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Colecţia muzeului "Vasile Pârvan" din Bîrlad numără, alături de mo""
nede antice, medievale şi moderne şi un lot de 40 de piese bizantine şi de
tip bizantin (emise de statele întemeiate pe teritoriile bizantine, înainte
sau după Cruciada din l 204). Monedele se înşiruie pe un interval crono
logic larg, care începe la sfîrşitul secolului al V-lea şi se termină în
primul sfert al secolului al XIII-lea. Toate monedele sînt de bronz sau
dintr-un bilol'l cu un conţinut foarte redus de argint.
Ele au rămas pînă în prezent necunoscute specialiştilor care s-au
ocupat de studiul circulaţiei m onedei biz911tine pe teritoriul României,
sau în spaţiul dintre Carpaţii Orientali, Nistru şi Marea Neagră. Aceste
monede fac parte din vechea colecţie a muzeului, constituită înainte de
anii '50. In registrele de evidenţă nu se păstrează date precise privind lo
cul lor de provenienţă. Cîteva piese (nr. 14 şi :28 din catalog) au fost
donate la· începutul anilor '60 de către părintele N. Ursăcescu,. din Curteni,
un sat de lîngă Huşi (jud. Vaslui). Prezenţa unor asemenea însemnări --este
importantă, că ci părintele, un pasionat numismat amator, a funcţionat
ca preot, înainte de· primul război mondial, la Nalbant, j ud. Tulcea. Există
posibilitatea teoretică, ca cele două monede donate să provină din Do
brogea, dar acest lucru este destul de .puţin probabil. Este dificil de cre
zut că .părintele Ursăcescu a putut păstra timp de o j umătate de secol.
prin vîltoarea evenimentelor provocate de cele două războaie mondiale,
monedele sale colecţionate în zona Nalbantului, şi din alte locaHtăţi din
nordul Dobrogei. Mai degrabă credem că şi aceste monede provin tot din
Moldova, probabil de prin împrejurimile Curtenilor sau Huşilor. Deşi,
colecţia Muzeului "Vasile Pârvan" conţine şi unele monede care nu au
fost sem� alate, pînă în prezent, în cadrul descoperirilor de la Est de
Carpaţi, structura ei seamănă, destul de mult, cu cea oferită · de ansamblul
descoperirilor de monede bizantine · publicate de pe teritoriul Moldovei 1 ,
1. Asupra descoperirilor de monede bi'lantine pe teritoriul Moldovei cf. C.
Preda, Circulaţia monedelor bizantine în regiunea carpato-dunăreana, în SCI \ . 23,
Hl71, p . 375-415, passim ; A. A. Nudel'man, Topografija klauov i nakhodok ed ini
cnyh monet', Chişinău, HJ76, p. 81-88, idem, . Occerki istorii monetnogo oras
(:enija v Dnestrovsko-prutskom regione, Chişinău, 1 985, · p . 58-8!) �i 171-175 :
V. Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, HJ82, p. HG-!JfJ şi 21 6-21 7 şi
1dem, Monede bizantine din spaţiul est-carpatic, in SCN, R, 1 984, p . 77-83 V .
Butnariu, Răspîndirea monedelor bi zantine din secolele VI-V II î n teritori ile carhttp://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro
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sau a· celo r inedite, cercetate de noi în diferite colecţii muzeale sau par
ttcu lare din această provincie. De a�eea credem că cea mai mare parte .
a p ie s elor bizantine sau de tip b izan ti n din colecţia Muzeului " V asil e!
Pârvan" provin din descoperirr făcute î n perioada interbelică p e raza
oraşll l u i B irlad şi în împrejurimile sa le.
De altfel în ,zona oraşului Birlad sînt cu n os cute mai multe puncte
unde au fost descoperite urme �e Iocuire din perioada .11ecolelor VII
XIV Cerc e tările arheologice au evidenţiat existenţa unei aşezări impqr
tante în punctul Prodana2 în secolele XIII-XIV: Provenienţa din zona
Bîrladului a m6n edelqr pe care le prezentăm apare şi mai phlusibilă ,
daca ţinem sea ma. de nurp.ărul destul da mare de descoperiri de acest
fel în zona Bîrlad-Vaslui . Concentr-are.a desco peririlor de monede blzan
t't ;le, ca· �.i a celor , rnai tîrzii, ale Hoardei de Aur l)i de imitaţii chiote
s u u d i n Lef:bos ale d"u c a ţi lo r de aur veneţi en i semnalate pînă în prezent
ln aceeaşi arie se e�plică, in bună măsură, pri n poziţia extrem de favo
rabilă a zonei Bîrladului. · Ea a fost în permanenţă un important nod ru
tier ş i comercia l pe drumur care controla accesul dinspre M. Neagră şi
D u n ăre s pre centrul şi nordul Moldovei.
.
Lotul de monede publicat acum conţine citeva exemplare rare sau
sem n alate pentru prima oară in ca d ru l descopeFirilor din Moldova. Ast
fel pi�sa nr. 1 din catalog , un fo llis de la AnastasitJs 1 (491-..,--5 18), face
parte- din prima emisiune bătută imediat după reforma monetară din .
an u l 498. Deşi pe teritoriul Moldovei se cunosc cîteva'"" descoperiri de mo
nede de la acest împărat, este peri.tru prima oară cind se semn alează
un exemplar de acest fel, căci ceidalte piese fac parte din emisiuni mai
tîrzii. Asemenea piese sînt rare, chiar şi în cadrul descoperirilor din Do
broge a . La nord de · Punăr� nu cunoaştem decît o singură, monedă din
această emisiune, provenind· de la Drobeta, deci tot din zona controlată
direct de Imperiul bizqntin.- Tot singulare sînt p înă acum şi sfertur:-ile de
follis de la .Justinianus 1 (527-565) :şi Mauridus Tiberius (58 5--.602), (nr.
2 şi 5 din .catalog). Destul de rare pe teritoŢi\ll Moldovei, ca şi in intreg
spaţi ul nodr danubian, sint şi monedele de Ia Phocas (602-6 1 0), din care
colecţia de la Bîrla d posedă o jumătate 'de follis (nr. 6 din catalog) . Intre
monedel e · bizantine din colecţi a muzeului din Bîrlad de un mare interes
documentar se numără şi cei doi folles de la Constans al II-lea (641-.�68),
- -----··.--paw-dunărene, î n . BSNR, 77---79. 1983-1985, 131-133, p. 199-235 passim ; V. Mi 
hăilescu.-Bîrliba şi V. Butnariu Descoperiri monetare din Moldova, . In "-rhe,ologia
\...
Moldovei, 1 2, HJBB, p. 3 19 ; E. �- Stoljarik , Anonimye foli!>s�· Vizatii X-XI vv. v
Severnom-Zapad nom Pri�ernomor'e, în N umizinaticenie issledovanija po istorii
Jugo-Vostocn o j " Evropy, Chişinău. 1990, p: 104-1 1 2 ; T. N. Kokoriickaja Şi E . S
Stoljarik, Pozdnerimskie i �izal)tijskie monety v mezdurecie Dnepra
i . Pruta ·(70·
BOgg.), ibidem, p·. 1 1 2-1 1 8 .
2. Asupra de5coperirilor arheologice d i n perioada secolelor V I I-XI de ll'l
Birlad cf. D. Gh: Teodur, Teritoriul est-carpatic in veacurile V -XI e. n . Contribuţii
arher>logice Şi istorice la p roblema· formării poporului român, Iaşi, - 1 978, .p. 69, 7375, 106-108. Pentru descoperirile din pe r ioa da secolelor XII I-XIV cf, v: Spinei,
lnceputw·ile vieţii urbane la Birlad . şi problema berlad nicilor, in Anuarul Insti
tutului de htorie ş i arheologi� "A. D.. .Xenopol", Hi, 1979, p , 271 -293 (ma� departe
abreviat A II A- - I aş i ) .
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(nr. 7 şi 8 din catMog). Ei fac parte printre puţinele monede de bronz
ale acestui suveran .bizantin care se cunosc pe te_ritoriul moldovenesc.
Asemenea monede sînt rare nu numai la Nord de Dunăre ci şi în Pobro
ge'a. lmpreună cu alte emisiuni ale lui Phocas şi Heraclius provenite
din zona de la răsărit de Carpaţi, monedele. lui Constans al II-lea' doye
desc menţinerea unor, firave legături între populaţia din acest spaţiu ge
ografic şi Imperiul bizaptin pînă spl"e mijlocul şecolului • al VII-leia.
Seria monedelor bizantine _din colecţia Muzeului "Vasile Pârvan" se
reia cu folles anonimi clasa A 3 (atribUiţi ultimei părţi a domniei lui
Vasile al II-lea şi Constantin al VIII-lea, cea. 101 9-1028), (rir. 10 din
cata�og) şi prin doi folles anonimi cla_sa C (atribuiţi domniilor lui Mihail
IV-lea, Mihail al V-lea şi Zoe cu TheodorBj, 1 034-1 0�2), (nr. 1 0-1 1 din
catalog). Ei s.e adaugă unui număr deja destul de mare de folles anonimi
din secol,ul al �I-lea proveniţi din zona Bîrlad-Vaslui, ca şi din Moldova,
în general. Relativ rare în cadrul descopeririJor de rrionede bizantine de
pe teritoriul dintre Carpaţii Orientali şi Nistru sînt piesele ca follisul
lui Constantin, al X-lea (1 05�-1067), (nr. 12 catalog) şi cel anonim
clasa G (atribuit lui Roman ai IV-lea, 1 068-1071}, (nr. 1 3 din catalog).
Raritatea acestor piese în cadruJ descoperirilor din Moldova, ca . .şi pe
întreg spaţiul de la nord de Dunăre se explică prin reducerea drastică
a legăturilor popu�aţiei locale cu provinciile dunărene ale Imperiului bi
zantin, după anii '50 ai secolului al XI-lea, · în. urma declanş�rii atacu
rilor masive şi reînnoite ale pecenegilor la sud - d� Dunăre.
Colecţip Mu�eului ,;vasile Pârvan" prezintă o proporţie neobişnuit
de înaltă, · pentru descoperirile din Moldova, de monede din secoLele
XII-XIII. Astfel, Alexios I Comnenul (1 081-1 1 1 8) este :reprezentat prin
patru stamena, emise după reforma monet�ăl din anii 1 092/3, (nr. 14-17
din catalog). Dintre acestea, trei stamena fac parte din ultima emisiune
constantinopolitană, iar o piesă (nr. 1 7 din catalog), un exemplar ;rar,
J)rovine dintr-un atelier provincial thracio, plasat ipotetic, la Adriano
polis sau Philippopolis. Cîteva monede· de la Alexios I erau deja cunos
cute în Moldova, dar numărul de piese din colecţia bîrlădeană întrece
cantitativ tot ce era cunoscut pînă acum ca descoperire monetară de, la
acest împărat în spaţiul geogtafic de la est de Carpaţi. în lotul de mo-

3. ln coleciia Muzeului "Vasile Pârvan" se păstrează de asemene&l două mo
nede de bronz ale Hoardei d-e Aur. Una din ele. este o emisiune anonimă a ateli
erul din Qrym de la sfîrşitul secolului al XIII-lea, iar cealaltă o 'emisiune de ace
laşi fel, provenită din atelierul de la Saqci (Isaccea), datată la inceputul secolului
al XIV -lea. Privitor la circulaţia pe teritoriul Moldovei a monedelor tătăreşti emi
se in zona Gurilor Dunării cf. E. Obr€lla nder�Târnoveanu, Documente numismatice
privind relaţiile spaţiului est-carpatic cu zona Gutilor Dunării în secolele
XIII-XIV,
.
in AIIA-Iaşi, 22, 1985, 2, p . 585-588.
Tot în această colecţie se mai păstrează o monedă de aur (112 ducat ?) emisă
de genovezil din Chios' in timpUl primului doganat al lui Tommaso di Campofregos
şi un ducat emis de cătr.Q seniorul genovez al Meteliriului (Lcsbos), Dorino 1 Gat
tilusio ( 1400--1449). Pentru circulaţia in Moldova a monedelor .emise de posesiunile
genoveze din Levant cf. O lliescu, La monnaie genois . d;ans · 1e5-: Pays roumains.
XIII-XV _siecles in Colocviul romana-italian "Genovezii . la Marea Nqagră in se-·
c<1lele XIII-XIV, Bucureşti, 27-28 martie 1975", Bucureşti, 1977, p. 168-169.
. •
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n�de bizantine al Muzeului din Bîrlad se păstrează de asemenea patru
stamena de la Ioan al II-lea ( 1 1 1 8-1 143) , (nr. 18-21 din catalog), toate
aparţinînd- celei de a doua emisiuni a atelierului de Ja Constantinopol .
Ele sînt primele monede de la Ioan al II-lea menţionate în zona cuprinsă
intre Carpaţi şi Prut, căci pe teritoriul Basarabiei erau dej a cunoscutr>
două desc_operiri. Seria monedelor bătute de împăraţii din dinastia Com
nenilor din colecţia publicată de noi se încheie cu două stamena de la
Manuel I (1143-1 1 80). (nr. 22 şi 2$ din catalog) . O piesă aparţine pri
mei emisiuni. iar cea de a doua ultimei (celei de a IV-a') bătute de ate
lierul de la Constantinopol. Şi in cazul monedelor lui Manuel I Comnen,
lotul de la Birlad Contribuie în mod substanţial la îmbogăţirea cunoştin
ţelor noastre . despre circulaţia monedelor acestui împărat pe teritoriul
Moldovei, căci pînă.: acum se cunoşteau doar cîteva descoperiri din această
perioadă. Este pentru prima oară oind se semnalează o piesă din pruna
emisiune. Descoperirile cunoscute pînă .acum constau, în special, din sta
mena databile spre sfîrşitul domniei (1170-1 1 80).
Nu mai puţin s urprinză tor este numărul mare de monede de la ulti 
mii împăraţi bizantini din secolul al XII-lea şi începutul secolului următor
care se găsesc în colecţia Mu�ului "Vasile Pârvan" din Bîr lad . Astfel,
Isaac,al II-lea ( 1 1 85-1 1 95) este reprezentat prin trei stamena, (nr. 2426 din catalog), iar Alexios al !II I -lea (1 1 95�1 203), prin nu mai puţin
de şa,pte monede, (nr. 23-33 din catalog). Este de prisos să mai subliniem
că asemenea monede erau în prezent aproape necunoscute în cadrul des
coperirilor din Moldova ae la vest de Prut. Doar pe teritoriul Basara
biei, erau semnalate monede de l a Alle:xios al III-lea. Tot o noutate în acest
spaţiu este apariţia imitaţiilor după monedele bizantine emise de autori
tăţile Ţaratului vlaho-l:>ulgar. Deşi ele au ca prototip emisiuni ale lui Ma
nuel I, Isaac al ·II-lea şi Al ex ios al I II-lea, separarea originalel.or de copii
este destul de uşoară. U ltimele s� di:;ting prin factura grosol ană a ba
terii, prin greutatea mai mică şi prin fap tu l că nu respectă sistemul .d e
mărci secrete de monetărie, ; specific atelierelor · bizantine din secolul
al XII-'lea. Colecţia muzeului bîrlădean con ţi ne patru stamena din acea.s
tă categorie, (nr. 34-37 din catalog) . Două piese aparţin tipului A, ( dup ă
clasificarea lui M. F. Hendy), (nr. 34-35 din catalog) , una se înscrie în
tipul J3, (rtr. 36 din catalog), iar ultima în tipului C (nr. 37 din catalog).
Aceste imitaţii se pot data, în linii mari , între 1 1 95/ 1200-1225. Din
cîte ştim, descoperiri de monede ale primilor ţari ·vlaho-bulgari nu au mai
fost semnalate pe teritoriul moldovenesc. Excepţie face o monedă tăiată,
provenită de la Bîrlăleşti (jud. Vaslui). Ea a fost publicată iniţial ca o
emisiune a unui împărat neidentificat al Imperiului de Thessalonic. ln
realitate este vorba de un stamenon de tip imitati_v, atribuit domniei lui
Ioan As-an al IL-lea ( 1 2 1 8- 1 241) 4• Faptul că moneda de la Bîrlăleşti este
4. Moneda a fost publicată de către O. Iliescu, Sur Ies m o n nn} �s byzantines
coupees, decouvertes en Roumanie1, in A c tes du XIV
congres i n ternational des
-tudes byzantines. Bucarest, 6-12 septembrie, 1971, vol. III, Bucureşti, 1 9 76, p.
193 şi 196. Piesa a fost atribuită unui impărat neprecizat al Imperiului de Thes
salonic (1224-1246). en urma cercetării atente a fotogr:tfiei acestei piese am ajuns
la concluzia că in realitate este vorba de un fragment dintr-un stamenon -cu modt4
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tăiată tot'al îi dublează importanţa documentară, căci acest fenomen mo
netar s-a petrecut în zona de nord-est a Balcanilor şi la Gurile Dunării"
îh perioada 1 24 1-1261. Este evident că ea a ajuns în zona Bîrlăleştilor
în perioada de după marea invazie mongolă din 124 1 / 1242, fiind singura
descoperire de acest fel din Moldova acestei epoci. Monede ale primilor
Asenizi ca şi piese tăiate total se cunosc însă, la nord de Dunăre,
in mai multe descoperiri din Muntenia, Oltenia,. Banat şi Transilvania.
'
Ele dovedesc continuitatea -relaţiilor populaţiei româneşti cu lumea sud
dunăreană, in ciuda marilor tr�sformări politica-militare care s-au pe
trecut la Dunărea de Jos in ultimul de�eniu al secolului al XII-lea şi .
prima jumătate a secolului următor. Lotul de monede- de tip bizantin
din secolul a1 XIII-lea pe care-I publicăm se incheie cu trei stamena de
valorizate (cu modul mic), emise de împăraţii latini de Constantinopol
in anii 1204/5-1 220, (nr. 38-40 din catalog). Toate aparţin tipului A
(după clasificarea lui Hendy). Nici asemenea Elrnisiuni nu erau cunoscute
pînă acum din Moldova. Prezenţa lor a fost deja semn;:1lată' in cîteva lo
curi, la nord de Dunăre, în Muntenia, Oltenia, Banat şi Transilvania, unde
imit�ţihe latine cu' modul mic tip A apar cel mai frecvent în cadrul des
coperirllor din prima jumătate a secolului al XIII-lea 5.
Frecvenţa neobişnuit de mare a monedelor din ulti_mele două decenii
ale secolului al XII-lea şi începutul celui următor în cadrul colecţiei Mu
zeului "V,psile Pârvan " qin Bîrlaq ne îndeamnă să crede"?- că acestea (cu
excepţia celor donate de pr. N. Ursăcescu) ar putea preveni dintr-un te
zaur. Structura lotului seamănă destul de bine cu cea a tezaurelor datînd
din primul sfert al secolului al XIII-lea descoperite în Muntenia, Banat,
Transilvania, dar mai ales la sud de Dunăre, în Dobrogea şi BuJgaria.
Cercetările recente au permis pune�a în evidenţă a .existenţei unui ori
·zont de tezaure databil în anii '20-'30 ai secolului al XIII-lea pe teritoriul Munteniei de Est şi în Dobrogea. îngroparea acestor teza.ure a fost
pusă in legătură cu tulburările provocate de deplasarea spre Vest a unor .
grupuri de cumani nord pontici, în1 intervalul cuprins între 1223-1 239 6.
Lotul de monede bizantine şi de tip bizantin din colecţia 'Muzeului
,,Vasile Pârvan'' din Bîrlad se doved�şte a fi de o importanţă ştiinţifică
deosebită. Informaţiile pe care le oferă nu se referă humai la mai buna
cunoaştere a istoriei unei lo..:alităţi ţ::U un destin aparte în istoria Moldo
vei, căci Bîdâdul este unul dintre primele centre· urbane din această zo
nă, fiind menţionat în izvoarele istorice încă din secolele XII-XIII. Con
centrar_ea de monede bizantine din secolele V-XIII în aria învecinată
care,

ConstantinorJol. tip N (Hendy, p. 194-195, pl. 26, nr. 14-15). l>'lonedele din
tipurile D-T (U) din acest grup au fost atribuite lui Ioan Asan al II-lea ( 1;! 1 81 241)- de către M.D. Metcalf. The Peter and Paul Hoard : Bulgarian and Latin Irrti
tative Trachea in the Time of Ivan Asen II, in Numismatic Chronicle, 13, 1973,
p. 149. Această reatribuire _n i se .p are mult rnai plau � ! bilă şi_ ;,lm urm.�t- � şi �o�;
5. Cf. E. Oberland�r-Tarnovean'Ll, Cietva observaţu asupra structuru ŞI .dataru
unor tezaure· bizantine din colecţia Muzeului Naţional de istorie a României, in
Cercetări Numismatice, 6, 1991, p. 76-84.
6. Vezi in acest sens E. Oberlander-Tărnoveanu, Tezaurul de la Deduleşti -.jud.
Brăila) reconsiderat, in Istros,. 6, 1992, (sub tipar).
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Bîrladului" p_ar'e să con.�irme importanţa deos�bită a acestei regi�i încă
din această epocă, ca şi strînsele legături ale populaţi�i- de aici cu pro::
vinciile -dunărene ale Imperiului. Fără îndoială că, multe informaţii · l>H
inţifice oferite de p1,1blicarea acestei colecţii vor contribUi şi la îmbogă
ţirea cuno!Ştinţelor noastre despre circuJaţia monedei bizantine pe te'ritoriul Moldovei.
.

·

CATALOG
Prescurtări

DOC
Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks
.
CoUection and in the Whittemore Collection, ed. A R. Bellinger- Şi Ph.
Grierson, Dumbarton, Oaks, voi. II, Phocas ta -Theodosius III 602�7 1 7,
part 2, Heraclius Constantine ·to Theodosius III, ed. Ph. Grierson. D.
0.,- · 1968, fol . III, Leo III to Nicep�orus III. par� 2, Basil 1 to Nicepho
nJs 111, ed. Ph. Grierson, D. 0. , 1 973.
MIB = Wolfgang Hahn, Maneta Imperii Byzantini, vol. 1, Von Anasta
si\ţs 1_. bis Justinianus 1. ' (49 1-565), Einschlie�lich der ostgotischerr und
pap.q.alisch�n Prăiurigen, Vieri;;�, 1 973, vol. Il, Von Justinus U. bis Phocas
(!565-'6 10), Einschliesslich der Prăgung�n der H"eraclius-Revolte und mit
nach trăgen zum 1 . Band, V �ena, 1 9 73 .
=

_

.

'

•l .

•

_ CBNP
C. Morrisson, Catalogue - des mor-maies byzantines de la
BiblioteMque Nationale, vol, 1, D'Anastase I er a Justiniim II (491-71 1),
P"aris, 1 9 70, vol .II, De Philippicus a Alexis III, Paris, 1 970.
=

H�ndy = M. F. Hendy, Coinage and Money in Byz�nti"qe Empire
.
1081-126 1 , -Dţ�mbarton Oak?� 196.9.
MVPB. = Muzeul "Vasile Pâ:cvan" .
.

*' marchează piesele ilustrate,
din catalog.

nr.

ţotografiei

A) IMPERIUL BIZANTIN
ANASTASIVS 1 .

(491-;--5 1 8)

FOLLES

� 1 . AE. 6 ,90 g
24 x 23,5 mm.
MIB, 1, 22, 1 . Constaritinopolis, anii 498m5CJ.'7.
DOC, 1, 1 , 16.
CB:f\lP, 1, 1 1�12.
MVPB Inv B. 7.29;3.
•
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JUSTINIANVS 1
(527-5_? 5)
1 (4 FOLLES

* 2. AE. 1 ,32 g � 16 mm.
MIB , 1, 99. Constantinopolis, anul X/X/X/VII ?
noe;, 1, J , 95.
CBNP, 1, 96, dar alt an..
MVPB Inv. B. 1586:
���·-��·· . .;r.
..�
�
JVSTINVS a1 Il-lea
(565-578)

=

5.62 '-- 563'..-'
-

•

FOLLES .

"* 3. AE. 9,80 g
! 29,5 x 28 mm.
MIB, Il. 46. a, Nikomedia, off. A, anul Y
DOC, 1, 1 , 9 7 b.
CBNP, 1, 1 8.
MVPB Inv. B. 2428.
·

-

=

570-5 7 1 .

MAVRICIVS TIBERIVS
(582-602)
1/2 FOLLES

* 4. AE. 5,30 g � 23,3 x 2 1 ,5 mm.
MIB, Il, 69. C, Constantinopolis, off. A, ariul II
DOC, 1, 1 1 0. a·.
CBNP,· I, 37, dar alta off.
MVPB �nv. B. 3 1 96.
· 4..:-:-:""··

=

583-584.

_

1 /4 FOLLES

* 5. AE. 3,25 g t 18 x 15 mm.
MIB, . II, 7J. C, Constantinopolis, off. gl anii 582-602.
DOC, I, · 1 , ()�. c.
CBNP, I, 47, dar ,alta off.
MVPB Irtv. 7296.
"

PHOCAS
(602-619)
112 FOLLES

* . 6. AE. 5,80 g t 24 x 23 mm.
MIB, II, 65. a, Constantinopolis, off. E, anii 603-610.
DOC, I, 1 , 36. c, dar alta off.
CBNP, 1, 1 7. ,
MVPB Inv. B. 301 3.
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CONSTANS al II-lea
(641-668)
FOLLES

* 7. AE. 6,20 g ">l 21 x 19 mm.
DOC. II, 2, 59; Constantinopolis, off. ?, anul II

= 642-643, clasa 1 .
CBNP, I , 1-8.
MVPB Inv. B. 30 1 1 .
* 8 . AE. 4,60 g t 23,5 x 1 8,5 mm.
DOC, II, 2, 80. c, Constantinopolis, off, E. anul X/U II
656-657,
clasa 8.
CBNP, 1, 28.
MVPB Inv. B. 1652.
=

FOLLES ANONIM CLASA A 3
(VASILE al II-lea şi CONSTANTIN al VIII-lea)
(1019-1 028)
* 9. AE. 8,50 g t 27 x 26 mm.
DOC. III, 2, p. 665-666, A. 2. 39, 1-6, Constantinopolis, anii 976(?)
-c. 1 030/35, c lasa A2, var. 39.
D. M. Metcalf, Interpretaţion of the Byzantine 'Rex Regnantium'
Folles of Class A ca 970-1030, în NC, 1 0, 1 970, p. 1 99-219.
CBNP, II, 54.
MVPB Inv. B . 7299.
.

FOLLES ANONIM CLASA C
(MIHAIL al IV-lea ; MIHAIL al V-lea ; ZOE şi THEODORA)
(1034-1042) .

c.

* 1 0. AE, 9,85 g i 28,5 x 26,5 mm.
Tăiată. Surfrapată.
DOC, III, 2, p . 68 1-685, C, 1-48, Constantinopolis, anii (1042(?) 1 050 ,clasa C.
CBNP, II, 86-106.
MVPB Inv. 3002.
* I l . AE. 8,70 g "- 30 x 26 mm.
MVPB Inv. B. 7298.
CONSTATIN al X-lea DUCAS
( 1 059-1067)
FOLLES

* 1 2 . AE . .1 0,90 g : 26,5 x 22,5 mm.
DOC, III, 2 p,. -774-776, 8. 1-32, Constantinopolis, anii 1059-1067,
clasa 1.
CBNP, II, 2-29.
MVPB Inv. B. 3195.
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FOLLES ANONIMI CLASA G
(ROMAN al IV-lea)
(1068-1071)
*13. AE. 6,20 g l 27 x 26,5 mm.
Surfrapată peste Constantin �. clasa 2.
DOC, III, 2, p. 692-694, G. 1-28, Constantinopolis, anii c. 1 065c. 1070, clasa G.
CBNP, II, 1 25-148.
MVPB Inv. B. 7297.
AL�XIOS 1 COMNEN
(1081- 1 1 18)
STAMENA
( 1 092/3- 1 1 1 8)
*14. BILL. 4,00 ·g_ . 27 x 25 mm.
Col. Ursăcescu.
Hendy, p. 86, pl. 7, nr. 5-6, Constantinopolis, emis. a-IV-a.
CBNP, II, 7-9.
MVPB Inv. B. 1 732.
* 1 5. BILL. 3,80 g 1 28,5 x 25 mm.
Perforată rv .
MVPB Inv. B. 1576.
* 16. BILL. 2,55 g 1 27 x 25,5 mm.
MVPB Inv. B. 2907.
*17. BILL. 3,70 g .,l. 27,5 x 26 mm.
Hendy. p. 8 7, pl. 7, nr. 8-9, Philippopolis ? .
CBNP, II, 01, Adrianopolis.
MVPB Inv. B. 2897.
IOAN al II-lea COMNEN
( 1 1 18- 1 1 43)
STAMENA
* 1 8. BILL. 3,80 g � 28 x 27 mm.
Hendy, p. 105, pl. 10, nr. 9-1 0, Cons41.ntinopolis, emis. a-II-a, var. A
CBNP, II, 2-4.
MVPB Inv. B. 1580.
* 1 9. BILL. 3,00 g 1 27,5 x 2,5 mm.
MVPB lnv. B. 1 745.
*20. BILL. 3,60 g + 28,5 x 28 mm.
Hendy, p. 105, pl. 10, nr. _1 1, pl. 1 1 , nr. · l-2, Constantinopolis, emis.
a-11-a, var. B.
CBNP, II, 2-4.
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MVPB Inv. B. 1712.
*21. BILL. 1 ,80 g � 29 x 27 mm.

Fragmentară.

MVPB In:v. B. 1 710.
MA1'fUEL I COMNEN
(1 143- 1 180)
STAMENA
*22. BILb. 4,20 g 1 28,5 x 26,5 - mm.
Hendy, p. 1 1 6, pl., ţ4, nr. 12-13, Constantinopoli�;, emis, I-a, var. B.
CBNP, II, 02.
MVPB Inv. B. 1 584.
*23. BILL. 3,05 g '
:Q'l iD.
Hendy, p. 1 18, pl. 1 6, nr. 1-6, Constantinopolis, emis. a-IV-a, var. A.
CBNP, II, 27.
MVPB Inv. B. 1 573.
ISAAC al II-lea ANGELOS
( 1 1 85-1 1 95)
STAMENON
*24.BILL. 2,90 g L 27 x 26 mm.
"'Hertdy, p. 145, pl. 21, nr. 1--'-4, Constantinopolis, var. C.
CBNP, li, 38.
MVPB Inv. B. 1 725.
*25. BILL . 3,60 g � 31 x 26 mm.
(
Hendy, p. 145, pl. 2 1 , nr. 5-7 Constantinopolis, var. D.
CBNP, II, 10.
MVPB Inv. B. 1 7 1 1 .
*26. BILL. 3,00 g ! 30,5 � 27,5 mm.
MVPB Inv. B. 1 576.
ALEXIOS al III-Jea ANGELOS
( 1 195-1203)
STAMENA

*27. BILL. 5,02 g L 27,7 x 26,8 mm.
Hendy, p. 1 5 1 , pl. 23, nr. 1 ;--- 7, Constantinopqlis, var. I.
CBNP, II, 1-16.
MVPB Inv. B. 1 653.
*28. BILL. 3,60 g t 28,5 x 24,5 mm.
Dublu perforata (modern). Col Ursăcescu.
MVPB Inv. B. 1574.
29. BILL. 3,60 g , . 26 x 25 mm.
MVPB Inv. B. 1578.
*30. BILL. 3,10 g -l. 26,5 x 25 mm.
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MVPB Inv. B. 1 026.
* 3 1 . BILL. 3,10 g ,1.. 26 x 23 mm:
MVPB Inv'. B. 1 585.
*32. BILL. 2,70 g � �7 x 25 mm.
MVPB I-nv. B. 1 730.
*33. BILL. 2,60 g � ·27 x 2 1 mm.
Hendy, p. 1 5 1 , pl. 23, nr. 8-12,
Constantinopolis, var. II.
.
CBNP, II, l-16.
MVPB lnv. B. 1 575.

ŢARATUL ASÂNEŞTILOR
IMITAŢII ANONIME DUPA MONEDA BIZANTINA
(circa 1 200-1225)
STAMENA

*34. BILL. 2,70 g � 25 x 24,5 mm.
Hendy, p. 2 1 8, pl. 24, nr. 1-4, imitaţii bulgare tip A.
MVPB Inv. B. 1 739.
*35. BILL. 2,07 g � 29,5 x 29 mm.
MVPB Inv. B. 1 650.
*36. BILL. 3,50 g J. 24 x 22,5 mm.
Hendy, p. 218, pl. 24, nr. 1 0- 1 4, imitaţii bulg are d� tip B.
.
MVPB Inv. B. 1 582.
*37. -BILL. 1 ,90 g ..1. 23 x 20 mm.
·Hendy, p. 218, pl. 24, nr 1 5, pl. 25, nr. 1-5, imitaţii bulgare tip C.
MVPB Inv. B. 1 583.
..

.

.

....

IMPERIUL LATfN DE CONSTANTINOPOL
Il'v:i iTAŢII ANONI JI4E ALE PRIMILOR lMPARAŢI LATINI
( 1 204/5-1220)
STAMENA DEVALORIZATE
*38. BILL. 2,05 g l 1 9,5 x 1 7,5 mm.
,
Hendy, p. 1 98, pl. 29, nr. 1-3, imitaţii latine c1:1 modul mic tip A
MVPB Inv. B. 7295.
•
*39. BILL. 1 ,80 g ..1. 21 x 20 mm.
MVPB "lnv. B.- 1.5 81.
*40. BILL. 1 , 70 g L 2 1 ,5 x 21 mm.
MVPB Inv. B. 1 577.
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MONNAIES BYZANTINES DE LA COLLECTION DU MUSEE
DE BlRLAD .
Resume

.,

V ASI LE PARVAN•

'

Les auteurs publie:nt un nomber de 40 monnaies en bronze et bas bilion b:y
zan ti ne datant de la fin -du ve jusqu'au commencement du XIIIe siecle, de la
collection du Musee .,Vasile Pârvan" de Bîrlad (cJep. de Vaslui). Les monnaies font.
partie de .l'ancienne collection, Eln grande partie, constituee avant les annees '50.
Toutes les monnaies, a l'exception des pieces des nos. 14 et 28 du ca talogue pro
viennent des trouvailles faites ă Birlad ou d a n s les al'eintours de cette viile. Mal
heuresement on ignore quand et comment ces pieces ont· ete decouvertes. Les monnaies des nos. 14 et .28 du catalogue. ont ete _dt'mnees au musee par le pretre N .
Ursăcescu d e Curteni, (dep. de Vaslui). Elles ont ete trouvees autour d e ce vii·
lage ou de la ville de Huşi.
Le lot des monnaies byzantines de la collection du Musee "Vasile Pârvan••
::le ,a l a suivante composition :
1. Anastase I - follis (1 ex.).
2. Justinien 1 - 1/4 follis (1 ex.).
3. Justin I l - follis (1 ex.).
4. Maurice Tibere - 1i2 follis (1 ex.) et 114 follis (1 ex. ),
!i . P h ocas - 1 12 follis (1 ex.).
fi. Constant II
follis ( 2 ex.).
7 . follis anonyme classe A 3, Bellinger var. 39 (1 ex.).
8. Follis anonyme classe C (2 ex.).
H. Constantin X et Eudocie - follis (1 ex.).
10. Follis anonyme classe G
(1 ex.).
I l . Alexis 1 - stamena (4 ex., trois frappes a Constaninopole et un a Philip.
popolis ou Adrianople).
12. Jean II - stamena (4 ex.) .
13. Manuel I - stamena (2 ex.).
14. Isaac II - stamena (3 ex.).
1 5 . Alexis III
stamena (7 -ex.).
lfi. Imi t ati o n s bulgare type A - stamena (2 ex.).
17. Imitations bUlgares type B - stamena ( 1 ex.).
stamena (1 ex.).
18. I111 itations bulgares type C
19. Imitations latines, Constantinople, type A (petils mod,ules)
- stamen <l
.
(3 ex.).
Seloh les auteurs les stamena des nos. 23 - 27 : 29-40 du catalogue font par
tie. tri!s probablement, d'un tresor qui a ete ca,che dans le deuxieme quart du
x r n e- siecle.
Les monnaies de la collection du Musee de Bîrlad offrent des donnee� tree
im portantes sur l.ţ passe de cette viile au Bns Moyen Age , comme sur la circulation
de� emissi ons byzantines ou du type byzantine sur le territoire de la Moldavie
pendant les ve-xr ne· siecles.
,

.
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