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Una din problemele istoriei medievale româneşti este apariţia formaţiunilor prestatale; în timp
ce pentru celelalte regiuni avem câteva repere cronologice şi spaţiale pentru Moldova menţiunile
documentare sunt mult mai sărace şi imprecise. Şi totuşi, pe baza cercetărilor arheologice s-au
creionat mai multe zone de concentrare demografică, posibile nuclee ale formaţiunilor politice
viitoare. Intr-o variantă, la est de Carpaţi ar fi 4 astfel de formaţiuni: una în zona Sucevei, alta în
jumătatea de nord a jud.Botoşani, alta în zona Iaşi, şi ultima centrată pe sudul jud. Vaslui şi nordul
jud. Galaţi.1 O altă ipoteză merge pe două formaţiuni politice nelocalizate, pe baza unor menţiuni
dintr-o cronică rusă şi una islandeză2, a treia formaţiune, certă, fiind la curbura Carpaţilor.3 Cazul
cel mai interesant îl reprezintă berladnicii, autori ai unei formaţiuni politice în sudul Moldovei,4
extrem de controversată.
Noi dorim să analizăm situaţia prim prisma descoperirilor numismatice din secolul IX,
descoperiri care pot oferi câteva date în plus în studiul chestiunii.
După domnia lui Heraclius, situaţia politică a Imperiului Bizantin se înrăutăţeşte fapt cu
consecinţe directe în economie. Circulaţia monetară decade puternic, vreme de aproape 200 de ani
nu avem monede bizantine la est de Carpaţi, iar pe întreg arealul extracarpatic înregistrându-se doar
8 exemplare, din care 4 din timpul domniei lui Theophil (829-842)5, una singură provenind din
Moldova, şi anume un follis emis de împăratul Tiberiu III Apsimar (698-705), follis descoperit la
Berezeni, jud. Vaslui.6 Semne de revigorare erau date de reforma lui Theophil, dar şi de măsurile de
reducere a costurilor, la moartea lui vistieria având 7 milioane de nomisme, mai mult decât dublul
bugetului anual.7
Odată cu venirea lui Leon VI (886-912) situaţia se schimbă. Circulaţia monedelor mici începe
să crească,8 şi acest lucru se observă şi în regiunile extracarpatice.9 Este prima pătrundere masivă de
follişi bizantini după 602. Nu e însă vorba de o distribuţie uniformă a monedei lui Leon VI, ci mai
curând de o concentrare a acesteia: 4 monede la Drobeta,10 una pe linia Oltului, la Dobruşa
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(jud.Vâlcea),11 două pe Dunăre, la Călăraşi12 şi Comana (jud.Giurgiu),13 două în localităţi neprecizate
din Basarabia,14 şi câte una la Gugeşti,15 Negreşti,16, Huşi,17 Zorleni (jud.Vaslui)18 şi Satu Nou
(jud.Iaşi).19 Concentrarera monedelor în Oltenia e firească, îndeosebi la Drobeta, veche aşezare
antică, mai ales după distrugerea poziţiilor avare de la sfârşitul sec. VIII. Indiferent dacă bulgarii şiau impus dominaţia, parţial sau nu, zona dintre Carpaţi, Olt sau Dunăre trece printr-o perioadă
liniştită, a cărei consecinţă directă este o circulaţie monetară. Moneda de la Dobruşa poate jalona un
„drum al sării”, cel spre Ocnele Mari, iar cele de pe linia Dunării fac parte din realitatea
schimburilor economice în zonele de graniţă. În zona Moldovei lipsa localizării în cazul celor două
monede dintre Prut şi Nistru ne poate conduce la ipoteze mai mult sau mai puţin consistente. Noi
credem că ele s-au descoperit în zona de sud a arealului, de pe filiera dobrogeană.

Monedele din zona Vaslui-Iaşi reprezintă o concentare aparent neobişnuită; se pot lega de
faptul că în această zonă se aflau două grupări „mari” de aşezări ale culturii Dridu,20 grupări care
probabil aveau legături cu Dobrogea (erau şi mărfuri bizantine importate), şi în care începuse şi
folosirea monedei. În toată zona avem de-a face cu o circulaţie monetară „insulară”,21 bazată pe
zone, relativ reduse ca suprafaţă. Asistăm la prima fază a penetrării monedei bizantine, posibil
datorată şi acţiunilor militare din regiune,22 în zone apropiate de Dunăre sau chiar pe linia Dunăriii,
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un schimb bazat pe monedă.23 Această concluzie nu este în mod necesar exagerată, unii autori fiind
de părere că prezenţa monedei bizantine la nordul Dunării este, cel mai adesea, supraevaluată,24
prezenţa monedelor putând avea şi alte cauze: stipendii, lupte etc., dar în acest caz, credem noi,
vehicularea monedelor de către migratori a fost minimă pentru că monedele sunt de mică valoare,
aşadar neinteresante pentru ei.
De altfel, în apropiere la Scobinţi şi Popeşti, jud. Iaşi,25 ca şi în sudul Basarabiei26 s-au
descoperit monede din aur, unele chiar în complexe funerare nomade. Aşadar rămâne posibilitatea
ca aceste monede să fie vehiculate chiar de populaţia autohtonă, mai mult sau mai puţin în cazul
unor schimburi comerciale dezvoltate. În acest context rămâne posibilitate unei concentrări de tip
prestatal în zonă, în sec. IX, distrusă de pecenegi, aceştia apărând în zona Dunării de Jos în prima
jumătate a secolului X, monedele de la Popeşti şi Scobinţi fiind posibile mărturii în sensul raidurilor
pecenege din zonă.
Perimetrul formaţiunii, delimitat de monedele descoperite este mediu, între Satu Nou şi
Zorleni fiind 60 km, iar între Negreşti şi Huşi fiind aproximativ 40 km în linie dreaptă, noi optând
pentru o singură formaţiune în zonă şi nu două.
ASPECTS OF CIRCULATION OF BYZANTINE COINS IN 9TH CENTURY AND THE PROBLEM
O PRESTATAL POLITICAL FORMATION IN VASLUI - IASI ZONE
One of the most import problems of early Romanian medieval time is the problem of prestatal
political formations in the est of Carpathians. On the base of byzantine coins discovered in the Vaslui-Iasi
zone, emissions under the emperors Theophil and Leon VI, we think we can establish a perimeter between
Satu Nou in the north and Zorleni in the south.
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