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Abstract:  
The paper discuss some archeological and numismatic artefacts found on the medieval sites in the Hliboca county, 
Cernăuți region, started in 2019 in the same edition. The site is located between Oprișeni and Stârcea villages, on the 
Cotovăț river bank, 500-600 meters from it discharge in the Siret river. The site, disappeared in present, can be identified 
with a settlement existed in the Middle Age and the Modern period, recorded in written sources as a Bârlinți village. Here 
were found various objects: coins minted by Moldovan Principality and Ottoman Empire, Polish-Lithuanian 
Commonwealth, Polish and Hungarian Kingdom; cloth seals; various decorative and house hold items (other 140 pcs.). 
In the article at hand we publish only a part of the materials, namely 22 coin specimens minted in the 14th – 16th c. by 
the Moldovan state, 13 items struck by the Ottoman Empire in the 15th – 16th and 18th cc. and four custom seals, 
produced by the Duchy of Burgundy in 15th c., Wrocław town in the 16th c., of the Western Europe in the 15th – 16th cc., 
and one of the unknown provenience, also made in the Western Europe in the 16th – 17th cc. Objects are of the big 
importance and notice high economical potential of the Bârlinți population. The publication of the rest of the materials 
to be continued in the next volume. 
Keywords: Archaeology; The Șipeniț/Șipiniț Land; The Principality of Moldova; Bârlinți; Moldavian coinage; 
Otoman coins; Cloth Seals.  
 
Continuăm prezentarea materialelor arheologice și numismatice provenite din așezările medievale și de epocă 

modernă din regiunea Cernăuți, începute în anul 2019. Primul articol din această serie a fost dedicat obiectelor provenite 
dintr-o așezare aflată pe malul drept al râulețului Oprișanca, afluent al râului Cotovăț, în locul numit „Pe Vale”. Aflându-se 
în apropierea satului Oprișeni din raionul Hliboca (numit și Adâncata), această așezare a fost considerată a fi o vatră veche 
a actualului sat1.  

Următoarea așezare asupra căreia vom insista în rândurile de mai jos se află într-o zonă situată între satul Oprișeni 
și cel vecin, Stârcea, pe malul stâng al râului Cotovăț, aproximativ la vreo 500 - 600 metri de la vărsarea acestuia în râul 
Siret. Teritoriul respectiv a intrat în atenția arheologilor din toamna anului 2013, aici fiind întreprinse multiple investigații 
arheologice nesistematice, materiale rezultate din ele dovedind existența unei așezări medievale de lungă durată, care ar 
putea fi identificată cu satul dispărut, Bârlinți (Pl. I).  

Despre existența unui sat medieval pe acest loc aflăm din diferite izvoare narative și chiar legende „ale locului”, de 
care cercetătorii au ținut puțin cont. Din aceste legende, ce puteau fi auzite de la bătrâni, încă la începutul secolului al XX-
lea și înregistrate de cercetătorul oprișenean, Ioan Bilețchi-Albescu, reieșea că „satul își ia începutul și se afla undeva pe 
cealaltă parte a marelui drum ce trecea pe lângă Cotovăț, aproape de matca Siretului, pe unde mai târziu se afla moșia fondului 
bisericesc, un teren neted ca oglindă, pe care nu se vedea nici un arbore. Undeva pe acest teren putea fi văzut și locul unde fuseseră 
biserica sătească, locul care, din respect de cele sfinte, nu atinseseră nici un fier al plugului. Cică un incendiu mistuise cândva 
întreagă așezare omenească, cu biserică, cu tot. Locuitorii rămași în viață părăsiră locul dezastrului și se așezară în alte părți. Cei 
mai mulți din ei se așezară mai la deal, de-a lungul unui pârău, care de atunci lua numele Oprișanca”2. Această mărturie conține 
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și unele date importante, care pot explica cauzele reale ale dispariției satului, undeva la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Cu 
toate acestea, ele nu sunt suficiente pentru a elucida începuturile satului Oprișeni. 

Verificarea surselor scrise, în schimb, ne oferă mai multe repere prețioase. Din studierea acestora, reiese că 
așezarea medievală, situată în apropierea satului Oprișeni, a fost satul Bârlinți, întâlnit în surse narative și sub forma de 
„Bârlinții”, „Bărlinți”, „Burlenți”, „Burlenița” sau „Berlinți”, el fiind menționat în acte începând cu secolul al XV-lea. Destul 
de probabil, proprietarul și întemeietorul acestui sat a fost boierul Bârlea, căruia, deja în anul 1418, îi aparținea și satul 
Oprișeni și în numele căruia a fost denumită așezarea respectivă. Reprezentanții acestei familii boierești sunt cunoscuți din 
14153, boierul Sân Bârlici, fiul lui Bârlea, fiind menționat ca aducând dania mănăstirii Moldovița4.  

Satul Bârlinți figurează și în izvoarele mai târzii. Într-un act semnat la 15 martie 1490, prin care Ștefan cel Mare 
constituie teritoriul episcopiei de Rădăuți, confirmându-i stăpânirea peste 44 de sate din ținutul Sucevei, pe care i le 
atribuise prin actul său de întemeiere, Alexandru cel Bun, și peste 6 sate din ținutul Cernăuților, este menționată, între 
acestea din urmă, și biserica cu popă din satul Bârlinții, ce se învecinează cu satele Oprișeni, Hliboca, Cerepcăuți, Volcineț 
și Tereblecea5.  

Date mai exhaustive despre existența și hotarele acestui sat le găsim într-un document întocmit din porunca lui 
Grigorie Ioan Voievod, la 1 noiembrie 1761, în care se face hotarnica satului Tereblecea, care soluționa conflictul izbucnit 
între panțirii6 din această localitate și mazilul Ștefan Stârcea. Conform acestui act, hotarul moșiei cuprinde un teritoriu „din 
apa Siretului și din gios se hotărăști iarăși cu moșiea mănăstirii ce se numește Greacii, iară pe din sus cu satul Bârlinții a lui Ștefan 
Stârcea ce-i iastea lui zestri de la socrul său Sandul Hăjdău la care fiind pricină de împresurarea hotarului din sus de cătră hotarul 
Bârlinții și mergând noi acolo făcând cercetarea după scrisori ...”7. Din acest document reiese că în anul 1761 satul Bârlinți mai 
exista și el aparținea boierului Stârcea, care, mai târziu, a pus temelia și localității învecinate omonime, existentă în prezent.  

Hotarul de vest al satului Bârlinți se mărginea cu satul Berești, aflat, cel mai probabil, pe malul drept al râului 
Cotovăț. Această precizare importantă reiese din actele semnate în anii 1737, 1744 și 1782, în care se menționează faptul 
că hotarul Bereștilor se mărginea cu satele Oprișeni, Burlenița, Camenca, Hliboca și Trestina8. După 1782 informații 
despre satele Bârlinți și Berești nu mai apar în izvoarele scrise. Putem presupune că cel puțin satul Bârlinți a fost părăsit în 
urma unui incendiu puternic sau datorită unor cataclisme naturale. Dintre acestea, inundațiile ar putea reprezenta o cauză 
posibilă, teritoriului localității respective fiind situat în apropierea râurilor Cotovăț și Siret. Abandonarea satului ar putea fi 
pusă și pe seama războiului ruso-turc din 1768-1774. În această perioadă mai multe așezări din nordul Bucovinei se aflau 
sub ocupația regimentelor rusești. Din cauza jafurilor și devastărilor din timpul operațiunilor militare, locuitorii lor au luat 
calea bejeniei9. 

Satul Bârlinți apare pe una din hărțile întocmite în secolul al XVIII-lea. Este vorba despre o hartă a Europei, unde 
denumirea localității este redată în limba germană, sub forma de „Burlintze” (Pl. II). În schimb, pe harta lui Friedrich von 
Mieg, din anii 1779-1783, satul nu mai figurează, fiind trecute doar localitățile din jurul lui, anume Oprișeni („Opreseni 
oder Panzir”), Stârcea („Stirce”) și Tereblecea („Tereblesce”) (Pl. III). 

Materiale arheologice găsite pe teritoriul satului Bârlinți, a cărui suprafață se extinde pe câteva hectare (Pl. I), sunt 
de natură diversă, certificând existența unor așezări umane încă din secolele II-V e.n.10. Din perioada medievală târzie și 
din epoca modernă, au fost descoperite numeroase fragmente ceramice care se datează în secolele XV-XVI și XVIII. 
Acestea aparțin unor recipiente diverse, precum vase, ulcioare, farfurii, capace majoritar de culoare cenușie, confecționate 
la roată rapidă și bine arse. Tot de aici provin artefacte variate, dintre care amintim: cuie medievale (țânte) cu floarea mare, 
degetare, ace și altele (Pl. IV).  

Un grup de piese arheologice, relevant pentru stabilirea limitelor cronologice ale așezării, este compus din diferite 
obiecte metalice, numărul lor depășind 140 de exemplare. Este vorba despre monede moldovenești din secolele XIV-XVI 

 
 
3 BILEȚCHI-ALBESCU 2007: 158; COVALCIUC 2008: 126. 
4 COSTĂCHESCU 1931: 131. 
5 BOGDAN 1913: 405-407; BILEȚCHI-ALBESCU 2012: 18-19. 
6 Panțiri au fost mercenari ce făceau parte dintr-un corp de oaste, însărcinați mai ales cu paza granițelor și asigurarea circulației libere 

dinspre Suceava spre Cernăuți și Lvov. Au fost implicați și în serviciile de curierat, de transmitere a știrilor, poruncilor etc. (sursa: 
https://dexonline.ro, 14.05.2020). 

7 BALAN 1943: 37-39; CREȚU 2010: 21-23. 
8 BALAN 1937: 11. 
9 COVALCIUC 2014: 8. 
10 BODNARIUC 2003: 12-13; BODNARIUC 2008: 33-34. 
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(Cat. nr. 1-22), emisiuni otomane din veacurile XV-XVI și XVIII (Cat. nr. 23-35), sigilii vamale central-europene pentru 
textile, din perioada secolelor XV-XVI (Cat. nr. 36-39), monede originare din diferite state, în special din Regatul Poloniei, 
Uniunea Polono-Lituaniană și Regatul Ungariei, din secolele XV-XVII, și numeroase imitații după ele (peste 50 ex.), 
obiecte de podoabă și de vestimentație (inele, cercei simpli și cercei de tâmplă, butonașe, cheutori, cruciulițe), piese de uz 
casnic (solzi de la cuțite lamelare) și multe altele, aflate în stare fragmentară (peste 50 ex.). Toate aceste artefacte se 
păstrează în fondurile Muzeului Școlar de Arheologie și Etnografie „Maximilian Hacman” din Oprișeni. 

Din cauza numărul foarte mare de piese care provin din acest sit, prezentarea lor se va realiza într-un studiu pe 
care intenționăm să-l publicăm în două părți. Astfel, descoperirile mai timpurii, anume emisiunile moldovenești și cele 
turcești, precum și sigiliile vamale pentru textile (Cat. nr. 1-39) vor fi discutate în articolul de față, restul urmând a fi incluse 
într-o lucrare din următorul număr al revistei. 

Înainte de a trece la prezentarea detaliată a pieselor, ținem să menționăm că unele dintre ele au fost semnalate în 
istoriografie cu diferite ocazii. Ne referim la o monedă de origine moldovenească, ce a fost inclusă în Cronica descoperirilor 
monetare a doamnei Anei Boldureanu11 (Cat. nr. 2) și o emisiune turcească, menționată într-un rezumat al domnului 
Nicolai Bodnariuc12 (Cat. nr. 29). Restul obiectelor sunt inedite, fiind prezentate detaliat pentru prima dată. 

MONEDELE MOLDOVENEȘTI (CAT. NR. 1-22)  
Acestea se înscriu în perioada de emitere regulară a acestor piese, de la sfârșitul secolului al XIV-lea și până în 

primul sfert al veacului al XVI-lea. Lotul respectiv se compune din: două monede bătute de Petru I (Cat. nr. 1-2), una fiind 
un groș realizat din argint de calitate bună, ce a fost emis în prima parte de activitate monetară a domnitorului respectiv, 
iar cealaltă, o piesă cu modulul mic, decupată dintr-un groș; un alt groș cu numele lui Petru scris eronat și legenda orientată 
în sens contrar acelor de ceasornic (Cat.  nr. 3), pentru care propunem să fie reatribuită perioadei ulteriore anului 
1391/1392, anume domniei lui Roman I13; opt piese de la Alexandru I (Cat. nr. 6-13), dintre care două reprezintă 
nominaluri de un groș, fiind emisiuni de tipul I, din anii 1399/1400-1402 (Cat. nr. 6-7), o monedă de un groș și jumătate, 
tipul IV, bătut între 1415-1430 (Cat. nr. 8) și cinci piese anepigrafe de cupru, denumite pul, produse, cel mai probabil, 
între 1425-1430 (Cat. nr. 9-13); un groș și jumătate de la Ștefan II, de tipul I, din anii 1433-1435 (Cat. nr. 14); trei monede 
de un groș de la Ștefan III, toate atribuite tipului II, din anii 1476/1479-1497 (Cat. nr. 16-18); un groș fragmentar al lui 
Bogdan III, de tipul I, bătut peste o jumătate de groș lituanian (Cat. nr. 19); trei groși de la Ștefan IV (Cat. nr. 20-22); un 
exemplar anepigraf, al cărui emitent a rămas neprecizat (Cat. nr. 15). Emisiunilor originale se alătură alte două piese, care 
după aspectul lor, pot fi incluse în categoria imitațiilor și/sau falsurilor din epocă, produse după emisiunile aparținând lui 
Petru I și Roman I (Cat. nr. 4-5). Monedele prezentate sunt descrise detaliat în Catalog, cu trimiteri la bibliografie 
specializată, dar vom discuta separat câteva piese care sunt mai rar întâlnite sau au fost mai puțin tratate în literatura de 
specialitate. Este vorba despre: o moneda decupată de la Petru I, un groș de la Bogdan III, o piesa neprecizată de la mijlocul 
secolului al XV-lea, precum și alte două emisiuni considerate imitații și/sau falsuri din epocă (Cat. nr. 2, 3-4, 15, 19).  

Prima monedă asupra căreia vrem să insistăm (Cat. nr. 2) are diametrul de numai 10 mm, pe o față poartă scutul 
despicat cu două flori de crin în cartierul II, iar pe cealaltă, capul de bour cu mobile adiacente, imaginile fiind înscrise în 
cercuri perlate. La prima vedere piesa pare a fi o emisiune divizionară, de modulul jumătăților de groși, ce poate fi atribuită 
activității monetare a lui Petru I, de tip nou, nefiind cunoscută până acum. Pastila din care este confecționată moneda este 
una destul de groasă, comparativ cu restul emisiunilor divizionare ale lui Petru I și ar fi putut rezulta doar din decuparea ei 
dintr-o monedă de modul mai mare, anume dintr-o piesă de un groș. De asemenea, imaginile de pe ambele fețe, au 
proporții mari și acoperă toată partea interioară a cercurilor perlate. Această trăsătură este specifică monedelor epigrafe14, 
pentru emisiunile divizionare originale, ale lui Petru I, fiind tipică reducerea dimensiunii imaginilor15. Cu toate acestea, 
constatăm că pe marginile piesei, aflate dincolo de cercul perlat, nu a fost surprinsă nici o urmă a legendei circulare, fapt ce 

 
 
11 BOLDUREANU 2015: 320. 
12 BODNARIUC 2018: 19. 
13 Vezi propuneri de reatribuire în: DERGACIOVA 2014A: 219 și BODNARIUC, DERGACIOVA, MORDOVIN 2019: 111-

138, Nr. 1. 
14 Pentru monedele întregi de un groș vezi: BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 53-54, cf. Nr. 215-253. 
15 A se vedea, spre exemplu, câteva monede anepigrafe din timpul domniei lui Petru I, din așa zisul „fond Moscova” (PÂRVAN 2002: 

192, Nr. 1; 195, Nr. 1) și dintr-o veche colecție privată din România (desenul piesei a fost publicat de GASSAUER 1933: 9, Fig. 9; observațiile 
asupra ei au fost realizate de ILIESCU 1957: 234, nota 1; ILIESCU 1980: 87-92), precum și din tezaurul de la Buruienești (PETRIȘOR 1980-
1982: 190, Fig. 7, Nr. 2). 
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poate fi explicat prin ușoara tocire a marginilor în procesul circulației, care a dus la pierderea definitivă a acestora. Fiind 
intenționat diminuată, moneda putea servi în tranzacții mărunte în perioada când, în afară de groși, sistemul monetar 
moldovenesc nu mai producea nici o altă valoare nominală. Practic, piesa în discuție certifică limitarea sistemului monetar 
moldovenesc care nu mai era capabil să acopere nevoile pieței mărunte de zi cu zi, semnalând „rezolvarea” acestei 
probleme în mod privat, de locuitorii țării. Cazuri similare sunt cunoscute pentru perioada de domnie a lui Alexandru I 
și/sau Ștefan II16 sau, spre exemplu, Ștefan III, rămânând în mare parte inedite și, în consecință, foarte puțin discutate în 
literatura de specialitate. 

O altă piesă din catalogul nostru (Cat. nr. 15) este o emisiune anepigrafă care, după modul de elaborare și metalul 
din care a fost bătută, s-ar putea asemăna cu pulurile din timpul domniei lui Alexandru I. Însă lipsa literei A, din dreapta 
scutului de pe revers (tipică pieselor de acest gen), precum și forma capului de bour (cu urechi alungite și ochii redați 
printr-un contur), ne-ar sugera o încadrare cronologică posterioară domniei lui Alexandru I. Considerăm că ea a fost emisă 
undeva după anul 1432, însă înainte de reformarea sistemului monetar începută de Petru III Aron și continuată de Ștefan 
III. Baterea descentrată a aversului, în combinație cu imaginea destul de tocită a reversului, nu ne permit atribuirea acestei 
piese unui anumit emitent din cadrul perioadei vizate. 

Moneda de la Bogdan III (Cat. nr. 19), aflată într-o stare foarte proastă de conservare și cu marginile tocite, are 
mai multe imperfecțiuni minore ale reliefului, ce pot fi observatе mai ales pe fața de avers. Acestea se păstrează sub forma 
unor dungi subțiri ce apar în relief, fiind parțial acoperite de imaginea capului de bour. În opinia noastră, ele sunt urmele 
imaginilor de pe groși lituanieni, rămase în urma procesului de surfrapare a acestora cu matrițele monetare din timpul 
domniei lui Bogdan III. Cazuri similare de folosire a monedelor de argint lituaniene, emise la Vilna, în numele lui 
Alexandru Jagiellon (1492-1506) și Sigismund I (1506-1548), în vederea realizării a emisiunilor moldovenești, sub 
Bogdan III, sunt atestate, într-un număr apreciabil, în compoziția tezaurelor de la Iași, Suceava și Săseni17. Din păcate, 
urmele imaginii inițiale nu sunt suficiente pentru a putea atribui piesa unui emitent anume, însă pe baza lor se poate aprecia 
că acest exemplar ține de aceeași tendință generală de a folosi moneda lituaniană în vederea emiterii numerarului 
moldovenesc, în anii 1511-1512. 

Ultimele două piese pe care le aducem în discuție sunt confecționate dintr-un aliaj de culoare gălbuie-roșietic-
verzuie. Calitatea inferioară a acestui amestec de metale, imaginile rudimentare și, mai ales, legendele circulare alcătuite cu 
greșeli multiple (acolo, unde ele sunt lizibile), ne permit încadrarea lor în categoria imitațiilor și/sau falsurilor de epocă 
(Cat. nr. 4-5). Prima din ele, având deasupra scutului o floare de crin, se pare că a avut drept model o piesă de la Petru I 
(Cat. nr. 4). În cazul celei de-a doua piese nu există suficiente repere pe avers, dar, pe cealaltă față se poate observa imaginea 
unui lujer terminat cu o floare de crin, ce iese din botul bourului, ceea ce este în măsură să ne ajute să considerăm că a fost 
întreprinsă o încercare de a reproduce monedele pe care noi atribuim domniei lui Roman I (Cat. nr. 5). 

MONEDELE TURCEȘTI (CATALOG, NR. 23-35).  
Cea mai timpurie piesă din lot reprezintă, probabil, o emisiune de la Mehmed II, bătută la Kostantaniye, în anul 

Hegirei 886 (1481) (Cat. nr. 23). Determinarea a fost posibilă în baza reversului, cealaltă parte fiind ilizibilă. Piesa face 
partea din a cincea grupă cronologică de aspri bătuți în ultimul an de domnie a sultanului. Spre deosebire de alte domnii, 
anul Hegirei de pe asprii lui Mehmed II se schimba o dată cu modificarea tipului acestora. Primele trei grupe de aspri au 
fost modificate la intervale de zece ani (855-865; 865-875; 875-885), fiind urmate de alte două, cu același tip de avers, dar 
purtând anii Hegirei 885 și 88618. Eugen Nicolae explică emiterea de monedă cu anul 886, la un an de la schimbarea tipului, 
de necesitatea corectării unui defect al sistemului financiar otoman19. Problema consta în faptul că, în Imperiul Otoman, 
veniturile erau calculate în funcție de anul solar, iar cheltuielile, de cel lunar. Din cauza diferenței dintre cele două calendare 
(cel lunar fiind cu 11 zile mai scurt decât cel solar), la capătul a 32 de ani solari (de venituri) se crea un surplus de un an 
lunar, bun de plată. Аnul Hegirei 886 (1481) coincidea cu acel an sărit, numit sivis, iar baterea asprilor cu acest an ar fi fost 
destinată clarificării celor două sisteme contabile, marcând și un nou ciclu solar în calcularea veniturilor din minerit și 

 
 
16 O piesă decupată dintr-un groș sau un groș și jumătate, probabil bătută sub Alexandru I sau Ștefan II (atribuirea ei nu poate fi 

făcută cu precizie, din lipsa mai multor repere esențiale) a fost descoperită la Răzeni, r-nul Ialoveni, Republica Moldova (DERGACIOVA 2012: 
73, Nr. 21; 74, Pl. II.21). 

17 Pentru discuție și analogii, vezi DERGACIOVA 2014B: 91-109. 
18 SREĆKOVIĆ 2000: 29. 
19 NICOLAE 2003: 34-35. 
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batere de monedă. Acest tip de aspri ar fi fost inaugurat după prima zi a noului an, adică începând cu 11 martie 1481. 
Probabil, în vederea evitării acestor complicații, începând cu domnia lui Bayezid II, pe monede apare doar anul inaugurării 
domniei20. Un aspru cu același an de emitere, 886, dar de la Bayezid II, urmează în lista analizată (Cat. nr. 24), fiind bătut 
în cea de-a doua capitală a Imperiului Otoman, Edirne. Cronologic, acesta este urmat de o emisiune de la Selim I, din 
grupa a III-a, datat în perioada (1518-1520)21 (Cat. nr. 25). Această piesă se deosebește de tipul de bază prin maniera de 
redare a cuvântului șah, reprezentând varianta Srećković A*m. Reversul monedei este slab imprimat, dar s-ar putea citi 
atelierul Amid. Sultanul Süleyman I este reprezentat de un aspru bătut în perioada 1534-1541, la Edirne și unul din grupa 
a III-a (1555-1566), originar de la Novabırda (Cat. nr. 26-27).  

Următorul grup de piese din lot îl reprezintă parale din secolul al XVIII-lea. Cele mai timpurii dintre acestea sunt 
două exemplare de la Mustafa III, bătute la Istanbul (Cat. nr. 30-31). Începând cu primul an de guvernare a acestui sultan 
pe monedele otomane apare marcarea anului de domnie în care a fost bătută moneda respectivă. Emisiunea de la 
Abdülhamid I datează din anul I de domnie, fiind bătută la Konstantiniye (Cat. nr. 32). Pentru trei monede din lista 
analizată n-a fost posibilă stabilirea emitentului și a zonei de proveniență, din cauza stării proaste de conservare (Cat. nr. 
33-35).  

SIGILII VAMALE PENTRU TEXTILE  
Aceste piese aveau ca scop indicarea locului de fabricație și calitatea stofei pe care erau atașate22. Cele patru piese 

studiate (Cat. nr. 36-39) se află în stare destul de bună de conservare, majoritatea fiind lizibile, doar în cazul uneia lipsind 
reversul. După modul de fixare, ele pot fi divizate în două grupe, a câte două piese în fiecare. Cele din primul tip, numit „de 
frânghie” (Cat. nr. 36-37), erau atașate la capătul unei frânghii sau funii, care lega rulouri sau baloturi de postav. Acest tip 
de sigiliu de plumb a fost inventat în epoca romană, fiind utilizat, ulterior, de către comercianții bizantini, iar mai târziu a 
fost introdus în producția textilă din Flandra și Olanda23. Principalul dezavantaj al sigiliilor de acest tip consta în faptul că, 
după deschiderea balotului și tăierea frânghiei, era dificil de certificat autenticitatea produsului aflat în vânzare. Al doilea 
tip de fixare a apărut ca rezultat al îmbunătățirii primului (Cat. nr. 38-39). Principala diferența consta în apariția unui știft, 
care străpungea stofa. Astfel, sigiliul nu era atașat la frânghie, care era scoasă în momentul desfacerii balotului, ci era fixat 
direct pe marginea stofei. Această margine era scoasă din mijlocul ruloului și rămânea afișată în timpul vânzării, astfel încât 
fiecare cumpărător putea să se asigure de locul de producție și de calitatea stofei achiziționate. Prin aceasta, atât 
producătorii, cât și vânzătorii au rezolvat problema etichetării produselor lor până la vânzarea ultimului cot. 

Primele sigilii vamale au apărut în anii ‛70 ai secolului al XIII-lea. Cea mai veche piesă cunoscută a fost găsită la 
Amsterdam, fiind confecționată în Leiden24. De la începutul secolului al XIV-lea, utilizarea sigiliilor de plumb, pentru a 
indica producătorul și calitatea mărfii, este cunoscută nu numai în orașele flamande și olandeze, ci și în majoritatea 
regiunilor germane și în nordul Italiei. Din a doua jumătate a aceluiași veac, sigiliile sunt întâlnite în Anglia, iar din secolul 
al XV-lea, în toate centrele textile mai mult sau mai puțin semnificative din Europa de Centrală și de vest (inclusiv în Silezia, 
Polonia, Austria, Cehia și Ungaria)25. 

Prima piesă din colecția studiată este cea mai timpurie (Cat. nr. 36). Conform stemei plasate pe avers, ea a fost 
atașată de un balot de pânză confecționată în timpul ultimilor duci de Burgundia. Stema a fost adoptată în anul 1430 de 
către Filip cel Bun, după ce ducatele de Brabant și Limburg au fost anexate posesiunilor lui. Același herb a fost folosit de 
fiul său, Carol cel Viteaz, precum și de fiica ultimului, Maria de Burgundia. Carol a decedat în bătălia de la Nancy, în 1477, 
iar fiica sa, într-un accident, căzând de pe cal în timpul unei partide de vânătoare cu șoim, în anul 1482. După această dată, 
stema respectivă nu a mai fost folosită, astfel că sigiliul nostru se datează în perioada 1430-1482. Din păcate, fragmentul 
imaginei de pe reversul piesei nu poate fi descifrat cu precizie, orașul de origine rămânând necunoscut. Este cunoscut faptul 
că Flandra, Brabant, Artois și altele – părțile centrale ale Ducatului de Burgundia – erau renumite pentru tradițiile vechi 
din domeniul industriei textile și a produselor de lână de cea mai înaltă calitate. Putem presupune că acest sigiliu a ajuns în 
locul în care a fost descoperit pe o sfoară de la o astfel de țesătură, care a fost, fără îndoială, una foarte scumpă. Descoperirile 

 
 
20 NICOLAE 2003: 35. 
21 NICOLAE 1988: 555. 
22 EGAN 1994: 1-2. 
23 ENDREI, EGAN 1982: 49-50. 
24 BAART 1992: 128. 
25 MORDOVIN 2014: 198–203. 
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de sigilii similare sunt extrem de rare, cunoscându-se câteva piese belgiene26, iar pentru regiunea răsăriteană a Europei 
există informații doar despre un singur exemplar, ce provine din raionul Luțk, din Ucraina. 

Suprafața celui de-al doilea sigiliu (Cat. nr. 37) este foarte uzată, imaginea fiind estompată, astfel încât figura 
heraldică și inscripția gotică nu pot fi citite. Aversul înfățișează, cel mai probabil, capul unui sfânt, poate un episcop, 
care, potrivit obiceiului, a fost patronul orașului sau bisericii parohiale din cartierul țesătorilor. În cazul nostru, sfântul 
nu poate fi identificat cu precizie. În absența contextului arheologic, datarea sigiliului se poate realiza doar pe baza 
imaginii și a legendei. Scrierea gotică, de tipul similar, apare din prima jumătate a secolului al XV-lea și rămâne în 
sigilografie până la mijlocul veacului următor. Singurul indiciu care ar putea oferi informații despre locul de producție 
a piesei îl constituie metoda de fixare a ei. În industria textilă din secolele XV-XVI sigiliile „de frânghie” au fost utilizate, 
aproape exclusiv, în Flandra și Olanda, precum și în unele orașe din nord-vestul Germaniei (de exemplu, Aachen). De 
aceea, este foarte probabil ca acest sigiliu să fi ajuns în regiunea Bucovinei pe un balot de stofă fabricat în aceeași regiune 
ca și piesa discutată anterior. 

Cel de-al treilea sigiliu (Cat. nr. 38) a fost descoperit într-o stare excelentă de păstrare, toate detaliile de pe ambele 
fețe fiind clar vizibile. Pe avers se află bustul sfântului Ioan Evanghelistul, iar pe fața de revers, prima literă din denumirea 
orașului Wrocław/Vroțlav (în limba latină, Wratislavia). Astfel că nu există îndoială cu privire la locul de fabricație a 
postavului și a sigiliului. Totodată, imaginea lui Ioan Evanghelistul este de ajutor pentru datarea piesei. Conform surselor 
narative cunoscute în prezent se știe că, în anul 1530, Carol al V-lea de Habsburg, împărat al Sfântului Imperiu Roman de 
Națiune Germană, a oferit orașului o stemă nouă (mai exact, a completat-o pe cea medievală, existentă anterior) cu 
imaginea lui Ioan, care a fost venerat de locuitorii și strămoșii lor de multă vreme. În baza aceluiași document, a fost 
adoptată și folosirea literei latine W din stema orașului. Astfel, imaginea de pe sigiliu poate fi considerată și ca o referire la 
o stemă nouă a orașului27. În baza acestor date și luând în considerare stilul reprezentărilor, datarea sigiliului poate fi plasată 
în secolul al XVI-lea, mai exact în intervalul 1530-1600.  

Țesăturile de la Wrocław erau cunoscute pe scară largă în Europa Centrală și de Est. Sigiliile vamale pentru textile 
de origine vroțlavă au fost găsite în multe regiuni, fiind datate încă din a doua jumătate a secolului al XV-lea28. Dar atrage 
atenția faptul că descoperiri similare piesei noastre nu sunt atestate pe teritoriul Poloniei și Ungariei moderne, de unde 
provine cel mai mare număr de sigilii cu această origine. În prezent, avem cunoștință doar despre trei analogii pentru piesa 
în discuție, care provin din regiunile Rivne și Vinnytsia ale Ucrainei contemporane și se păstrează în Muzeul din Uzhorod, 
fiind încă nevalorificate29. De asemenea, tot din aceste regiuni avem informații despre alte tipuri de sigilii de la Wrocław. 
Absența unor descoperiri asemănătoare la vest de regiunile susmenționate ale Ucrainei moderne, s-ar putea explica prin 
faptul că rulourile de pânză trimise acolo au fost sigilate de alte semne vamale. 

Ultima piesă este destul de slab conservată, iar partea de revers lipsește (Cat. nr. 39). Forma stemei vizibile pe 
avers ar putea sugera confecționarea piesei, cel mai probabil, în secolul al XVI-lea, dar o datare mai târzie, până la mijlocul 
veacului următor, este la fel posibilă. În cazul de față, nu se poate stabili locul de fabricație a sigiliului. 

Din păcate, nu se pot extrage concluzii consistente din analiza celor patru sigilii de textile, din care doar trei piese 
sunt mai mult sau mai puțin identificabile. Datarea lor generală se limitează la intervalul 1430-1600. Două sigilii vamale de 
origine flamandă au fost atârnate pe baloane de stofă de calitate înaltă și destul de scumpă, iar sigiliul de la Wrocław certifica 
calitatea stofei mai puțin costisitoare, dar de calitate ridicată. În epocă, sigiliile nu au fost colectate, ele fiind tăiate și aruncate 
pe locul unde a fost deschis balotul sau unde s-a vândut ultimul cot de material textil, uneori fiind adunate pentru retopirea 
metalului. Datorită acestui fapt considerăm că, în secolele XV-XVI, în situl de la Bârlinți, a existat o cerere și o oportunitate 
de a cumpăra stofa scumpă, de foarte bună calitate. O astfel de concluzie este  susținută și de materialul numismatic 
descoperit în această așezare, care probează existența în circulație a diferite specii monetare, de origine moldovenească, 
din secolele XIV-XVI, precum și a emisiunilor turcești, din veacurile XV-XVI și XVIII. Cea de-a doua parte a colecției 
intenționăm să o prezentăm, detaliat, în volumul următor al revistei. 

 
  

 
 
26 VAN LAERE 2019: II, 16. Kat. 1-3. 
27 SAURMA-JELTSCH 1870: 29. 
28 MORDOVIN 2018: 183-185. 
29 Una dintre ele a fost deja publicată, vezi la MORDOVIN 2018: 183, 114. kép. De asemenea, exprimăm mulțumirile fața de Igor 

Prokhnenko, docent al Departamentului de Arheologie de la Universitatea Națională Uzhorod, pentru informațiile furnizate. 
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR30 

MONEDE 

Moldova 

Petru I (circa 1375-1391/1392) 

Groș 
Av. +SIMOLDA[...]S Scut despicat: I trei fascii, II șapte flori de crin; deasupra, la dreapta și la stânga scutului, câte o floare 
de crin, iar deasupra florii din stânga apare un punct; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. [...]TRI WOIW[...] Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, semiluna dextra, roza cu cinci petale 
senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
DOCAN 1908, cf. 174; BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 46, cf. Nr. 44-45.  

1. AR 0,44 g, 15 x 17 mm, fragment. Piesa ruptă, floarea de crin din dreapta scutului de pe avers și steaua dintre coarnele 
bourului de pe revers nu se văd. Descoperită în data de 5.04.2016. 

Groș diminuat intenționat 
Av. Scut despicat: I trei fascii, II două flori de crin; cerc perlat. Urmele legendei din cercul perlat exterior nu se văd. 
Rv. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci raze la dextra, semiluna senestra; cerc perlat. 
Urmele legendei din cercul perlat exterior nu se văd. 
Analogii pentru monede întregi de acest tip: BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 53-54, cf. Nr. 215-253. 

2. 2. AR 0,30 g, 10 mm, ușor tocită, neunitar. BOLDUREANU 2015: 320 (acest exemplar). Descoperită în data de 
06.03.2015. 

Roman I (1392-1394/1395) 

Groș 
Av. [...]IMOLDAV[...] Scut despicat: I trei fascii, II două flori de crin; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. [...]EPM[...] Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, semiluna dextra, imaginea parțial vizibilă a unui 
lujer terminat cu o floare de crin senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
DOCAN 1907: cf. 163-167, Nr. B, cu atribuirea monedelor lui Petru I; BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 55-
57, cf. Nr. 284-341, cu atribuirea monedelor lui Petru I; DERGACIOVA 2014A: 219 și BODNARIUC, DERGACIOVA, 
MORDOVIN, 2019: 111-138, Nr. 1, cu propunerea de atribuire a monedelor de acest tip perioadei post Petru I (anii 1392-
1394/1395).  

3. AR 0,76 g, 17 x 19 mm, ruptă, tocită, aversul puternic descentrat. Descoperită în anul 2016. 

Fals după un groș de la Petru I (circa 1375-1391/1392)  
Av. Legendă ilizibilă. Scut despicat: I mai multe flori de crin, din care se pot distinge cel puțin patru, II trei fascii; cerc perlat. 
Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. Legendă compusă din mai multe litere, care nu pot fi citite. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, 
element neprecizat dextra, element ilizibil senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 45-57, Nr. –. 

4. AE 1,42 g, 20 mm, puternic oxidată. Descoperită în data de 26.09.2016. 

Imitație sau fals după un groș de la Roman I (1392-1394/1395) 
Av. [...]ID(D întoarsă)R(R întoarsă)O[...]W[...] Scut despicat: I probabil flori de crin, care însă nu se disting, II trei fascii; 
cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. +[...]ER[...]AVR(R întoarsă)E(E întoarsă)O Cap de bour, imaginea parțial vizibilă a unui lujer terminat cu o floare de 
crin dextra, elemente neprecizate senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 55-57, Nr. –, cu atribuirea monedelor lui Petru I. 

5. AE 0,43 g, 18 mm, ruptă în două bucăți cu lipsuri, tocită, puternic oxidată. Descoperită în anul 2016. 

 
 
30 Sunt folosite următoarele abrevieri pentru metale (AR – argint, AE – cupru), date metrologice (g – gram, mm – milimetru) și 

pentru descrierea fețelor (av. – avers, rv. – revers).  
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Alexandru I (1399/1400-1432) 

Groș 
Av. [...]ALD(D întoarsă)[...] Cap de bour, probabil cu stea între coarnele convergente, semiluna și roza în dextra și senestra 
capului; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. SM[...]A[...]NS Scut despicat: I trei fascii, II două flori de crin; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
ILIESCU 1970: 27 (anii 1400-1408); BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 59, cf. Nr. 360, tip I; ILIESCU 2000: 
79, faza I (1400-1408), emisiunea I (1400-1408); PÂRVAN 2000: 563-572 (anii 1399/1400-1402). 

6. AE 0,74 g, 17 x 18 mm, ruptă la margini, puternic oxidată, imaginea din cercul perlat interior de pe avers este aproape 
irecuperabilă. Descoperită în anul 2015. 
Av. SALEX[...]N[...]V Cap de bour, probabil cu stea între coarnele convergente, semiluna și roza în dextra și senestra 
capului; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. [...]DA[...]S Scut despicat: I trei fascii, II două flori de crin; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
ILIESCU 1970: 27 (anii 1400-1408); BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 59, cf. Nr. 359, tip I; ILIESCU 2000: 
79, faza I (1400-1408), emisiunea I (1400-1408); PÂRVAN 2000: 563-572 (anii 1399/1400-1402). 

7. 7. AE 0,72 g, 16 mm, puternic oxidată; imaginea din cercul perlat interior de pe avers este aproape irecuperabilă. 
Descoperită în anul 2015. 

Un groș și jumătate 
Av. [...]•ALE[...]ANDRI Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci petale dextra, semiluna 
senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. [...]MOLDAVIEN[...] Scut despicat: I trei fascii, II șase flori de crin, cap de bour deasupra scutului, parțial 
suprapunându-se peste bara laterală a acestuia, semiluna în stânga scutului; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat 
exterior. 
ILIESCU 1970: 28 (anii 1415-1430); BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 61, cf. Nr. 407, dublu groș, tip IV; 
ILIESCU 2000: 80, faza a III-a (1409-1431), emisiunea a V-a (1415-1425). 

8. AR 0,95 g, 21 mm, pe revers, în cartierul II al scutului se văd numai cinci flori de crin; ruptă la margini, puternic tocită, 
oxidată. Descoperită în anul 2016. 

Pul 
Av. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci petale dextra, semiluna senestra; cerc perlat. 
Rv. Scut despicat: I trei fascii, II șapte flori de crin; la dreapta scutului litera A; cerc perlat. 
ILIESCU 1970: 28, jumătate de groș, seria V (anul 1430); BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 62, Nr. 418, 
jumătate de groș, tip V; ILIESCU 2000: 82, Nr. 21, jumătate de groș, faza a III-a (1409-1431), emisiunea a IX-a (paralelă) 
(anii 1425-1430); DERGACIOVA 2013-2014: 154-173, cu propunerea termenului de pul. 

9. AE 0,90 g, 14 x 15 mm, mai multe elemente de pe ambele fețe nu se văd, tocită, oxidată. Descoperită în anul 2015. 
10. AE 0,67 g, 13 mm, mai multe elemente de pe ambele fețe nu se văd, tocită, oxidată. Descoperită în data de 02.04.2017. 
11. AE 0,56 g, 14 x 15 mm, mai multe elemente de pe ambele fețe nu se văd, tocită, oxidată. Descoperită în anul 2015. 
12. AE 0,42 g, 13 x 15 mm, imaginea aversului descentrată, unele elemente de pe ambele fețe nu se văd, tocită, oxidată. 

Descoperită în anul 2016.  
13. AE 0,40g, 14 x 13 mm. Descoperită în anul 2016. 

Ștefan II (1433-1447, cu întreruperi) 

Un groș și jumătate 
Av. [...]MO•STEFA•WOWOD[...] Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci petale dextra, 
semiluna senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. +[...]•MO•MVL[...]AVIENSIS Scut despicat: I trei fascii, II șapte flori de crin, coroana deasupra scutului, litere 
neprecizate în dreapta și stânga scutului; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
ILIESCU 1970: 30, dublu groș (anii 1433-1435); BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 69-70, cf. Nr. 510-513, 
dublu groș, tip I. 

14. AR 1,12 g, 20 mm, îndoită, cu reliefuri lipsă pe ambele fețe, în locul în care a fost îndoită. Descoperită în data de 02.04.2017. 

Emitent neprecizat (1432-1457) 

Jumătate de groș 
Av. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, probabil cu roza și semiluna în dextra și senestra capului; cerc 
perlat.  
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Rv. Scut despicat: I trei fascii, II mai multe flori de crin așezate în două rânduri verticale, din care se văd numai cinci; cerc 
perlat. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: cf. 65-74, Nr. -. 

15. AE 0,80 g, 16,5 mm, imaginea aversului descentrată, îndoită, oxidată. Descoperită în 2015. 

Ștefan III (1457-1504) 

Groș 
Av. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, semiluna dextra, roza cu cinci petale senestra; cerc perlat. 
Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. Cruce dublă în scut; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 81, cf. Nr. 688-699, tip IIb, rozeta 2; ILIESCU 1970: 33, tip II (anii 1480-
1504); OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU 2005: 307, tip II, varianta 1, subvarianta b (anii 1476/1479-1497). 

16. AR 0,56 g, 13 mm, tocită. Descoperită în 2015. 
Av. +MONETAMOLDAV 
Rv. +STEFAN[...]E[...] 

17. AR 0,38 g, 12 x 12,5 mm, cu urme de ardere și cu reliefuri lipsă; semnele de invocatio nu pot fi destinse, precum și multe alte 
elemente care să contribuie la determinarea tipului piesei. Descoperită în data de 22.10.2017. 
Av. [...]M[...]A[...]DA 
Rv. [...] 
Av. *MONETAMOLDAV Cap de bour, roza cu cinci petale între coarnele convergente, roza cu cinci petale dextra, 
semiluna senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. *STEFANVAVOIEV Cruce dublă în scut; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 81, cf. Nr. 654, tip IIa, rozeta 2; ILIESCU 1970: 33, tip II (anii 1480-1504); 
OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU 2005: 308, tip II, varianta 7, subvarianta b (anii 1476/1479-1497). 

18. AR 0,55 g, 14 mm. Descoperită în septembrie 2017. 

Bogdan III (1504-1517) 

Groș 
Av. [...]W[...]O[...]ВОД[...] Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci petale unite dextra, 
semiluna senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. +[...]С[...]И[...]ЛДАР(А și Р în ligatură)С Cruce dublă ancorată în scut; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat 
exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 85-86, cf. Nr. 743-759, tip I; ILIESCU 1970: 33; DEJAN 2013: 169-176 
(înainte de anii 1511-1512); DERGACIOVA 2014B: 91-109, cu o discuție despre emisiunile lui Bogdan III bătute peste 
jumătăți de groși lituanieni ai lui Alexandru Jagiellon (1492-1506) și Sigismund I (1506-1548), care a avut loc, cel mai 
probabil, în 1511-1512. 

19. AR 0,70 g, 19 mm; ruptă și foarte tocită. Descoperită în data de 2.10.2015. 

Ștefan IV (1517-1527) 

Groș 
Av. +IWСТЕФАНАВОЕВОДА*ГОСП Scut asimetric. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza 
cu cinci petale dextra, semiluna senestra; cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. +ДАР*З[...]ДАВ*СКОН Cruce dublă în scut asimetric, câte o roză cu cinci petale unite în dreapta și stânga scutului; 
cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 86-87, Nr. -, cf. nr. 775 pentru avers și nr. 762 pentru revers; ILIESCU 1970: 
33-34. 

20. AE argintat 1,14 g, 19 mm, perforată. Descoperită în data de 5.04.2016. 
Av. Scut asimetric. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci petale dextra, semiluna senestra; 
cerc perlat. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. Cruce dublă în scut asimetric, câte o roză cu cinci petale unite în dreapta și stânga scutului; cerc perlat. Legenda circulară 
în cerc perlat exterior. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: 86-87, cf. Nr. 762; ILIESCU 1970: 33-34. 

21. AE argintat 0,76 g, 19,5 mm, corodată. Descoperită în septembrie 2017. 
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Av. [...]WСТЕФ[...]А*ГОСП[...] 
Rv. [...]АР*ЗЕМЛНМОЛДАВ*СКОН 

22. AE argintat 0,57 g, 18 mm, ruptă pe margini, corodată, oxidată. Descoperită în anul 2015. 
Av. +IWСТЕФАН[...]ПО 
Rv. +ДАР*ЗЕМ[...] 

Imperiul Otoman 

Mehmed II, a doua domnie (855-886 AH / 1451-1481) 

Aspri, Kostantaniye 
Av. [Mehmed sultan / bin Murad han]. 
Rv. Azze nasrühü / Kostantaniye / duribe / sene / [886]. 
SREĆKOVIĆ 2000: av. F; rv. V, p. 72, Nr. 150; NICOLAE 2003: 71.  

23. AR 0,55 g, 10 x 10,5 mm. Descoperită în anul 2017. 

Bayezid II (886-918 AH / 1481-1512) 

Aspri, Edirne 
Av. Sultan / Bayezid / bin Mehmed han. 
Rv. Azze nasrühü duri be / Edirne sene / 886. 
PERE 1968: Nr. 105. NICOLAE 2003: Aa. 

24. AR 0,68 g, 12 mm; descentrată. Descoperită în anul 2016. 

Selim I (918-929 AH / 1512-1520) 

Aspri. Grupa III (1518-1520), Amid (?) 
Av. Sultan /Selim / șah / bin Bayezid han. SREĆKOVIĆ 2003: A; NICOLAE 2003: grupa III. 
Rv. [Azze nasrühü /duri be] / Amid [sene / 886]. 
SREĆKOVIĆ 2000: av. A*m; rv. III*m, p. 163, Nr. n-08. 

25. AR 0,59 g, 10 x 11 mm. Descoperită în anul 2016. 

Süleyman I (926-974 AH / 1520-1566) 

Aspri. Grupa I (1520-1541). Perioada II (1534-1541), Edirne 
Av. Sultan / Süleyman șah bin Selim han. SREĆKOVIĆ 2003: B 1*b.  
Rv. Azze nasrühü /duri be / sene / 9[26]. SREĆKOVIĆ 2003: II. 

26. AR 0,74 g, 11 x 11,5 mm, descentrată. Descoperită în anul 2016.  

Grupa III (1555-1566), Novabırda 
Av. Sultan Süleyman bin Selim han. SREĆKOVIĆ 2003: I. 
Rv. [Azze nasrühü] /duri be / sene / 926. SREĆKOVIĆ 2003: II. 

27. AR 0,44 g, 11 mm. Descoperită în anul 2016. 

Mahmud I (1143-1168 AH / 1730-1754) 

Para, Kostantiniye 
Av. Tuğra. 
Rv. Duribe fi Kostantiniye / 1143. 
PERE 1968: 578. 

28. AR 0,45 g, 15 mm, perforată, cerc zimțat dublu. Descoperită în anul 2017.  
29. AR 0,40 g, 15 mm, perforată și ruptă, cerc liniar dublu. BODNARIUC 2018: 19 (acest exemplar). Descoperită în anul 2016. 

Mustafa III (1171-1187 AH / 1757-1774) 

Para, Islâmbol 
Av. Tuğra. 
Rv. Duribe fi Islâmbol / 1143.  
PERE 1968: 639. 

30. AR 0,32 g, 15 mm, an 8, ruptă dintr-o parte. Descoperită în anul 2016. 
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31. AR 0,4 g, 14 mm, an 2. Descoperită în anul 2016. 

Abdülhamid I (1187-1203 AH / 1774-1789) 

Para, Kostantiniye 
Av. Tuğra. 
Rv. Duribe fi Kostantiniye / 1143. 
PERE 1968: 682.  

32. AR 0,40 g; 15 mm, an 1. Descoperită în anul 2016. 

Emitent neprecizat 

Nominal și atelier neprecizate 
33. AR 0,48 g, 10 x 11 mm. Descoperită în anul 2015. 
34. AR 0,50 g, 10 mm. Descoperită în anul 2015. 

Neprecizată 
35. AR 0,48 g, 9 mm. Descoperită în anul 2015. 

SIGILII VAMALE PENTRU TEXTILE 

Ducatul de Burgundia (1430-1482) 
Av. Stema scartelată, cu scut în inimă; cerc perlat. Dintre elementele lizibile se pot distinge: în inima stemei un scut de tip 
spaniol încărcat de un leu rampant spre dreapta, două fascii diagonale și leul rampant spre dreapta în cartierul III și trei flori 
de crin de tip florentin în cartierul IV al stemei 
Rv. Un simbol neprecizat, cel mai probabil parte a stemei unui oraș. 

36. Pb, 21 mm; piesa ruptă, cu reliefuri lipsă, pe avers și pe revers. Descoperită în anul 2017. 

Origine neprecizată  
(probabil, Europa de Vest, Flandra, Olanda sau orașe din nord-vestul Germaniei) (secolul al XV-lea – mijlocul secolului al 
XVI-lea) 
Av. Imaginea unui cap de sfânt, neidentificat, cu barbă și mitră (?)  
Rv. Legenda neprecizată, așezată pe două rânduri verticale, alcătuită din minuscule gotice. 

37. Pb,18 x 20 mm; tocită, cu mai multe reliefuri lipsă. Descoperită în anul 2017. 

Wrocław (Wratislavia) (1530-1600) 
Av. Bustul lui Ioan Evanghelistul, nimbat, pe o coroană inversată, cu literele m și u, în minuscule gotice, în dreapta și stânga 
bustului  
Rv. Litera capitală W, cu caractere antiqua, din denumirea orașului în limba latină – WRATISLAWIA (Wrocław). 

38. Pb, 18,5 mm (lățime – 19,4 mm; lățime totală a celor două plăci suprapuse – 23 mm). Descoperită în anul 2019. 

Origine neprecizată (Europa de Vest) (secolele XVI-XVII) 
Av. Un scut realizat în stil baroc, cu o stemă ilizibilă, înconjurat de o bordură decorativă florală 
Rv. Lipsește. 

39. Pb, 23 mm (lățime – 21,8 mm; înălțime cu fășia de metal rezultat din îndoirea celor două bucăți – 24 mm, iar fără – 22,6 
mm; lățimea fășiei de metal – 3 mm). Descoperită în anul 2019. 
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Pl. I. Harta regiunii Cernăuți din Ucraina, cu precizarea locului în care se află satul Bârlinți (sursa: 
https://www.google.com/maps, 2.05.2020). 
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Pl. II. Satul Bârlinți pe harta Europei din secolul al XVIII-lea (sursa: https://mapire.eu, 25.05.2020). 

 
Pl. III. Harta lui Friedrich von Mieg din 1779-1783 cu regiunea Bucovinei de nord  
(partea de vest a Ucrainei contemporane) (sursa: www.oldmap.org, 14.04.2020). 
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Pl. IV. Fragmente ceramice și diferite obiecte metalice (cuțite, cuie și ace) găsite în satul Bârlinți. 
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Pl. V. Monede moldovenești descoperite în satul Bârlinți: 1-2. Petru I; 3. Roman I;  
4-5. imitații și falsuri după monedele lui Petru I și Roman I; 6-13. Alexandru I. 
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Pl. VI. Monede moldovenești descoperite în satul de la Bârlinți: 14. Ștefan II;  
15. emitent neprecizat; 16-18. Ștefan III; 19. Bogdan III; 20-22. Ștefan IV. 
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Pl. VII. Monede turcești descoperite în satul Bârlinți: 23. Mehmed II; 24. Bayezid II;  
25. Selim I; 26-27. Süleyman I; 28-29. Mahmud I; 30-31. Mustafa III;  

32 Abdülhamid I; 33-35. emitenți neprecizați. 
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Pl. VIII. Sigilii vamale pentru textile găsite în satul Bârlinți: 36. Ducatul de Burgundia; 
37. neprecizat (Flandra, Olanda sau orașe din nord-vestul Germaniei);  

38. Wrocław; 39. neprecizat (Europa de vest). 
 
 


