la Baalbek
cuprinde úi minimi bătuɒi în vremea lui Iustin al II-lea (Bendall 1986-1987 91), în timp ce
tezaurul de minimi de la Cartagina se încheie cu piese bătute în timpul domniei lui Mauriciu
(Metcalf 1982 66).
52 Greutatea unui follis între 538 úi 542 era de 24.95 g. După 542 úi până în 550, greutatea a
scăzut la 21.83 g. Pe baza variaɒiei de greutate a monedelor bătute la Salonic, Hahn 2000 65 a
49
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Aúa cum am menɒionat mai sus, în tezaurele din această perioadă îúi fac uneori apariɒia
úi monede antice greceúti, cu precădere emisiuni din Sikyon, ieúite din circulaĠie de mai
bine de 800 de ani. Exemplare care erau încă disponibile au fost reintroduse în
circulaɒie, pe baza greutăɒii lor, ce se apropia de etalonul unui pentanummion 53 .
Minimii au rămas în circulaɒie mult după ce a încetat baterea lor, aúa cum reiese din
analiza tezaurului descoperit la Corint în 1971, un tezaur în care minimi úi monedele
greceúti úi romane mai vechi reprezintă peste două treimi din valoarea totală a
tezaurului (Dengate 1981 153-175) 54 . Acesta fiind un fenomen specific Greciei, este
posibil ca celelalte două tezaure de minimi sau minimi în combinaɒie cu nominaluri
curente, descoperite la Gamzigrad úi, respectiv, Constanɒa-Anadolchioi, să fi fost
formate în Grecia úi aduse apoi în nordul Balcanilor (Jankoviü 1984; Mitrea 1983) 55 .
În lumina acestor precizări, ne putem întreba dacă nu cumva în Grecia moneda
de bronz circula mai degrabă pe baza greutăɒii decât a valorii sale nominale. Principiile
de selectare care au stat la baza tezaurelor monetare par să impună un răspuns negativ.
Dacă proprietarii monedelor ar fi urmărit selectarea exemplarelor mai grele, cu
siguranɒă că nu ar fi apelat la minimi, cea mai mică unitate monetară úi ca atare cea mai
puɒin susceptibilă de a fi tezaurizată, ci s-ar fi îndreptat, în schimb, către folles bătuɒi
între 538-542 după etalonul cel mai mare, introdus de Iustinian prin reforma sa din
538. După toate probabilităɒile, posesorii erau mai interesaɒi de valoarea fiduciară a
monedelor pe care le deɒineau (Shuvalov 1999 105).
2. Grupe de tezaure úi reforme monetare: în căutarea unor modele de
tezaurizare
Mai puɒin de jumătate din numărul de tezaure de bronz inventariate (108 din
247; v. Anexa 1) au fost recuperate în totalitate úi sunt însoɒite de o publicare completă
care să permită tabularea monedelor úi includerea lor în calcule de statistică (Anexa
4) 56 . Pe baza ultimei monede din tezaur, lista din Anexa 4 poate fi împărɒită în trei
grupe mari. Din prima grupă fac parte 25 de tezaure cu cele mai recente monede emise
avansat ideea potrivit căreia în Illyricum, rata de schimb dintre aur úi cupru va fi fost diferită
de cea din provinciile răsăritene ale Imperiului.
53 O monedă mică de bronz emisă la Sikyon cântăreúte îndeobúte ceva mai mult de 2 grame. În
538, când a ajuns la greutatea sa maximă, un pentanummion cântărea 3.5 gr. Este, prin
urmare, posibil ca, înainte de 538, monedele de la Sikyon să fi circulat ca pentanummia.
Dengate 1981 157 credea chiar că aceste monede vor fi fost folosite drept minimi, dar, în acelaúi
timp, se vedea silit să recunoască că ele erau mai grele decât minimi (Dengate 1981 162).
Întrucât tezaurul pe care îl lua în discuɒie Dengate se încheie după 575, un pentanummion va fi
cântărit la vremea aceea între 2 úi 2.5 grame.
54 Tezaurul mai conɒine úi fragmente de obiecte de bronz, în mod sigur selectate pentru a fi
retopite. Din acest punct de vedere, tezaurul descoperit în 1971 la Corint se aseamănă celui de
la Horgeúti, care mai conĠinea un lanɒ úi un fragment de tablă de bronz.
55 Numărul de imitaɒii greceúti ale unor opaiɒe africane care au fost descoperite la Tomis oferă
un argument în plus în favoarea ideii potrivit căreia tezaurul de la Anadolchioi a fost alcătuit în
Grecia (Papuc 1976 201-205).
56 Am lăsat deoparte 28 de tezaure care au fost publicate în detaliu, dar care sunt, fără nicio
îndoială, incomplete. Am exclus úi tezaurele de monedă măruntă găsite recent în săpăturile de
la Kalendarhane în Istanbul (Hendy 2007 274) úi de la Capul ùabla din Bulgaria (Torbatov
2002-2003). Cel dintâi a fost găsit într-un mare centru urban care nu are pereche în regiunea
balcanică, în timp ce al doilea tezaur conɒine un mare număr de monede neidentificate (12
dintr-un total de 36). Tezaurul identificat de către Andrei Gândilă într-o colecɒie de monede
din Dobrogea este de asemenea incomplet (Gândilă 2008a). Acelaúi lucru se poate spune úi
despre tezaurul dintr-o localitate necunoscută din regiunea de nord-vest a Peloponesului
(Callegher 2009 89-90 úi 110-119).
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între 498 úi 565, jalonând primele patru perioade de reformă monetară (Tabelul 1 úi
Fig. 3) 57 .
Tabelul 1: Reforme monetare
Perioada
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Ani
498-538
538-542
542-550
550-565
565-570
570-578
578-580
580-616

Cu doar două excepɒii (Radingrad úi Stari Slankamen), tezaurele din prima
grupă conɒin monede emise în prima perioadă de reformă (498-538), care însumează
peste 80% din numărul total de monede din această grupă (Fig. 4). Cea de-a doua
grupă de tezaure cuprinde puɒine exemplare din primele patru perioade de reformă,
însă un număr considerabil de monede din perioada a úasea (570-578; v. Fig. 5). În
acelaúi timp, a doua grupă de tezaure reprezintă două treimi din numărul total de
tezaure în discuɒie úi se încheie undeva între 565 úi 601 (Fig. 6). Cea de-a treia grupă nu
are decât nouă tezaure, încheiate după anul 605 (Fig. 7). Aceste tezaure se
caracterizează prin numărul mare de monede din cea de-a opta perioadă de reformă
(580-616) úi lipsa cvasi-totală a emisiunilor din primele patru perioade (Fig. 8).
Diferenɒele mari între cele trei grupe identificate sunt în strânsă legătură cu masa
monetară aflată la dispoziɒia celor care retrăgeau monedele pentru a le tezauriza, aúa
cum reiese din comparaɒia cu unsprezece tezaure din Orient (Fig. 9; Noeske 2000 434440, 449-451, 453-468), 494-508, 516-522, 536-540, 541-562, 564-573, 595-597, 632639, úi 682-688). Caracteristica principală a acestora din urmă este lipsa monedelor
din a doua perioadă de reformă (538-542) úi numărul foarte redus de exemplare din
următoarele două etape (542-550 úi 550-565). Trebuie amintit totuúi faptul că
majoritatea tezaurelor din Siria úi Palestina se încheie abia după anul 600, în general în
timpul domniei lui Heraclius. Pe de altă parte, tezaurele din Orient contabilizează un
număr mare de emisiuni din prima perioadă (498-538), indiferent de data târzie a
îngropării, ceea ce nu este cazul pentru tezaurele balcanice. În cinci din nouă tezaure cu
astfel de monede (Amman 1983, Syria de Nord 1974, Kirbet Deir Dassawi, Kirbet Dubel
úi Kirbet Fandaqumya), monedele cu pricina sunt úi cele mai numeroase. Pe baza
acestei comparaɒii se poate afirma că spre anul 600, monedele emise între 498 úi 538
erau încă în circulaɒie în Siria úi Palestina, nu însă úi în Balcani 58 .
Pentru perioadele reformelor monetare, vezi Hahn 1973a 27-28; Hahn 1975 15-16; Hahn 1981
16-20. Cu toate acestea, deoarece criteriul nostru principal a fost variaɒia ratei de schimb
dintre aur úi cupru, am lăsat deoparte reforma din 512 úi am luat perioada dintre 498 úi 538 ca
pe un întreg. Natura fiduciară a primelor monede emise în vremea lui Anastasius (498-512) úi
supraevaluarea lor în raport cu moneda de aur reprezintă încă o chestiune controversată.
Zuckerman 2004 81-83 a avansat ideea potrivit căreia rata de schimb în perioada 498-512 se
baza pe greutate. În ultima vreme, în favoarea caracterului eminamente fiduciar al monedelor
romano-bizantine de bronz s-a pronunɒat cu tărie Carlà 2009 336-355 úi 390-410.
58 Fără a lua câtuúi de puɒin în seamă materialul numismatic din tezaure, Duncan 1993 147 credea
că în jurul anului 580 nominalurile mari emise înainte de 538 ieúiseră deja din circulaɒie.
57
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Cum se poate explica această situaɒie din provinciile balcanice? Puterea de
cumpărare a monedei de bronz a variat considerabil de-a lungul secolului al VI-lea ca
urmare a schimbărilor succesive survenite în raportul dintre aur úi bronz (Hahn 1973a
27-28; Hahn 1975 15-16; Hahn 1981, 16-20; Hahn 2000 13-20; Hahn 2009 9-11;
Morrisson 1989b 248; Morrisson et al. 2006 51; Zuckerman 2004 83) 59 . În consecinɒă,
valoarea unei mici sume de monedă de bronz putea să scadă brusc, ca urmare a unei
noi reforme ce oficializa deprecierea follis-ului în raport solidus (Tabelul 2). Acest fapt
reiese clar din calcularea valorii de cumpărare a tezaurelor de bronz pe baza raportului
dintre bronz úi aur la data monedei cu care se încheie fiecare tezaur (Fig. 10) 60 . Astfel,
există o diferenɒă notabilă de valoare între monedele din prima perioadă de reformă
(498-538) care apar în prima grupă de tezaure, cu putere de cumpărare mai mare, úi
cele din cea de-a treia grupă. Aceasta arată că, spre deosebire de situaɒia din Siria úi
Palestina, în Balcani monedele cu greutate úi valoare ridicate emise în perioada 498538 începuseră să devină tot mai rare în vremea domniei lui Iustinian. În astfel de
condiɒii, proprietarii se vedeau obligaɒi să selecteze pentru tezaurizare monede cu
valoare mai mică, fără a se putea proteja însă împotriva inflaɒiei galopante. Numai
atunci când alături de monedele de bronz apar úi solidi ori subdiviziuni ale acestuia
(ca, de exemplu, în tezaurele de la Adamclisi, Goren Kozjak, Sadoveɒ úi Sofia),
proprietarul mai putea spera ca valoarea avutului său la momentul recuperării să nu se
fi depreciat prea mult ca urmare a fluctuaɒiei ratei de schimb dintre cele două metale.
De altfel, monedele de aur apar în număr mai mare în tezaurele îngropate după 565 61 .
Tabelul 2. Raportul dintre follis úi solidus (498–615)

I

Hahn
(MIB
Perioada I–III)a
498–512 360

Hahn
(MIBE– Morrisson
MIBEC)b 1989c
TMBd
360
360/288
576

Zuckerman
2004e
576

512–518
518–527
527–538

360
360
360

288
288
288

360
360
360

360/288
360/288
360/288

288
288
288

După părerea lui Hahn 1973b 177 raportul dintre aur úi bronz se schimba foarte des, pentru că
guvernul imperial încerca să obɒină fondurile necesare pentru finanɒarea costisitoarelor
războaie ale lui Iustinian, impunând o rată obligatorie de schimb.
60 Întrucât ratele propuse de Cécile Morrisson sunt incerte pentru anumite perioade, iar lucrarea
lui Constantine Zuckerman acoperă numai perioada dintre 498 úi 565, calculele noastre se
bazează în exclusivitate pe ratele de schimb propuse de către Wolfgang Hahn în cele trei
volume din MIB. Noile rate pe care Hahn 2009 9-11 le propune pentru perioada 565-616 iau în
consideraɒie úi solidi uúori, ale căror funcɒie úi rol monetar sunt încă subiecte de discuɒie
printre numismaɒi. Ne-am hotărât aúadar să rămânem la ratele propuse în volumele anterioare
din MIB. În orice caz, noile rate de schimb nu vor putea decât să mărească valoarea monedelor
de bronz (folles) emise în vremea lui Iustin al II-lea în raport cu moneda de aur, ceea ce n-ar
duce decât la valori încă úi mai ridicate pentru cea de-a cincea úi cea de-a úasea perioadă
monetară înfăɒiúate în graficul de la Figura 10.
61 Adamclisi: 16 solidi úi 9 semisses/tremisses; Goren Kozjak: 2 solidi úi 11 tremisses. În tezaurul
de la Grnþare nu există decât un singur tremissis, în timp ce tezaurul de la Dragoinovo nu
conɒine decât 3 solidi.
59
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II
III
IV
V
VI
VII

VIII

538–542

210

210

210

240

240

542–550

180

180

180

240

240

550–565

216

360?

360

288

288

565–570

525

350

480

480

570–578

720

480

480

480

579–
(580)
580–582

216

360

?

480?

600

576

480

480?

582–602
602–610
610–612
612–615

600
600
600
600

576
576
576
576

480
480
600
864

480?
480?
480?
960?

Hahn 1973, 1975 úi 1981; b Hahn 2000 úi Hahn 2009;
Morrisson et al. 2006; e Zuckerman 2004.
a

c

Morrisson 1989b;

d

Tezaurizarea emisiunilor grele din perioada 538-550 ridică úi ea probleme
importante. Potrivit legii lui Gresham, ne-am aútepta la un număr mare de astfel de
monede în tezaure ascunse la scurt timp după reforma din 538 úi mai puɒin în cele ce se
încheie spre finalul secolului, când multe dintre aceste emisiuni cu etalon ridicat vor fi
ieúit din circulaɒie. Aúa cum am amintit, tezaurele din Orientul Apropiat prezintă un
hiatus tocmai în dreptul acestor emisiuni grele ale lui Iustinian, deúi monedele
predecesorilor săi, ca úi ale sale de dinainte de reforma din 538, apar în abundenɒă în
aceleaúi tezaure 62 . Luând în calcul ambele situaɒii, din Balcani úi din Orient, se poate
afirma că monedele neobiúnuit de grele emise de Iustinian după reforma din 538 au
fost scoase din circulaɒie în provinciile Siria úi Palestina, dar nu úi în cele din Balcani. În
provinciile frontaliere de la Dunăre, monedele lui Iustinian au continuat să îúi facă
apariɒia în tezaure în mod constant până spre finalul deceniului nouă (Capidava,
Kopriveɒ, Jălăd, Ohrid, Adamclisi 1908, Atena 1908 úi Eleusis 1893) 63 . Este
semnificativ faptul că monedele grele nu mai apar în tezaure ce se încheie în ultimul
deceniu al secolului al VI-lea, cu excepɒia tezaurului de la Veliki Gradac, un posibil
indiciu că statul reuúise până la urmă să retragă aceste emisuni úi din provinciile
balcanice 64 . Pe de altă parte, aceste emisiuni sunt surprinzător de rare în tezaurele ce se
Pentru absenɒa monedelor grele (folles) emise în vremea lui Iustinian din tezaurele din
Orientul Apropiat, vezi Grierson 1967 296; Pottier 1983 55; Morrisson 1989a 192; Morrisson et
al. 2006 52; Casey 1996 220; Noeske 2000 152-153; Gândilă 2009 174-177.
63 Harl 1996 197 greúeúte atunci când afirmă că monedele grele au dispărut din circulaɒie la scurt
timp după emiterea lor. Vezi Hahn 2000 57; Callegher 2006 142-144; Noeske 2000 153.
64 O dată atât de târzie pentru retragerea monedelor grele poate fi pusă în legătură cu
dificultăɒile pe care Iustin al II-lea úi Tiberiu al II-lea le-au întâmpinat când au încercat să
colecteze impozite din provinciile de graniɒă, dificultăɒi ce vor fi dus în cele din urmă la legile
din 566 úi 575 ce anulau datoriile scadente (Popescu 2005 379). Tot în legătură cu aceste
dificultăɒi ar putea fi puse úi două útiri mai târzii potrivit cărora, deoarece trezoreria imperială
nu mai avea bani pentru a plăti soldaɒii, salariile acestora au fost reduse cu 25% în 587, în timp
ce în 600, pentru prima dată, Imperiul nu a mai putut răscumpăra prizonierii luaɒi de avari
(Theophanes Continuatus Chronographia AM 6079, ed. C. de Boor, Leipzig 1883, 260 úi 280).
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încheie în perioada 538-565, tocmai când ne-am aútepta ca numărul lor să fie mare.
Explicaɒia faptului că aceste monede fie lipsesc, fie apar în număr mic, nu poate fi decât
că ele nu erau încă disponibile în număr suficient de mare în Balcani. Am fi tentaɒi să
asociem apariɒia lor ulterioară cu situaɒia militară de la Dunăre, odată cu stabilirea
centrului de putere avar în Pannonia, mai precis cu amplele operaɒiuni desfăúurate în
zona de frontieră între c. 570 úi 590. Într-adevăr, monedele grele ale lui Iustinian
reprezintă peste 20% din tezaurele descoperite la Slatinska Reka (575/6), Gropeni
(577/8), Veliko Orašje (578/9), Varna (578/9), Capidava (579/82), úi Kopriveɒ (582/3),
ceea ce este neobiúnuit pentru o perioadă atât de târzie, la aproape 40 de ani de la
emitere úi în condiɒiile în care prezenɒa unor astfel de monede în tezaure îngropate în
tot acest răstimp este neglijabilă. Pentru a căpăta o imagine completă trebuie să facem
recurs la datele statistice oferite de descoperiri izolate, unde se observă că peste 10%
din totalul monedelor bizantine timpurii din Dobrogea sunt emisiuni datate între 538 úi
550 (Gândilă 2008b 306 úi tabelul 2) 65 . În lumina acestor date se impun două concluzii:
în primul rând, mărturia tezaurelor ne indică faptul că monedele lui Iustinian au apărut
în număr mare în Balcani abia după moartea împăratului, iar în al doilea rând, situaɒia
dată contrazice teoria conform căreia monedele grele erau mai predispuse la tezaurizare
(Callegher 2006).
Există două modele diferite de tezaurizare pentru provinciile balcanice, unul
pentru perioada de dinainte úi celălalt pentru perioada de după 565. Analiza
corespondenɒelor efectuată pe 105 tezaure vine în sprijinul acestei observaɒii (Fig. 11).
Din cele 25 de tezaure ale primei grupe, 18 apar în primul cadran (Fig. 12). Majoritatea
monedelor sunt de nominal mare (folles), emise între 498 úi 538 la Constantinopol, dar
se observă úi un număr apreciabil de emisiuni de 16 nummia, emise la Thesalonic,
majoritatea provenind din tezaure din Macedonia úi zona central-nordică a Balcanilor
(Blagoevgrad, Niš, Skaþinci úi Stari Slankamen; Fig. 13-14). Dat fiind faptul că
emisiunile de la Salonic sunt rare în centrul úi sudul Greciei, este puɒin probabil ca
distribuɒia acestora în zonele cu concentrare mai mare să se fi făcut pe calea comerɒului
(Metcalf 1962b 147; Morrisson et al. 2006 51) 66 . Mult mai plauzibilă este interpretarea
lor ca plăɒi militare (Metcalf 1976 32-33; Curta 2011 86), distribuɒia geografică fiind
legată de miúcarea trupelor către nord, după cum am văzut, până la Stari Slankamen,
pe Dunărea Mijlocie.
Cea mai mare concentrare de tezaure pe ambele părɒi ale axei orizontale
aparɒine celei de-a doua grupe, fapt ce lasă loc câtorva observaɒii. Cele mai multe
monede ale grupei aparɒin perioadelor de reformă II, III, IV úi V. (Fig. 15-20). Primele
trei perioade menɒionate sunt caracterizate de prezenɒa masivă a monedelor de 40
nummia. Cel mai mare număr de monede aparɒin perioadei VI (570-578), iar numărul
de folles este aproape egal celui de hemi-folles, în vreme ce numărul de hemi-folles este
superior în etapa precedentă ce corespunde primilor ani de domnie ai lui Iustin al II-lea
(565-570). Acest fapt se datorează activităɒii intense a atelierului de la Salonic în
vremea domniei sale (Gândilă 2009 209 fig. 4). Aceeaúi tendinɒă continuă úi în vremea
lui Tiberiu al II-lea Constantin, aúa cum reiese din faptul că toate monedele din cea dea VII-a perioadă de reformă (578-580) care apar în cea de-a doua grupă de tezaure sunt
hemi-folles (Fig. 23-24). O altă caracteristică importantă a celei de-a doua grupe este
prezenɒa mai pregnantă a emisiunilor de nominal mic, dekanummia úi pentanummia,
contabilizând 46, respectiv 27 de exemplare (Fig. 25). Tezaure cu dekanummia au fost
Vechea idee potrivit căreia monedele mai mari aveau mai puɒine úanse de a fi pierdute decât
cele mici se dovedeúte prin urmare falsă (Grierson 1986 42; Sheedy 2001 5).
66 După Metcalf 1976 27 atelierul de la Salonic va fi produs între 15 úi 45 de milioane de monede
de 16 nummia.
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descoperite mai ales în Grecia (Eleusis 1993, cu 22 specimene; Atena cu 9 specimene) úi
în Dobrogea (Topalu, cu 15 specimene). Fenomenul este atestat úi în Asia Mică: din cele
33 de monede din tezaurul descoperit la Sardis în 1962, nu mai puɒin de 28 erau
dekanummia (Morrisson et al. 2006 362). Apariɒia acestor emisiuni de nominal mic nu
este întâmplătoare, ci reflectă un volum mai mare de emisiuni de dekanummia spre
sfârúitul domniei lui Iustinian úi de pentanummia în timpul domniei lui Iustin al II-lea,
fapt confirmat de numeroasele descoperiri izolate din diferite regiuni ale Imperiului
(Gândilă 2009 171 úi 179; Hendy 2007 294; Gândilă 2008a; Torbatov 2002-2003 23-24;
Mansfield 2003).
Majoritatea tezaurelor care conɒin monede vechi úi minimi aparɒin celei de-a
doua grupe (Fig. 26-27). Cel mai mare număr de minimi este înregistrat în cazul
tezaurului de la Zagrade (4360), însă majoritatea tezaurelor de acest fel apar în Grecia,
aúa cum am menɒionat deja. De asemenea, toate tezaurele care conɒin úi obiecte de port
úi podoabă aparɒin acestei grupe (Fig. 28). În fine, doar aceste tezaure conɒin monede
emise în ateliere mai îndepărtate, precum Antiohia sau Cartagina (Fig. 29-30), ceea ce
ar putea indica transferul de trupe de pe alte fronturi 67 . În orice caz, monedele din
Antiohia úi Cartagina erau în circulaɒie de multă vreme, fiind mai vechi cu c. 30-40 de
ani decât cele mai recente piese din tezaurele respective 68 . Aceeaúi observaɒie este
valabilă úi pentru emisiunile de la Cyzic descoperite în tezaure aparɒinând celei de-a
doua grupe úi care sunt între 30 úi 40 de ani mai vechi decât cele mai recente monede
din tezaurele din care făceau parte (Fig. 31) 69 .
Cea de-a treia grupă de tezaure conɒine în majoritate folles de dată recentă (Fig.
32-34). Nu există emisiuni grele de la Iustinian, datate 538-550, însă în două cazuri
apar câteva piese de 16 nummia (Sofia, 8 exemplare) úi de 5 nummia (Solin, 4
exemplare) emise în timpul domniei acestui împărat. Majoritatea monedelor din
această grupă au fost emise fie la Constantinopol, fie la Nicomedia (Fig. 35), fără
îndoială ca urmare a reducerii drastice a activităɒii atelierelor provinciale în primii ani
ai domniei lui Heraclius (Gândilă 2009 218, figs. 19a ɇi 19b). Deúi majoritatea
monedelor de la Salonic apar în grupa a doua, totuúi două tezaure descoperite pe insula
Thasos se încheie cu câteva piese emise în atelierul macedonean în al doilea deceniu al
secolului al VII-lea (Fig. 36). Acestea sunt, de altfel, úi cele mai târzii tezaure din
Macedonia, majoritatea fiind înregistrate în cea de-a doua grupă de tezaure (Fig. 37).
Această distribuɒie cronologică se poate observa úi în cazul tezaurelor din Dacia
Mediterranea, precum úi la nordul Dunării. (Fig. 38-39). Mai la sud, în Achaia, notăm o
situaɒie similară: cu excepɒia a trei tezaure (Chalkis, Nea Anchialos úi Politika), toate
celelalte descoperiri aparɒin celei de-a doua grupe (Fig. 40). Diferenɒa e încă úi mai

Tezaurul de la Agia Kyriaki conɒine o monedă bătută în Sicilia între 538 úi 544, care este prin
urmare între 30 úi 40 de ani mai veche decât ultima monedă din acest tezaur. O monedă ceva
mai nouă bătută în Sicilia apare úi în tezaurul descoperit în 1908 la Atena.
68 Cel mai mare interval cronologic (60 de ani) desparte cele trei dekanummia bătute la
Antiohia de ultima monedă din tezaurul de la Veliko Gradište. Sunt însă úi exemple de monede
bătute la Antiohia în acelaúi an (Sadoveɒ, Goren Kozjak) sau cu puɒin timp înaintea ultimei
monede din tezaur (Eleusis, Histria úi Gropeni). Cel mai mare interval cronologic pentru
monedele bătute la Cartagina este cel din tezaurul descoperit în 1936 la Sadoveɒ.
69 Cel mai mare interval cronologic (52 de ani) desparte cea mai veche monedă bătută la Cyzic úi
ultima monedă din tezaurul de la Veliki Gradac. În tezaurele de la Megara úi Vojnica,
monedele de la Cyzic sunt cu 39 úi, respectiv, 46 ani mai vechi decât ultimele monede. Aidoma
monedelor bătute la Antiohia, există totuúi cazuri în care monedele bătute la Cyzic sunt fie din
acelaúi an (Majsan úi Murighiol), fie doar cu câɒiva ani mai vechi decât ultimele monede
(Adamclisi úi Belovo).
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drastică în provinciile Tracia, Rhodopa, Dacia Ripensis, Scythia úi Moesia, din care nu
cunoaútem nici un tezaur din grupa a treia (Fig. 41-44).
La capătul analizei celor 105 tezaure de bronz din regiunea balcanică se impun
câteva concluzii parɒiale. Cu o singură excepɒie (Sofia), toate monedele emise între 498
úi 550, corespunzând perioadelor de reformă I, II úi III, apar doar în tezaure din prima
úi din a două grupă. Majoritatea emisiunilor din prima perioadă de reformă se găsesc în
tezaure din prima grupă, în vreme ce majoritatea monedelor din perioada III apar în
tezaure din a doua grupă. Aproape toate monedele emise în timpul perioadelor IV-VII
(550-580) aparɒin, de asemenea, celei de-a doua grupe de tezaure, VI fiind cea mai bine
reprezentată (cu un număr aproape egal de folles úi de hemi-folles). Perioada VIII (580616) e úi ea prezentă, cu o varietate de folles úi hemi-folles. Nu acelaúi lucru se poate
spune despre tezaurele din cea de-a treia grupă, dominată în totalitate de folles recenɒi,
emisiunile din perioadele I, IV, V úi VI lipsind cu desăvârúire. Tot la nivelul
nominalurilor trebuie menɒionat faptul că folles apar cu precădere în prima grupă de
tezaure, la fel ca úi piesele de 16 nummia, în vreme ce majoritatea pieselor de 5 úi 10
nummia se găsesc în grupa a doua. Această distribuɒie este rezultatul evoluɒiei
economiei monetare de-a lungul secolului al VI-lea. La începutul secolului exista o
cerere evidentă de nominal mare după colapsul monetar din a doua jumătate a
secolului al V-lea. Emisiunile vechi, în special minimi, dar úi alte emisiuni romane târzii,
erau încă disponibile pentru a satisface nevoia de monedă măruntă. Maturizarea
deplină a noului sistem monetar introdus de Anastasius a survenit în vremea lui
Iustinian, când avem varietatea cea mai mare de nominaluri úi ateliere emitente,
inclusiv seria de nominaluri atipice emise la Salonic. Aɇa cum am văzut, cea mai mare
concentrare de nominal mic apare în grupa a doua de tezaure, unde prezenɒa
emisiunilor de la Iustinian úi Iustin al II-lea este covârúitoare. A treia grupă de tezaure
corespunde dezintegrării sistemului monetar bizantin timpuriu, ceea ce explică
reducerea dramatică a diversităɒii de nominaluri úi ateliere 70 .
Emisiunile de la Constantinopol, Nicomedia úi Cyzic apar în toate trei grupele,
în vreme ce majoritatea monedelor emise la Thesalonic, Antiohia úi Cartagina apar în
grupa a doua. Majoritatea tezaurelor care conɒin emisiuni vechi úi minimi, precum úi
toate tezaurele cu piese de podoabă apar în grupa a doua. Grupa a doua este singura
reprezentată în toate provinciile romano-bizantine din Balcani, fără îndoială ca urmare
a numărului mare de tezaure din componenɒa sa. Prima grupă nu apare în Achaia úi
este reprezentată numai prin câte un singur tezaur în provinciile Rhodopa, Tracia,
Dacia Ripensis úi Scythia. Dimpotrivă, cea de-a treia grupă nu apare în niciuna din
aceste patru provincii.
Dintre toate perioadele de reformă, cea dintâi (498-538) are cel mai mare
număr de monede (Fig. 45), foarte probabil din cauza duratei mai lungi de circulaɒie, ca
úi a stabilităɒii monedei de bronz pe parcursul a 40 de ani de la reforma din 498. Cele
mai grele monede din secolul al VI-lea (cele emise între 538 úi 542) reprezintă doar o
cincime (Goɒe Delcev, Garmen úi Varna) sau o treime (Godiacevo) din totalul
monedelor, în majoritatea tezaurelor prezenɒa lor fiind nesemnificativă 71 . Numărul lor
este mai mare în tezaurele din cea de-a doua grupă, dar rămâne redus în comparaɒie cu
Potrivit Minunilor Sf. Artemie (Crisafulli úi Nesbitt 1997 129), cel mai mic nominal disponibil
pe piaɒa din Constantinopol în anul 640 ar fi fost hemi-follis-ul. Cu toate acestea, săpăturile de
la Saraçhane úi Kalenderhane au scos la iveală multe piese de 10 nummia emise într-a doua
jumătate a secolului al VII-lea (Hendy 1986 313-323; Hendy 2007 22-235 úi 275).
71 Nu există decât un singur exemplar în tezaurul de la Constanɒa (doar 1% din numărul total de
folles), în timp ce tezaurele de la Blagoevgrad úi Skaþinci conɒin trei (9.09%) úi respectiv 5
exemplare (5.88%).
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monedele din alte perioade de reformă (Fig. 46). Înclinăm să atribuim sosirea târzie a
acestor monede în Balcani intensificării conflictelor militare la Dunărea de Jos în
ultimul sfert al veacului al VI-lea. Cea mai dramatică modificare survenită în grupa a
doua de tezaure este creúterea exponenɒială a numărului de hemi-folles, care depăúeúte
chiar numărul de folles pentru perioadele 565-570, 578-580, úi 580-616. În bună
măsură, acesta este rezultatul activităɒii atelierului de la Salonic, care, după
abandonarea sistemului de nominal propriu la sfârúitul domniei lui Iustinian, s-a
„specializat” în emiterea jumătăɒilor de follis. Fără îndoială că intensificarea activităɒii
atelierului din Salonic se datorează aceleiaúi situaɒii militare, cauzată de creúterea
pericolului avar la graniɒa dunăreană.
Jumătăɒile de follis sunt, de asemenea, mai numeroase pentru perioadele 578580 úi 580-616 în cea de-a treia grupă de tezaure (Fig. 47). Cea mai proeminentă
trăsătură a acestei grupe o reprezintă lipsa monedelor din primele úapte perioade de
reformă. Posesorii tezaurelor din Balcani care au fost închise după anul 601 nu păreau
să mai aibă la dispoziɒie monede de la începutul secolului al VI-lea, aúa cum se întâmpla,
bunăoară, în aceeaúi vreme, în Siria sau Palestina, unde astfel de monede apar în
cantităɒi considerabile.
3. Concluzii
Comparaɒia dintre tezaure úi descoperiri izolate, atât în Balcani cât úi în alte
regiuni ale Imperiului, precum Siria úi Palestina, arată că procentajul de folles este mai
mare în tezaure, în vreme ce monedele de nominal mic, dekanummia úi pentanummia,
apar mai des în descoperiri izolate. Cu toate acestea, proprietarii tezaurelor nu căutau
să selecteze cu predilecɒie monedele cele mai grele, cazul emisiunilor lui Iustinian
dintre 538 úi 542 fiind un exemplu grăitor 72 . O observaɒie similară se poate face úi
pentru emisiunile din 579 de la Constantinopol, Nicomedia úi Cyzic, o tentativă de
scurtă durată a noului împărat Tiberiu al II-lea de a reînvia etalonul mare din vremea
lui Iustinian. Astfel de monede apar surprinzător de rar în tezaure, dar sunt bine
reprezentate printre descoperirile izolate (Gândilă 2008b 320 úi tabela 1). Ne-am fi
aúteptat ca astfel de exemplare să fie retrase rapid din circulaɒie, prin tezaurizare, din
cauza greutăɒii lor superioare. Tabloul este completat de numărul mare de hemi-folles
de la Salonic, precum úi de prezenɒa semnificativă a pieselor de 5 úi 10 nummia în
teazaure, într-un moment în care atelierele monetare intensificaseră emiterea acestor
piese de nominal mic. Rezultă, aúadar, că accesul la anumite emisiuni este la fel de
important în procesul formării tezaurelor ca selectarea monedelor în vederea
tezaurizării. Circumstanɒele în care s-a produs acumularea, în timp sau în pripă, sub
presiunea unei ameninɒări, precum úi rata de schimb dintre aur úi bronz, reprezintă, la
rândul lor, factori importanɒi care explică structura tezaurelor. În orice caz, se pare că,
din cauza valorii scăzute a acumulărilor de monedă de bronz, în comparaɒie cu cele de
aur, proprietarii lor acordau mult mai puɒină atenɒie tipului monedelor scoase din
circulaɒie pentru a fi tezaurizate. Există, pe de altă parte, riscul de a supraestima
pragmatismul celor care extrăgeau o sumă curentă de bani pentru a o pune la loc sigur,
pragmatism care, în bună măsură, se reducea la nevoia de a proteja un capital deɒinut
la un moment dat sau poate acumulat în timp. Lăsând la o parte tezaurele cu monede
de aur sau podoabe de metal preɒios, majoritatea depozitelor din Balcani sunt
acumulări modeste, care însumează mai puɒin de 100 de folles. O scurtă trecere în
72

Dintre toate cele peste 2000 de monede cunoscute până acum ca fiind de pe teritoriul
provinciei Scythia, 10% au fost bătute între 538 úi 542. Un asemenea procentaj nu este
consemnat decât rareori în publicaɒiile de tezaure (Gândilă 2008b 319-321 cu tabelul 1).
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revistă a listei de preɒuri úi salarii din secolul al VI-lea relevă faptul că astfel de sume nu
reprezentau nicidecum o avere, ci mai degrabă bani de buzunar (Morrisson 1989b).
În Grecia, valoarea redusă a tezaurelor se datorează úi prezenɒei importante de
minimi, retraúi din circulaɒie în număr mare pentru a fi tezaurizaɒi. Este evident faptul
că posesorii unor astfel de tezaure aveau acces la economia urbană a oraúelor greceúti,
cu lungă tradiɒie monetară, unde se practica un schimb mai intens, mijlocit de moneda
măruntă, uneori chiar de emisiuni antice reintroduse în circulaɒie pe baza greutăɒii lor.
Este încă neclar dacă fiecare din aceste tezaure reprezintă o sumă curentă úi aparent
nesemnificativă pusă de-o parte de un participant la economia monetară urbană sau,
dimpotrivă, avutul unei persoane ce nu-úi putea permite mai mult. Nu mai puɒin de 16
din cele 35 de tezaure de minimi din Grecia au fost descoperite în centre urbane
precum Corint, majoritatea fiind îngropate înainte de 565. În plus, din cele 28 de
tezaure din Grecia datate între 498 úi 565, 22 sunt de minimi. Situaɒia este complet
diferită în nordul Balcanilor. Dintr-un număr de 16 tezaure încheiate înainte de 565,
descoperite la o distanɒă maximă de 100 km către nord ori către sud faɒă de linia
Dunării, doar 5 conɒin minimi, în vreme ce jumătate sunt compuse în principal din
folles 73 . La această observaɒie se adaugă contrastul dintre locurile alese de proprietari
pentru a-úi îngropa tezaurele – în Grecia, de obicei în foste amfiteatre, băi romane sau
spaɒii comerciale, iar în nordul Balcanilor, pe lângă zidul de incintă sau în bazilici. Se
evidenɒiază, aúadar, anumite particularităɒi zonale în ceea ce priveúte fenomenul tezaurizării.
Anumite tipuri de monede apar în mod constant în asociere unele cu altele, aúa
cum rezultă din analiza tezaurelor din grupa a doua cu monede emise la Antiohia,
Cartagina úi Cyzic. Astfel de monede apar în 18 tezaure din Grecia úi în 23 de tezaure
din zona dunăreană. Acestea din urmă au fost îngropate, în marea lor majoritate, după
anul 570, de multe ori în vase ceramice, sau în cazul celui de la Horgeúti, într-un vas de
cupru produs în imperiu. Ca o nouă ipostază contrastantă, în Grecia lipsesc deocamdată
tezaurele îngropate între 585 úi 605 74 . Pentru 20 ani, fenomenul tezaurizării pare a se fi
întrerupt în Grecia, în ciuda bogăɒiei de tezaure din perioada anterioară. 75 Această stare
de lucruri nu este rodul hazardului, ci poate fi explicată printr-o simplă comparaɒie cu
descoperirile izolate din Grecia, care indică, la rândul lor, o infuzie scăzută de monedă
nouă pentru perioada amintită. Spre exemplu, numărul de descoperiri din agora
ateniană scade brusc în deceniul nouă, monedele lui Mauriciu de după 585 fiind rare 76 .
Comparaɒia dintre tezaure úi descoperiri izolate funcɒionează úi pentru cele două
decenii de tezaurizare intensă (565-585), în care se observă o concentrare a jumătăɒilor
Printre tezaurele cu minimi din regiunea dunăreană, menɒionăm Gamzigrad, Plumbuita,
Constanɒa úi două tezaure de la Histria. Numărul tezaurelor formate aproape în exclusivitate
din folles este mai mare: Dobra, Malo Golubinje, Prahovo, Osikovo, Teteven, Riahoveɒ,
Radingrad úi Cudalbi. Cel mai mare tezaur de minimi din Grecia datat înainte de 565 este cel
descoperit la Patras în 1938, care cuprinde 11984 monede, inclusiv piese de 5 nummia úi
câteva monede vechi ce vor fi circulat ca minimi. Cel mai mare tezaur din aceeaúi perioadă
descoperit în regiunea dunăreană este Prahovo, cu 579 folles.
74 Observaɒia este desigur valabilă numai pentru tezaurele de bronz, căci nu mai puɒin de patru
tezaure de aur sunt cunoscute până în momentul de faɒă, ale căror ultime monede au fost
bătute între 582 úi 602 (Zogeria, Apidea, Eleusis 1885 úi Patras 1986).
75 Din mulɒimea descoperirilor izolate de monede din Grecia, numai patru au fost emise între
585 úi 605. Trei dintre ele provin de la Andikyra (în Beoɒia) úi una de la Kephalos, în Golful
Ambrakian (Tsourti 2004 126-127; Barla 1970 96).
76 Numai 25 de monede de la Mauriciu au fost găsite în cursul săpăturilor din Agora ateniană.
Dintre acestea, numai 8 pot fi datate cu certitudine după anul 585 (Thompson 1954 69 úi 104).
Potrivit lui Sanders 2002 649, de la Corint provin 279 monede de la Iustin al II-lea, 70 de la
Phocas úi numai 55 de la Mauriciu. Hohlfelder 1978 nu menɒionează nicio monedă bătută între
582 úi 604.
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de follis de la Salonic, atât în tezaure cât úi printre descoperirile izolate din oraúele
greceúti, în special la Atena úi la Corint (Metcalf 2000 175-176) 77 . Situaɒia numismatică
din Grecia celei de a doua jumătăɒi a secolului al VI-lea a fost interpretată drept un
indiciu al prezenɒei armatei, mai ales în ce priveúte numărul mare de emisiuni Salonic
până în jurul anului 586, când oraúul a fost asediat de slavi (Minunile Sf. Dimitrie I
13.128; Curta 2011 86; pentru asediul din 586, vezi Skedros 1999 129; Iliadi 2003, 5760; Živkoviü 2008 20-21) 78 . Frontul s-a mutat apoi spre Dunăre, unde Mauriciu a
organizat o serie de campanii în ultimul deceniu al secolului al VI-lea, ceea ce vine să
explice numărul mai mare de tezaure úi descoperiri izolate din zona dunăreană faɒă de
cel din Grecia (Popoviü 1978 623 úi 629; Popoviü 1980 246; Curta 1996 108; Curta 2001
99-107). În cea de-a doua jumătate a secolului al VI-lea trupele erau plătite cu monedă
de aur, cel puɒin pentru donativa. În 9 din cele 14 tezaure de aur din centrul úi nordul
Balcanilor, ce se încheie cu emisiuni datate între 565 úi 585 (Pinios, Stobi 1932, Biala
reka, Guberevaɒ, Hinog, Resenovo, Slava Rusă, Samarinovaɒ úi Belovo). Nu se găsesc
mai mult de zece monede pe tezaur 79 . De asemenea, prezenɒa în tezaure a balanɒelor úi
a pondurilor folosite pentru a cântări solidi – o caracteristică tipică a zonei dunărene –
indică astfel de plăɒi în monedă de aur. Soldaɒii îúi duceau probabil monedele de aur la
un campsor de pe lângă unitate, pentru a le preschimba în monedă de bronz, necesară
în tranzacɒii curente 80 . Acest scenariu îúi găseúte confirmarea în inscripɒia funerară
descoperită la Makriköy (ce se numeúte astăzi Bakırköy, anticul Hebdomon) la sfârúitul
secolului al XIX-lea. Inscripɒia pomeneúte pe un oarecare Ioan, fiul lui Hyakinthos, care
„s-a dus la război” în calitate de campsor úi a murit în cursul unei campanii din Balcani
la data de 21 august 544 (Asdracha 1998 494-496) 81 . Acest campsor trebuie să fi avut în
grijă sa o mare cantitate de monedă de bronz, pe care o va fi obɒinut direct de la
monetărie 82 . Este puɒin probabil ca un astfel de agent militar de schimb monetar să fi
transportat cu el altceva decât nominaluri mari, folles úi jumătăɒi de follis, ceea ce se
potriveúte cu numărul mare de astfel de monede în tezaurele din nordul Balcanilor.
Aceste monede intrau apoi în circuitul monetar local, care, în zonele urbanizate, era
dominat de moneda măruntă, dekanummia, pentanummia úi minimi, prezente úi în
tezaure din Grecia. În plus, amestecul de monedă recentă cu emisiuni mai vechi, uneori
din monetării aflate la mare distanɒă (Cartagina, Antiohia), se poate explica prin
existenɒa unei rezerve pe care campsor-ul o avea la dispoziɒia sa sau cu care venea
În lotul descoperirilor monetare din agora ateniană, numărul de hemi-folles bătuɒi în atelierul
de la Salonic în vremea domniei lui Iustin al II-lea este mai mare decât toate celelalte monede
de la acel împărat (Metcalf 1962b 142). Din Grecia sunt mai multe monede din secolul al VI-lea
care provin din atelierul de la Salonic decât din orice altă regiune din Balcani.
78 „ Cei ce slujesc în marele pretoriu,” menɒionaɒi în Minunile Sf. Dimitrie, erau foarte probabil
soldaɒi în scholae sub comanda prefectului oraúului. Pentru „tinerii soldaɒi de elită” ca fiind
soldaɒi în trupele regulate, vezi Pillon 2005 57.
79 Donativul distribuit la urcarea pe tron în vremea împăratului Tiberiu II era de 9 solidi, iar cel
distribuit la fiecare 5 ani de 5 solidi (Hendy 1985 188 úi 646-647). Cu toate acestea, potrivit lui
Delmaire 1989 552, distribuirea de donativa cincinale a devenit tot mai rară după sfârúitul
secolului al V-lea.
80 Uneori soldaɒii puteau fi plătiɒi úi în bronz. E greu de crezut că banii de mâncare
(ıĲǏĮĲǈǔĲǈǉǎ ıǈĲǀıİǈǐ) pe care Mauriciu i-a tăiat în deceniul al nouălea erau plătiɒi în aur
(Theophylact Simocatta, Istoria III 1.2, ed. C. de Boor, P. Wirth, Stuttgart, 1972, 110).
81 Un agent de schimb civil (ĲǏĮȺİǅǈĲǀǐ) este pomenit de o inscripɒie funerară de la Corint,
datată fie în secolul al V-lea, fie în secolul al VI-lea (Papanikola-Bakirtzis 2002 71).
82 Micul tezaur de la Radingrad poate fi pus în legătură cu activitatea unui agent de schimb
monetar. Toate monedele din acest tezaur au fost bătute în acelaúi an (539/40) úi în aceeaúi
oficină a aceluiaúi atelier (Nicomedia), ceea ce înseamnă că ele fuseseră luate direct din
monetărie (Morrisson et al. 2006 152).
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odată cu transferul de pe alt front. Doar un astfel de scenariu poate explica apariɒia
întârziată a monedelor grele ale lui Iustinian emise între 538 úi 542 în tezaure îngropate
după moartea împăratului. Faptul că posesorii tezaurelor erau soldaɒi e confirmat úi de
asocierea monedelor cu obiecte tipice mediului militar, catarame úi fibule, cunoscute úi
din descoperiri izolate în forturile romano-bizantine din provinciile balcanice. O altă
confirmare este úi locul ales pentru îngroparea tezaurelor, adesea în zona zidurilor sau
în turnuri. Multe dintre tezaure vor fi reprezentat sume rămase între două plăɒi de
donativa, după procurarea celor necesare traiului. În afara centrelor urbane din Grecia
sau de pe ɒărmul Mării Negre, tezaurele reflectă mai puɒin economia monetară úi mai
mult distribuɒia plăɒilor militare în centrul úi nordul Balcanilor. În asemenea condiɒii,
nu este deloc surprinzător că tezaurizarea monedei de bronz încetează aproape complet
după c. 620, când Heraclius a retras ultimele trupe din Balcani, lăsând doar câteva
garnizoane în oraúe din Grecia úi estul Traciei.
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Lista figurilor
Fig. 1. Răspândirea balanɒelor datate în secolele VI-VII în Europa centrală úi de sud-est.
Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 úi respectiv, peste 1000 m. Cele mai mici
simboluri indică câte un exemplar, cele mai mari reprezintă fiecare mai mult de două
exemplare. Pentru numerotarea descoperirilor, vezi Anexa 2.
Fig. 2. Răspândirea pondurilor de bronz datate în secolul al VI-lea: x – ponduri marcate
pentru 3 solidi; cerc – ponduri marcate pentru 1 solidus; triunghi – ponduri marcate
pentru 1 semissis. Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 úi, respectiv, peste 1000
m. Cele mai mici simboluri indică câte un exemplar, cele mai mari reprezintă fiecare
mai mult de două exemplare. Pentru numerotarea descoperirilor, vezi Anexa 3.
Fig. 3. Distribuɒia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea descoperite în Peninsula
Balcanică în funcɒie de perioadele de reformă monetară. Axa verticală úi blocurile
corespunzătoare arată procentajul de monede din fiecare perioadă úi pentru fiecare
tezaur. Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565.
Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
Fig. 4. Perioadele de reformă monetară reprezentate în prima grupă de tezaure din
secolul al VI-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 1-25).
Fig. 5. Perioadele de reformă monetară reprezentate în cea de-a doua grupă de tezaure
din secolul al VI-lea úi de la începutul secolului al VII-lea descoperite în Peninsula
Balcanică (nr. 26-98).
Fig. 6. Distribuɒia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea úi de la începutul
secolului al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică în funcɒie de perioadele de
reformă monetară. Axa verticală úi blocurile corespunzătoare arată procentajul de
monede din fiecare perioadă úi pentru fiecare tezaur. Perioadele de reformă I – 498538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565; V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578580; VIII – 580-616. Pentru numerotarea tezaurelor de la 26 (la dreapta) úi până la 98
(la stânga), vezi Anexa 4.
Fig. 7. Distribuɒia monedelor din tezaure din secolul al VII-lea descoperite în Peninsula
Balcanică în funcɒie de perioadele de reformă monetară. Axa verticală úi blocurile
corespunzătoare arată procentajul de monede din fiecare perioadă úi pentru fiecare
tezaur. Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565;
V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616. Pentru numerotarea tezaurelor,
vezi Anexa 4.
Fig. 8. Perioadele de reformă monetară reprezentate în cea de-a treia grupă de tezaure
din secolul al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 99-108).
Fig. 9. Distribuɒia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea úi de la începutul
secolului al VII-lea descoperite în dioceza Oriens în funcɒie de perioadele de reformă
monetară. Axa verticală úi blocurile corespunzătoare arată procentajul de monede din
fiecare perioadă úi pentru fiecare tezaur. Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538542; III – 542-550; IV – 550-565; V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578-580; VIII –
580-616; IX – 616-625; X – 625-629; XI – 629-631.
Fig. 10. Comparaɒia valorilor cumulative ale tezaurelor din secolele VI-VII descoperite
în Peninsula Balcanică. Axa orizontală úi blocurile corespunzătoare arată fracɒiunile de
solidus (în procente) pentru fiecare perioadă de reformă monetară reprezentată în
fiecare dintre cele trei grupuri (primul grup cu tezaure ce se încheie între 512 úi 564, cel
de-al doilea cu tezaure ce se încheie între 565 úi 578 úi cel de-al treilea cu tezaure ce se
încheie între 578 úi 631). Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542550; IV – 550-565; V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616.
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Fig. 11. Analiza de corespondenɒe (correspondence analysis) a 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică, în funcɒie de tipurile de monede. Pentru
numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
Fig. 12. Detaliu din analiza de corespondenɒe a 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică: tezaure din prima grupă. Pentru numerotarea
tezaurelor, vezi Anexa 4.
Fig. 13. Detaliu din analiza de corespondenɒe a 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică: tipuri de monede din prima grupă de tezaure.
Legendă: A – atelierul monetar din Antiohia; C – atelierul monetar din Constantinopol;
IS – monedă de 16 nummia; K – hemi-follis; /K/ - atelierul monetar din Cyzic; M –
follis; N – atelierul monetar din Nicomedia; T – atelierul monetar din Salonic.
Fig. 14. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate în
secolele VI-VII úi descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele negre indică monede
bătute între 498 úi 538.
Fig. 15. Detaliu din analiza de corespondenɒe a 105 tezaure din secolele VI-VII descoperite
în Peninsula Balcanică: tezaure din cea de-a doua grupă, cu tipurile corespunzătoare de
monede. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4. Pentru legenda tipurilor de
monede, vezi Fig. 13.
Fig. 16. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate în
secolele VI-VII úi descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile alb-negru indică
monede bătute între 538 úi 542.
Fig. 17. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate în
secolele VI-VII úi descoperite în Peninsula Balcanica. Triunghiurile alb-negru indică
monede bătute între 542 úi 550.
Fig. 18. Detaliu din analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure
datate în secolele VI-VII úi descoperite în Peninsula Balcanică: tipuri asociate cu
tezaurele din cea de-a doua grupă. Cercurile înscrise în romburi indică monede bătute
între 542 úi 550.
Fig. 19. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile indică monede bătute între 550 úi 565.
Fig. 20. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monede bătute între 565 úi 570.
Fig. 21. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VIVII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monede bătute în atelierul
monetar din Constantinopol.
Fig. 22. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Cercurile indică monede bătute între 570 úi 578.
Fig. 23. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile cu punct indică monede
bătute între 578 úi 580.
Fig. 24. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile cu punct indică monedele de
20 nummia (hemi-folles).
Fig. 25. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile cu punct indică monedele de 5
nummia.
Fig. 26. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile indică tezaurele cu monede vechi.
Fig. 27. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele cu minimi.
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Fig. 28. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele cu piese de port úi
de podoabă.
Fig. 29. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monedele bătute în atelierul
monetar din Antiohia.
Fig. 30. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monedele bătute în atelierul
monetar din Cartagina.
Fig. 31. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VIVII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile indică monedele bătute în
atelierul monetar din Cyzic.
Fig. 32. Detaliu din analiza de corespondenɒe a 105 tezaure datate în secolele VI-VII úi
descoperite în Peninsula Balcanică: tezaure din cea de-a treia grupă, cu tipurile
corespunzătoare de monede. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4, iar pentru
legenda tipurilor de monede, vezi Fig. 13.
Fig. 33. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile indică monedele bătute între
580 úi 616.
Fig. 34. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile cu punct indică monedele de 40
nummia (folles).
Fig. 35. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Cercurile indică monedele bătute în atelierul
monetar din Nicomedia.
Fig. 36. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monedele bătute în atelierul
monetar din Salonic.
Fig. 37. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile indică tezaurele descoperite pe
teritoriul provinciei Macedonia.
Fig. 38. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele descoperite pe
teritoriul provinciei Dacia Mediterranea.
Fig. 39. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile alb-negru indică tezaurele
descoperite dincolo de graniɒele Imperiului, în barbaricum.
Fig. 40. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele descoperite pe
teritoriul provinciei Achaia.
Fig. 41. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VIVII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile cu cerc înscris indică tezaurele
descoperite pe teritoriul provinciilor Rhodopa úi Tracia.
Fig. 42. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile cu punct indică tezaurele
descoperite pe teritoriul provinciei Dacia Ripensis.
Fig. 43. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele descoperite pe
teritoriul provinciei Scythia Minor.
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Fig. 44. Analiza de corespondenɒe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică tezaurele descoperite pe
teritoriul provinciei Moesia inferior.
Fig. 45. Distribuɒia nominalurilor din prima grupă de tezaure din secolul al VI-lea
descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 1-25) în funcɒie de perioadele de reformă
monetară.
Fig. 46. Distribuɒia nominalurilor din cea de-a doua grupă de tezaure din secolul al VIlea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 26-98) în funcɒie de perioadele de reformă
monetară.
Fig. 47. Distribuɒia nominalurilor din cea de-a treia grupă de tezaure din secolul al VIIlea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 98-108) în funcɒie de perioadele de reformă
monetară. (nr. 99-108).
Fig. 48. Răspândirea în Europa de sud-est a tezaurelor din secolele VI-VII luate în
consideraɒie pentru analiză. Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 úi, respectiv,
peste 1000 m. Cele mai mici simboluri indică un singur tezaur, cele mai mari reprezintă
fiecare mai mult de 2 tezaure. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
Anexa 1
Inventarul tezaurelor de monede bizantine din Europa Centrală úi de Est
(sec. VI-VII)
Ultima monedă: 491-518
1. Bărzoviɒa (Bulgaria); Mušmov 1926-1927 323.
2. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1960; Morrisson et al. 2006 231-32.
3. Dolní Bousov (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 283.
4. Eleusis (Grecia); tezaur descoperit în 1992; Morrisson et al., 243.
5. Engurŋ (Letonia); tezaur descoperit în 1923; UrtŅns 1977 137.
6. Gamzigrad (Serbia); Jankoviü 1984 7-11.
7. Grizilevci (Macedonia); Mikulþiü 2002 111.
8. Osetinovo (Bulgaria); Gerasimov 1959 362.
Ultima monedă: 512-518
9. Pernik (Bulgaria); tezaur descoperit în 1979; Morrisson et al. 2006 303.
10. Zogeria (Grecia); tezaur descoperit în 1992; Galani-Krikou 1992 71.
Ultima monedă: 518-527
11. Cudalbi (România); Dimian 1957 190-91.
12. Loc necunoscut în Grecia; Bendall 1977 82.
13. Haskovo (Bulgaria); Gerasimov 1937, 324.
14. Limarîvka (Ucraina); Kropotkin 1962 35.
15. Momin brod (Bulgaria); Iurukova 1969 262.
16. Porto Rafti (Grecia); Morrisson et al. 2006 270.
17. Rakovski (Bulgaria); Tsonþev, 1960, 119.
18. ùeica Mică (România); Somogyi 2009 417-48.
19. Sofia (Bulgaria); tezaur descoperit în 1929; Mušmov 1930-1931 314.
20. Thasos (Grecia); tezaur descoperit în 1977; Picard 1979 430-32.
Ultima monedă : 522-527
21. ýervený Hrádek (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 283.
22. Ist (Croaɒia); Demo 1994 218-19.
23. Pernik (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 283.
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Ultima monedă: 527-532
24. Osenovo (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 150.
25. Hotin (Ucraina); Butnariu 1983-1985 200.
Ultima monedă: 527-538
26. Kaliakra (Bulgaria); Kuzmanov 1975 77-80.
Ultima monedă: 527-565
27. Ano Voula (Grecia); Morrisson et al. 2006 213-14.
28. Asparuhovo (Bulgaria); Mušmov 1925 254.
29. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1963; Morrisson et al. 2006 216-17.
30. Bašino selo (Macedonia); Hadji-Maneva 2006 461-62.
31. Biesenbrow (Germania); Laser 1982 106-10.
32. Bielsko (Polonia); Woáoszyn 2009 498-99.
33. ýatal dere (Bulgaria); Gerasimov 1934 470.
34. Corint (Grecia); Mattingly 1931 229-33.
35. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1930; Adelson úi Kustas 1964 162-63.
36. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1933; Adelson úi Kustas 1964 163.
37. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1937; Morrisson et al. 2006 236-37.
38. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1971; Morrisson et al. 2006 232-33.
39. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1971; Dengate 1981 175-78.
40. Deþerli (Macedonia); Morrisson et al. 2006 186.
41. Deviü (Macedonia); Mikulþiü 2002 111.
42. Dolno Kabile (Bulgaria); Gerasimov 1940-1941 282.
43. Dragoinovo (Bulgaria); Gerasimov 1950 324.
44. Gara Dolene (Bulgaria); Gerasimov 1937 319.
45. Golful Streleɒk (Ucraina); Kropotkin 1962 34.
46. Goliamo selo (Bulgaria); Gerasimov 1937 320-21.
47. Gorno Vassiliɒa (Bulgaria); Gerasimov 1979 134.
48. Histria (România); Suceveanu úi Poenaru-Bordea 1982 155-56.
49. Il’iþ (Rusia); Frolova úi Nikolaeva 1978 173-79.
50. Kailaski dol (Bulgaria); Iurukova 1969 261.
51. Kamþija (Bulgaria); Iurukova 1969 261.
52. Kaprije (Croaɒia); Demo 1994 219-21.
53. Komakovɒi (Bulgaria); Iurukova 1969 262.
54. KoĔczyce Male (Poland); Woáoszyn 2009 501.
55. Kruþe (Muntenegru); Mijoviü 1984-1985 80.
56. Luhansk (Ucraina); Kropotkin 1962 35.
57. Megara (Grecia); tezaur descoperit în 1979; Morrisson et al. 2006 257.
58. Mezek (Bulgaria); Iurukova 1969 262.
59. Mirovo gara (Bulgaria); Gerasimov 1963 260.
60. Niš (Serbia); Vinski 1968 109.
61. Oriahovo (Bulgaria); Gerasimov 1934 471.
62. Orsk (Rusia); Kropotkin 1962 26.
63. Patras (Grecia); descoperit în 1938; Morrisson et al. 2006 264.
64. Satu Nou (România); Mitrea 1983 259.
65. Solin (Croaɒia); Mirnik 1981 89.
66. Solin (Croaɒia); Mirnik 1981 89.
67. Solin (Croaɒia); Mirnik 1981 89.
68. Trud (Bulgaria); Conþev 1960 208.
69. Trypi (Grecia); Morrisson et al. 2006 286-87.
70. ɑrănþa (Bulgaria); Gerasimov 1946 238.
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71. ɑvetino (Bulgaria); Conþev 1960 208.
72. Varna (Bulgaria); tezaur descoperit în 1937; Gerasimov 1937 320.
73. Vladimirovo (Macedonia); Mikulþiü 2002 111.
74. Zacha (Grecia); Adelson úi Kustas 1964 159-61.
75. Zlatosel (Bulgaria); Gerasimov 1937 322.
Ultima monedă: 530
76. Sisak (Croaɒia); Mirnik 1981 89.
Ultima monedă: 532-537
77. Zlatni Piasaɒi (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 160-61.
Ultima monedă: 533-538
78. Megara (Grecia); tezaur descoperit în 1884; Morrisson et al. 2006 257.
Ultima monedă: 535/536
79. Puþišüe (Croaɒia); Mirnik1981 89.
Ultima monedă: 536
80. Budva (Muntenegru); Petroviü 1955 97-106.
Ultima monedă: 537/538
81. Novo selo (Macedonia); Kondijanov 1996 95-104.
82. Oreše (Macedonia); Petaþki 1996 87-93.
83. Petrochorion (Grecia); Morrisson et al. 2006 122-23.
84. Pomorie (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 143-44.
85. Prahovo (Serbia); Popoviü 1984 58.
86. Sekulica (Macedonia); Kondijanov 1987-1989 202-11.
87. Simitlij (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 193-94.
88. Suva Reka (Serbia); Gaj-Popoviü 1984 18-21.
Ultima monedă: 538-542
89. Meÿulužje (Croaɒia); Morrisson et al. 2006 342.
90. Părvomai (Bulgaria); Gerasimov 1962 227.
91. Sekulica (Macedonia); Ivaniševiü úi Kondijanov 1992 77-99.
92. Zašovice (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 286.
Ultima monedă: 538-562
93. Beoɒia (Grecia); Bendall 1993 152.
Ultima monedă: 538/539
94. Sadovik (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 305.
Ultima monedă: 539/540
95. Gjegjovë (Albania); Spahiu úi Çuni 1988 248-52.
96. Radingrad (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 152.
Ultima monedă: ca. 540
97. Kaštel Stari (Croaɒia); Mirnik 1975 161-66.
Ultima monedă: 540/541
98. Hradec Králove (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 283.
99. Praga (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 283.
Ultima monedă: 540-547
100. Žinkovy (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 284.
Ultima monedă: 541/542
101. Grnþare (Kosovo); Radiü 1991 49-56.
Ultima monedă: 542-547
102. Katunɒi (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 190.
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Ultima monedă: 542-562
103. Amphipolis (Grecia); Morrisson et al. 2006 184-85.
Ultima monedă: 542-565
104. Hadži Sinalar (Bulgaria); Christova 1993 80-92.
105. Hajduþka Vodenica (Serbia); Kondiü 1984 179-88.
106. Kötschach-Laas (Austria); Hahn 1987a 454.
107. Nestani (Grecia); Morrisson et al. 2006 261.
108. Sisak (Croaɒia); Demo 1994 225-29.
109. Trnovo (Croaɒia); Demo 1994 223-25.
Ultima monedă: 543/544
110. Kavarna (Bulgaria); Ivanov 1995 311.
111. Klinovac (Serbia); Gaj-Popoviü 1973 30-32.
112. Starîe Beljarî (Ucraina); Stoliarik 1984 136-38.
Ultima monedă: 544/545
113. Dobra (Serbia); Miniü 1984 12-17.
Ultima monedă: 545/546
114. Constanɒa (România); Mitrea 1983 239-62.
Ultima monedă: 546/547
115. Beloiarovka (Ucraina); Kropotkin 1962 36.
116. Blagoevgrad (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 185.
117. Goɒe Delþev (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 119-20.
118. Žćar nad Sázavou (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 286.
Ultima monedă: 547/548
119. Osikovo (Bulgaria); Gerasimov 1946 237.
Ultima monedă: 548/549
120. Godiaþevo (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 186-87.
Ultima monedă: 550/551
121. Smolian (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 138.
Ultima monedă: 551/552
122. Selce (Macedonia); Morrisson et al. 2006 208-09.
Ultima monedă: 552/553
123. Garmen (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 301.
Ultima monedă: 552-562
124. Adam Zagliveriou (Grecia); Morrisson et al. 2006 183 ɇi 228-29.
125. Atena (Grecia); Weller úi Metcalf 1969 311-14.
126. Stari Slankamen (Serbia); Morrisson et al. 2006 345.
Ultima monedă: 553/4
127. ùumen (Bulgaria); Vladimirova-Aladžova 1998 27-29.
Ultima monedă: 555/6
128. Pavelsko (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 137.
129. Riahoveɒ (Bulgaria); Băþvarov 1990 33-34 úi 39-40.
Ultima monedă: 556/7
130. Malo Golubinje (Serbia); Popoviü 1984 58-59.
131. Plumbuita (România); Oberländer-Târnoveanu 2002 168-69.
Ultima monedă: 555-565
132. Barovo (Macedonia); Morrisson et al. 2006 332.
Ultima monedă: 557/8
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133. Zelenigrad (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 309-10.
Ultima monedă: 557-562
134. Skaþinci (Macedonia); Lilþiü úi Adžievski 1999 73-80.
Ultima monedă: 559-565
135. Turnov (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 283.
Ultima monedă: 562/3
136. Batareiata (Bulgaria); Ivanov 2004 197-202.
137. Teteven (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 330.
Ultima monedă: 562-565
138. Niš (Serbia); Popoviü 1984 59-61.
Ultima monedă: 563/4
139. Capul ùabla (Bulgaria); Torbatov 2002-2003 22-6.
140. Cariþin Grad (Serbia); Popoviü 1984 61-63.
141. Slatine (Croaɒia); Maroviü 1986 285-308.
Ultima monedă: 565/6
142. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1965; Morrisson et al. 2006 238.
Ultima monedă: 565-578
143. Argos (Grecia); tezaur descoperit cândva între 1892 úi 1895; Morrisson et al.
2006 214-15.
144. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1933; Morrisson et al. 2006 218-19.
145. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1933; Morrisson et al. 2006 220.
146. Batulija (Bulgaria); Gerasimov 1934 467.
147. Blatnica (Bosnia úi Herɒegovina); Demo 1994 235-6.
148. Boreɒ (Bulgaria); Gerasimov 1937 318.
149. Corint (Grecia); tezaur descoperit în 1971; Dengate 1981 153-75.
150. Eleusis (Grecia); tezaur descoperit în 1992; Morrisson et al. 2006 244.
151. Eleusis (Grecia); Morrisson et al. 2006 244-45.
152. Grbavec (Macedonia); Mikulþiü 2002 319.
153. Grabovnik-Vrtljak (Bosnia úi Herɒegovina); Demo 1994 233-35.
154. Kenchreai (Grecia); tezaur descoperit în 1963; Hohlfelder 1973 89-101.
155. Kolín (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 282.
156. Nanoviɒa (Bulgaria); Gerasimov 1979 140.
157. Nova Nadežda (Bulgaria); Gerasimov 1937 322.
158. Olympia (Grecia); tezaur descoperit în 1876 sau 1877; Morrisson et al. 2006 261-62.
159. Loc necunoscut în Pelopones (Grecia); Metcalf 1988 107.
160. Pinios (Grecia); Avramea 1983 66.
161. Pliska (Bulgaria); Gerasimov 1957 325.
162. Popovo (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 151.
163. Pustogradsko (Stobi, Macedonia); Morrisson et al. 2006 209.
164. ùumen (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 155-56.
165. Silistra (Bulgaria); tezaur descoperit în 1986; Morrisson et al. 2006 155.
166. Stan (Bulgaria); Vladimirova-Aladžova 2003a 116.
167. Teba (Grecia); tezaur descoperit în 1932; Morrisson et al. 2006 285-86.
168. Salonic (Grecia); Morrisson et al. 2006 199.
169. Zogeria (Grecia); tezaur descoperit în 1979; Morrisson et al. 2006 278.
Ultima monedă: 565/578?
170. Sofia (Bulgaria); Iurukova 1969 261.
Ultima monedă: 567/8
171. Topalu (România); Dimian 1957 191-92; Poenaru-Bordea 1976 207.
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Ultima monedă: 567-578
172. Brkaþ (Croaɒia); Miškec 2002 62-63.
Ultima monedă: 568/9
173. Cariþin Grad (Serbia); Popoviü 1984 63-64.
174. Teba (Grecia); tezaur descoperit în 1995; Galani-Krikou 1998 165-66.
Ultima monedă: 568-585
175. Tekija (Serbia); Morrisson et al. 2006 329.
Ultima monedă: 569/70
176. Cariþin Grad (Serbia); tezaur descoperit în 1952; Popoviü 1984 64-66.
177. Cariþin Grad (Serbia); tezaur descoperit în 1975; Popoviü 1984 66-67.
178. Laurion (Grecia); Morrisson et al. 2006 254-55.
179. Spata (Grecia); Morrisson et al. 2006 276.
180. Vodno (Macedonia); Mikulþiü 2002 110.
Ultima monedă: 570/1
181. Cariþin Grad (Serbia); tezaur descoperit în 1979; Popoviü 1984 68-9.
182. Maþvanska Mitrovica (Serbia); Dautova-Ruševljanin 1981 71.
183. Pirot (Serbia); Popoviü 1984 69-70.
Last 571/2
184. Arnoldstein (Austria); Hahn 1987a 454.
185. Dolno Sahrane (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 128-29.
186. Novo Machala (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 133-34.
187. Orchomenos (Grecia); Morrisson et al. 2006 262.
188. Pateleniɒa (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 235-36.
189. Thasos (Grecia); tezaur descoperit în 1957; Picard 1979 450 úi 453.
Ultima monedă: 572/3
190. Bašino selo (Macedonia); Morrisson et al. 2006 206.
191. Vojnica (Macedonia); Hadji-Maneva 2006 459-61.
192. Biala reka (Bulgaria); Gerasimov 1950 320.
193. Braɒigovo (Bulgaria); Iurukova 1969 262.
194. Goliama Kotloviɒa (Bulgaria); Iurukova 1969 262.
Ultima monedă: 573/4
195. Baniska (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 145-46.
196. Bozikas (Grecia); Avramea 1983 60.
197. BohouĖovice (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 284.
198. Hlinsko (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 284.
199. Leskovac (Serbia); Morrisson et al. 2006 301-02.
200. Silistra (Bulgaria); tezaur descoperit în 1960; Morrisson et al. 2006 154.
Ultima monedă: 574/5
201. Belovo (Bulgaria); tezaur descoperit în 1978; Morrisson et al. 2006 124-25.
202. Belovo (Bulgaria); tezaur descoperit în 1977; Morrisson et al. 2006 123-24.
203. Majsan (Croaɒia); Mirnik 1982 141-46.
204. Murighiol (România); tezaur descoperit în 1982; Opaiɒ 1991 457-83.
205. Zagrade (Bulgaria); Penþev 2000 95-106.
Ultima monedă: 575/6
206. Agios Nikolaos (Grecia); Morrisson et al. 2006 248-49.
207. Brza Palanka (Serbia); Jovanoviü 1984 31-38.
208. Kenchreai (Grecia); tezaur descoperit în 1963; Hohlfelder 1970 68-72.
209. Mantinea (Grecia); Morrisson et al. 2006 256.
Ultima monedă: 576/7
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210. Murighiol (România); tezaur descoperit în 1985; Opaiɒ 1991 478-79.
211. Nemea (Grecia); Morrisson et al. 2006 250.
212. Sandanski (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 191-92.
213. Teba (Grecia); tezaur descoperit în 1995; Galani-Krikou 1998 166.
214. Zogeria (Grecia); tezaur descoperit în 1992; Galani-Krikou 1992 71.
Ultima monedă: 577/8
215. Boljetin (Serbia); Popoviü 1984 71-72.
216. Gropeni (România); Dimian 1957 193-94.
217. Koutsi (Grecia); Morrisson et al. 2006 260.
218. Megara (Grecia); Morrisson et al. 2006 258.
219. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1936; Morrisson et al. 2006 322.
Ultima monedă: 578/9
220. Varna (Bulgaria); tezaur descoperit în 1950; Morrisson et al. 2006 156-57.
221. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1936; Iurukova 1992 295-99.
222. Veliko Orašje (Serbia); Gaj-Popoviü 1984 23-26.
Ultima monedă: 578-582
223. Grabovnik (Bosnia úi Herɒegovina); Mirnik 1981 88.
224. Gerþe bunar (Bulgaria); Mušmov 1928-1929 382.
225. Guberevac (Serbia); Morrisson et al. 2006 341-42.
226. Hinog (România); Poenaru-Bordea úi Ocheúeanu 1983-1985 177-80.
227. Pustogradsko (Stobi, Macedonia); tezaur descoperit în 1981; Morrisson et al.
2006 209-10.
228. Resenovo (Bulgaria); Mušmov 1928-1929 382.
229. Salonic (Grecia); Oikonomidou-Karamesini úi Touratsoglou 1979 294-310.
230. Vodno (Macedonia); Morrisson et al. 2006 335.
231. Zogeria (Grecia); tezaur descoperit în 1995; Morrisson et al. 2006 279-80.
232. Slava Rusă (România); Poenaru-Bordea úi Mitrea 1989 265.
Ultima monedă: 579-582
233. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1971; Kroll, Miles úi Miller 1973 301-02.
Ultima monedă: ca. 580
234. Argos (Grecia); Morrisson et al. 2006 215-16.
Ultima monedă: 580/1
235. Veliko Gradište (Serbia); Popoviü 1984 75-77.
Ultima monedă: 581/2
236. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1936; Metcalf 1962 144.
237. Hărleɒ (Bulgaria); Morrisson et al. 2006.
238. Sofia (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 306-07.
Ultima monedă: 582/3
239. Agia Kyriaki (Grecia); Morrisson et al. 2006 268-69.
240. Argos (Grecia); tezaur descoperit în 1983; Morrisson et al. 2006 216.
241. Kopriveɒ (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 148-49.
242. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1936; Morrisson et al. 2006 321.
Ultima monedă: 582-600
243. Apidea (Grecia); Morrisson et al. 2006214.
244. Baþki Monostor (Serbia); Somogyi 1997 26.
245. Bela Palanka (Serbia); Morrisson et al. 2006 294.
246. Histria (România); tezaur descoperit în 1950; Suceveanu úi Poenaru-Bordea 1982
157-58.
247. Patras (Grecia); tezaur descoperit în 1986; Moutzali 2002 183.
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248. Troianul (România); Oberländer-Târnoveanu 2004 353.
249. Samarinovac (Serbia); Morrisson et al. 2006 327.
250. Zogeria (Grecia); Galani-Krikou 1992 69.
Ultima monedă: 583/4
251. Abrit (Bulgaria); Torbatov 1998 64-69.
252. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1908; Morrisson et al. 2006 225-26.
253. Bitola (Macedonia); Janakievski 1978 189-96.
254. Bitola (Macedonia); Janakievski 1978 196-98.
255. Eleusis (Grecia); tezaur descoperit în 1893; Morrisson et al. 2006 246-7.
256. Isthmia (Grecia); tezaur descoperit în 1954; Morrisson et al. 2006 249-50.
257. Kleitoria (Grecia); Morrisson et al. 2006 253-54.
258. Priolithos Kalavryton (Grecia); Morrisson et al. 2006 271-72.
259. Scupi (Macedonia); Hadji-Maneva 2009 49.
260. Pustogradsko (Stobi, Macedonia); tezaur descoperit în 2005; 2009 49.
261. Pustogradsko (Stobi, Macedonia); tezaur descoperit în 1981; Hadji-Maneva 2009 49.
262. Vid (Croaɒia); Maroviü 1988 295-316.
Ultima monedă 584/5
263. Adamclisi (România); Ocheúanu 1995 163-82.
264. Baba (Macedonia); Kepeski 1977 181-93.
265. Goren Kozjak (Bargala, Macedonia); Aleksova 2001 97-98.
266. Pellene (Grecia); tezaur descoperit în 1936; Morrisson et al. 2006 266.
Ultima monedă: 584-600
267. Belovo (Macedonia); Morrisson et al. 2006 126.
268. Eleusis (Grecia); Morrisson et al. 2006 245.
269. Iambol (Bulgaria); tezaur descoperit în 1977; Tanþeva-Vasileva 1991 83-90.
270. Provadija (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 151-2.
271. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1934; Morrisson et al. 2006 326.
272. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1937; Morrisson et al. 2006 325.
273. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1936; Morrisson et al. 2006 324.
274. Sadoveɒ (Bulgaria); tezaur descoperit în 1936; Morrisson et al. 2006 322-23.
Ultima monedă: 585/6
275. Jălăd (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 158-60.
Ultima monedă: 586/7
276. Ohrid (Macedonia); Morrisson et al. 2006 291-92.
Ultima monedă: 588/9
277. Iambol (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 131.
Ultima monedă: 590/1
278. Adamclisi (România); tezaur descoperit în 1993; Bogdan-Cătăniciu úi PoenaruBordea 1996-1997 85-95.
Ultima monedă: 591/2
279. Câúla (România); Oberländer-Târnoveanu 2003 377.
Ultima monedă: 594/5
280. Histria (România); tezaur descoperit în 1950; Preda úi H. Nubar 1973 229-31.
281. Unirea (România); Dimian 1957 413-416.
282. Veliki Gradac (Serbia); Miniü 1984 39-47.
Ultima monedă: 595/6
283. Bosman (Serbia); Kondiü 1984 51-54.
284. Cariþin Grad (Serbia); Morrisson et al. 2006 299.
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285. Rakita (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 316.
286. Reseleɒ (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 317-18.
Ultima monedă: 597/8
287. Belovo (Macedonia); Morrisson et al. 2006 125-26.
288. Histria (România); tezaur descoperit în 1954; Preda úi Nubar 1973 228-9.
289. Horgeúti (România); Căpitanu 1971 253-69; Buzdugan 1973 47-53.
Ultima monedă: 599/600
290. Movileni (România); Iliescu 1975 20-31.
Ultima monedă: 600/1
291. Histria (România); tezaur descoperit în 1950; Preda úi Nubar 1973 231.
Ultima monedă: 601/2
292. Bălgarevo (Bulgaria); Gerasimov 1962 229.
Ultima monedă: 606/7
293. Kluk (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 284.
Ultima monedă: 607/8
294. Chalkis (Grecia); Morrisson et al. 2006 231.
Ultima monedă: 607-609
295. Malaisina (Grecia); Morrisson et al. 2006 255.
296. Paiania (Grecia); Morrisson et al. 2006 263.
Ultima monedă: 609/10
297. Patras (Grecia); tezaur descoperit în 1987; Morrisson et al. 2006 265.
Ultima monedă: 602-610
298. Bernecze (Ungaria); Rómer 1864 164.
299. Goren Kozjak (Bargala, Macedonia); Hadji-Maneva 2009 49.
300. Kupušina (Serbia); Somogyi 1997 242 62 úi 138-139.
301. Pellene (Grecia); tezaur descoperit în 1982; Morrisson et al. 2006 267.
302. Vasaras (Grecia); Morrisson et al. 2006 287.
Ultima monedă: 610/1
303. Râncăciov (România); Poenaru-Bordea úi Dicu 1989 79.
Ultima monedă: 610-613
304. Bakırköy (Turcia); Morrisson et al. 2006 118.
Ultima monedă: 613
305. Cariþin Grad (Serbia); tezaur descoperit în 1953; Morrisson et al. 2006 80-81.
Ultima monedă: 614/5
306. Sofia (Bulgaria); Boþkova 2000 18-37.
Ultima monedă: 615/6
307. Nea Anchialos (Grecia); Metcalf 1962 21-2.
308. Politika-Psachna (Grecia); Metcalf 1962 22.
Ultima monedă: 613/616
309. Sane (Grecia); Morrisson et al. 2006 192-3.
310. Varna (Bulgaria); tezaur descoperit în 1963; Lazarenko 1998-1999 151, 152 úi 156.
Ultima monedă: 617/8 ?
311. Thasos (Grecia); Picard 1979 451-52.
Ultima monedă: 619/20
312. Solomos (Grecia); tezaur descoperit în 1938; Morrisson et al. 2006 274-75.
Ultima monedă: 613-629
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313. Catalça (Turkey); Morrisson et al. 2006 118-19.
314. Firtuúu (România); Morrisson et al. 2006 416-17.
315. Nesebăr (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 141.
316. Potkom (Bosnia úi Herɒegovina); Mirnik 1990 163-71.
317. Valandovo (Macedonia); Mikulþiü 2002 112.
Ultima monedă: 615-624
318. Thasos (Grecia); tezaur descoperit în 1979; Morrisson et al. 2006 198.
Ultima monedă: 615-629
319. Bartîm (Rusia); Kazamanova 1957 70-76.
320. ùestakovo (Rusia); Kropotkin 1962 26.
Ultima monedă: 615-638?
321. Akalan (Turcia); Iurukova 1992a 10-16.
Ultima monedă: 616-625
322. Solomos (Grecia); tezaur descoperit în 1956; Morrisson et al. 2006 274.
323. Udeúti (România); Gogu 1999-2001 296-97.
Ultima monedă: 629-632
324. Gorna Oriahoviɒa (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 274.
Ultima monedă: 630/1
325. Solin (Croaɒia); Maroviü 2006a 253-72.
Ultima monedă : 633/4
326. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1972; Morrisson et al. 2006 227.
Ultima monedă: 630-641
327. Maistrov (Ucraina); Kropotkin 1962 31-32.
Ultima monedă: ca. 641
328. Makuhîvka (Ucraina); Kropotkin 1962 178.
Ultima monedă: 641-668
329. Hrozová (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 286.
Ultima monedă: 651-657
330. PodČbrady (Cehia); Kuna úi Profantová 2005 284.
Ultima monedă: 655-658
331. Obârúeni (România); Morrisson et al. 2006 422-23.
Ultima monedă: 659-668
332. Drăgăúani (România); Butnariu 1983-1985 230.
333. Valandovo (Macedonia); Radiü 1994 78-80.
Ultima monedă: 662-667
334. Gradec (Macedonia); Hadji-Maneva 2009 51.
Ultima monedă: 668/9
335. Zemiansky Vrbovok (Slovacia); Radomersky 1953 109-22; Fiala 1986 15-20.
Ultima monedă: ca. 668
336. Atena (Grecia); tezaur descoperit în 1876; Morrisson et al. 2006 227-28.
337. Nerežišþe (Croaɒia); Buliü 1920 199.
Ultima monedă: 669-673
338. Sukko (Rusia); Golenko 1965 162-65.
Ultima monedă: 668-685
339. Piua Petrii (România); Yannopoulos 1978 105.
340. Vârtop (România); Mitrea 1977 380-81.
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Ultima monedă: 674-681
341. Galaɒi (România); Morrisson et al. 2006 168.
342. Priseaca (România); Mitrea 1975 113-25.
343. Sofia (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 357.
Ultima monedă: 685-695
344. Hellmonsödt (Austria); Hahn 1987a 458.
345. Varna (Bulgaria); Morrisson et al. 2006 158.
346. Nesebăr (Bulgaria); Penþev 1991 5-9.
Anexa 2
BalanĠe din secolele VI-VII descoperite în Europa Centrală ɇi de Est
1. Bitola (Macedonia); descoperită în cetatea romano-bizantină Heraclea Lyncestis;
Džordžievska 1997 71; 69 fig. 3.9.
2. Brno, Moravia (Cehia); descoperită în 1931 într-un mormânt de înhumaĠie împreună
cu unelte de meɇteɇugar (ciocan, pilă, cleɇte, unealtă de scobit, nicovală ɇi sfredel),
greutăĠi de piatră ɇi plumb ɇi arme (vârf de suliĠă); Daim, Mehofer ɇi Tobias 2005 20405 and 206; 218 fig. 4.4.
3. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); 3 braɒe de balanɒă fragmentare descoperite în
timpul săpăturilor în cartierul sud-vestic al oraɇului de jos; Bavant 1990 pl. 44.296-98,
300-01; 244 fig. 172; 245 fig. 173.
4. Dragoinovo, Plovdiv (Bulgaria); descoperită într-un tezaur monetar; Gerasimov
1950 324.
5. Garvăn, Tulcea (România); balanĠă de bronz descoperită în 1946 într-o clădire
romano-bizantină; doar braɒul ɇi două cârlige s-au păstrat; autorul a semnalat prezenĠa
literei Ǆ pe braĠul balanĠei, de unde a tras concluzia potrivit căreia unitatea de măsură
folosită a fost uncia, mergînd până la 60 de libre (19.647 kg). Pe braĠ se poate citi
inscripĠia +ƪƴƭƷƳƸưƪƴƧƵƹƳƯƪƻƹīƪƵƳƱƷƭƳƸ (+ਥƴ Ĳǎ૨ ǋ(İ)Ǆ(ƾǊǊǎǑ) ਥȺƾǏǒ(ǎǑ)
ȺǗǊİǔ īİǏǎǌĲǁǎǑ), ce ar putea să se refere la Gerontios, eparhul Constantinopolului în
ultimii ani de domnie a lui Iustinian (ca. 560); ùtefan 1950 152-62; 153 fig. 1.
6. Gornji Streoc, lângă Vuþitrn (Kosovo); braɒ complet; Ivaniševiþ ɇi Špehar 2005 141;
140 fig. 4.1.
7. Hajduþka Vodenica, lângă Negotin (Serbia); descoperită într-un tezaur monetar,
împreună cu greutăĠi de bronz; Kondiü 1984 179-88.
8. HegykĘ, GyĘr-Sopron (Ungaria); descoperit în mormântul 34; Bóna 1961 41.
9. Jelica, lângă ýaþak (Serbia); două pârghii fragmentare descoperite în cetatea
romano-bizantină; Milinkoviü 2001 124 fig. 38.3, 4.
10. Jutas, Veszprém (Ungaria); balanĠă de bronz descoperită în mormântul 166, împreună
cu 2 exagia (una de bronz, celalată de sticlă) ɇi unelte de meɇteɇugar (pile, sfredel,
cleɇte, unealtă de scobit) Rhé ɇi Fettich 1931 32; pl. 8.16-17.
11. Kölked-Feketekapu, Baranya (Ungaria); descoperită în mormântul 373, necropola A;
Garam, 2001 pl. 121.2.
12. Kranj (Slovenia); braĠ fragmentar de bronz descoperit în mormântul 11, împreună
cu arme (sabie ɇi pumnal) ɇi unelte de meɇteɇugar (daltă) (chisel); Stare 1980 106; pl.
8.10.
13. Kranj (Slovenia); descoperită în mormântul 595 împreună cu o greutate de bronz;
Stare 1980 123; pl. 127.1.
14. Kunszentmárton, Jász-Nagykun-Szolnok county (Ungaria); descoperită într-un
mormânt "princiar" împreună cu arme, unelte de meɇteɇugar ɇi greutăĠi de bronz;
Csallany 1933; Garam 2001 pl. 120.1.
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15. Montana (Bulgaria); balanĠă de bronz; pârghie, lanĠuri ɇi cârlige; Aleksandrov 1987
66-80; fig. 35.
16. Niš (Serbia); descoperită într-un tezaur monetar, împreună cu o matriĠă de fier, un
cercel de bronz cu pandantiv poliedric ɇi un ac de bronz cu lanĠ ɇi cruce; Vinski 1968
109.
17. Olympia (Grecia); două cârlige de balanĠă descoperite în clădirea cercetată în 1878,
situată între colɒul nord-vestic al palaestrei ɇi poarta Gymnasium-ului din Olympia;
Völling 1996 397 fig. 6.
18. Pazarište, lângă Novi Pazar (Serbia); braɒ complet descoperit în nivelul de
deasupra podelei bazilicii trinavate de pe malul râului; Popoviü " 1997 100 fig. 9.
19. Pókaszepetk, Zala (Ungaria); descoperită în mormântul 360; Sós ɇi Salamon 1995
pl. 22.13.
20. Polhov Gradec, lângă Ljubljana (Slovenia); Vinski 1971 388.
21. Prahovo, lângă Negotin (Serbia); braɒ fragmentar de bronz; Jankoviü 1981 213-14 ɇi
pl. 19.1-3.
22. Razgrad (Bulgaria); balanĠă completă de bronz; Ivanov ɇi Stoianov 1985 fig. 56.
23. Razgrad (Bulgaria); braɒ ɇi talgere de bronz descoperite într-un mic tezaur; Dzanev
2004 207-08 and 208 fig. 1.
24. Rogatac, lângă Novi Pazar (Serbia); braɒ complet descoperită în cetatea de la
Kulina; Premoviü-Aleksiü 2004 175; 169 pl. 3.8.
25. SadoveĠ, lângă Pleven (Bulgaria); 4 braɒe fragmentare descoperite în timpul
săpăturilor coordonate de Ivan Velkov în 1935/1936 în cetatea de la Golemanovo kale;
una dintre ele poartă inscripĠia +ƪVCT[AX]IOV; Uenze 1992 437-55; pls. 33.9, 34.1,
136.13 ɇi 137.1.
26. SadoveĠ, lângă Pleven (Bulgaria); braɒe fragmentare descoperite la Sadovsko kale;
Velko 1935 149-58 and pl. 4.5; Uenze 1992 pl. 33.10 and 12-13.
27. Salona (CroaĠia); Vinski 1971 388.
28. Sisak (CroaĠia); Vinski 1971 388.
28. Stopiþe, near Novo Mesto (Slovenia); Vinski 1971 388.
29. Szolád, Somogy (Ungaria); talger descoperit în mormântul 13 împreună cu o sabie;
Freeden ɇi Vida 2005 372; 371 fig. 7.4.
30. Vranje, lângă Sevnice (Slovenia); Vinski 1971 388.
31. Zbelovsko Goro, lângă Celje (Slovenia); descoperită într-un tezaur de unelte de fier
(teslă, cleúte, sfredel) din cetatea de la Ljubiþna; Bitenc ɇi Knific 2001 58.
32. Jegliɒa, Vidin (Bulgaria); balanĠă de bronz descoperită în cetatea romano-bizantină;
Gerasimov 1946 203-05; 204 fig. 110.
Anexa 3
Ponduri de bronz pentru 3 solidi, 1 solidus ɇi, respectiv, 1 tremissis
descoperite în regiunea balcanică
1. Abrit, Dobrici (Bulgaria); pond rectangular, marcat Nī (3 solidi; 12,96 gr); pond
pătrat, marcat N (1 solidus; 4,38 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus; 1,43 gr);
Torbatov 1998 64-65; 67 pl. 1.7-9.
2. Abrit, Dobrici (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,29 gr;
Dzanev 2004 208.
3. Bălgarevo, Dobrici (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat B (1 semissis); 2,12
gr; Minþev 2008 11.
4. Borovan, Vraɒa (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat (1 solidus); 4,29 gr.;
Mašov 1997 60.
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5. Butan, Vraɒa (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); pond
neprecizată (4 exemplare); Antonov 2005 23; 27 fig. 9.5, 7-9.
6. Butrint, lângă Saranda (Albania); pond pătrat, marcat N (1 solidus); 4 gr; Guest
et alii 2004 295; 296 fig. 16.8.
7. Corint (Grecia); pond pătrat, marcat N (1 solidus); pond neprecizat; Davidson
1952 205, 209 ɇi pl. 94.1590.
8. Devnia, Varna (Marcianopolis, Bulgaria); pond pătrat, marcat N (1 solidus); 5,61
gr.; Minþev 2008 14.
9. Dragoevo, ùumen (Bulgaria); pond pătrat, marcat B (1 semissis); Minþev 2008 12.
10. Gornji Streoc, lângă Vuþitrn, Kosovo (Serbia); pond pătrat, marcat N (1 solidus;
4,02 gr.); pond pătrat, marcat N (1 solidus; 3,85 gr); Ivaniševiþ ɇi Špehar 2005 142
fig. 5.2, 3.
11. Hajduþka Vodenica, lângă Negotin (Serbia); formă ɇi pond neprecizate; Kondiü
1984 179-88.
12. Kamen vrăh, Iambol (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,32
gr.; Karailiev 2008 42.
13. Kiten, Varna (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat B (1 semissis); 2,01 gr;
Minþev 2008 11.
14. Lomniɒa, Trăn (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,32 gr.;
Paunov 2005 105.
15. Markovo, Ɇumen (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,22 gr.;
Minþev 2008 14.
16. Modrište, lângă Makedonski Brod (Macedonia); pond pătrat, marcat N (1 solidus);
pond neprecizat; Lilþiü 1996 83
17. OdărĠi, Dobrici (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,31 gr;
Minþev 2008 14.
18. Onogur, Dobrici (Bulgaria); pond rectangular de bronz, marcat Nī (3 solidi; 11,27
gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus); 4,01 gr; Iotov 1988 18 ɇi pl. 1.
19. Osmar, Ɇumen (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,37 gr.;
Minþev 2008 14.
20. Partizani, Varna (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,33 gr;
Minþev 2008 13.
21. Pernik (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus), 4,167 gr; pond pătrat,
marcat N (1 solidus), 4,274 gr; pond pătrat, marcat N (1 solidus), 4,32 gr; Paunov 2005
105 ɇi 110 pl. 1.17, 18; Iurukova 1980 273 ɇi pl. 28.2.
22. Prahovo, lângă Negotin (Serbia); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus), 4,90
gr.; pond pătrat, marcat N (1 solidus), 4,30 gr.; pond pătrat, marcat N (1 solidus), 4 gr.;
Jankoviü 1981 pl. 17. 7, 9, 10.
23. Razgrad (Abritus, Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 2,14 gr.;
Dzanev 2004 208.
24. Regiana, în Kozlodui (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus), 4,20
gr; pond pătrat, marcat N (1 solidus), 4,20 gr.; pond pătrat, marcat N (1 solidus), 4,35
gr; Mašov 1997 58 ɇi 60.
25. RiahoveĠ, Gorna OriahoviĠa (Bulgaria); pond pătrat, marcat (1 solidus, 4,16 gr);
pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,25 gr); Vladimirova 1985 27-28; 24 pl. 1.3, 8.
26. Ɇumen (Bulgaria); pond pătrat, marcat Nī (3 solidi, 12,6 gr); pond pătrat, marcat
N (1 solidus, 4,12 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,32 gr); pond pătrat, marcat N
(1 solidus, 4,20 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus); Vladimirova 1985 28; 24 pl. 1.4-6;
25 pl. 2.3; Mašov 1997 60.
27. Silistra (Bulgaria); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,07 gr); pond pătrat, marcat
N (1 solidus, 4,33 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,26 gr); pond pătrat, marcat N
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(1 solidus, 3,60 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,36 gr); pond pătrat, marcat N (1
solidus, 3,84 gr); Vladimirova 1985 27; 24 pl. 1.1; Iotov 1988 18; 19 pl. 1.
28. Skaþinci, lângă Veles (Macedonia); pond de bronz (?) marcat B (1 semissis); 2,15 gr;
Lilþiü ɇi Adžievski 1999 73.
29. Stan, Shumen (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,18 gr.;
Minþev 2008 14.
30. Stanata, Shumen (Bulgaria); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4 gr); Vladimirova
1985 28; 24 pl. 1.7.
31. Sveti Nikola, Dobrici (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat B (1 semissis); 2,16
gr; Minþev 2008 11.
32. Variana, Oriahovo (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat N (1 solidus); 4,35 gr;
Mašov 1997 60.
33. Voivoda, ùumen (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat B (1 semissis); Minþev
2008 11-12.
34. Jelăd, ùumen (Bulgaria); pond pătrat de bronz, marcat B (1 semissis); 2,06 gr;
Minþev 2008 11.
35. Loc de descoperire necunoscut (probabil in Bulgaria); pond pătrat de bronz,
marcat N (1 solidus, 3,48 gr.); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 5,70 gr); pond pătrat,
marcat N (1 solidus, 4,26 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 3,43 gr); pond pătrat,
marcat N (1 solidus, 4,28 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 3,98 gr); pond pătrat,
marcat N (1 solidus, 4,06 gr); Minþev 2008 14-15.
36. Loc de descoperire necunoscut (probabil Grecia); pond pătrat, marcat Nī (3 solidi,
13,40 gr.); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,41 gr.); pond pătrat, marcat N (1 solidus,
4,39 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,38 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus,
4,33 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,32 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus,
4,27 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 4,25 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus,
3,97 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus, 3,84 gr); pond pătrat, marcat N (1 solidus,
3,73 gr); Vasilopoulou 1983 262-63.
Anexa 4
Lista tezaurelor folosite pentru analiza statistică (Fig. 48)
1. Pernik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 303.
2. Cudalbi, Galaɒi (România); Morrisson et alii 2006 414-15.
3. Pernik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 303-04.
4. Osenovo, Varna (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 150.
5. Zlatni Piasaɒi, Dobrici (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 160.
6. Novo Selo, lângă Strumica (Macedonia); Kondijanov 1996 95-104.
7. Petrochorion, Xanthi (Grecia); Morrisson et alii 2006 122-23.
8. Pomorie, Burgas (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 143-44.
9. Prahovo, lângă Negotin (Serbia); Popoviü 1984 58.
10. Gjegjovë, Berat (Albania); Spahiu ɇi Çuni 1988 248-52.
11. Radingrad, Razgrad (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 152.
12. Grnþare, lângă Prishtinë (Kosovo); Radiü 1991 49-56.
13. Klinovac, lângă Vranje (Serbia); Gaj-Popoviü 1973 30-32.
14. Starîe Beljarî, Odessa (Ucraina); Stoliarik 1992 63.
15. Dobra, lângă Negotin (Serbia); Miniü 1984 12-17.
16. Constanɒa (România); Mitrea 1983 239-262; Poenaru-Bordea úi Nicolae 1986-1991
101-15.
17. Blagoevgrad (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 185.
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18. Goɒe Delþev (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 119-20.
19. Godiaþevo, Blagoevgrad (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 186-87.
20. Garmen, Kiustendil (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 301.
21. Stari Slankamen, Perlez, Vojvodina (Serbia); Morrisson et alii 2006 345.
22. Riahoveɒ, Veliko Tărnovo (Bulgaria); Băþvarov 1990 33-34 ɇi 39-40.
23. Malo Golubinje, lângă Negotin (Serbia); Popoviü 1984 58-59.
24. Skaþinci, lângă Veles (Macedonia);Lilþiü ɇi Adžievski 1999 73-80.
25. Batareiata, Varna (Bulgaria); Ivanov 2004 197-202.
26. Niš (Serbia); Popoviü 1984 59-61.
27. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 61-63.
28. Atena (Grecia); Metcalf 1962 155-56.
29. Atena (Grecia); Metcalf 1962 138-41.
30. Eleusis, Attica (Grecia); Morrisson et alii 2006 244-45.
31. Kenchreai, Corinthia (Grecia); Morrisson et alii 2006 252-53.
32. SadoveĠ, Pleven (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 322.
33. Teba, Viotia (Grecia); Morrisson et alii 2006 285-86.
34. Salonic (Grecia); Morrisson et alii 2006 199.
35. Topalu, Constanɒa (România); Poenaru-Bordea 1976 207; Morrisson et alii 2006
179-80.
36. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 63-64.
37. Tekija, lângă Negotin (Serbia); Popoviü 1984 72-75.
38. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 66-67.
39. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 64-66.
40. Laurion, Attica (Grecia); Morrisson et alii 2006 254-55.
41. Spata, Attica (Grecia); Morrisson et alii 2006 276.
42. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü, "Petits trésors,“ (see no. 9 68-69.
43. Pirot (Serbia); Popoviü 1984 69-70.
44. Dolno Sahrane, Stara Zagora (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 128-129.
45. Nova Mahala, Pazardžik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 133-134.
46. Thasos (Grecia); Picard 1979 450 and 453.
47. Bašino selo, lângă Veles (Macedonia); Hadji-Maneva 2006 461-62.
48. Vojnica, lângă Veles (Macedonia); Hadji-Maneva 2006 459-61.
49. Leskovac (Serbia); Morrisson et alii 2006 301-02.
50. Silistra (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 154.
51. Belovo, Pazardžik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 123-24.
52. Belovo, Pazardžik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 124-5.
53. Insula Majsan, lângă Dubrovnik (Croatia); Mirnik 1985 88 and 93-94.
54. Murighiol, Tulcea district (România); Opaiɒ 1991 477-78.
55. Zagrade (fost Hisarlăka), în Gărmen, Blagoevgrad (Bulgaria; =Nicopolis ad
Nestum); Penþev 1988 24-38 (cu identificări diferite); Penþev 2000 95-106 (doar 137
monede, fără exemplare de 1 nummion).
56. Agios Nikolaos, Arcadia (Grecia); Morrisson et alii 2006 248.
57. Brza Palanka, lângă Negotin (Serbia); Jovanoviü 1984 31-35.
58. Kenchreai, Corinthia (Grecia); Morrisson et alii 2006 251.
59. Mantinea, Arcadia (Grecia); Morrisson et alii 2006 256.
60. Murighiol, Tulcea (România); Opaiɒ 1991 478-79.
61. Nemea, Argolis (Grecia); Morrisson et alii 2006 259.
62. Sandanski, Blagoevgrad (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 191-92.
63. Boljetin, lângă Negotin (Serbia); Popoviü 1984 71-72.
64. Gropeni, Brăila (România); Iliescu 1973-1975 113-17.
65. Koutsi, lângă Nemea, Argolis (Grecia); Morrisson et alii 2006 260.
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66. Megara, Attica (Grecia); Morrisson et alii 2006 257-58.
67. Varna (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 156-57.
68. Zogeria, Spetsai (Grecia); Morrisson et alii 2006 318-19.
69. SadoveĠ, Pleven (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 318-9.
70. Atena (Grecia); Kroll et alii 1973 301-02.
71. Veliko Gradište, lângă Požarevac (Serbia); Popoviü 1984 75-7.
72. Atenas (Grecia); Metcalf 1962 144.
73. Agia Kyriaki, Messenia (Grecia); Morrisson et alii 2006 268-69.
74. KopriveĠ, lângă Ruse (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 148-9.
75. SadoveĠ, Pleven (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 321.
76. Histria, Constanɒa (România); Suceveanu ɇi Poenaru-Bordea 1982 157-58.
77. Atena (Grecia); Morrisson et alii 2006 321.
78. Bitola (Macedonia); Janakievski 1978 189-96.
79. Bitola (Macedonia); Janakievski 1978 196-8.
80. Eleusis, Attica (Grecia); Morrisson et alii 2006 225-26.
81. Isthmia, Corinthia (Grecia); Morrisson et alii 2006 249-50.
82. Kleitoria, Arcadia (Grecia); Morrisson et alii 2006 253-54.
83. Priolithos Kalavryton, Arcadia (Grecia); Morrisson et alii 2006 271-72.
84. Goren Kozjak, lângă Štip (Macedonia; =Bargala); Aleksova 2001 97-98.
85. Pellene, Corinthia (Grecia); Morrisson et alii 2006 265-66.
86. Jălăd, Šumen (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 158-60.
87. Ohrid (Macedonia); descoperit într-o clădire din “castelul lui Samuil”; Morrisson et
alii 2006 291-92.
88. Adamclisi, Constanɒa (România; =Tropaeum Traiani); Bogdan-Cătăniciu ɇi PoenaruBordea 1996-1997 85-95.
89. Histria, Constanɒa (România); Preda ɇi Nubar 1973 229-31.
90. Unirea (fost ùocariciu), Călăraúi (România); Dimian 1958 413-16.
91. Veliki Gradac, lângă Negotin (Serbia); Miniü 1984 39-47.
92. Bosman, lângă Negotin (Serbia); Kondiü 1984 51-54.
93. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 77-79.
94. Belovo, Pazardžik (Bulgaria); Morrisson et alii 2006 125-26.
95. Histria, Constanɒa (România); Preda and Nubar 1973 228-29.
96. Horgeúti, Bacău (România); Căpitanu 1971 253-69; Buzdugan 1973 47-53.
97. Movileni, Galaɒi (România); Iliescu 1975 20-31 (ultimele două monede din tezaur
au fost atribuite lui Mauriciu); Poenaru-Bordea 1976 395 n. 49 (aceleaɇi două monede
au fost atribuite lui Heraclius).
98. Histria, Constanɒa (România); Preda ɇi Nubar 1973 231.
99. Chalkis, Evvoia (Grecia); Morrisson et alii 2006 231.
100. Cariþin Grad, lângă Lebane (Serbia); Popoviü 1984 80-81.
101. Varna (Bulgaria); Lazarenko 1998-1999 152-6.
102. Sofia (Bulgaria); Bochkova 2000 18-37.
103. Politika, Evvoia (Grecia); Metcalf 1962 22.
104. Nea Anchialos, Magnesia (Grecia); Metcalf 1962 21-22.
105. Thasos (Grecia); Picard 1979 451-52.
106. Thasos (Grecia); Morrisson et alii 2006 198.
107. Solin, lângă Split (Croatia); Maroviü 2006 253-52.
108. Obârúeni, Vaslui (România); Morrisson et alii 2006 422.

109

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 1 - Răspândirea balanţelor datate în secolele VI-VII în Europa centrală şi de sud-est.
Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 şi respectiv, peste 1000 m. Cele mai mici simboluri
indică câte un exemplar, cele mai mari reprezintă fiecare mai mult de două exemplare.
Pentru numerotarea descoperirilor, vezi Anexa 2.
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Fig. 2 - Răspândirea pondurilor de bronz datate în secolul al VI-lea: x – ponduri marcate pentru
3 solidi; cerc – ponduri marcate pentru 1 solidus; triunghi – ponduri marcate pentru 1 semissis.
Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 şi, respectiv, peste 1000 m. Cele mai mici simboluri
indică câte un exemplar, cele mai mari reprezintă fiecare mai mult de două exemplare.
Pentru numerotarea descoperirilor, vezi Anexa 3.

https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 3 - Distribuţia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea descoperite în Peninsula Balcanică
în funcţie de perioadele de reformă monetară. Axa verticală şi blocurile corespunzătoare arată
procentajul de monede din fiecare perioadă şi pentru fiecare tezaur.
Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565.
Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.

Fig. 4 - Perioadele de reformă monetară reprezentate în prima grupă de tezaure din secolul
al VI-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 1-25).
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Fig. 5 - Perioadele de reformă monetară reprezentate în cea de-a doua grupă de tezaure din
secolul al VI-lea şi de la începutul secolului al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică
(nr. 26-98).

Fig. 6 - Distribuţia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea şi de la începutul secolului
al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică în funcţie de perioadele de reformă monetară.
Axa verticală şi blocurile corespunzătoare arată procentajul de monede din fiecare perioadă
şi pentru fiecare tezaur. Perioadele de reformă I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550;
IV – 550-565; V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616.
Pentru numerotarea tezaurelor de la 26 (la dreapta) şi până la 98 (la stânga), vezi Anexa 4.
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Fig. 7 - Distribuţia monedelor din tezaure din secolul al VII-lea descoperite în
Peninsula Balcanică în funcţie de perioadele de reformă monetară. Axa verticală şi blocurile
corespunzătoare arată procentajul de monede din fiecare perioadă şi pentru fiecare tezaur.
Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565; V – 565-570;
VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.

Fig. 8 - Perioadele de reformă monetară reprezentate în cea de-a treia grupă de tezaure din
secolul al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 99-108).
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Fig. 9 - Distribuţia monedelor din tezaure din secolul al VI-lea şi de la începutul secolului
al VII-lea descoperite în dioceza Oriens în funcţie de perioadele de reformă monetară.
Axa verticală şi blocurile corespunzătoare arată procentajul de monede din fiecare perioadă şi
pentru fiecare tezaur. Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550;
IV – 550-565; V – 565-570; VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616; IX – 616-625;
X – 625-629; XI – 629-631

Fig. 10 - Comparaţia valorilor cumulative ale tezaurelor din secolele VI-VII descoperite în
Peninsula Balcanică. Axa orizontală şi blocurile corespunzătoare arată fracţiunile de solidus
(în procente) pentru fiecare perioadă de reformă monetară reprezentată în fiecare dintre cele
trei grupuri (primul grup cu tezaure ce se încheie între 512 şi 564, cel de-al doilea cu tezaure
ce se încheie între 565 şi 578 şi cel de-al treilea cu tezaure ce se încheie între 578 şi 631).
Perioadele de reformă: I – 498-538; II – 538-542; III – 542-550; IV – 550-565; V – 565-570;
VI – 570-578; VII – 578-580; VIII – 580-616.
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Fig. 11 - Analiza de corespondenţe (correspondence analysis) a 105 tezaure din
secolele VI-VIIdescoperite în Peninsula Balcanică, în funcţie de tipurile de monede.
Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
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Fig. 12 - Detaliu din analiza de corespondenţe a 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică: tezaure din prima grupă.
Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
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Fig. 13 - Detaliu din analiza de corespondenţe a 105 tezaure din secolele VI-VII descoperit
în Peninsula Balcanică: tipuri de monede din prima grupă de tezaure. Legendă:
A – atelierul monetar din Antiohia; C – atelierul monetar din Constantinopol;
IS – monedă de 16 nummia; K – hemi-follis; /K/ - atelierul monetar din Cyzic; M – follis;
N – atelierul monetar din Nicomedia; T – atelierul monetar din Salonic.

Fig. 14 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate
în secolele VI-VII şi descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele negre indică monede bătute între 498 şi 538.
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Fig. 15 - Detaliu din analiza de corespondenţe a 105 tezaure din secolele VI-VII descoperite
în Peninsula Balcanică: tezaure din cea de-a doua grupă, cu tipurile corespunzătoare
de monede. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
Pentru legenda tipurilor de monede, vezi Fig. 13.
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Fig. 16 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate
în secolele VI-VII şi descoperite în Peninsula Balcanică. Triunghiurile alb-negru indică
monede bătute între 538 şi 542.
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Fig. 17 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate
în secolele VI-VII şi descoperite în Peninsula Balcanica.
Triunghiurile alb-negru indică monede bătute între 542 şi 550.
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Fig. 18 - Detaliu din analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure datate
în secolele VI-VII şi descoperite în Peninsula Balcanică: tipuri asociate cu tezaurele din cea
de-a doua grupă. Cercurile înscrise în romburi indică monede bătute între 542 şi 550.
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Fig. 19 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile indică monede bătute între 550 şi 565.
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Fig. 20 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele VI-VII
descoperite în Peninsula Balcanică. Pătratele indică monede bătute între 565 şi 570.
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Fig. 21 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică monede bătute în atelierul monetar din Constantinopol.
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Fig. 22 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Cercurile indică monede bătute între 570 şi 578.
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Fig. 23 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile cu punct indică monede bătute între 578 şi 580.
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Fig. 24 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile cu punct indică monedele de 20 nummia (hemi-folles).
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Fig. 25 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile cu punct indică monedele de 5 nummia.
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Fig. 26 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Romburile indică tezaurele cu monede vechi.
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Fig. 27 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele cu minimi.
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Fig. 28 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele cu piese de port şi de podoabă.
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Fig. 29 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică monedele bătute în atelierul monetar din Antiohia.
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Fig. 30 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică monedele bătute în atelierul monetar din Cartagina.
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Fig. 31 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile indică monedele bătute în atelierul monetar din Cyzic.
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Fig. 32 - Detaliu din analiza de corespondenţe a 105 tezaure datate în secolele
VI-VII şi descoperite în Peninsula Balcanică: tezaure din cea de-a treia grupă,
cu tipurile corespunzătoare de monede. Pentru numerotarea tezaurelor,
vezi Anexa 4, iar pentru legenda tipurilor de monede, vezi Fig. 13.
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Fig. 33 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile indică monedele bătute între 580 şi 616.
2

7\SHV

1

Fig. 34 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Romburile cu punct indică monedele de 40 nummia (folles).
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Fig. 35 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Cercurile indică monedele bătute în atelierul monetar din Nicomedia.
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Fig. 36 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică monedele bătute în atelierul monetar din Salonic.
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Fig. 37 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Triunghiurile indică tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Macedonia.
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Fig. 38 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Dacia Mediterranea.
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Fig. 39 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile alb-negru indică
tezaurele descoperite dincolo de graniţele Imperiului, în barbaricum.
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Fig. 40 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Achaia.
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Fig. 41 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile cu cerc înscris indică
tezaurele descoperite pe teritoriul provinciilor Rhodopa şi Tracia.
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Fig. 42 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure din secolele
VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică. Romburile cu punct indică
tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Dacia Ripensis.
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Fig. 43 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Scythia Minor.
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Fig. 44 - Analiza de corespondenţe a tipurilor de monede din 105 tezaure
din secolele VI-VII descoperite în Peninsula Balcanică.
Pătratele indică tezaurele descoperite pe teritoriul provinciei Moesia inferior.
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Fig. 45 - Distribuţia nominalurilor din prima grupă de tezaure din secolul
al VI-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 1-25)
în funcţie de perioadele de reformă monetară.

Fig. 46 - Distribuţia nominalurilor din cea de-a doua grupă de tezaure din secolul
al VI-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 26-98)
în funcţie de perioadele de reformă monetară
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Fig. 47 - Distribuţia nominalurilor din cea de-a treia grupă de tezaure din secolul
al VII-lea descoperite în Peninsula Balcanică (nr. 98-108)
în funcţie de perioadele de reformă monetară. (nr. 99-108).

Fig. 48 - Răspândirea în Europa de sud-est a tezaurelor din secolele VI-VII luate în
consideraţie pentru analiză. Liniile de relief indică altitudini de 200, 500 şi, respectiv,
peste 1000 m. Cele mai mici simboluri indică un singur tezaur, cele mai mari
reprezintă fiecare mai multe de 2 tezaure. Pentru numerotarea tezaurelor, vezi Anexa 4.
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