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ABSTRACT: The history of the identification of seven mints of locally minted
Persian-period coins in the southern Levant (some with uncertain identifications)
is surveyed. As there have been various difficulties in distinguishing between
some of the different types of mints, 193 archaeologically provenanced coins were
collected and most were plotted on a map. Other coins from within these series,
but from non-archaeologically reported provenances, were also plotted, this time
on a second map. Individually and together, the maps were examined to see how
the coins’ circulation could contribute to the problems of mint attribution. Using
examples of Persian-period coins from the Philistian site of Gan Soreq, the need
for caution in these coins’ mint ascriptions is highlighted. General conclusions
regarding the circulation patterns of the coins are suggested, as are proposals
to encourage the interim adoption of more indefinite terminology for certain coins’
mint attributions – until they can be shown to be more secure.
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ABSTRAKT: Obieg monet z lokalnych mennic na obszarze południowego
Lewantu w okresie perskim
W niniejszym artykule poddano analizie historię identyfikacji siedmiu mennic
położonych w południowej części Lewantu (część identyfikacji niepewna),
produkujących lokalną monetę w okresie perskim. Ponieważ istnieją różnego
rodzaju trudności w rozróżnieniu poszczególnych mennic, na pierwszej mapie
umieszczono 193 znaleziska monetarne pochodzące z regularnych badań
archeologicznych. Na drugiej zaznaczono występowanie podobnych monet,
pochodzących jednak ze znalezisk przypadkowych. Dane zebrane na mapach
zostały poddane analizie, zarówno dla każdej mapy osobno, jak i dla obu razem,
w celu weryfikacji tezy o ewentualnej przydatności obiegu monetarnego do atrybucji
poszczególnych emisji konkretnym mennicom. Przykłady monet z okresu perskiego
znalezionych na filistyjskim stanowisku Gan Soreq wskazują na konieczność
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zachowania ostrożności w kwestii przypisania emisji mennicom. Przedstawione
ogólne wnioski dotyczące obiegu monetarnego wskazują na potrzebę używania
mniej precyzyjnej terminologii przy atrybucji niektórych monet do momentu,
aż będzie ona oparta na bardziej pewnych argumentach.
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