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Abstract

The Romanian medieval numismatics as an autonomous field of the European
numismatics was established during the last quarter of 18th century and the first six
decades of 19th century, thanks to the contribution of severa! foreign collectors and
scholars (Hungarians, Austrians, Germans and Russians). They were strongly
influenced by the general European movement fuelled by the Romanticism, to find the
medieval roots of the nations of our continent.
After a slow development, during the 185os and early 186os, more than a
dozen of Wallachian and Moldavian issues were already edited, and mast of them
correctly attributed, in spite of the huge epigraphic and historical challenges posed by
the Romanian medieval coinage (including the monotony of the dynastic names).
Amang the pioneers of Romanian medieval numismatics, one could mention: Johann
Seivert, J6szef Weszerle, Franz Vincent von Eitl, Bernhard Karl von Koehne, Leopold
Welzl von Wellenheim, Jakob J. Reichel, Adolf Oberndorffer, Hermann Grote, Johann
Friedrich Weidhaus and Alexis Ouvaroff.
Since the early 186os, the interest shown by the Romanian collectors and
scholars for these important sources of the national history increased rapidly, and in
1872/ 4, Dimitrie A. Sturdza was able to present the first larger overview on the coinage
of Moldavia and Wallachia, in Numismatische Zeitschrift. Published in German, and
later in Romanian translation, Sturdza's work represented for more than two
generations the bas ic catalogue of the Romanian medieval coinage.
However, in spite of the progress made in finding and describing new
Wallachian and Moldavian issues, for long time almost nothing was known on the
circulation of the Romanian medieval coins. The first uncovering of a hoard containing
such issues is mentioned only in 1842, by B. von Kohne. Von Kohne presented a hoard
found in an unknown place located on the territory of the Duchy of Posen (Poland),
consisting of Polish, Teutonic Order and severa! other issues, including a groat of the
Moldavian prince Elias (1432-1442). Two decades later, two other coin hoards
containing Wallachian and Moldavian medieval coins were published by Arist A. Kunik
and Carlo Kunz. One of them represents the main topic of this study.
The author deals with a coin hoard containing Romanian medieval issues,
found during the 186os, in the area of the Northern Italian town of Treviso, in the
Venetian mainland. It was published in 1867 by Carlo Kunz. It consisted of 13th_early
15th century silver coins struck by Venice, Padua, Aquileia, Dalmatia and a Wallachian
silver issue.
This small silver coin, weighting, according to Kunz, 0.24 g, was struck by
Mircea the Elder (1386-1418). Following the current reference catalogue ofthe medieval
Romanian coinages, the Wallachian coin from the Treviso/1867 hoard belongs to MBR
no 205-205a-b type. According to my classification, the coin was a reformed ducat of
Mircea the Elder, IV issue, struck in the mint of Târgovişte.
Sturdza, Docan, as well as some contemporary Romanian scholars were aware
of Kunz's contribution, however, the real information on the Wallachian coin from the
Treviso hoard/1867 remained unnoticed so far.
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Kunz was the first scholar to identify correctly the issuing ruler of this coin as
Mircea the Elder, because during the 183os-186os the common wisdom shared by the
numismatists was that such coins were struck by Mircea II (a fictive ruler, dated 14191420, an obvious confusion with Mircea's the Elder son and successor, Michael I). Kunz
was also the first scholar, to draw the attention of the meaning of the letter t, depicted
on the parted shield on the reverse. According to him, it was a mint-mark, assertion
fully confirmed by the further researches.
Quite likely, the most interesting contribution of Kunz to the Wallachian
medieval coinage was his attempt to establish the date of the concealment of Treviso
hoard/1867 using the chronology of the coin of Mircea the Elder, presumed to be the
most recent issue in the hoard. According to Kunz, the hoard was lost about 1413-1414
or soon after, before the election of the Venetian doge Tommaso Mocenigo (1414-1423).
The hoard of Treviso provide an important chronological evidence for the
dating of the IVth issue of the reformed ducats of Mircea the Elder, which so far were
only generally dated - cca 1396-1418. The make-up of the hoard suggests that the IVth
type of the reformed ducats of this ruler were already issued during the period 14101413/4. They represent the last and the most plentiful coinage of Mircea the Elder,
struck in two mints: Târgovişte and Severin, in severa! mint-mark variants.
Based on the chronology of the last coinage of Mircea the Elder suggested by
the Treviso hoard, as well as on the succession of the mint-marks on the ducats struck at
Severin, the author presumed that some of the issues of Michael I, bearing the
inscription +IW MIXAHA BOElBO were already struck before 31st January 1418, during
his joint rule with Mircea the Elder.
Thank to the contributions of A. A. Kunik, C. Kunz, Ju. B. Iversen and V. N.
Jurgevic, the Romanian medieval numismatics entered in a new stage of its
development. It became modern, because for the first time since the establishment of
this topic as an autonomous field of the medieval European numismatics, the
identification and the attribution of the coin type relied on the more objective
chronological data provided by the coin hoards make-up and geographical distribution.

În ciuda existenţei câtorva contribuţii foarte importante datorate lui Dimitrie A. Sturdza
(Sturdza 1879 105-164 şi extras 1-60), Nicolae Docan (Docan 1909-1910 450-567) şi Octavian
Iliescu (Iliescu 1992-1993 17-58; Iliescu 2002 19-21), cunoaştem încă destul de puţine date
despre începuturile numismaticii medievale a româneşti. Realizarea unei istorii critice a
studiilor referitoare la acest domeniu rămâne încă un deziderat şi o datorie de îndeplinit.
Majoritatea lucrărilor contemporane care se ocupă cu evoluţia acestei ştiinţe tind să considere
că numismatica medievală românească a debutat de abia în anii 1872/ 4, odată cu publicarea
lucrării lui Dimitrie A. Sturdza, Uebersicht der Miinzen und Medaillen des Fiirtensthums
Romanien (Moldau und Walachei), apărută iniţial în volumul al IV-iea al prestigiosului periodic
austriac Numismatische Zeitschrift (Iliescu 1992-1993 17-58; Iliescu 2002 19-21).
În realitate, fără a nega sau diminua meritele incontestabile ale lui Sturdza, trebuie să
subliniem foarte clar faptul că opera lui nu reprezenta decât un moment de cotitură dintr-un
proces îndelungat de strângere, descifrare şi interpretare a emisiunilor monetare ale principilor
Ţării Româneşti şi Moldovei, acţiune care începuse cu cel puţin trei generaţii înainte, în jurul
anului 1787. Sturdza nu a făcut decât sintetizeze şi sistematizeze datele şi interpretările istorice
deja acumulate de predecesorii săi, la care vor adăuga rezultatele propriilor investigaţii asupra
unor fonduri şi descoperiri inedite, precum şi prin reconsiderarea critică a unora din punctelor
de vedere exprimate anterior.
Acţiunea de identificare şi descriere ştiinţifică a emisiunilor medievale româneşti face
parte dintr-un fenomen cultural-ştiinţific (dar şi politic) paneuropean, caracteristic secolelor
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XVIII-XIX, mai ales epocii romantice, care a fost marcată de interesul uriaş faţă de istoria şi
civilizaţia medievală a naţiunilor de pe bătrânul continent (şi nu numai). Pe măsură ce scrierea
istoriei medievale europene se aşeza pe baze, realmente, ştiinţifice, promotorii acestor studii au
simţit nevoia de a identifica, prelucra şi edita sistematic tot mai multe izvoare şi de aceea, nu
întâmplător, această perioadă din cultura şi istoriografia europeană coincide şi cu apariţia unor
monumentale serii de izvoare istorice medievale publicate. Într-un sens mai larg, căutarea,
strângerea, descifrarea şi descrierea monedelor europene din secolele VI-XVI se înscria, în mod
organic, tot în acest proces de identificare şi editare a surselor autentice ale istoriei popoarelor şi
naţiunilor continentului nostru.
Spre deosebire de mulţi dintre confraţii lor de azi, marii istorici din secolele XVIII-XIX
au înţeles şi apreciat valoarea documentară a surselor numismatice şi au recurs la ele în mod
sistematic. Nu este mai puţin adevărat faptul, că şi reprezentaţii de seamă ai numismaticii
vremii dovedeau o extraordinară cunoaştere a celorlalte categorii de surse istorice, reuşind să
integreze informaţiile oferite de studiul emisiunilor monetare într-un context mult mai larg.
În acest sens, eu socotesc că doi dintre cei mai mari şi compleţi numismaţi ai secolului
al XIX-iea, Bernhard Karl von Koehne (a semnat de asemenea şi cu numele ortografiat von
Kăhne sau rusificat - Boris Vasilievic Kene) (1817-1887) şi Julius Friedlaender (1813-1884), pot
fi consideraţi şi unii dintre cei mai mari istorici ai epocii lor. Este foarte dificil să enumeri câte
capitole ale istoriei medievale la care nu şi-au adus şi ei aportul decisiv: Imperiului Bizantin,
regatele germanice timpurii, Cruciade, nenumăratele seniorii ale Imperiul Romano-German,
popoarele sud-slave, români, ruşi, polonezi, lituanieni şi popoarele scandinave.
Numismatica medievală românească s-a născut în cursul ultimelor două decenii ale
secolului al XVIII-iea şi în primele patru decenii ale secolului al XIX-iea datorită interesului
intelectual, pasiunii şi curiozităţii arzătoare ale unor colecţionari şi savanţi străini. În prima
fază, a fost vorba în mod exclusiv de contribuţii de pionierat aduse de colecţionari şi savanţi din
Ungaria, Austria, Germania şi Rusia. Lor le-a revenit sarcina foarte dificilă a descifrării
inscripţiilor monetare redactate în slavonă sau latină, cu o paleografie neobişnuită, a
interpretării reprezentărilor heraldice, dar şi a atribuirii emisiunilor unuia sau altuia dintre
numeroşii principi ai Ţării Româneşti sau Moldovei.
Ori o asemenea operaţiune este chiar mai complicată decât însăşi cea de citire a
legendelor, având în vedere faptul că onomastica medievală dinastică românească a secolelor
XIV-XVI este foarte monotonă: se cunosc mai mulţi voievozi cu numele de Vladislav, Radu, Dan
şi Vlad care au exercitat puterea în Ţara Românească. Şi în Moldova avem o situaţie
asemănătoare, deoarece la tronul ţării s-au succedat mai mulţi principi cu numele de Bogdan,
Petru, Roman, Ştefan şi Alexandru. Acest fapt l-au subliniat toţi cei care s-au ocupat încă în
secolul al XIX-lea cu monedele medievale româneşti (vezi în acest sens şi remarcile lui von
Koehne 1841330-347; Koehne 1842 365-368, Grote 1857 392-396; Grote 1862 991-999, precum
şi Sturdza 1872-1874 46-48).
Dar în secolele XVIII-XIX, încercarea de a data cât mai precis un anume tip monetar era
îngreunată şi de numărul redus de izvoare numismatice publicate sau aflate în colecţii accesibile
cercetării, pe care se puteau baza cei care se aventurau în studierea monedelor medievale
româneşti.

Analiza stilistică şi metrologică, ca şi utilizarea datelor cronologice care puteau fi oferite
de studiul structurii tezaurelor nici nu putea încă intra în discuţie, pentru că se cunoşteau prea
puţine exemplare din fiecare tip sau variantă şi nici un exista vreun tezaur care să fi fost salvat
pentru studiu, înainte de a fi dispersat.
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Primele descrieri ale unor monede medievale româneşti, cunoscute până în prezent, au
în 1787, într-un periodic maghiar cu caracter enciclopedic, care apărea în limba germană
la Bratislava (Poj6n, Pressburg), în cursul ultimelor decenii ale secolului al XVIII-lea. În ciuda
faptului că textul nu este semnat, credem că este vorba de o operă postumă a lui Johann Seivert
(Nesemnat 1787 96; Docan 1909-1910 461; Feher şi Huszar 1977 col. 237-238; Iliescu 1983-1985
280, nota nr. 1), sau o adaptare „liberă" a acesteia, într-o vreme în care noţiunea de drepturi de
autor nu era prea clar delimitată.
Cu această ocazie au fost descrişi sumar, câte un ducat reformat al lui Mircea cel Bătrân
şi al lui Mihail I.
Studiind opera postumă a lui J6szef Weszerle, constatăm azi, că primele monede
medievale moldoveneşti au fost identificate de către acest mare erudit maghiar de la începutul
secolului al XIX-lea. Acelaşi savant a identificat şi câteva emisiuni din Ţara Românească
(Weszerle 1911, secţiunea E, Tabulae V nummorum ad veters provincias Hungariae
respicientes. V Tabla a magyar korona hajdani tartomanyai ermeivel, pl. IV, nr. 1-2 şi 7-14) 1•
În anii care urmează morţii premature a lui Weszerle, începe să fie publicată o serie de
contribuţii privind monetăria medievală românească de către austriacul Franz Vincent von Eitl
(von Eitl 1839 240, nr. 20136-20156), germano-rusul Bernhard von Koehne (von Koehne 1841
330-347; Koehne 1842 365-368), rusul de origine poloneză Jakob J. Reichel (Reichel 1843 491493, nr. 146-156), austriacul Leopold Welzl von Wellenheim (von Wellenheim 1845 565 şi 567,
nr. 11955-11965 şi 11993-12005), germanii Adolf Oberndorffer (Oberndorffer 1849 87),
Hermann Grote (Grote 1857 392-396 şi Grote 1862 991-999), Johann Friedrich Weidhaus
(Weidhaus 1856 110, nr. 617-622) şi, în fine, rusul Alexis Ouvaroff (Ouvaroff 1860 155-162).
Chiar dacă, în practică, von Eitl a publicat, descris şi atribuit, în 1839, primele monede
medievale româneşti (21 de groşi de la principele Moldovei, Petru I, atribuiţi unui inexistent
voievod „Simon Peter") (von Eitl 1838 240, nr. 20136-20156), totuşi, adevăratul întemeietor al
studiilor numismatice moderne asupra acestui domeniu trebuie a fi considerat Bernhard Karl
von Koehne. În două studii succesive, publicate în anii 1841-1842, von Kăhne a descris şi
atribuit următoarele monede medievale româneşti:
apărut

Ţara Românească:

Vladislav al Ii-lea (atribuită de autor lui Vladislav al Ii-lea sau Vladislav al Iii-lea, von
Koehne 1841 339-340, p. XI, nr. 2)
Moldova:
Petru I (atribuită de autor lui Simion [Movilă], von Koehne 1841 337-338, pl. IX, nr. 4 şi
von Koehne 1842 366-367)
Alexandru I (atribuită de autor lui Alexandru al Ii-lea, von Koehne 1841 334-335, pl. V,
nr.8)
Iliaş (atribuită şi azi, aceluiaşi principe, Koehne 1841 332-334, pl. V, nr. 9)
Ştefan al Iii-lea cel Mare (atribuită şi azi aceluiaşi principe, von Koehne 1842 365-366
pl. XII, nr. 3)

1

'Având în vedere faptul că J. Weszerle a murit la data de 29 iulie 1838 (vezi în acest sens: Râd6czy n. d. 1),
desenele sale reprezentând monede ale voievozilor Ţării Româneaşti şi Moldovei publicate postum, în 1873
şi 1911, trebuiesc datate, după anul 1817, când Weszerle a fost numit la Catedra de Istorie a Universităţii
din Pesta şi a devenit curatorul colecţiei numismatice a instituţiei. Planşele monedelor transilvănene
realizate de Weszerle au fost publicate de către Janos Erdy, în 1862, sub propriul nume, fără a menţiona
adevărata identitate a autorului lor, vezi în acest sens: Erdy 1862. Weszerle poate fi considerat de
asemenea un pionier al studiilor privind numismatica medievală balcanică şi bizantină, deoarece, pe lângă
desenele monedelor munteneşti şi moldoveneşti, planşele sale mai conţin şi reproduceri ale mondelor unor
state, cum ar fi de exemplu: Imperiul Bizantin, Serbia, Bosnia, oraşele din Dalmaţia şi Bulgaria. Şi acestea
au fost publicate postum, pentru prima oară în 1873 şi 1911.
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Ştefan al IV-lea (atribuită, de autor lui Ştefan al Iii-lea, Koehne 1841330-332, pl. XI, nr. 1).
Von Koehne nu s-a mulţumit doar cu descifrarea şi descrierea monedelor, dar a încercat
să integreze noile izvoare în ceea ce se cunoştea până în acel moment despre istoria Ţării
Româneşti şi Moldovei, realizând adevărate micro-monografii ale domnitorilor acestor
principate. El a fost, de asemenea, primul savant care a încercat să identifice denumirea
monedelor locale, sistemul monetar din cele două principate şi localizarea monetăriilor.
De abia, la mijlocul anilor 1850 şi începutul anilor 1860 au început să fie publicate şi
primele contribuţii semnate de români, între care le putem cita pe cele ale lui Basile Boeresco
(Boeresco 1856 156), Cezar Bolliac (Bolliac 1861 155-162) şi Bogdan Petriceicu Haşdeu
(Petriceicu Haşdeu 1861 15). Ele erau destul de modeste din punct de vedere ştiinţific, fiind
bazate, adesea, pe preluarea necritică a atribuirilor făcute de numismaţii occidentali.
O excepţie ar fi putut să o constituie Bolliac, dacă ar fi publicat consideraţiile sale asupra
monedelor medievale româneşti, ale căror reprezentări le-a editat doar sub forma unei planşe.
Păstrând datele despre locul de provenienţă al unor piese care au intrat în colecţia sa, Cesar
Bolliac dovedea o înţelegere mult mai înaltă a valorii acestora ca izvoare istorice, decât
majoritatea colecţionarilor şi cercetătorilor epocii lui.
O caracteristică generală a seriei timpurii de contribuţii privind numismatica medievală
românească era aceea că ele s-au concentrat asupra problemelor legate de atribuirea, descrierea
şi datarea tipurilor monetare sau variantelor acestora. Şi într-adevăr, progresele făcute în
primele două decenii au fost remarcabile, în aşa fel, încât la începutul anilor 1860 era deja
cunoscute circa o duzină de tipuri monetare emise de principii Ţării Româneşti şi Moldovei,
unele dintre ele chiar în mai multe variante:
Ţara Românească:

1.

Vladislav I (tipul MBR 9-14; 16, Ouvaroff 1860 161, pl. XXXII, nr. 14,

atribuită

lui Vlad

al Ii-lea).
2. Mircea cel Bătrân (emisiuni ante-reformă, aşa-zisul „tip comun" cu legendă latină,
var. MBR 108-112, von Wellenheim 1845 567, nr. 12000, aşa-zisul „tip comun" cu legendă
slavonă, var. MBR 169-172, von Wellenheim 1845 567, nr. 11994-11999, var. MBR 176-178, von
Wellenheim 1845 567, nr. 12001, atribuite lui Mircea cel Bătrân).
3. Mircea cel Bătrân (emisiuni reformate, aşa-zisul tip cu efigie, spadă şi bustul lui
Christos, MBR 191-195 a, Bolliac 1861, nr. 104, atribuită lui Mircea cel Bătrân).
4. Mircea cel Bătrân (emisiuni reformate, aşa-zisul tip cu efigie şi lance "dreaptă", var.
MBR 200-204, von Wellenheim 1845 567, nr. 12002-12004, atribuite lui "Mircea al Ii-lea, 14191420", recte Mihail. Var. MBR 196-197 a acestui tip îi era cunoscută lui Weszerle înainte de
1838, vezi Weszerle 1911 pl. IV, nr. 1).
5. Vladislav al Ii-lea (emisiuni reformate, tip MBR 256-261, dar var. cu semiluna spre
dr„ von Koehne 1841 339-340, p. XI, nr. 2, atribuită lui Vladislav al Ii-lea sau Vladislav al IIIiea. Tipul îi era cunoscut şi lui Weszerle înainte de 1838, vezi Weszerle 1911 pl. IV, nr. 1).

Moldova:
6. Petru I (Au fost publicate mai multe variante ale tipului MBR 1-350. 1. var.
neprecizată, von Eitl 1839 240, nr. 20136-20156, atribuită de autor lui Simon Peter. 2. MBR 126, var. fără marcă de monetărie deasupra scutului, şapte flori de crin în câmpul al Ii-lea,
Koehne 1841 337-, pl. IX, nr. 4 şi von Koehne 1842 366-367, atribuite lui Simion Movilă. 3. MBR
171-208, var. cu lujer de crin în botul bourului şi două flori de crin în scut, von Wellenheim 1845
565, nr. 11955-11956. 4. MBR 53-55, var. cu perlă deasupra scutului, trei (?) flori de crin în scut

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberlănder-Târnoveanu

şi

lujer de crin în botul bourului îi era cunoscută lui Weszerle înainte de 1838, vezi Weszerle 1911
pl. IV, nr. 17).
7. Alexandru I (emisiune reformată, tip MBR 389-409, atribuită de autor lui Alexandru
al Ii-lea, von Koehne 1841334-335, pl. V, nr. 8).
8. Alexandru I (emisiune reformată, tip MBR 377-382, atribuită de autor unui inexistent
principe al Moldovei numit "Vladislav al Ii-lea", Weidhas 1856 110, nr. 619).
9. Iliaş (tip MBR 489-494, Koehne 1841 332-334, pl. V, nr. 9, atribuită şi azi, aceluiaşi
principe).
10. Ştefan al Iii-lea cel Mare (gros, tipul al 2-lea, tip MBR 630-669, 673-721, 725-728,
730-737, von Koehne 1842 365-366, pl. XII, nr. 3, atribuită şi azi aceluiaşi principe).
11. Bogdan al Iii-lea (tip MBR 743-759 şi 761, Ouvaroff 1860 150, pl. XXXII, nr. 7,
atribuită lui Bogdan al Ii-lea).
12. Ştefan al IV-lea (tip MBR 761-779, atribuită lui Ştefan al Iii-lea cel Mare, von
Koehne 1841 330-332, pl. XI, nr. 1. Tipul îi era cunoscut lui Weszerle înainte de 1838, vezi
Weszerle 1911 pl. IV, nr. 7).
Lor li se va adăuga în 1868, identificarea emisiunilor rarisime de ducaţi ai lui Radu al
Iii-lea, zis şi cel Frumos (tipul MBR 264-266, atribuire foarte corectă a lui lversen 1868 240244, folosită şi azi de numismaţi, în ciuda încercării lui Sturdza de a pune monedele de acest tip
pe seama lui Radu al IV-iea, cel Mare, Sturdza 1879 169 nr. 9 şi Sturdza 1893 162 nr. 14, pi. B,
IV. Atribuirea lui Sturdza a fost acceptată şi de către Docan 1909-1910 466-467. C. Moisil a
atribuit monedele lui Radu al II-iea, Moisil 1921 33-34, la fel ca şi O. Iliescu, Iliescu 1957 310 şi
313 şi Iliescu 1958 320 nr. 23, fig. nr. 28-30 şi 45 [2]. De abia în 1970, O. Iliescu a revenit la
atribuirea corectă, făcută de Iversen cu 100 de ani mai înainte, Iliescu 1970 pl. 14 nr. 5).
În ciuda acestor progrese generale rapide, cu o notabilă excepţie, la începutul deceniului
al şaptelea al secolului al XIX-iea, nu se cunoştea aproape nimic despre circulaţia monedelor
Ţării Româneşti sau Moldovei, sau despre structura cronologică şi pe emitenţi a tezaurelor care
conţineau asemenea monede. Ori în mod cert, asemenea descoperiri trebuie să fi existat încă de
la începuturile studiilor privind monetăria medievală românească. O asemenea supoziţie este
întărită de faptul că unele loturi puse în vânzare în anii 1830-1840 prezintă o structura tipică
pentru tezaure de monede moldoveneşti sau munteneşti ascunse la sfârşitul secolului al XIV-iea.
Aşa este cazul loturilor de monede moldoveneşti catalogate de von Eitl (21 groşi de la Petru I)
sau al celui de monede pre-reformate sau reformate de la Mircea cel Bătrân, din colecţia von
Wellenheirn. În aceste cazuri putem considera că, în mod cert, avem de a face cu fragmente de
tezaure dispersate.
De asemenea, frecvenţa neobişnuit de mare a ducaţilor reformaţi ai lui Vladislav al 11lea şi a groşilor lui Ştefan cel Mare, monede care, de altfel, se găsesc destul de rar, în colec~ile
private din Germania şi Rusia din anii 1840-1860, pare să indice de asemenea existenţa pe piaţa
numismatică rusească şi germană a vremii a pieselor dintr-un tezaur dispersat, foarte
asemănător ca structură cu cel din „Podolia" 1862 (Oberlănder-Târnoveanu 2008 b 97-129).
Informaţiile oferite de studierea descoperirilor monetare conţinând emisiuni medievale
româneşti ar fi fost foarte utile, nu numai pentru a identifica ariile geografice ale difuziunii
acestora, dar şi pentru realizarea unor atribuiri sau datări mai precise pentru tipuri şi variantele
emisiunilor, având în vedere repertoriul foarte sărac de nume dinastice utilizat în familiile
principilor Ţării Româneşti şi Moldovei în cursul secolelor XIV-XVI.
Excepţia de la regula, deja amintită mai sus, o constituie tot Bemhard von Koehne.
Prezentând în 1841 un gros al dornului Moldovei Iliaş (1432-1447), (conform sistemului actual
de referinţe, acesta aparţine tipului MBR 489-494, var. cu sigla A deasupra scutului), von
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Koehne precizează că piesa în discuţie a făcut parte dintr-un tezaur monetar descoperit în 1837,
pe teritoriul Marelui Ducat de Posen (Poznan), în Polonia.
Conform informaţiilor transmise de autor, pe lângă acest gros moldovenesc, tezaurul
din 1837 conţinea monede poloneze ale regilor: "Vladislav V", în sistemul actual de clasificare,
Vladislav al Ii-lea JageHo (1386-1434), "Vladislav VI", în sistemul actual de clasificare, Vladislav
al 111-lea Varnenczyk (1434-1444) şi Cazimir al IV-lea (1447-1492), ptecum şi emisiuni ale
Marilor Maeştri ai Ordinului Teutonic: Michael Kiichmeister von Sternberg (1414-1422), Paul
von Ru~dorf (1422-1441) „şi aşa mai departe, până" la Martin Truchsess von Wetzhausen (14771499).

Din afirmaţia eliptică a lui von Koehne s-ar putea înţelege că tezaurul descoperit în
Marele Ducat de Posen ar mai fi conţinut şi emisiunilor altor state şi suverani, dar din păcate,
aceştia nu sunt numiţi (von Koehne 1841 333, nota nr.**).
Prima relatare mai completă despre o descoperire monetară conţinând emisiuni din
Ţara Românească şi Moldova care ne-a parvenit, datează din 1863. Este vorba de o dare de
seamă privind comunicarea susţinută de Arist A. Kunik, în cursul şedinţei din 6/18 februarie
1863 a Secţiunii pentru Ştiinţele Istorico-Filologice a Academiei Imperiale Ruse de Ştiinţe din
Sankt Petersburg (Nesemnat 1863 126). El conţinea ducaţi reformaţi de la Vladislav al Ii-lea,
groşi de la Ştefan al Iii-lea şi monede de argint contramarcate de către Cetatea Albă
(Oberlii.nder-Târnoveanu 2008 b 97-129).
Tezaurul descoperit în 1862 într-o localitate neprecizată din Podolia nu este unica
descoperire conţinând emisiuni monetare medievale româneşti scoasă la lumină în străinătate,
în cursul anilor 1860. Una din cele mai remarcabile publicaţii a unui tezaur care conţinea şi
monede medievale româneşti, editat în perioada de constituire a acestei ştiinţe ca o ramură
autonomă a numismaticii europene, o datorăm numismatului italian Carlo Kunz, din Trieste
(Kunz 1867; Kunz 1897 87-92, pl. II, nr. 9; Kunz 1905 31-40) (vezi fig. nr. 16). În mod ciudat, de
data aceasta, o asemenea descoperire ieşea la iveală la extremitatea occidentală a ariei de
difuziune a numerarului medieval românesc, în Italia de Nord-Est.
În 1867, Kunz a publicat un tezaur de 375 monede de argint, depus la o casă de amanet
din oraşul Treviso, fără îndoială, fiind vorba despre o descoperire provenind chiar în acest loc,
sau într-o localitate din zonă învecinată lui. Treviso este un oraş istoric din Italia de Nord-Est
(vezi harta), la vremea respectivă oraşul fiind recuperat recent de la Imperiului Austriac, după
războiul prusiano-italiano-austriac din 1866.
Lucrarea lui Kunz a fost cunoscută încă de timpuriu numismaţilor români. Ea a fost
prezentată "in extenso", atât de către Dimitrie A. Sturdza în prima sa sinteză asupra monetăriei
medievale, dar şi bibliografia critică a numismaticii româneşti (Sturdza 1872/4 96, nota nr. 1;
Sturdza 1879 51-52, nr. LXXVII), cât şi de Nicolae Docan (Docan 1909-1910 463).
Ulterior, după cel de al Doilea Război Mondial, descoperirea a fost menţionată şi de
către alţi cercetători din ţara noastră (Iliescu 1970 24; Ştirbu şi Stancu 1987 117, nr. 75).
Cu toate acestea, datele foarte exacte despre moneda lui Mircea cel Bătrân prezentate de
către Carlo Kunz au rămas, practic, necunoscute la noi, până acum. Având în vedere importanţa
decisivă a tezaurului din zona Treviso pentru numismatica Ţării Româneşti, vom da în
continuare toate detaliile despre această descoperire.
Tezaurul de la Treviso consta din următoarele emisiuni:
A) Veneţia

Jacopo Tiepolo (1229-1249) - 1 grosso.
Andrea Contarini (1368-1382) - 2 grossi.
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Antonio Venier (1382-1400) - circa 40 grossi+circa 30 soldini.
Michele Steno (1400-1413) - circa 110 grossi+circa 25 soldini de tip
cu reprezentarea învierii lui Iisus Christos.

tradiţional+circa

60 soldini

B) Padova
Francesco I da Carrara (1355-1388) - 4 carrarini cu reprezentarea Sfântului Prosdocimo
carrarini cu reprezentarea lui Sfântului Daniel.
Francesco II da Carrara (1388-1405) - circa 14 carrarini.

şi

3

C)Aquileea
Marquardo (1365-1381) - 2 denari.
Philippe d'Alenc;on (1381-1388) - 1 denar.
Giovanni di Moravia (1388-1394) - 3 denari.
Antonio Gaetani (1395-1402) - circa 15 denari.
Antonio di Panciera (1402-1418) - circa 60 denari.
D)

Dalmaţia

(circa 1410-1413) - 4 tornesi (?).

E) Ţara Românească ("Monetina esotica'', după exprimarea plastică în italiană a lui Carlo
Kunz).
Mircea cel Bătrân - ducat reformat, aparţinând, după clasificarea noastră, celei de a
patra emisiuni reformate, bătute în monetăria de la Târgovişte (Oberlănder-Târnoveanu 2008 a
130-131, nota nr. 40; MBR nr. 205-205a-b; Iliescu 2008 134; 261-262, seria a III-a).
Moneda ilustrată pe planşa II, nr. 9 este un ducat având pe avers legenda slavonă: +IW
MPE[4]A BI şi reprezentarea principelui, în picioare, din faţă, purtând coroană fleurenată,
mantie, tunică, strânsă pe talie cu o centură de cavaler, ţinând în mâna dr. o lance cu vârful în
sus 2 şi glob cruciger, în mâna st.
Pe revers, pe lângă legenda slavonă +IW MP64A BO, poartă reprezentarea unui scut
heraldic, înclinat, despicat, având câmpul I, fasciat, iar în câmpul II are sigla z; (vezi fig. nr. 16 şi
9 a-b).
Conform datelor transmise de Carlo Kunz, moneda ar fi cântărit o, 24 g.
Lucrarea lui Kunz are o importanţă multiplă pentru istoria numismaticii medievale
româneşti. Ea constituie prima prezentare a unui tezaur monetar conţinând şi emisiuni ale lui
Mircea cel Bătrân, a cărui loc de descoperire este menţionat destul de clar. Va trebui să mai
aşteptăm vreme de încă vreo 40 de ani (!!!), până în 1906, până când vom fi martorii unui
demers similar şi în România. De abia în acel an, Constantin Moisil va începe publicarea
sistematică a unor loturi de monede de la Mircea cel Bătrân (e drept, emise înainte de reforma
sa monetară) făcând parte din tezaurul descoperit pe dealul Bădila (corn. Niculiţel, jud. Tulcea)
(Moisil 1906 1117-1122; Moisil 1908a 413-419; Moisil 1908b 588-594; Moisil 1911 362-385;
Moisil 1913a 194-231; Moisil 1913b 37-56; Moisil 1913c 194-231).
În al doilea rând, Carlo Kunz este primul numismat, care după cunoştinţele mele, a
respins atribuirea curentă în epocă a monedelor muntene cu portret, având legenda slavonă +IW
MP~ BOOBOAA (sau variante), ca fiind emisiuni ale unui voievod "Mircea al II-Zea'', făcută cu
2 Această armă, care apare pe reprezentările monetare ale lui Radu I, Mircea cel Bătrân, Mihail I, Dan al 11lea şi Vlad Dracul este, în mod evident, un atribut al puterii princiare ale conducătorilor Ţării Româneşti în
secolele XIV-XV (o regalia, de fapt o lancea regis), alături de spadă, coroană, glob cruciger şi mantie. În
acest context, ne este dificil să înţelegem de ce acest însemn al puterii a fost identificat eronat de unii
numismaţi şi istorici, chiar şi în anii din urmă, ca fiind ca fiind o "suliţă" (! !!).

386
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două

decenii înainte de publicarea tezaurului de la Treviso, de către austriacul Leopold Welzl
von Wellenheim.
Această identificare a fost propusă de către von Wellenheim în 1845, cu prilejul punerii
în vânzare la licitaţie a uriaşei sale colecţii de monede medievale europene, între care se găseau
şi 11 monede ale principelui Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân.
Opt monede ale lui Mircea cel Bătrân din această colecţie erau ducaţi cu legendă
slavonă, având pe avers reprezentarea unui scut heraldic despicat, cu primul câmp fasciat, iar în
câmpul al doilea sigle, reprezentând litere ale alfabetului slavon. Pe revers monedele poartă
reprezentarea unui coif, spre st., surmontat de o acvilă, cu capul întors spre dr., purtând în cioc
o cruce greacă. În cele mai multe cazuri, în câmpul st., în faţa coifului se află o siglă, reprezentată
de o literă din alfabetul slavon.
Prima piesă poartă pe avers sigla 0 / - (von Wellenheim 1845, nr. 11200; Iliescu 1956
305 1b, seria II; MBR 166; Iliescu 2008 -). Cea de a doua monedă poartă pe avers şi revers
siglele 0 / P (von Wellenheim 1845, nr. 11201; Iliescu 1956 305 1b, seria VII; MBR 176-178;
Iliescu 2008 233-240, nr. 229-256). Celelalte şase monede au pe avers şi revers siglele K / K
(von Wellenheim 1845, nr. 11994-11999; Iliescu 1956 305 1b, seria V; MBR 169-173; Iliescu
2008 125, grupa a II-a, serie unică; 222-233, nr. 181-228).
După părerea lui von Wellenheim, monedele descrise mai sus constituiau emisiuni ale
principelui Ţării Româneşti - Mircea (cel Bătrân). Conform clasificării actuale, aceste monede
sunt considerate ca reprezentând emisiuni ale lui Mircea cel Bătrân, bătute anterior marii
reforme monetare din anii 1402-1405 (Oberliinder-Târnoveanu 2008 a 115, nota nr. 1).
Ultimele trei monede ale lui Mircea cel Bătrân din colecţia von Wellenheim sunt ducaţi
cu portret şi fac parte toate aceeaşi variantă (având o stea cu cinci raze, *,în câmpul al doilea al
scutului) (von Wellenheim 1845, nr. 11202-11204; Iliescu 1956 306 tipul 5, tipul II; MBR nr.
199; Iliescu 2008 134 seria a II-a; 258-261, nr. 309-317).
Leopold Welzl von Wellenheim a atribuit emisiunile cu legenda slavonă +IW MP~
BOOBOAA (sau variante) pe ambele feţe şi cu portret, unuia dintre fii lui Mircea cel Bătrân, pe
care-l numeşte ,,Mircea al II'', care ar fi domnit între 1419-1420. Este vorba, evident, de o
confuzie cu Mihail I, dar la 1845, existenţa acestuia din urmă, nu era, probabil, cunoscută nici
măcar multora dintre istoricii români şi, cu atât mai puţin, celor străini.
În prezent, acest tip de ducaţi pe care principele este redat purtând coroană, mantie
căptuşită cu blană de hermină, caftan lung până la genunchi, strâns cu o centură, lance cu vârful
în sus şi glob cruciger, sunt consideraţi ca făcând parte din cea de a patra emisiune reformată a
lui Mircea cel Bătrân, bătută în monetăria de la Târgovişte (Oberlănder-Târnoveanu 2008 a
130-131, nota nr. 40).
După cum o arată structura lotului de monedele ale lui Mircea cel Bătrân din colecţia
von Wellenheim, fără îndoială, ele proveneau din două tezaure dispersate. Unul conţinea
monede emise în primii douăzeci de ani ai domniei, anterior reformei monetare din 1402-1405.
Monedele cu portret fac parte dintr-un tezaur care conţinea emisiuni reformate, databile în anii
1405-1418.
Din păcate, probabil că nu vom afla niciodată unde au fost descoperite acestea şi nici nu
putem să ne lansăm în presupuneri asupra posibilului loc de origine, deoarece tezaure conţinând
monede de la Mircea cel Bătrân se cunosc nu numai pe teritoriul Ţării Româneşti, ci şi în Serbia
de Nord-Est şi Bulgaria de Nord.
Atribuirea eronată de către lui Leopold Welzl von Wellenheim a unor emisiuni ale lui
Mircea cel Bătrân a cunoscut o carieră destul de lungă, nu numai în rândul numismaţilor străini,
dar şi în al celor români. Chiar şi Dimitrie A. Sturdza, fondatorul numismaticii medievale
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a crezut în existenţa unui principe al Ţării Româneşti numit Mircea al II-iea. E drept
spre deosebire de von Wellc:::.heim, Sturdza considera că numai monedele cu efigie
aparţineau lui Mircea cel Bătrân (Sturdza 1872/ 4 97-98, nr. 40-43). Sturdza i-a atribuit lui
Mircea al Ii-lea unele emisiuni monetare cu legenda +IW MP~ BOOBOAA (sau variante),
purtând pe avers reprezentarea unui scut heraldic, iar pe revers coiful surmontat de acvilă
(Sturdza 1872/4 98-99, nr. 44-46). Consideraţiile lui Sturdza asupra monetăriei lui Mircea al lllea au fost urmate de şi de către Constantin Moisil, în primele sale lucrări. Cu ocazia publicării
primului lot din tezaurul de la Niculiţel-Bădila, autorul vorbea şi el despre emisiunile acestui
inexistent voievod al Ţării Româneşti (Moisil 1906 1117-1122).
Revenind la Carlo Kunz, atunci când el s-a referit în mod critic la atribuirile anterioare
ale monedelor muntene purtând legenda +IW MP64A 80, indiferent dacă aveau sau nu
reprezentarea principelui, el afirma fără echivoc, că toate au fost emise de un singur conducător
muntean - numit Mircea. Foarte interesant că, fără să citeze vreo sursă istorică de unde a luat
informaţia, Kunz a arătat că, în realitate, un principe numit Mircea al II-iea nu a existat la
începutul secolului al XV-lea.
Tot Kunz este primul studios care a încercat să interpreteze sigla reprezentată în
cartierul al doilea al scutului, ca fiind asemănătoare cu litera gotica z;, ceea ce pare să fie aproape
de realitate. Într-adevăr, este o literă, dar mai degrabă una grecească 't (tau) uncial, decât una

că,

latină.

În aceaşi serie de premiere datorate autorului italian citat se poate înscrie şi explicaţia
pătrunderii monedelor lui Mircea cel Bătrân atât de departe de locul de emitere. Carlo Kunz era
de părere că moneda munteană a fost asimilată în mediul circulator din regiunea „Terrei Ferma"
veneţiene cu soldini locali, ceea ce este extrem de plauzibil, în ciuda respingerii vehemente a
acestei presupuneri de către Nicolae Docan (Docan 1909-1910 463). Supoziţia originală a lui
Kunz este confirmată de datele consemnate în mai multe "Pratiche della Mercatura'', tratate
comerciale redactate în cea de a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătatea a
secolului al XV-iea, care asimilau dinarul maghiar din vremea domniei lui Ludovic I şi ai
urmaşilor săi ajunşi în Peninsulă cu nominalul "soldino" şi prin extensie, toate monedele străine
având dimensiunile flanului, greutatea şi titlul asemănătoare cu acestea. Monede
corespunzătoare soldinilor veneţieni au fost emise de numeroase state din Italia de Nord şi
Centrală şi de litoralul adriatic, astfel că moneda munteană putea fi confundată relativ uşor cu
una dintre aceste emisiuni străine, fie că erau de origine italiană sau veneau din altă parte
(Oberlănder-Târnoveanu 2003-2004 43-54).
După părerea mea, moneda lui Mircea cel Bătrân a ajuns în nordul Italiei, în zona
controlată de Veneţia, prin intermediul unor mercenari italieni care au servit în Ţara
Românească, întorşi în Occident, după încetarea serviciului lor la Dunărea de Jos. Drumul lor
spre Italia este marcat de descoperiri de monede reformate de la Mircea cel Bătrân provenite din
Ungaria, cum ar fi cele din tezaurul de la Kunfehert6/1959 (comitatul Bâcs-Kiskun) (Szekely
1999 391 nr. 36, un ducat tip MBR 196-197) şi Als6bodoglârpuszta/1942 (comitatul Pest)
(Huszăr 1947-1948 54-55, un ban reformat din tipul „cu spadă'', aparţinând primei emisiuni,
împreună cu bani ai lui Dan al Ii-lea), sau tezaurul dintr-o localitate neprecizată din fosta
Yugoslavie/ante 1962 (Iliescu 1978 29-31).
Fără îndoială, cea mai importantă contribuţie adusă de către Carlo Kunz la cercetarea
numismatică a epocii lui Mircea cel Bătrân, ca şi a celei medievale româneşti, în general, este
aceea că a fi încercat să dateze ascunderea tezaurului din zona Treviso, pe baza datelor
cronologice oferite de moneda lui Mircea, socotită de el, pe drept cuvânt, ca fiind cea mai
recentă piesă din acumularea monetară studiată. Chiar dacă autorul se baza în această
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întreprindere pe date parţial eronate, deoarece el se folosea de o cronologie greşită a domniei lui
Mircea cel Bătrân - 1393-1419 (era ceea se considera, pe atunci, că ar fi fost limitele cronologice
ale perioadei cât ar fi ocupat tronul Ţării Româneşti), în principiu, judecata lui Kunz era cât se
poate de corectă.
Cum din tezaurul din zona Treviso lipseau monedele dogelui Tommaso Mocenigo (14141423), pe drept cuvânt, Kunz a tras concluzia că emisiunile patriarhului Aquileei, Antonio di
Panciera (care a păstorit între 1402-1418), trebuiesc datate înainte de 1414. După părerea lui,
numai moneda din Ţara Românească ar fi putut fi emisă ulterior datei 1413.
În realitate, datarea ascunderii tezaurului din Treviso poate fi făcută, cel mai bine, tot cu
ajutorul monedelor lui Michele Steno (1400-1413) şi al celor emise de autorităţile veneţiene
pentru Dalmaţia (1410-1413), care asigură momentul post-quem între 1410-1413/4 sau imediat
după.
După părerea

mea, tezaurul din zona Treviso constituie una din cele mai importante
elemente de care dispunem în acest moment pentru datarea celei de a patra emisiuni monetare
reformate a lui Mircea cel Bătrân, deoarece, în prezent, cronologia emisiunilor lui Mircea cel
Bătrân cu care operăm este încă una foarte rudimentară. Ea se bazează mai mult pe
presupuneri, decât pe datele obiective oferite şi confirmate de analiza compoziţiei tezaurelor
conţinând asemenea piese, mai ales dacă acestea ar avea în compoziţia lor şi monede străine,
mai precis databile.
Din păcate, cu foarte puţine excepţii, până acum, asemenea descoperiri nu s-au prea
publicat. Practic, în afara tezaurului de la Treviso, care, în realitate, a rămas necunoscut,
numismaţilor noştri, singurul tezaur de monede de la Mircea cel Bătrân, conţinând şi monede
străine publicat complet este cel descoperit în 1977, în cursul săpăturilor sistematice efectuate la
Mănăstirea Glavacioc (corn. Ştefan cel Mare, jud. Argeş) (Maschio şi Cîrstocea 1983 69-81).
Acest tezaur conţinea numai ducaţi de la Mircea cel Bătrân, din cea de a IV-a emisiune
reformată, bătuţi în atelierul de la Târgovişte (80 exemplare) şi un număr de 11 monede
bizantine de argint. Acestea costau în patru jumătăţi de hyperperon de la Manuel al II-iea
Paleologu! (1391-1423) şi şapte jumătăţi de hyperperon ai lui Ioan al VII-iea Paleologu! (13991403) (monedele au fost în mod eronat atribuite de editori lui Ioan al VIII-lea (1423-1448))
(Maschio şi Cîrstocea 1983 79-80, nr. 85-91).
De asemenea, există unele indicii, care ne fac să presupunem că şi tezaurul găsit la
Târgovişte în 1961 conţinea, pe lângă emisiuni reformate ale lui Mircea cel Bătrân şi monede
străine, respectiv, maghiare de la Sigismund I şi sârbeşti, de la „Lazăr" (identificare incertă,
după părerea mea) (Iliescu 1965a 1154-1155; Iliescu 1965b 1062-1063). Din păcate, această
descoperire este încă inedită, iar lotul de monede străine, care este păstrat în colecţia
Complexului Muzeal Naţional „Curtea domnească" din Târgovişte, nu mi-a fost accesibil pentru
overificare a acestor piese.
Schema cronologică folosită actualmente de către majoritatea numismaţilor români
pentru datarea emisiunilor monetare ale lui Mircea cel Bătrân a fost elaborată în urmă cu 40 de
ani de către Octavian Iliescu (Iliescu 1970 21). Urmând unele remarci, mai vechi ale lui Nicolae
Docan (Docan 1909-1910 509) şi Constantin Moisil (Moisil 1913b 54-55), completate şi de
propriile observaţii, Iliescu a împărţit emisiunile lui Mircea cel Bătrân în două mari grupe:
1. cele fără portret, numite, impropriu şi „emisiuni de tip comun", pe care le data între
1386-1396 (vezi fig. nr. 1-4 a-b).
2. cele cu reprezentarea principelui, numite impropriu „cu efigie" datate între anii
1396-1418 (vezi fig. 8 a-b).
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Această viziune asupra datării emisiunilor monetare ale lui Mircea cel Bătrân a fost,
numai parţial, pusă în discuţie de către Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu. După părerea
celor două cercetătoare, emisiunile fără reprezentarea princiară, au fost bătute între anii 13861396, "poate până la 1400" şi lăsau să se subînţeleagă, că cele cu portret ar fi datat după acest
moment (Ştirbu şi Stancu 1987 98).
La rândul său, autorul acestor rânduri a considerat că modificarea reprezentărilor
monetare în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, în sensul introducerii emisiunilor cu
reprezentarea principelui, ar fi fost consecinţa unei reforme monetare, efectuată după
1402/1403. Reformarea monetăriei Ţării Româneşti a fost pusă în legătură cu schimbările
politice intervenite în Balcani, după înfrângerea otomanilor la Ankara (Oberlănder-Târnoveanu
1997 147). Recent, am extins datarea momentului introducerii emisiunilor reformate până în
jurul anului 1405, legându-l nu numai de noul climat politico-militar regional, apărut la
începutul secolului al XV-lea, dar şi de o serie întreagă de schimbări monetare care s-au petrecut
în acel moment şi în Ungaria şi Serbia. Tot cu acel prilej, am propus datarea introducerii celei de
a IV-a emisiuni reformate în intervalul cuprins între 1410-1414 (Oberlănder-Târnoveanu 2008 a
130, nota nr. 40).
În seria încercărilor de a rafina cronologia emisiunilor monetare ale lui Mircea cel
Bătrân, am putea menţiona şi supoziţia lui Toma Rădulescu, după care ducaţii clasificaţi de
Octavian Iliescu în seria a V-a (corespunzând celei de a IV-a emisiuni reformate a atelierului de
la Severin, cu marca de emisiune C:, ar data din anii 1417-1418 (Rădulescu 1997 184-185).
Din expunerea de mai sus, rezultă că datarea mai precisă a momentului punerii în
circulaţie a celei de a IV-a emisiuni de ducaţi reformaţi ai lui Mircea cel Bătrân în atelierul
monetar de Târgovişte s-ar putea baza pe informaţiile oferite de două tezaure: Treviso/1867 şi
Glavacioc/1977. De fapt, având în vedere faptul că cronologia monedelor bizantine din tezaurul
de la Glavacioc este încă una foarte puţin elaborată, această descoperire este relativ puţin utilă
pentru o încercare de a rafina datarea celei de a IV-a emisiuni de ducaţi reformaţi ai marelui
voievod. Din păcate, baterea monedelor lui Manuel al Ii-lea nu poate fi circumscrisă unui
interval foarte bine delimitat în timp, ei fiind dataţi foarte larg - 1403-1423. Chiar dacă
acceptăm datarea mai exactă a jumătăţilor de hyperperon ai lui Manuel al Ii-lea, având legenda
Basileus, între anii 1403-1408, cum este cazul celor din tezaur, aşa cum recent a propus colega
noastră Eleni Lianta (Lianta 2006-2007 159), tot nu ajungem prea departe, deoarece, oricum
ştiam deja că emisiunile reformate încep să fie puse în circulaţie în jurul anului 1405.
Nici monedele lui Ioan al Vii-lea nu aduc informaţii cronologice suplimentare, în ciuda
faptului că acesta a murit în 1408. În realitate, monedele lui Ioan al Vii-lea au fost emise numai
în anii 1399-1403, când acesta a fost regentul Imperiului Bizantin, în vremea călătoriei în
Occident a lui Manuel al Ii-lea. Ulterior, după revenirea împăratului legitim la Constantinopol,
Ioan al Vii-lea a fost înlăturat de la succesiune, exilat în Lemnos şi apoi instalat la Thessalonica,
unde a guvernat cu titlul de „Basileus al întregii Thessalii". În această ultimă calitate, Ioan al
Vii-lea Paleologul nu a mai avut dreptul să mai bată monedă (Grierson 1999 219 şi 224-228).
Deci, până la publicarea altor tezaure târzii de la Mircea cel Bătrân, care să conţină şi
monede străine, datarea ultimelor emisiuni reformate ale acestui voievod se va baza tot pe
datele oferite de descoperirea de la Treviso. Structura acestui tezaur indică faptul că ducaţii din
cea de a IV-a emisiune reformată de la Târgovişte erau deja în circulaţie în anii 1410-1413, dar şi
mai mult decât atât, ea dovedeşte că în prima jumătate a deceniului al doilea al secolului al X\'lea, aceştia ajunseseră chiar foarte departe de locul de origine, până în nordul Italiei, în "Terra
ferma" veneţiană. Baterea acestei emisiuni a continuat până la sfârşitul domniei lui Mircea cel

390

https://biblioteca-digitala.ro

Monetăria

târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Tl'eviso

Bătrân

(31 ianuarie 1418), desenul monetar cu reprezentarea principelui purtând coroană, lance
cruciger fiind continuat şi sub domniile lui Mihail I şi de Dan al Ii-lea (vezi fig. 13-15 a-b).
Având în vedere paralelismele care se pot constata între activitatea celor două monetării
ale lui Mircea cel Bătrân - Târgovişte şi Severin (Oberlănder-Târnoveanu 2008 a 130-131, nota
nr. 40), considerăm că şi în acest din urmă atelier, baterea ducaţilor din cea de a IV-a emisiune,
cu ambele sale variante: cele purtând pe avers numele unui asociat neidentificat precis - aşa
numitul "Petrus", „Petrusian" sau „Petru-Stan" (vezi fig. 10 a-b) şi cele emise în numele lui
Mircea şi Mihail (vezi fig. 12 a-b), s-a derulat tot în anii 1410/1413-1418. Numele primului
asociat al lui Mircea care apare pe monede nu a fost până în prezent stabilit cu precizie. El a fost
citit în numeroase feluri: "Petrus" (Rethy 1887 313), „Petroseni Bânya (sic!)„ (Docan 1909-1910
487), Petruilan'', „Petruslan" (Moisil 1913b 47; Moisil 1921 25-28; Popilian 1968 7), "Petrusian"
(Iliescu 1970 23) sau "Petru-Stan" (Stingă 1994 7-9; Rădulescu 1997 183-184).
Fără îndoială, ducaţii din cea de a IV-a emisiune reformată a lui Mircea cel Bătrân au
constituit şi tipul monetar cu cea mai îndelungată durată pe care acest principe l-a pus în
circulaţie după 1405. Acest fapt este unanim confirmat de compoziţia tezaurelor conţinând
emisiuni reformate ale marelui voievod, unde acest tip de ducaţi predomină copios sau sunt,
chiar, singurul tip prezent:
1. Dridu-Malul Roşu (corn. Fierbinţi-Târg, jud. Ialomiţa) (Filipescu 1984134).
2. Târgovişte/1961 (jud. Dâmboviţa) (date inedite, bazate pe cercetarea monedelor
păstrate în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României).
3. Gura Şuţii/1935 (corn. Gura Şuţii, jud. Dâmboviţa) (Mitrea şi Umlauf 1986-1991 125-132
şi date inedite, bazate pe cercetarea monedelor păstrate în colecţia Muzeului Naţional de
Istorie a României).
4. Sperieţi/1937 (corn. Gura Şuţii, jud. Dâmboviţa) (Mitrea şi Umlauf 1986-1991125-132 şi
date inedite, bazate pe cercetarea monedelor păstrate în colecţia Muzeului Naţional de
Istorie a României).
5. Glavacioc/1977 (corn. Ştefan cel Mare, jud. Argeş) (Maschio şi Cîrstocea 1982 69-81).
6. Tutana/1987 (corn. Băiculeşti, jud. Argeş) (Maschio şi Cîrstocea 2001 87-91).
7. Amărăştii de Jos (corn. Amărăştii de Jos, jud. Dolj) (Ştirbu şi Stancu 1987 108, nr. 3).
8. Galiciuica/ante 1934 (corn. Giubega, jud. Dolj) (Pârvan 1982 123-131).
9. Bâzdâna/1969 (corn. Calapăr, jud. Dolj) (Rădulescu 1981 89-95; Rădulescu 1984-1986
61-64).
IO. Basarabi/1963 (mun. Calafat, jud. Dolj) (Popilian 1968 3-22; Rădulescu 1998 182-209).
11. Jiana Mare/1981 (corn. Jiana, jud. Mehedinţi) (Bălăceanu şi Stingă 1994 20-31).
12. Dudaşul-Schelei/1983 (mun. Drobeta-Turnu Severin, jud. Dolj) (Rădulescu şi Turturică
1984 70-88; Stingă 2002 78).
13. Halânga/1960 (corn. Izvorul Bârzii, jud. Mehedinţi) (Stingă 2002 45-48).
14. Bistriţa/1931 (corn. Hinova, jud. Mehedinţi) (Stingă 1986-1991133-136).
15. Orşova/1877 (jud. Mehedinţi) (Rethy 1887 310-319).
16. Prahovo/1961 (distr. Negotin, Serbia) (Vukovic 1979 157-172).
17. Vrbiea/2007 sau 2008 (distr. Negotin, Serbia) (inedit).
18. Fosta Yugoslavie, localitate neprecizată (Iliescu 1978 29-31).
19. Constanţa/1938 (Ştirbu şi Stancu 1987 110, nr. 19).
20. Tărgoviste (distr. Tărgoviste, Bulgaria) (Zekova 2009 79-82).
Cu excepţia ducaţilor aparţinând primei emisiuni reformate (tipul cu "spadă") (vezi fig.
nr. 5 a-b), care s-au emis în număr mai mare, probabil în cursul a câţiva ani, celelalte două
emisiuni (tipul II - "cu sceptru sau anexikakia" şi tipul al III-iea - cu „lance oblică") (vezi fig. nr.

şi glob
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6 a-b şi 7 a-b) s-au bătut în monetăriile de la Târgovişte şi Severin într-un interval mult mai
scurt - circa 1405-1410. Considerăm că tipul al Ii-lea a fost pus în circulaţie numai vreme de
câteva luni, fiind o emisiune comemorativă, iar cel de al Iii-lea, a fost un tip de tranziţie, care a
fost bătut doar scurtă vreme, probabil, nu mai mult de un an.
Durata îndelungată a emiterii ducaţilor din cea de a IV-a emisiune reformată în
monetăriile de la Târgovişte şi Severin este ilustrată nu numai de cantitatea uriaşă emisă,
folosindu-se zeci de ştanţe de avers şi revers, dar şi de schimbarea periodică a mărcilor de
emisiune ale acestor ducaţi.
Aceste mărci de emisiune, sau „semne secrete", aveau funcţii practice, de control al
respectării parametrilor metrologici legali (greutate şi titlu) al numerarului produs de un atelier
monetar, într-un interval dat.
Folosirea acestor marcaje era legată de practica arendării periodice a monetăriilor.
Aceasta implica obligaţia de a plasa pe fiecare emisiune semne speciale (litere sau simboluri
non-literare), care serveau pentru recunoaşterea monedelor bătute sub responsabilitatea unuia
sau altuia dintre vremelnicii administratori ai monetăriilor, care cumpăraseră de la seniorul
locului dreptul de a bate monedă.
În acelaşi timp, aceste semne de emisiune aveau şi o funcţie financiar-fiscală, permiţând
funcţionarilor statului, dar şi negustorilor, sau tuturor persoanelor care manipulau numerarul să
recunoască rapid care erau parametri metrologici ale monedelor folosite pentru încasarea
impozitelor şi taxelor sau pentru plăţile comerciale.
Deoarece practica cunoscută sub numele de "renovatio monetae" (atestată şi în Ţara
Românească, în secolul al XV-lea) reprezenta pretutindeni o importantă sursă de venituri a
domnitorilor din lumea medievală, autorităţile financiar-fiscale recurgeau periodic la retragerea
şi rebaterea a numerarului aflat în circulaţie (prin această operaţiune, monedele vechi îşi
pierdeau cursul legal de la o anumită dată şi trebuiau schimbate, în mod obligatoriu, la o rată
nefavorabilă, contra emisiunilor noi). Existenţa semnelor de emisiune permitea recunoaşterea
rapidă de către funcţionarii însărcinaţi cu strângerea numerarului vechi de pe piaţă a pieselor
care erau scoase din circulaţie şi a celor care aveau încă putere legală.
Astfel, studiind ducaţii din cea de a IV-a emisiune bătuţi în monetăria de la Târgovişte,
constatăm că în acest atelier s-au folosit următoarele mărci de emisiune:
a) Nici o marcă în câmpul I sau II al scutului (MBR 198 şi 196-197).
b) Stea cu cinci raze, *în câmpul I sau II al scutului (MBR 200-204 şi 199).
c) Sigla [în câmpul II al scutului (MBR 205-205a-b).
Monedele fără marcă de emisiune în scut sunt cele mai timpurii, deoarece ele continuă
sistemul utilizat în vremea baterii ducaţilor reformaţi din emisiunea a II-a şi a III-a, care nu
poartă nici un element distinctiv, dovada faptului că au fost bătute într-o singură oficină şi doar
o scurtă perioadă de timp.
Raportul temporar în succesiunea mărcilor de emisiune * şi t este dovedită de faptul că
există ducaţi având semnul t, care sunt surfrapaţi peste monede mai vechi, marcate cu marca *
(vezi MBR 205a-b, unde sunt consideraţi, în mod eronat, ca reprezentând variante deosebite ale
emisiunii a IV-a de la Târgovişte).
Sistemul folosit pentru individualizarea seriilor ducaţilor din cea de a IV-a emisiune
reformată produşi în monetăria de la Severin constă din următoarele mărci:
a) Nici o marcă în câmpul I sau II al scutului (MBR 209, 208 şi 210-212).
b) Stea cu cinci raze, *, sau • în câmpul I (MBR -)
c) Cruce greacă, +,în câmpul I al scutului (MBR 213).
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d) Sigla [' (uneori redată ca J sau ca un II, răsturnat spre dr.) în câmpul I al scutului
(MBR 214-215).
În lipsa unor piese ilustrate corespunzător, nu excludem total posibilitatea ca variantele
b şic să reprezinte de fapt, tot piese aparţinând aceleiaşi mărci de emisiune, dar bătute cu ştanţe
produse cu poansoane uzate sau deteriorate, sau greşit interpretate de cei care au publicat
monedele, eventual nu prea bine păstrate.
În ciuda unei aparente diversităţi, siglele l:' sau J sau II, răsturnat spre dreapta nu sunt
decât versiuni, mai mult sau puţin modificate, ale aceleiaşi litere l:'. Aceste variaţii de duct sunt
aleatorii şi se datorează, în primul rând, folosirii de poansoane diferite într-un atelier în cursul
procesului de pregătire al numeroaselor ştanţe, necesare baterii unui volum considerabil de
ducaţi de acest tip. În acelaşi timp, formele siglelor variază şi datorită aşezării neglijente a
poansonului în timpul procesului de pregătire al ştanţelor. Practic, datorită dimensiunilor foarte
mici ale capului poansonului (1,5-2 mm), pe care era gravată în negativ litera, cât şi datorită
faptului că bara de fier, pe care se realiza viitoarea ştanţă era încălzită la roşu, meşterul care
lucra aceste artefacte era în imposibilitatea să controleze complet procesul de poansonare (mai
exact, nu vedea unde şi cum pune poansonul). De aici rezulta o mare variabilitate a poziţiilor în
care se aplicau acestea.
Existenţa unui sistem de marcaj aproape identic în monetăriile de la Târgovişte şi de la
Severin în cursul deceniului al doilea al secolului al XV-iea (cei circa ultimii opt ani ai domniei
lui Mircea cel Bătrân) reprezintă un indiciu al faptului că în vremea când a avut loc punerea în
circulaţie a ducaţilor celei de a IV-a emisiuni reformate, cele două ateliere monetare s-au aflat,
aproape tot timpul, sub controlul aceluiaşi arendaş, care la rândul lui, era obligat să aplice o
politică monetară unitară, bine articulată.
Demn de remarcat este şi faptul că sistemul de semne de emisiune folosit în monetăria
de la Severin în vremea punerii în circulaţie a celei de a IV-a emisiuni reformate a lui Mircea cel
Bătrân a fost utilizat, aproape neschimbat şi pentru baterea ducaţilor fiului şi urmaşului său,
Mihail I.
Dăm în continuare mărcile de emisiune care apar pe monedele lui Mihail I:
a) Nici o marcă în câmpul I sau II al scutului (MBR 224-225 şi 221).
b) Stea cu cinci raze, *în câmpul I sau II (MBR 223 şi 222).
c) Sigla J (uneori redată şi ca un "li) în câmpul I al scutului (MBR 226-227).
Acest fapt ridică întrebări foarte serioase atât asupra locului de batere, cât şi a
cronologiei reale a emisiunilor monetare ale lui Mihail I.
În prezent, ştim cu certitudine, că Mihail, în calitate de asociat la domnie al tatălui său
(vezi fig. 11 a-b), a beneficiat şi de dreptul excepţional, ca numele lui, însoţit de titlul voievodal să
apară alături de cel al lui Mircea şi pe emisiunile monetare (Rethy 1892 435; Ştirbu şi Stancu
1987103-104, pi. III nr. 19-20).
Cu toate acestea, poziţia subordonată, de asociat junior la putere a lui Mihail este însă
clar scoasă în evidenţă de faptul că numele şi titlul său sunt redate pe reversul ducaţilor, alături
de scutul heraldic surmontat de coif şi acvilă, în timp ce numele şi titlul lui Mircea cel Bătrân
figurează pe aversul monedelor, alături de reprezentarea portretului princiar, purtând
însemnele depline ale puterii: coroana, lancea şi globul cruciger.
Prin asocierea la exercitarea dreptului monetar, alături de tatăl său, Mihail I a ajuns la
una dintre cele mai înalte trepte ale demnităţii la care putea aspira un co-domnitor în Ţara
Românească, deoarece cazuri similare nu se mai cunosc decât pentru scurtă vreme, în secolul al
XIV-iea, în timpul exercitării în comun a puterii de către Vladislav I şi Radu I sau Dan I şi
Mircea (Iliescu 1951 39-60; MBR 33-36, Vladislav I şi Radu I; MBR 37-39, Radu I şi Vladislav I;
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MBR 89-90, Dan I şi Mircea; MBR 91, Mircea şi Dan I). Însă, spre deosebire de situaţia din
timpul domniei lui Mircea cel Bătrân, în toate cazurile enumerate mai sus avem de a face cu
împărţirea puterii supreme între fraţi şi nu între tată şi fiu.
De asemenea, în ultimele două decenii au fost identificate şi emisiuni ale lui Mihail I
asociat cu aşa-numitul „Petrusian" sau „Radu-Stan" (vezi fig. 12 a-b), acesta din urmă purtând şi
el titlul voievodal (Ştirbu şi Stancu 1987 103-104, pl. III nr. 18). Numele real al acestui personaj
enigmatic, care nu a putut fi descifrat cu precizie până acum, deşi aceste monede sunt cunoscute
din 1887, apare însă pe o serie foarte numeroasă de ducaţi de la Severin asociat cu cel al lui
Mircea cel Bătrân. După toate aparenţele, având în vederea rarităţii ducaţilor bătuţi în numele
lui Mihail şi „Petrusian" sau „Radu-Stan"se pare că baterea emisiunii a durat foarte puţină
vreme, ea având loc, probabil, la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân sau de la începutul celei
a lui Mihail I, ca singur stăpânitor.
Atât monedele lui Mircea asociat cu Mihail, cât şi cele ale lui Mihail, asociat cu
„Petrusian" sau „Radu-Stan" reproduc fidel desenul şi stilul caracteristic al pieselor din cea de a
IV-a emisiune reformată a ducaţilor lui Mircea cel Bătrân, bătuţi în monetăria de la Severin (vezi
fig. 10-14 a-b), încât este cert că toate emisiunile de acest fel provin din acelaşi atelier.
De altfel, cele mai numeroase descoperiri de monede de la Mihail I se cunosc tot în
Oltenia, Banat şi Serbia de Nord-Est (vezi tezaurele de la Amărăştii de Jos, Basarabi, Bâzdâna,
Jiana, Dudaşul Schelei, Halânga, Bistriţa, Orşova şi Vrbiea). Pe teritoriile Ţării Româneşti
situate la est de râul Olt sunt atestate, până acum, doar câteva prezenţe izolate pe aria
Bucureştilor de azi (Popescu 1996-1997 273-274; Popescu 1999 296-297; Panait 2000 154).
Faptul că toţii ducaţii lui Mihail I cunoscuţi până în prezent poartă amprenta
inconfundabilă a monetăriei de la Severin ridică nu numai întrebări privind istoria monetară a
Ţării Româneşti, dar şi de istorie politică generală în timpul acestei domnii. De multă vreme s-a
afirmat că după moartea lui Mircea cel Bătrân, capitala ţării, împreună cu monetăria au fost
transferate de la Curtea de Argeş la Târgovişte (Iliescu 1971 106) şi faptul acesta a fost acceptat
de toţi numismaţii români ca o axiomă. Studiul aprofundat al emisiunilor lui Mihail I arată însă
o altă realitate. Deşi, la Târgovişte continuă să fie emise acte de către acest voievod după 31
ianuarie 1418 (DRH B I nr. 42, 22 iunie 1418), până în prezent, nu cunoaştem nici un ducat care
să continue desenul monetar şi stilul specific al pieselor lui Mircea cel Bătrân din cea de a IV-a
emisiune reformată bătute aici. Aceasta nu poate să însemne decât că, după moartea lui Mircea,
atelierul monetar de la Târgovişte a încetat să funcţioneze după 1418 şi întreaga activate
monetară a Ţării Româneşti a fost concentrată la Severin, la graniţa de sud-vest a principatului.
Probabil că acest fapt s-a datorat nu numai unei decizii militare, de a proteja cea mai bogată,
populată, dar şi cea mai expusă zonă a Ţării Româneşti, cât şi unei noi configuraţii interne,
cauzată de apariţia unui competitor la tronul ţării, în persoana lui Dan al Ii-lea, sprijinit de
Imperiul Bizantin şi de otomani, care acţiona în răsăritul ţării.
Asta nu înseamnă că atunci când Mihail I s-a aflat vremelnic la Târgovişte, aici nu s-ar fi
putut bate deloc monede. Între cei care îl însoţeau pe Mihail şi curtea sa în continuele deplasări
prin ţară, de la o reşedinţă la alta, după vechea rânduială a funcţionării aparatului de stat central
din Ţara Românească, s-ar fi putut afla şi meşteri monetari, gata să bată moneda necesară unor
plăţi neprevăzute, dar aceştia nu rezidau permanent în acest oraş, ci erau detaşaţi din monetăria
de la Severin, împreună cu ustensilele lor.
Nu numai identificarea locului baterii monedelor lui Mihail I ridică întrebări complicate
în faţă cercetătorului, dar şi cronologia lor. Am arătat mai sus că mărcile de emisiune prezente
pe ducaţii lui Mihail I reproduc aproape aidoma pe cele folosite în monetăria de la Severin, în
vremea emiterii ducaţilor lui Mircea cel Bătrân aparţinând celei de a IV-a emisiuni reformate
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(deci în perioada 1410-1418). Ori, este foarte greu de crezut că într-un interval atât de scurt, cât
a durat domnia lui Mihail I, ca voievod singur stăpânitor - 31 ianuarie 1418 - august 1420
(Ştefanescu 2001 304-305) - monetăria de la Severin să fi reluat vechile mărci de control din
vremea lui Mircea, unele ieşite din uz de destul de multă vreme şi să le fi şi schimbat de trei ori
(deci o dată la circa 10 luni), în timp ce anterior, în vremea guvernării tatălui său, acestea au fost
modificate de patru ori, în circa opt ani (deci o dată la cca. 24 de luni sau o dată la 2 ani).
Credem că singurul răspuns plauzibil la această întrebare este acela de a accepta
posibilitatea că, în realitate, cele mai multe dintre monedele lui Mihail, ca voievod cu drepturi
depline, să fi fost bătute deja anterior morţii tatălui său (31 ianuarie 1418), în calitatea lui de
domn-asociat, care era însărcinat cu guvernarea zonei vestice a Ţării Româneşti, care îngloba şi
Severinul. În aceste condiţii ne apare limpede de ce emisiunile sale bătute după 1418, nu făceau
decât să continue o stare de fapt, deja în curs de derulare.
Cercetări recente par să pună în evidenţă că o asemenea situaţie nu era fără precedent în
istoria Ţării Româneşti şi că ea s-a mai petrecut şi în vremea domniei lui Vladislav I. Analizele
atomice efectuate în ultimii ani asupra monedelor lui Vladislav I şi Radu I, în cadrul
programului ARCHAEOMET şi ROMARCHAEOMET, au pus în evidenţă faptul că cel puţin
două tipuri monetare ale lui Radu I, considerate anterior ca fiind bătute în calitate de singur
stăpânitor, deci după cca. 1377, au fost puse în circulaţie după acelaşi standard metrologic
(conţinutul în argint) ca şi cel folosit pentru emisiunile lui Vladislav I, databile din prima parte a
anilor 1370. Titlul acestor monede diferă radical atât de cel utilizat pentru ultimele emisiuni ale
lui Vladislav I, cât şi de cel folosit pentru baterea majorităţii celor emise pentru Radu I, ca domn
singur.
Este vorba despre ducaţii lui Radu I cu legendă latină, purtând reprezentarea unei cruci
fleuronate pe avers (MBR 41-43) şi de ducaţii cu legenda slavonă: B6.lIHKhl B06BOM / Iw
PA,[{OVJIA sau B6.7IHKA B06BO,llA / IW PA,ZJ,OV.llA (MBR 66-67; 69-71). Existenţa
acestei situaţii indică faptul că Radu I nu a fost doar un asociat junior sau asociat senior al lui
Vladislav I, dar încă din prima jumătate a anilor 1370 a exercitat puterea ca Mare Voievod cu
drepturi depline asupra unei părţi a Ţării Româneşti în paralel cu fratele său şi în această
calitate a bătut şi monede.
Aplecându-mă asupra a două publicaţii numismatice din secolul al XIX-lea, nu am
încercat doar să adun şi să valorific datele risipite despre tezaurele din Podolia şi de la Treviso,
ci mi-am propus să scot din uitare nişte descoperiri monetare de mare importanţă, provenite din
spaţiile geografice care marchează până azi extremităţile răsăritene şi apusene ale ariei acoperite
de difuziunea monedelor medievale româneşti.
În acelaşi timp, am dorit să aduc un omagiu realizărilor extraordinare ale unor savanţi
străini, adesea uitate, distorsionate sau pur şi simplu neglijate, care au jucat un rol decisiv în
constituirea numismaticii medievale româneşti ca o ramură autonomă a numismaticii
medievale europene.
Insistând asupra acestor pagini de început ale istoriei modeme ale numismaticii noastre
medievale am sperat să atrag atenţia colegilor mei mai tineri şi nu numai, cât de important este
să ne întoarcem la sursele de informaţie primare. Trebuie să recunosc că majoritatea datelor
"noi" despre monetăria Ţării Româneşti şi Moldovei pe care le-am putut desprinde din studiul
tezaurului podolian, din 1862 sau al celui de la Treviso, din 1867 erau de multă vreme
disponibile, dacă cineva ar fi avut curiozitatea să caute şi să citească cu atenţie lucrările lui
Kunik, Iversen, Jurgevic sau Kunz.
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După ce am luat contact direct atât cu lucrările originale, cât şi cu cele ulterioare, care sau ocupat cu aceste două tezaure conţinând emisiuni monetare medievale româneşti, am fost
uluit să constat cât de multe s-au pierdut în cursul ultimilor circa 140 de ani din valoroasele date
pe care le conţineau. De aceea sorta acestor lucrări mi s-a părut pilduitoare pentru ceea ce
înseamnă folosirea corectă a citatului şi pericolul transmiterii mecanice a unor informaţii
neverificate, de la un autor la altul. Într-un fel, le-am socotit ca reprezentând adevărate „studii
de caz" pentru ceea ce ar putea să însemne înlocuirea lecturii atente şi obiective, cu
interpretarea subiectivă sau cu inventarea unei realităţi artificiale, bazate pe impresii.
După circa 140 de ani de la apariţia publicaţiilor originale ale lui Arist A. Kunik şi Carlo
Kunz, la începutul secolului al XXI-lea, ca urmare a unor răstălmăciri şi interpretări eronate nu
mai rămăsese aproape nimic din informaţia primară, exceptând, poate, câteva cuvinte izolate,
·
.„, „manede",
Cum ar fii: „Ţara
,
RomaAneascav" , „MoIdova" , „Şt ef an " , „VI a d.is1av " , „M"ircea ", „vo1evoz1
„tezaure" ...
Mulţumiri:

Lucrarea acesta nu ar fi putut să se nască şi să se finalizeze fără sprijinul proiectului
Medieval European Coinage al Universităţii din Cambridge şi Muzeului Fitzwilliam din
Cambridge, condus de regretatul profesor Philip Grierson şi de către colegul şi prietenul meu,
dr. Mark Blackburn, şeful Coins and Medals Department al muzeului. Participarea la proiect şi
accesul la minunata bibliotecă a Universităţii şi a departamentului mi-au permis să iau contact
cu multe din lucrările citate aici, care, din păcate lipsesc din bibliotecile noastre.
De asemenea, doresc să adresez mulţumirile mele cele mai sincere următorilor colegi şi
prieteni, care mi-au trimis fotocopii ale unor lucrări rare din secolul al XIX-lea:
o Prof. dr. Hubert Emmerig, de la Universitatea din Viena.
o Dr. Peter Ilisch, curatorul Cabinetului Numismatic al Westfâlisches Landesmuseum
fiir Kunst und Kulturgeschichte, din Miinster.
o Dr. Joergen Steen Jensen, de la Colecţia Regală de Monede şi Medaliia Muzeului
Naţional al Danemarcei.
o Dr. Andrej Ponomarev, de la Univeritatea de Stat din Moscova, Facultatea de
Istorie, Centrul de Studii Bizantine şi asupra Regiunii Mării Negre.
o Dr. Adrian Popescu, de la Fitzwilliam Museum, Coins & Medal Department, din
Cambridge.
o Dr. Csaba T6th, de la Cabinetul Numismatic al Muzeului Naţional Maghiar din
Budapesta.
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Monetă ria

târzie a lui Mircea cel Bătrân în lumina tezaumlui monetar descoperit în i 867, în zona Treviso
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târzie a Lui Mircea cel Bătrân în Lumina tezaurului monetar descoperit în 1867, în zona Treviso
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