OPT MONEDE DE LA ILIAS*
DOMNIŢA HORDILA.

Cu ocazia unor săpături efectuate de cetăţeanul Ioan Porcescu, pen
tru amenajarea unui beci, la locuinţa sa din Roman, strada Miron Cos
tin nr. 30, au fost găsifle zece monede. Opt din aceste monede au intrat in
proprietatea Muzeului de istorie Roman, celelalte două, impreunA, cu
cîteva mărgele găsite în acelaşi loc, nu au mai putut fi recuperate.
După cum reiese din informaţiile primite de la Ioan Porcescu, in
urma unor deplasări la faţa locului, monedele au fosti găsite lipite intre
ele, probabil cu resturile materiei în care au fost învelite, în apropierea
a trei schelete deranjate. Alte cîteva schelete deranjate au fost găsite in
apropierea celor amintitie, cu ocazia montării unei conducte de apă, de
către acelaşi cetăţean ; descoperirea scheletelor indicind existenţa unui
cimitir în acel loc.
Cele opt monede reprezintă trei variante a tipului cunoscut ce are pe
avers stema Moldovei cu atributjele sale, iar pe revers scutul în interiorul
căruia se află litera M cu o cruce deasupra şi prezintă două valori mone
tare : dubli graŞii şi groşi. Legenda atît pe avers cît şi pe revers este :
"+ ELIASWOIWODA."
Dăm mai jos descrierea monedelor grupate pe variante 1 şi valori.
Varianta A
Dublu gros
1). Av. IASW 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stjnga semiluna,
tn dreapta · rozeta din. cinci petale.
Rv. ... LI...WOI... 21 c. p.
Scut in interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, in stin
ga scutului o cruce.
AR. 20 mm., 1 ,81 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă� (fig. 1/,1).
Variantă inedită.
VariantJ;l B
Dublu gros
*o parte din materialul bibliografic ne-a fost indlcat şi pus la dispozitie de
tov. Octavian Iliesc,u, de la Cabinetul numismatic al Bibliotecii Academeli R.S.R.,

căruia ii multumim şi pe aceastA cale.
1. Literele şterse din cauza uzurii şi cele de
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2). Av. + EL .. WODA
2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, în stînga semiluna.
în dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. +ELI...S... 2 c. p.
Scut în interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, sigla A
deasupra scutului.
.
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Monede descoperite la Roman, sti\ Miron Costin

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

nr.

30

J27

MONEDE DE LA ILIAŞ

AR. 20 mm, 1,26 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, un frag
ment lipsă (fig. 112).
Haşdeu 2, col. 2438, nr. 1 6 şi tabel B, nr. 1 ; C. Moisil 1 3, p. 113 ;
C. Moisil II 4, p. 28, tip 2 şi p. 27, fig. 2 ; C. Moisil III s, XIX, 1911, p. 38},
nr. 2; XXIII, 1913, p. 21 7 , nr. 212; Severeanu 6, p. 64, fig. 9 1 0 ; Fischer '•
p. 27, nr. 1 1 1 şi tabel Il, nr. 1 1 1.
-

Gros

3) . Av. ELIASW...

Ca mai sus.

Rv. + ELIAS...

Ca mai sus.

2 c. p.

2 c. 'p.

AR. 19 mm, 1 ,05 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, un frag
ment lipsă (fig. 113).
Haşdeu, col. 2438, nr. 16 şi tabel B, nr. 1 ; C. Moisil 1, p. 1 1 3 ; C. Moi
sil II, p. 28, tip 2 şi p. 27, fig. 2 ; C. Moisil III, XIX, 1911, p. 381, nr. 2 ;
�III, 1913, p. 217, nr. 212 ; Severeanu, p. 64, •fig. 9-10 ; Fischer, p. 27,
nr. 1 1 1 şi tabel II, nr. 1 1 1.
Varianta C
Dublu gros
4). Av. +ELIASWOIW... 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stinga semiluna,
în dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. + ELIA .. .IWODA
2 c. p.
Seu� în interiorul căruia se află litera M cu o cruce deasupra, sigla A
deasupra scutului, în stînga lui o cruce (fig. 1 /4).
AR. 20 mm., 1,34 g., exemplar uzat, leg':!nda parţial ştearsă, marginea
ştirbită.
Sturdza I 8, tabel I, nr. 7 ; Sturdza II 9, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ;
Severeanu 10, p. 64, fig. 1 1-12; C. Moisil- III 1 1, XXV, 1914, p. 150, nr. 8 1 ;
Fischer 12, p . 27, nr. 1 1 2.

2 . B. P. Haşdeu, Etymologicum Mag111Um Romantae, III, Bucureşti, 1893, V' ban
col. 2438. nr. 16 şi tabel B, nr. 1 .
3. Const. Moisil, Monetele Rom4ntet, i n Enciclopedia Romdniei, I , Bucureşti,
1938, p. 1 1 3. Citat : C. Moisil I.
4. Idem, Istoria manetei in România, in C.N.A., 3. 1922-1923, p, 28, tip. 2 şi
p. 27, fig. 2. Citat : C. Moisil II.
5. Idem, Co!ecţiunea numismatic4, in A.R.C.C., XIX. 191 1 , p. 381, nr. 2 ; XXIII,
1913, p. 217, nr. 212. Citat : C. Moisil III.
6. Dr. G. Severeanu, Monetele lut lliaş, in Bucureşttt, 1, 1935, p. 64, fig. 9-10.
7. E. Fischer, Beitrag zur Mi!nzkunde des Filrstenthums Moldau, in Jd., B.L.M.,
1901. Czernowitz. p. 27, nr. 1 1 1 si tabel II, nr. 1 1 1.
1878,
8. D. A. Sturdza, Bibliografia numismaticei rom4ne, in A.S.A.R. ,
XI,
sect. II. tabel 1, nr. 7. Citat : Sturdza 1.
9. D. A. Sturdza, Uebersicht der Milnzen und Medatllen des Furstenthums Ro
maonien (Moldau und Walachei), Vien, 1874, p. 19, nr. 22 şi pl. I, nr. 7. Citat :
Sturdza II.
10. Dr. G. Severeanu, p. 64, fig. 11-12.
in A.R.C.C., XXV, 1914, p. 150.
1 1 . Const. Moisil. Colecţtunea numis.matic4,
nr. 8 1 . Citat : C. Moisil III.
12. E. Fischer, p. 27, nr. 1 12.
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Groşi
5). Av. + . . .LIASW. . . 2 c. p.
Ca mai sus.
2 c. p.
Rv.
+ ... WODA
Ca mai sus.
AR. 1 9 mm, 0,95 g., exemplar uzat, legenda parţial şterasă, trei frag
mente lipsă (fig. 1/5).
Sturdza 1, tabel 1, Jlii'. 7 ; Sturdza II, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ; Se
vereanu, p. 64, fig. 1 1-12 ; C. Moisil III, XXV, 1914, p. 1 50, nr. 81 ; Fis
eber, p. 27, nr. 1 12.
6). Av. + E ... WOI... 2 c. p.
Ca mai sus.
Rv.
+ ELI. . .OI. .. 2 c. p.
AR. 19 mm, 0,76 g., exemplar uzat, legenda parţial ştearsă, marginea
ştirbită, un fragment lipsă (fig. 1 /6).
Sturdza 1, tabel 1, nr. 7 ; Sturdza Il, p. 1 9, nr. 22 şi pl. 1, nr. 7 ; Se
vereanu, p. 64, fig. 1 1-12 ; C. Moisil III, XXV, 1 914, p. 1 50, nr. 81 ; Fis
eber, p. 27, nr. 1 12.
Celelalte două monede prezintă o uzură mai mare şi din aceastA
cauză nu putem preciza din care variantă fac parte.
Dăm mai jos descrierea lor, pe cît este posibilă.
Dublu gros
7). Av. + .. .IWO. A 2 c. p.
Cap de bour cu steaua cu cinci raze intre coarne, in stinga semiluna,
in dreapta rozeta din cinci petale.
Rv. ...OI.O.A
2 c. p.
Scut în interiorul căruia se află litera M cu o cruce daesupra (fig. 1/7).
AR. 20 mm, 1 .32 g., exemplar foarte uzat, două fragmente lipsă, legenda parţial ştearsă.
Gros
8). Av. +E... 2 c. p.
Ca mai sus.
Rv.
+ E ... OD. .. 2 c. p.
Ca mai sus.
Bl. 19 mm, 0,94 g., exemplar foarte uzat, marginea ştirbită, legenda
aproape ştearsă (fig. 1/8). Iniţial a fost acoperită cu un strat de argint.
care se mai păstrează numai pe alocuri.
Ultima variantă, s-ar putea crede oăJ, este mai veche decit celelalte
două" fiind rezultatul combinării siglei A de deasupra scutului variantei
B şi a crucii diri partea stingă a scutului variantei A.
Monedele sint ştanţate neglijent, din care cauză, unele din literele
legendelor sîntj vizibile numai pe jumătate. Literelor legendelor nu li s-a
acordat atenţie prea mare cînd au fost desenate ; astfel litera A este mai
mică decit celelalte, iar litera S este iln.clinatA.
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Spre deosebire de monedele prezentate de G. Severeanu 13, aces�a
fac parte dintr-o emisiune mai bună, fiind lucrate din argint (cu excepţia
unui singur exemplar) şi nu din bilion.
Cele opt monede, descoperite la Roman, nu prezintă aceeaşi valoare
nominală, ci reprezintă două valori : dubli groşi şi groşi. Greutatea dubli
groşilor, cu aproximaţie 14, variază între 1 , 8 1 şi 1 ,32 g., iar a groşilor în
tre 1 ,05 şi 0,76 g.
Descoperirea întiimplătoare de la Roman, dă posibilitatea datării,
deocamdată, a cimitirului în prima jumătate a secolului al XV-lea şi tot
odată măreşte numărul descoperirilor monetare ce îşi aduc contribuţia la
cunoaşterea emisiunilor monetare din timpul domniei lui Iliaş.
HUIT MONNAIES d'ILIAŞ
Resume
A l'occasion des fouilles effectuees par Ion Porcescu a Roman 30 rue Miron
Costin, on a decouvert 10 monnaies, dont 8 ont ete donnees au musee d'histoire
de Roman. Les monnaies representent trois vartantes du type connue avec !'em
bleme de la Moldavie sur 1-avers et sur le revers.
Il y a une egide a l'interieur ou se trouve la lettre M avec une croix au dessus
et represente deux valeurs' monnaitaires dubles groşi et grosi. La legende com
prend l'inscription "ELIASWOIWODA" .
Les trois variantes presentent l a croix a gauche d e l'egide (variante inedite), et
la sigla A. audessus de l'egide et la croix a gauche de l'egide,

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1

-

Monnaies decouverts a village Roman, 30 rue Miron Costln.

1 3. Dr G. Severeanu, p. 64.
14. La majoritatea monedelor lipseşte cite un fragment, de aceea nu
da greutatea lor exactA.
.
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