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Analizarea structurii pe emitenţi a tezaurelor este fundamentală în
cunoaşterea fluxului monetar de pe piaţă. Vom încerca, în cele ce urmează, să
prezentăm situaţia constatată pentru tezaurele romane imperiale din Oltenia, în
funcţie de împăraţii cărora le aparţine ultima emisiune din fiecare tezaur în
parte.
Tezaure şi fragmente de tezaure încheiate cu monedă emisă în timpul lui:
1. Hadrianus
Nu sunt cunoscute, până în prezent, pentru zona Olteniei tezaure
încheiate cu monedă de la Traianus. De altfel, tezaurele încheiate cu Traianus
sunt rare pentru teritoriul Daciei, chiar şi în Transilvania fiind descoperit doar
1
unul singur, la Medveş (comuna Fărău, judeţul Alba) .
Cele mai timpurii ascunderi de tezaure atestate până acum pe teritoriul
Daciei sud-carpatice au loc în timpul domniei lui Hadrianus. Sunt atestate trei
tezaure încheiate cu monedă emisă de Hadrianus descoperite la: Brăbeţi (com.
Dăneşti, judeţul Dolj), Drobeta-Turnu Severin (judeţul Mehedinţi) şi FlămândaCremenari (comuna Galicea, jud. Vâlcea).
Din păcate, cu excepţia tezaurului descoperit la Drobeta-Turnu
Severin2, tezaurele au fost recuperate doar parţial şi într-o proporţie foarte mică.
Tezaurul de la Flămânda-Cremenari3 conţinea aproximativ 465 monede, dintre
care au fost recuperaţi 60 de denari eşalonaţi de la Nero la Hadrianus, deci
doar 12,90% din totalul monedelor, în timp ce din tezaurul de la Brabeţi4 au fost
recuperaţi doar 13 denari înseriaţi de la Vespasianus la Hadrianus.
2. Marcus Aurelius
Abia odată cu domnia lui Marcus Aurelius constatăm o creştere a
numărului de tezaure descoperite pe teritoriul Olteniei. Până în prezent
cunoaştem un număr de 5 tezaure, care au cele mai noi emisiuni din timpul
domniei lui Marcus Aurelius: Belcinu II (comuna Calopăr, judeţul Dolj)5,
Drăghiceni (judeţul Olt), Gostavăţ II (judeţul Olt), Râmnicu Vâlcea (judeţul
Vâlcea) şi Viişoara I (comuna Drăgoteşti, judeţul Dolj).
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Tezaurul de la Drăghiceni conţine 455 de monede6, Gostavăţ II, 3247 şi
Râmnicu Vâlcea, 238. Din tezaurul Belcinu II9 au fost recuperate 24 de monede,
iar din tezaurul Viişoara I10, 10 piese.
Tezaurul de la Drăghiceni are monedele eşalonate în intervalul Marcus
Antonius - Marcus Aurelius, 62,41% (284) din totalul monedelor fiind emise în
perioada domniilor împăraţilor Hadrianus, Antoninus Pius şi Marcus Aurelius. În
cazul tezaurului Gostavăţ II, eşalonat de la Marcus Antonius la Marcus
Aurelius, pentru acelaşi interval temporal, avem un procentaj de 80,55% (261).
Cel de-al treilea tezaur păstrat integral, cel de la Râmnicu Vâlcea, conţine
monede emise în intervalul Traianus - Marcus Aurelius, din cele 24 de monede,
15 fiind emise în perioada Hadrianus - Marcus Aurelius, reprezentând 62,5%
din totalul de monede al tezaurului. Se poate observa că, cu cât numărul de
monede este mai mic, cu atât monedele emise în perioada anterioară domniei
lui Traianus sunt mai puţine ori chiar lipsesc. Prezenţa monedelor anterioare
domniei lui Traianus crează şi diferenţa procentuală constatată între tezaurul de
la Drăghiceni şi Gostavăţ II, deşi cele două au monede emise în acelaşi interval
cronologic. Dispariţia treptată a monedelor anterioare domniei lui Traianus se
constată mai ales în cazul tezaurelor care sunt încheiate cu emisiuni datate
către sfârşitul domniei lui Marcus Aurelius, Gostavăţ II fiind încheiat cu o
emisiune datată 167, cel de la Râmnicu Vâlcea, cu o monedă datată 174 şi
Drăghiceni, 177.
3. Commodus
Din această categorie avem 4 tezaure descoperite pe teritoriul Olteniei;
11
este vorba de tezaurele de la: Butoieşti (judeţul Mehedinţi) , Desa (judeţul
12
13
14
Dolj) , Gârla Mare (judeţul Mehedinţi) şi Slatina (judeţul Olt) .
Dintre cele patru tezaure, doar cel de la Gârla Mare a fost recuperat
integral. Tezaurul descoperit la Desa a fost recuperat într-o proporţie
necunoscută. Cel de la Butoieşti a fost recuperat doar în proporţie de 32,90%.
Despre cel de la Slatina nu ştim foarte multe, din păcate, acesta fiind un tezaur
important, cu număr mare de piese, 2250, probabil pierdut.
Din punctul de vedere al repartiţiei monedelor pe emitenţi constatăm că
tezaurul de la Butoieşti (monedele recuperate) deţine piese emise în intervalul
cronologic Nero - Commodus, la fel ca şi cel de la Desa, iar cel de la Gârla
Mare, din perioada Marcus Antonius - Commodus. Trebuie remarcat că
emisiunile din perioada dinastiei flaviene, în special cele din timpul domniei lui
Vespasianus, ocupă, încă, un rol important: 7,18% sunt emisiuni ale lui
Vespasianus în tezaurul de la Butoieşti şi 18,12% în tezaurul de la Gârla Mare.
Procentual are loc o creştere importantă, în cazul ambelor tezaure, odată cu
domnia lui Traianus, când se ridică şi numărul de intrări de monedă pe an.
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Tezaurul de la Desa are cele mai multe monede emise de Antoninus
Pius, 34,42%, în timp ce emisiunile din timpul dinastiei flaviene sunt mult mai
ridicate numeric. Considerăm că tezaurul de la Desa trebuie să fi fost ascuns
după domnia lui Commodus.
Se poate observa că, în tezaurul de la Butoieşti, emisiunile lui Marcus
Aurelius au cea mai importantă pondere numerică, în timp ce pentru tezaurul de
la Gârla Mare primul loc este ocupat de emisiunile din timpul domniei lui
Antoninus Pius. Acest lucru se leagă de faptul că în tezaurul de la Butoieşti
apar mai multe monede bătute în timpul domniei lui Commodus decât în cel de
la Gârla Mare şi este destul de probabil ca tezaurul de la Butoieşti să fi fost
ascuns mai târziu decât cel de la Gârla Mare, mai ales pentru că primul dintre
tezaure nu a fost recuperat integral şi deci este foarte probabil să fi existat şi
alte monede emise de Commodus în lotul iniţial al tezaurului sau poate chiar,
de ce nu, monede ulterioare domniei acestui împărat.
4. Septimius Severus
Doar lotul de monezi păstrat din tezaurul Celei II15, se încheie cu
monede de la Septimius Severus16. Având în vedere că avem de-a face cu un
fragment de tezaur despre care nu ştim foarte multe amănunte şi pentru că în
restul teritoriului Olteniei nu avem alte tezaure încheiate cu emisiuni ale lui
Septimius Severus, credem că şi acest tezaur este puţin probabil să se fi
încheiat cu o monedă bătută de Septimius Severus.
5. Caracalla
Din păcate, despre singurul tezaur descoperit pe teritoriul Olteniei
încheiat cu monedă de la Caracalla nu ştim decât foarte puţine lucruri. Acesta a
fost descoperit la Enoşeşti, în castrul roman (Acidava)17 şi avea monedele
eşalonate de la Domitianus la Caracalla. De altfel, este singurul tezaur cunoscut
în Dacia, care se termină cu emisiuni ale acestui împărat18.
6. Elagabalus
Din categoria tezaurelor încheiate cu monedă de la Elagabalus,
descoperite pe teritoriul Daciei, avem trei tezaure mari provenite din zona
Olteniei. Este vorba de tezaurul de la Castranova (judeţul Dolj)19, de
aproximativ 8000 de monede, tezaurul de la Frânceşti (jud. Vâlcea)20, cu 1365
de monede şi tezaurul de la Pădureţu (judeţul Vâlcea)21, cu 4942 de monede.
Aceste tezaure sunt unele dintre cele mai mari descoperite pe teritoriul Olteniei,
toate trei tezaure totalizând un număr impresionant de piese, peste 14.300.
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Dintre cele trei tezaure, avem informaţii detaliate doar pentru tezaurul
de la Frânceşti22. Putem alătura, credem noi, acestor tezaure şi fragmentul de
tezaur provenit din zona dintre localităţile Băbeni şi Slăviteşti23. Interesant este
că, în afara celui descoperit la Castranova, toate celelalte au fost descoperite
într-un spaţiu de aproximativ 5 km lungime.
În tezaurul de la Frânceşti, se regăsesc încă monede republicane, în
timp ce, după afirmaţiile lui C. Preda, tezaurul de la Pădureţu nu conţine astfel
de monede. Spre deosebire de tezaurul de la Pădureţu, care îşi înclină balanţa
cantităţii de monedă către domniile mai târzii, în cazul celui de la Frânceşti
situaţia este diferită, un procent semnificativ de monede grupându-se în
perioada de până la domnia lui Commodus; tezaurul de la Pădureţu abia odată
cu acesta înregistrează cea mai importantă cantitate de monedă.
Din păcate, raportările pe care le putem face deocamdată între tezaurul
de la Pădureţu şi cel de la Frânceşti sunt încărcate de o minimă exactitate,
deoarece, după cum se poate observa şi din lotul din colecţia Muzeului
Judeţean Vâlcea, se pare că informaţiile transmise de autorul care ne-a oferit
prezentarea sumară a tezaurului de la Pădureţu suferă modificări, structura
acestuia putând să fie cu totul alta decât cea indicată. Rămâne ca publicarea
completă a datelor despre cele patru loturi din tezaur să ne permită o
reanalizare comparativă a grupului de tezaure încheiate cu monedă de la
Elagabalus şi descoperite în colţul de nord-est al Olteniei.
7. Severus Alexander
În zona sud-carpatică a Daciei, avem atestate 3 tezaure care ar fi putut
avea ca ultimă emisiune o monedă emisă de Severus Alexander, descoperite
la: Barza (judeţul Gorj)24, Horezu (judeţul Vâlcea)25 şi Pârşani (judeţul Dolj)26.
Este însă de remarcat că dintre cele trei tezaure, doar tezaurul de la Barza a
fost recuperat într-o proporţie satisfăcătoare, de aproximativ 74%. Despre
celelalte două tezaure avem doar informaţii lapidare, nefiind cunoscut nici
măcar numărul aproximativ de piese.
Interesantă este prezenţa între cele trei monede cunoscute din tezaurul
de la Horezu a două monede republicane. Această situaţie este destul de
ciudată, în primul rând pentru că cele trei monede au fost extrase din zona
extremităţilor tezaurului, nefiind cunoscută nici o monedă intermediară, şi pentru
că apar într-un tezaur, presupus a fi încheiat cu monedă emisă de Severus
Alexander sau chiar mai târzie. Odată cu Elagabalus, tezaurele încep cu
monedă emisă în perioada dinastiei flavienilor, moneda republicană dispărând
din tezaure. Trebuie deci să ridicăm un semn de întrebare asupra acestui
tezaur, despre care nu se cunosc date legate de momentul şi contextul
descoperirii şi nici despre numărul aproximativ de piese conţinut.
În ceea ce priveşte tezaurul de la Pârşani, nu este exclus ca el să fi fost
încheiat cu monede ulterioare domniei lui Severus Alexander, poate din timpul
lui Gordianus III sau chiar Philippus Arabs, având în vedere faptul că nu s-a
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păstrat nici o monedă anterioară dinastiei antoninilor, cum ar fi fost firesc, iar
tezaurul a fost recuperat într-un procent redus, ceea ce ne permite să
considerăm că există o probabilitate destul de mare ca tezaurul să fi conţinut şi
alte monede.
8. Maximinus Thrax
Tezaurul de la Dăbuleni (judeţul Dolj)27 este singurul din zona Daciei
sud-carpatice care ar putea să se încadreze în această categorie. Din păcate,
nu s-a păstrat integral şi nici nu se cunoaşte care a fost dimensiunea sa
iniţială. Au fost recuperate doar 92 de monede eşalonate de la Titus la
Maximinus Thrax. Având în vedere că este singurul tezaur din această
categorie şi pentru că nu a fost recuperat integral, credem că este destul de
posibil ca el să fi conţinut şi monede ulterioare domniei lui Maximinus Thrax,
poate chiar din timpul lui Gordianus III.
9. Gordianus III
Din regiunea de sud a Daciei, provin un număr de 11 tezaure sau
fragmente de tezaure, care au ca ultimă monedă o emisiune a lui Gordianus
28
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30
III , descoperite la: Amărăştii de Jos (judeţul Dolj) , Bârca II (judeţul Dolj) ,
31
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Băleşti (judeţul Gorj) , Bumbeşti II (judeţul Gorj) , Caracal (judeţul Olt)33,
Dobridor (judeţul Dolj)34, Drăgăşani (judeţul Vâlcea)35, Gruia (judeţul
Mehedinţi)36, Săpata de Jos (judeţul Argeş)37, Sâmbureşti (judeţul Olt)38 şi
Vârtop (judeţul Dolj)39.
Tezaurul de la Amărăştii de Jos conţinea 1333 monede, eşalonate de la
Vespasianus la Gordianus III; Bârca II: 315 exemplare, eşalonate de la Marcus
Aurelius la Gordianus III; Băleşti: 356 monede, eşalonate de la Vespasianus la
Gordianus III; Bumbeşti II: 92 monede, eşalonate de la Clodius Albinus la
Gordianus III; Caracal: 160 monede, recuperate 130, eşalonate de la Antoninus
Pius la Gordianus III; Dobridor: 32 monede, recuperate 28, de la Commodus la
Gordianus III; Drăgăşani: 155 monede, eşalonate de la Vespasianus la
Gordianus III; Gruia: 1540 monede, recuperate 1508, eşalonate de la
Vespasianus la Gordianus III; Săpata de Jos: 42, eşalonate de la Septimius
Severus la Gordianus III şi Vârtop: 53 de monede recuperate, ce se eşalonează
27
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de la Traianus la Gordianus III. După cum se poate vedea, 4 tezaure încep cu
emisiuni ale lui Vespasianus, toate fiind depozite monetare de peste 150 de
monede, alte 4 tezaure încep cu monede din timpul dinastiei antoninilor, iar
două, cu dimensiuni mici, încep cu emisiuni de la Clodius Albinus şi Septimius
Severus.
În urma reanalizării datelor de emitere a celor mai timpurii emisiuni, s-a
ajuns la concluzia că acestea pot fi împărţite în două grupe distincte: cele
finalizate cu emisiuni anterioare anului 242 şi cele cu emisiuni din anii 24324440. Vom încerca şi noi să analizăm tezaurele din cadrul acestei categorii,
împărţindu-le în cele două grupe amintite anterior.
În prima grupă se încadrează următoarele depozite monetare: Caracal,
Drăgăşani, Gruia, Sâmbureşti şi Vârtop, iar în cea de-a doua cele de la: Băleşti,
Bârca II, Bumbeşti II şi Săpata de Jos. Singurul tezaur care nu poate fi inclus în
niciuna dintre cele două categorii este cel descoperit la Amărăştii de Jos,
datorită datelor insuficiente pe care le avem despre acesta.
Vom analiza comparativ, în cele ce urmează, structurile tezaurelor pe
cele două grupe şi, mai apoi, vom pune în balanţă rezultatele. Pentru a putea
avea o imagine de ansamblu asupra structurilor tezaurelor, am întocmit două
tabele aferente celor două grupe.
REPARTIŢIA PROCENTUALĂ PE EMITENŢI A MONEDELOR DIN
TEZAURELE DIN GRUPA I (%)
Emitent
Vitellius

Caracal
-

Drăgăşani
-

Gruia
-

Sâmbureşti

Vârtop %

0,02

-

Vespasianus

-

1,93

0,13

-

-

Titus

-

-

0,13

-

-

Domitianus

-

0,64

-

-

-

Traianus

-

-

0,19

-

1,88

-

0,19

Hadrianus

0,14

1,88

Antoninus Pius

1,53

0,64

0,73

0,24

1,88

Marcus Aurelius

-

-

0,86

0,48

-

Commodus

3,07

0,64

1,26

1,31

-

Pertinax

0,77

-

-

1,37

-

Didius Iulianus

-

-

-

0,02

-

Clodius Albinus

0,77

0,64

0,26

0,02

-

Septimius
Severus
Caracalla

28,46

31,61

26,59

25,90

16,98

3,84

6,45

5,04

1,25

1,88

Macrinus

0,77

1,29

0,59

0,96

-

40
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Elagabalus

30,77

19,35

26,85

25,92

32,07

Severus
Alexander
Maximinus Thrax

26,15

30,94

32,89

39,61

39,62

3,07

3,22

3,25

2,63

-

Gordianus II

-

-

-

0,04

-

Pupienus şi
Balbinus
Gordianus III

-

-

0,13

0,09

-

0,77

2,58

0,79

0,77

3,77

Se observă din tabelul de mai sus o creştere semnificativă a cantităţii de

monedă pentru domnia lui Septimius Severus, ajungând în medie la peste 25%.
Această situaţie se menţine şi pentru perioada Elagabalus - Severus Alexander,
monedele bătute de cei doi împăraţi ocupând peste 50% din totalul de piese.
Emisiunile anterioare domniei lui Septimius Severus sunt într-un procent foarte
mic. Cel mai ridicat procent, pentru emisiunile anterioare domniei lui Septimius
Severus, îl întâlnim în tezaurul de la Gruia, unde se ajunge la 3,75%. În ceea ce
priveşte reprezentarea procentuală a lui Gordianus III în cele 5 tezaure, se
poate observa că doar în cazul tezaurului de la Vârtop depăşeşte 3%, în trei
cazuri având un procent de sub 1%. Cu toate acestea, trebuie să remarcăm că
încă supravieţuiesc în unele tezaure emisiuni din perioada flavienilor sau chiar
imediat anterioare, deşi într-o cantitate extrem de redusă.
REPARTIŢIA PROCENTUALĂ PE EMITENŢI A MONEDELOR
DIN TEZAURELE DIN GRUPA II (%)
Emitent
Vitellius
Vespasianus

Băleşti
-

Bârca II
-

Bumbeşti II
-

Săpata de Jos
-

0,28

-

-

-

Titus

-

-

-

-

Domitianus

-

-

-

-

Traianus

-

-

-

-

Hadrianus

-

-

-

-

Antoninus Pius

0,56

-

-

-

Marcus Aurelius

0,28

0,63

-

-

Commodus

1,12

0,32

-

-

Pertinax

-

0,32

-

-

Didius Iulianus

-

-

-

-

Clodius Albinus

-

-

1,09

-

Septimius Severus

15,17

18,10

21,74

4,54

Caracalla

1,97

1,27

1,09

-
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Macrinus

0,28

1,27

-

Elagabalus

24,16

26,03

17,39

6,81

Severus Alexander

34,55

42,86

44,56

22,72

Maximinus Thrax

3,93

3,17

1,09

4,54

Pupienus şi Balbinus

0,56

0,32

-

Gordianus III

17,14

5,71

13,04

-

61,36

Aşa cum s-a putut observa pentru prima categorie, şi în grupa a doua
identificăm o creştere semnificativă a cantităţii de monedă pe emitent odată cu
domnia lui Septimius Severus, însă, de data asta, într-un procent mult scăzut,
ce cu greu ajunge la 20%. Emisiunile lui Elagabalus se menţin la un procentaj
asemănător, în schimb, cresc procentual cele ale lui Severus Alexander, care
tind să depăşească 40%. Pe ansamblu, monedele bătute în perioada domniilor
împăraţilor Elagabalus şi Severus Alexander continuă să ocupe peste 50% din
tezaur, procentul fiind în creştere, tinzând spre 60%.
Diferenţele dintre cele două grupe de tezaure apar şi atunci când
analizăm procentual emisiunile din timpul lui Gordianus III, care cresc
semnificativ, fluctuând în jurul procentului de 10%. Interesant este că emisiunile
anterioare domniei lui Septimius Severus scad din punct de vedere procentual,
cele ale flavienilor aproape că dispar din tezaure.
Un caz aparte îl constituie tezaurul de la Săpata de Jos, care conţine o
cantitate foarte mare de monede emise în timpul lui Gordianus III, 61,36%, fapt
nemaiîntâlnit la nici un tezaur încheiat cu monedă bătută de acesta. Această
particularitate ţine de contextul în care a fost descoperit tezaurul, acesta
provenind dintr-un castru de pe limes Transalutanus, monedele conţinute
provenind, în mod evident, din soldă, probabil una plătită nu cu mult timp înainte
de ascunderea depozitului monetar. Structura acestuia ne permite însă să
observăm că, odată cu sfârşitul domniei lui Gordianus III, dispar, în mod alert,
monedele emise anterior domniei lui Septimius Severus, care sunt topite sau
fuseseră tezaurizate datorită argintului mai bun.
Comparaţiile făcute anterior privind evoluţia structurii tezaurelor din cele
două grupe definite anterior ne permit să tragem câteva concluzii. În primul
rând, trebuie să precizăm că se pot constata diferenţe structurale evidente între
grupele mai sus amintite. În timp ce tezaurele din prima grupă păstrează încă
emisiuni ale flavienilor şi ale împăraţilor anteriori lui Septimius Severus, cele din
grupa a doua aproape că sunt lipsite de acestea, chiar şi cele din timpul
dinastiei Antoninilor fiind slab reprezentate. Se constată, de asemenea, o
scădere procentuală a monedelor bătute în timpul domniei lui Septimius
Severus, această scădere fiind invers proporţională cu cea constatată pentru
emisiunile din timpul lui Severus Alexander. Se constată, pentru perioada
domniei lui Gordianus III, o creştere spectaculoasă, ajungându-se de la o medie
de aproximativ 1,5% la una de aproximativ 10%.
Credem că această comparaţie structurală ne permite o mai bună
definire a celor două categorii de tezaure şi permit susţinerea împărţirii
tezaurelor încheiate în timpul lui Gordianus III în două orizonturi de tezaure
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distincte, aşa cum s-a putut argumenta pe baza recorelării ultimelor emisiuni din
cadrul fiecărui tezaur în parte. Tezaurele din prima grupă au fost ascunse, şi
conform structurii lor, anterior celor din grupa a doua.
10. Phililippus Arabs
Această grupă conţine cel mai mare număr de tezaure. Este vorba de
18: Belcinu I (judeţul Dolj)41, Bârca III (judeţul Dolj)42, Brădiceni (judeţul Gorj)43,
Bumbeşti-Jiu I (judeţul Gorj)44, Celei I (judeţul Olt)45, Câineni - Călineşti (judeţul
Vâlcea)46, Galicea Mare (judeţul Dolj)47, fostul judeţ Gorj48, Gura Padinei II
(judeţul Olt)49, Ioneştii Govorei (jud. Vâlcea)50, Moţăţei I51, Moţăţei III (judeţul
Dolj)52, Ocolna (judeţul Dolj)53, Slăveni I54, Slăveni II (judeţul Olt)55, Slobozia
(judeţul Gorj)56, Tunarii Vechi (judeţul Dolj)57 şi fragmentul de tezaur folosit
pentru confecţionarea unei centuri, provenit probabil din judeţul Vâlcea58.
Depozitele monetare încheiate cu monedă de la Philippus Arabs au fost
grupate în două, în funcţie de momentul cronologic în apropierea căruia se
concentrează aceste tezaure. Astfel, putem identifica două categorii de tezaure:
unele ce au ultima emisiune apropiată de anul 245 şi altele care se încheie în
apropierea anilor 247-24859. Din prima grupă fac parte următoarele tezaure:
Bârca III, Bumbeşti I, Câineni-Călineşti, Ioneştii Govorei, Moţăţei I, Moţăţei III şi
Ocolna, iar din cea de-a doua tezaurele: Cele I, Galicea Mare, Slăveni I, Slăveni
II şi Tunarii Vechi.
Pe lângă cele mai sus menţionate, mai sunt alte 5 descoperite pe
teritoriul Daciei sud-carpatice şi încheiate cu monedă de la Philippus Arabs, dar,
din păcate, nu avem date privind structura lor, ultimele emisiuni sau locul exact
de descoperire. În consecinţă, nu le vom implica în analiza noastră privind
structurile celor două grupuri de depozite monetare. Acestea sunt: Belcinu I,
Brădiceni, fostul judeţ Gorj, Slobozia, fragmentul de centură. Nu vom lua în
discuţie tezaurul Gura Padinii II, pentru că din cele 400-500 de monede
conţinute iniţial, au fost recuperate doar 25, deci într-un procent de aproximativ
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5%. Este un procent, credem noi, care nu ne permite să obţinem, pe baza
monedelor cunoscute, o imagine reală, care să reflecte structura iniţială a
tezaurului.
La fel ca şi în cazul tezaurelor încheiate cu monedă de la Gordianus III,
am întocmit două tabele aferente fiecărei grupe de tezaure, pentru a avea o
imagine de ansamblu mai bună asupra structurilor tezaurelor.
REPARTIŢIA PROCENTUALĂ PE EMITENŢI A MONEDELOR
DIN TEZAURELE DIN GRUPA I (%)
Emitent
Vespasianus

Bârca III
0,05

Bumbeşti
I
-

CâineniCălineşti
-

Ioneştii
Govorii
-

Moţăţei I

Moţăţei
III

Ocolna

-

-

1

Titus

-

-

-

-

-

-

-

Domitianus

-

-

-

-

-

-

-

Traianus

0,05

-

-

-

-

-

-

Hadrianus

0,15

-

0,42

-

-

-

-

Antoninus
Pius
Marcus
Aurelius

0,85

-

0,42

-

-

2,56

2

0,91

-

-

-

-

-

2

Commodus

1,61

1,08

0,42

-

1,25

2,56

2

Pertinax

0,05

-

-

-

-

-

-

Didius
Iulianus
Clodius
Albinus
Septimius
Severus

0,05

-

-

-

-

-

-

0,40

0,54

0,42

-

-

-

-

24,47

18,38

10,21

-

31,25

12,82

20

Caracalla

4,03

5,40

1,27

1,32

2,5

2,56

2

Macrinus

1,06

0,54

-

-

-

-

Elagabalus

25,83

9,73

24,68

11,92

33,75

17,94

32

Severus
Alexander
Maximinus
Thrax
Pupienus şi
Balbinus

34

9,73

40,85

-

22,50

25,64

20

2,87

3,78

2,12

-

-

7,69

2

0,20

0,54

0,42

-

-

-

-

Gordianus III

2,92

48,66

16,17

86,09

6,25

20,51

14

Philippus
Arabs

0,05

1,62

2,12

0,66

1,25

7,69

2

1

Cu excepţia tezaurului Bârca III, se constată în această categorie de
tezaure o lipsă a monedelor Flavienilor şi prezenţa, doar într-un procent foarte
mic, a monedelor din perioada dinastiei Antoninilor. Procentele pentru această
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ultimă perioadă sunt puţin mai mari în depozitele monetare Moţăţei III şi Ocolna,
datorită şi numărului mic de monede conţinute, astfel o singură monedă putând
duce la creşteri procentuale semnificative, în acestea, comparativ cu tezaurele
cu un număr mai mare de monede. Situaţia este asemănătoare cu cea
constatată pentru cea de-a doua categorie a depozitelor monetare încheiate cu
piese de la Gordianus III. Emisiunile lui Septimius Severus nu depăşesc în
general 25% din tezaur. Cu excepţia tezaurelor Bumbeşti I şi Ioneştii Govorei,
se menţine dominaţia procentuală a emisiunilor împăraţilor Elagabalus şi
Severus Alexander, acestea depăşind 50% sau se apropie mult de această
valoare.
Interesante sunt: Bumbeşti I şi Ioneştii Govorei, care creează o situaţie
aparte, aşa cum am putut constata în cazul celui de la Săpata de Jos. Având în
vedere şi contextele în care au fost descoperite cele două, situaţii
asemănătoare celei în care a fost găsit tezaurul de la Săpata de Jos, credem că
ele conţin monede, dacă nu în totalitate, măcar în cea mai mare parte, plătite ca
soldă unor militari din cele două castre, cu puţin timp înainte de momentul
ascunderii. De aici rezultă un procent foarte ridicat de piese aparţinând lui
Gordianus III, emisiunile lui Philippus Arabs fiind într-o proporţie mică, datorită
faptului că tezaurele au fost ascunse nu cu mult timp după urcarea acestuia pe
tron. Această realitate este justificată şi de prezenţa într-un procent foarte mare
a antoninienilor, tezaurul de la Ioneşti fiind alcătuit numai din acest nominal, în
timp ce în tezaurul Bumbeşti I antoninienii ocupă un procent ridicat, de 47,57%.
Este cunoscut faptul că prezenţa emisiunilor timpurii de antoninieni este strâns
legată de mediul militar60.
Exceptând tezaurul Moţăţei III, constatăm că emisiunile lui Philippus
Arabs nu depăşesc 2% din tezaur, fapt ce ne confirmă o ascundere timpurie a
acestor tezaure, nefiind timp pentru pătrunderea pe piaţă a unei cantităţi mari
de monedă bătută de acest împărat. Chiar şi tezaurul Moţăţei III, în ciuda
aparentului procent ridicat, nu conţine decât 3 monede bătute în timpul lui
Philippus Arabs.
REPARTIŢIA PROCENTUALĂ PE EMITENŢI A MONEDELOR DIN
TEZAURELE DIN GRUPA II (%)
Emitent

Galicea Mare

Slăveni I

Slăveni II

Tunarii
Vechi

Vespasianus

-

-

-

-

Titus

-

-

-

-

Domitianus

-

-

-

-

Traianus

-

-

-

-

Hadrianus

-

-

-

-

Antoninus Pius

0,63

-

-

-

Marcus Aurelius

0,88

-

-

0,64

Commodus

1,26

-

-

0,64

60
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Pertinax

-

-

0,64

Didius Iulianus

-

-

-

-

Clodius Albinus

-

-

-

-

Septimius Severus

19,59

-

-

21,15

Caracalla

4,80

1,83

1,81

5,76

Macrinus

0,38

-

0,60

-

Elagabalus

11,12

2,75

1,81

23,71

Severus Alexander

11,76

0,91

-

31,41

Maximinus Thrax

5,55

2,75

-

5,77

Pupienus şi
Balbinus

0,25

-

-

-

Gordianus III

37,80

55,04

54,21

7,69

Philippus Arabs

5,49

36,69

41,57

2,56

Pentru această categorie se poate observa o creştere procentuală a
emisiunilor lui Philippus Arabs, care depăşesc 2%, fapt ce se constată şi pentru
cele ale lui Gordianus III, care acum ocupă un procent important nu numai în
tezaurele care au la bază solde. Monedele bătute în perioada Antoninilor sunt
prezente într-un procent foarte scăzut, în tezaurele Slăveni I şi Slăveni II nefiind
nici măcar monede emise de Septimius Severus.
Structurile tezaurelor Slăveni I şi Slăveni II fac notă discordantă de
restul depozitelor monetare, ele conţinând un procent foarte ridicat de emisiuni
ale lui Philippus Arabs şi Gordianus III. Prezenţa masivă a monedelor celor doi
împăraţi şi marea masă de antoninieni din tezaurele mai sus amintite, precum şi
contextul descoperirii, ne indică în mod clar faptul că cele două au la bază
sume de bani primite ca soldă, acest lucru justificând şi cantitatea mult mai
mare, faţă de cea din tezaurele aparţinând grupei în discuţie, de monedă bătută
de Philippus Arabs.
11. Traianus Decius
61
62
Din această categorie fac parte 3 tezaure: Bârca I , Bârca IV (judeţul
63
Dolj) şi Leurda (judeţul Gorj) . La acestea nu este exclus să se fi putut alătura
cel descoperit la Lupşa de Jos (judeţul Mehedinţi), din care este cunoscut doar
un antoninian emis de Traianus Decius.
În cazul Bârca I au fost recuperate 67 de monede din aproximativ 150
câte se pare că se aflau iniţial (44,66%). Tezaurul Bârca IV se pare că a fost
recuperat integral şi are 127 exemplare. Din cel de la Leurda s-au păstrat 26 de
monede, fără a se cunoaşte dimensiunea exactă a acestuia.
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În tezaurele încheiate cu monedă de la Traianus Decius, descoperite în
Dacia sud-carpatică, se poate observa că monedele anterioare domniei lui
Septimius Severus sunt într-un procent extrem de mic. Acestea au fost emise
exclusiv de către Commodus şi sunt prezente în tezaurul Bârca I (1,49%) şi
Bârca IV (0,79%). Emisiunile lui Commodus lipsesc din tezaurul de la Leurda.
Depozitele monetare au un procent ridicat de emisiuni aparţinând lui
Gordianus III, în acelaşi timp constatându-se o scădere, destul de semnificativă,
a ponderii monedelor emise de către Elagabalus şi Severus Alexander, care, în
cele încheiate cu emisiuni ale împăraţilor Gordianus III şi Philippus Arabs,
reprezentau peste 50%. Ponderea emisiunilor lui Philippus Arabs este direct
proporţională cu cea a celor bătute de Traianus Decius.
12. Trebonianus Gallus
Sunt cunoscute două tezaure, care este posibil să se fi încheiat cu
64
emisiuni ale lui Trebonianus Gallus: Râureni (judeţul Vâlcea) şi Strâmptu
65
(judeţul Mehedinţi) , în timp ce alte două: Selişte (judeţul Mehedinţi)66 şi Siseşti
(judeţul Mehedinţi)67, au, probabil, ultimele monede bătute de Volusianus.
Despre tezaurul de la Selişte avem doar informaţii sumare, ceea ce nu
ne permite să-l includem în analiza noastră. Nu considerăm nici că cel de la
Râureni ar putea să se fi încheiat cu emisiuni aparţinând celor doi împăraţi. El
se încadrează atât structural, cât şi din punctul de vedere al locului de
descoperire, într-o grupă mai târzie, probabil cea a tezaurelor încheiate cu
monedă de la Valerianus68.
Singurele tezaure ce pot fi incluse, probabil, în această grupă sunt
Strâmptu şi Siseşti. Din primul se păstrează 96 de monede, în timp ce din cel
de-al doilea au fost recuperate 151. Am întocmit un tabel care să reflecte
structurile celor două tezaure.
REPARTIŢIA PROCENTUALĂ PE EMITENŢI A MONEDELOR
Emitent

Strâmptu

Siseşti

-

0,66

Septimius Severus

8,33

0,66

Caracalla

2,08

0,66

Macrinus

1,04

-

Elagabalus

5,22

-

Severus Alexander

14,58

7,94

Maximinus Thrax

2,08

1,32

Gordianus III

32,29

33,77

Marcus Aurelius
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67

Philippus Arabs

16,67

21,85

Traianus Decius

16,67

15,23

Trebonianus Gallus

1,04

7,94

-

9,93

Volusianus

Încă de la prima vedere se poate observa că structurile celor două
tezaure sunt destul de diferite. În timp ce în tezaurul de la Strâmptu, emisiunile
anterioare domniei lui Gordianus III sunt într-un număr semnificativ, în cazul
celui de la Siseşti sunt mult mai reduse procentual, în schimb, avem o valoare
procentuală mult mai ridicată pentru domniile lui Trebonianus Gallus şi
Volusianus.
Valoarea procentuală mare a monedelor emise de Trebonianus Gallus
şi Volusianus, constatată pentru tezaurul de la Siseşti, nu mai este regăsită nici
măcar în cazul tezaurelor încheiate cu emisiuni ulterioare, de fapt, nu mai este
întâlnită la nici un alt tezaur ascuns în zona Daciei sud-carpatice. Acest fapt ne
face să nu ne gândim la posibilitatea că acesta ar fi avut în componenţă
monede ulterioare domniei lui Volusianus. Considerăm că tezaurul a fost
69
ascuns anterior domniei lui Valerianus, având în vedere şi situaţia din zonă .
Singura explicaţie, credem noi, viabilă, pe care putem să o dăm este aceea că,
dacă nu în întregime, o mare parte din monedele conţinute în tezaur vor fi
provenit dintr-o soldă; de altfel, localitatea Siseşti este aproape atât de
importantul centru militar de la Drobeta, cât şi de fortificaţiile de la Bumbeşti70.
13. Valerianus
Categoria tezaurelor încheiate cu monedă de la Valerianus cuprinde
doar acumulări monetare descoperite în zona Daciei sud-carpatice71. Acestea
sunt72: Olteni (judeţul Vâlcea)73 şi Stăneşti (judeţul Vâlcea)74.
Cele două tezaure se pare că s-au păstrat în cea mai mare parte, cel
de la Olteni având aproximativ 300 de monede, din care s-au recuperat 259, iar
cel de la Stăneşti având 1127 monede.
În cadrul tezaurului de la Stăneşti se poate observa o reprezentare mai
bună a monedelor timpurii, spre deosebire de cel de la Olteni, care deţine un
procent mai ridicat de emisiuni târzii. Interesant este raportul dintre emisiunile
lui Elagabalus şi Philippus Arabs, în cazul tezaurului de la Stăneşti raportul fiind
de 19,53% Elagabalus şi 11,89% Philippus Arabs, în timp ce, în cel de la Olteni,
situaţia este inversă: Elagabalus 11,20% şi Philippus Arbs 20,07%.
Atât în cazul tezaurului de la Stăneşti, cât şi în cel al tezaurului de la
Olteni se constată prezenţa unor monede anterioare ca emitere domniei lui
69
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Elagabalus. În timp ce în tezaurul de la Stăneşti supravieţuiesc chiar şi emisiuni
din perioada dinastiei Antoninilor, în tezaurul de la Olteni avem doar monede
bătute începând cu Septimius Severus75.
14. Aurelianus
Spre deosebire de Transilvania, în zona sud-carpatică a Daciei nu
avem tezaure încheiate cu monedă de la Gallienus. Singurul din Oltenia
încheiat cu emisiuni ulterioare lui Valerianus este Viişoara II (judeţul Dolj)76,
care se încheie cu monede bătute de Aurelianus.
Tezaurul de la Viişoara este foarte compact, el fiind alcătuit într-un
procent de 99% de monede emise de Gallienus, Claudius II şi Aurelianus.
Această unitate în compoziţie ne face să credem că a fost alcătuit din monede
provenite dintr-o soldă. Numai aşa putem explica apariţia într-o cantitate
deosebit de mare a monedelor post Valerianus într-un tezaur, deşi ele nu se
regăsesc în nici un altul din Oltenia.
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Summary

The structural analysis of the imperial latin treasures from Oltenia is
fundamental to determinate the rhythm how the currency got into the area, but
also to define the characteristics of the treasures formed during some
chronological periods and under the influence of political and military events
which concerned the South Carpathian part of the Dacia Province.
The comparaisons have been mode based on the latest currency from
each treasure, taking into account the characteristic features of every single
group of treasure.
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