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Abstract:  
The paper presents some archaeological and numismatic artefacts found on various medieval sites in the Hliboca county, 
Cernăuți region, started in 2019 in the same edition. This time a collection of medieval and modern European coins is 
going to be discussed. The coins have been found on a site, located between Oprișeni and Stârcea villages, on the left side 
of the Cotovăț river, 500-600 meters from its discharge into the Siret. The site, identified as a Bârlinți village, no longer 
to be found today, was mentioned in the narrative sources since the late 15th century. The collection is formed of 57 items, 
minted by the Duchy of Prussia (1 groat) and Brandenburg (1 solidus); Poland and Polish-Lithuanian 
Commonwealth (3 groat, 2 coins of a half groat, 2 coins of 3 groats, 19 solidus); Sweden (9 solidus); Hungary and 
Austro-Hungarian Monarchy (5 denars, 1 kreuzer); Spain (1 coin of 2 Reali); two fake coins after Sweden’s solidus as 
well; 9 items left unidentified. The discussed collection comes to complete the data on the coins of the Moldovan and 
Turkish origin, as well as custom seals, published in the previous volume. All together they form a group of objects that 
attest an intense economical life of the Bârlinți village during the 16th – 17th centuries and, in a less active form, of the 15th 
and 18th centuries. 
Keywords: Numismatics; The Principality of Moldova; Bucovina; Bârlinți; Late Medieval – Modern Monetary 
Circulation. 
 
În lucrarea de față continuăm prezentarea descoperirilor numismatice și arheologice provenite din nordul 

Bucovinei, începută în anul 20191. Primul articol din această serie a fost dedicat obiectelor provenite din vatra veche a 
satului Oprișeni, din raionul Hliboca. Cel de-al doilea studiu2, direct legat de datele pe care urmează să le discutăm aici, a 
fost axat pe vestigii provenite dintr-un sit aflat în relativă apropiere de actualul sat Oprișeni, pe malul stâng al râului 
Cotovăț, la circa 500-600 metri de la vărsarea acestuia în râul Siret. Această așezare, depistată între satele Oprișeni și 
Stârcea, a avut o extindere impresionantă, de câteva hectare. Ea a fost identificată cu satul Bârlinți, menționat în surse 
narative începând cu secolul al XV-lea, dar dispărut astăzi. 

De pe suprafața sitului au fost colectate mai multe vestigii arheologice, ce depășesc un număr de 140 de 
exemplare. Dintre ele, piesele numismatice (emisiunile moldovenești din secolele XIV-XVI, cele otomane, datate între 
secolele XV-XVI și XVIII) și sigilografice (sigilii vamale central-europene, din perioada secolelor XV-XVI) au făcut 
subiectul studiului semnat în anul 2020 (partea II.1). Celelalte obiecte, mai exact cele de podoabă, vestimentație și de uz 
casnic, precum și numismatice, provenite din mai multe țări europene, urmează să fie prezentate în studiul de față. Din 
păcate, din cauza numărului limitat de pagini alocat contribuțiilor de acest gen, suntem nevoiți să ne limităm doar la lotul 
cu monedele europene (partea II.2), urmând ca cel cu obiecte toreutice și de uz casnic, menționat anterior3, să fie analizat 
în următorul articol din această serie (partea II.3). Monedele ce urmează a fi prezentate au intrat în patrimoniul Muzeului 
Școlar de Arheologie și Etnografie „Maximilian Hacman” din Oprișeni. 

Lotul este compus din 57 de monede, prezentate în Catalogul de mai jos (Cat. nr. 1-57), ilustrate în planșele I-
III. În general, piesele sunt prost păstrate, cu urme de oxidare și corodare. Cu toate acestea, identificarea țării de origine 
și/sau a emitenților a fost posibilă în majoritatea cazurilor. Circa o cincime a pieselor a beneficiat de o atribuire mai 
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generală (Cat. nr. 26) sau au fost incluse în categoria celor neprecizate, pentru ele fiind făcute propuneri de identificare în 
baza aspectelor generale, a metalului din care ele au fost confecționate sau a altor detalii minore (Cat. nr. 49-57). Monedele 
din catalogul nostru acoperă un interval cronologic considerabil, marcând totodată „spațiile monetare”4 principale cărora 
le aparțin.  

De spațiul monetar polono-lituanian țin cele mai multe exemplare, 26 de piese. În ordinea descrescătoare a 
numărului de exemplare atestat, monedele au fost bătute de Ioan II Casimir (13 ex. dintre care 11 atribuite, vezi Cat. nr. 
14-26, iar două identificate cu anumite rezerve, vezi Cat. nr. 49 și 54), Sigismund III Vasa (8 ex.; Cat. nr. 6-13), Sigismund 
II August (2 ex.; Cat. nr. 4-5), Stanislav II August Poniatovski (2 ex.; Cat. nr. 27-28) și Sigismund I (1 ex.; Cat. nr. 3). 
Predomină emisiunile de valoare nominală mică, de tip solidus, emise sub Ioan II Casimir (toate cele 13 ex.) din cupru, de 
tip Boratynka sau cele din bilon, de calitate inferioară, emise de Sigismund III (6 din 8 ex.; Cat. nr. 8-13). Într-o cantitate 
mult mai restrânsă sunt evidențiate piesele în valoare de jumătate de groș – două exemplare de la Sigismund II August (Cat. 
nr. 4-5), groș – o singură piesă de la Sigismund I (Cat. nr. 3) și două monede de la Stanislav II August Poniatovski (Cat. nr. 
27-28), triplu groș – două exemplare de la Sigismund III Vasa (2 din 8 ex.; Cat. nr. 6-7). Acestui spațiu monetar i se alătură 
emisiunile Prusiei/Brandenburgului. În total, sunt identificate două exemplare, un groș de la Albert de Hohenzollern (1 
ex.; Cat. nr. 1) și de un solidus de la Georg Wilhelm de Brandenburg (1 ex.; Cat. nr. 2), ambele bătute în atelierul de la 
Koenigsberg. După aceleași standarde metrologice ale solidus-ului polonez sunt realizate și emisiunile suedeze, originare 
din zonele baltice. Astfel, în Catalogul nostru sunt incluse 12 piese de acest gen. Ele au fost emise în numele lui Gustav 
Adolf (3 ex.; Cat. nr. 29-31), al fiicei sale Kristina (5 ex.; Cat. nr. 32-36), precum și al lui Karl X Gustav (1 ex.; Cat. nr. 37). 
Totuși, starea de conservare precară a unor exemplare nu ne-a permis precizarea emitenților în toate cazurile evidențiate 
(3 ex.; Cat. nr. 53, 55-56). 

Spațiului monetar maghiar și, ulterior, celui maghiaro-austriac, îi aparțin monedele în valoare de un denar, 
respectiv, un kreuzer. Catalogul nostru conține opt piese, dintre care denari emiși în numele lui Matei Corvin (2 ex.; Cat. 
nr. 38-39) și Ferdinand I (5 ex.; Cat. nr. 40-44), iar kreuzeri – sub Franz Joseph I (1 ex.; Cat. nr. 45). 

Emisiunile celor două „spații monetare” sunt completate cu o piesă din perioada modernă, mai rar întâlnită în 
descoperirile izolate la est de Carpați5. Ne referim la o monedă de 2 Reali spanioli ai lui Filip V (1 ex.; Cat. nr. 45). 
Moneda a fost găsită într-o stare fragmentară, ea fiind divizată intenționat în două jumătăți aproape egale, în timp ce 
una dintre jumătăți a mai fost tăiată în două. Este de precizat că aceeași tendință de a fragmenta piesele din argint a mai 
fost surprinsă și în cazul groș-ului polonez al lui Sigismund I și, mai ales, al groș-ului prusac al lui Albert de Hohenzollern, 
din Catalogul nostru. Moneda poloneză poartă urme ale  mai multor încercări de îndoire, care, însă, nu au reușit (cf. 
Cat. nr. 3). Piesa prusacă, de la care ni s-au păstrat doar două fragmente, probabil că a fost, inițial, tăiată în două. Ulterior, 
una dintre jumătăți a mai fost îndoită, până la ruperea ei în alte două bucăți egale (cf. Cat. nr. 1). În urma unui astfel de 
procedeu au fost obținute patru bucăți ce puteau fi valorificate ca patru sferturi ale unui groș. Într-o situație 
asemănătoare se regăsesc și alte câteva piese din Catalogul nostru, de origine maghiară, cu urme de argintare (cf. Cat. 
nr. 40), o alta cu atribuire probabilă emisiunilor suedeze de bilon (cf. Cat. nr. 56) sau rămasă neprecizată, bătută dintr-
un aliaj de calitate inferioară (cf. Cat. nr. 55). 

Este de evidențiat faptul că piesele adunate de pe sit reprezintă, în general, nominaluri mici. Astfel, avem solidus-
ul, cea mai mică monedă epigrafă din sistemul metrologic al șilingilor polono-baltici, din secolul al XVI-lea (Cat. nr. 2, 8-
13, 29-37, 52-53, 56). Împreună cu piesele cu aceeași denumire, emise din cupru și supranumite Boratynka (Cat. nr. 14-
26, 49, 54), ele predomină în descoperirile locale (Cat. nr. 2, 8-13, 29-37, 52-53, 56), constituind 59,6% din lotul analizat 
(34 din 57 ex.). Și emisiunile maghiare în valoare de un denar (Cat. nr. 38-44), numeric majoritare din lotul de piese ce țin 
de spațiul maghiaro-austriac, constituie 12,2% din același lot analizat (7 din 57 ex.). Într-un procent nesemnificativ se 
regăsesc emisiunile de valoare nominală mai mare, cele de jumătate de groș, groș, triplu groș din perioada secolelor XVI-
XVII (Cat. nr. 1, 3, 4-7), de groș, kreuzer sau 2 Reali emiși în secolul al XVIII-lea și următor (Cat. nr. 27-28, 45-46). O 
categorie intermediară de obiecte numismatice este reprezentată de piesele din argint sau cele care au avut în Evul 
Mediu/Epoca Modernă aspectul monedelor din argint, ce poartă urme de rupere sau tăiere intenționată. Cum s-a vorbit 

 
 
4 Pentru „spații monetare” și circulația monetară la răsărit de Carpați, în perioada medievală târzie și epoca modernă vezi 

KIRIȚESCU 1997: 93-103, 113-121; de asemenea, pentru aceleași probleme în secolul al XVI-lea, vezi MURGESCU 1996: 50-132. 
5 Informații despre monedele spaniole descoperite pe teritoriul Bucovinei ne lipsesc. În schimb, piese de 2 Reali au fost descoperite, 

izolat, în regiunea cuprinsă între Prut și Nistru, anume la Tarasova, raionul Rezina (CIOCANU 2009: 369; BOLDUREANU 2010: 279, Nr. 
18) și Cosăuți, raionul Soroca [BOLDUREANU 2010: 275-276, Nr. 4 (V.1)].  
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mai sus, fiind de valoare nominală mai mare, ele au fost fragmentate deliberat în ideea de a obține monedă măruntă, cel 
mai probabil deja după ce au intrat în circulația monetară locală. În opinia noastră, prin acest procedeu, monedele de 
valoare relativ mai mare au fost adaptate nevoilor pieței locale, în care majoritatea relațiilor comerciale a fost deservită de 
moneda măruntă cu valoare nominală mică. 

Un alt aspect esențial al monedelor provenite de pe situl de la Bărlinți constă în calitatea metalului din care ele au 
fost confecționate. În primul rând, ne referim la piesele ce au fost concepute precum monedele din argint, dar, de facto, ele 
sunt de calitate inferioară, de tip subaeratae sau fourrées. Piesele aflate în această situație sunt bătute de Sigismund II August 
– un jumătate de groș lituanian (Cat. nr. 5), de Sigismund III Vasa – trojaci polonezi (Cat. nr. 6-7) și un șiling emis la Riga 
(Cat. nr. 10), de Gustav Adolf, Kristina și Karl X Gustav – șilingi suedezi produși la Riga (Cat. nr. 30-31, 32 și, respectiv 
37), precum și cele de la Kristina bătuți pentru Livonia (Cat. nr. 33-36). În aceeași situație se află și denarii maghiari ai lui 
Matei Corvin și Ferdinand I (Cat. nr. 38-39 și, respectiv 40-44). La acestea se adaugă și piesele rămase insuficient de bine 
atribuite datorită faptului că sunt de calitate inferioară (Cat. nr. 50-53, 55) sau reprezintă falsuri contemporane după șilingi 
suedezi (Cat. nr. 47-48).  

Prin urmare, analizând lotul de la Bârlinți, constatăm că circulația monetară locală este alimentată de moneda 
măruntă. La toate acestea se adaugă faptul că nici apariția monedelor străine de nominal mai mare, din argint, nu modifică 
tabloul general, piesele fiind adaptate nevoilor comerciale locale.  Pe de o parte, circulația monedei mărunte poate fi 
explicată prin volumul mare al producției monetare de acest tip, scoase pe piață de Uniunea Polono-Lituaniană, dar și de 
Suedia pentru posesiunile sale baltice, bătute în același sistem metrologic. Pe de o altă parte, monedele de acest gen se 
regăsesc în straturile culturale ale tuturor așezărilor medieval-târzii, fără excepție, în Europa de est, sud-est și, mai ales, pe 
teritoriul Bucovinei6. Cu toate acestea, procentul mare al monedelor de calitate inferioară, precum și dominarea pieselor 
fourrées poate fi legată de localizarea sitului. Acesta era situat la răscrucea drumurilor comerciale și se afla la marginea 
câtorva centre politice și economice majore din epocă, precum Uniunea Polono-Lituaniană, Ungaria, Imperiul 
Habsburgic și Moldova, monopolizată de Imperiul Otoman. Această realitate a contribuit direct la originea pieselor intrate 
și, mai ales, la stocarea monedelor de factură imitativă sau de calitate inferioară, fenomen care s-a petrecut conform legii 
lui Gresham7.  

În lumina lotului de monede prezentat aici, dar și a celorlalte două, de emisiuni moldovenești și, respectiv, 
turcești, discutate în articolul precedent, se observă că pe piața sitului de la Bărlinți, în perioada medievală târzie și în epoca 
modernă, predominau trei sisteme monetare: cel polono-lituanian (la care pot fi adăugați și șilingi baltici), maghiar și 
turcesc. De fapt, exact cele trei categorii de monede în care erau făcute calcule și socoteli oficiale, înregistrate de cancelaria 
Principatului Moldovei în actele de vânzare-cumpărare, începând cu sfârșitul secolului al XV-lea și începutul celui de-al 
XVI-lea. Aceasta este perioada când moneda moldovenească începe, treptat, să-și piardă din prestigiul ei, fiind emisă într-
un volum ce nu mai suplinește stocul monetar intern. 

Piesele din lotul analizat acoperă o perioadă cronologică destul de lungă din anii '80 ai secolului al XV-lea 
(emisiunile maghiare ale lui Matei Corvin), până în anii '60 ai veacului al XIX-lea (moneda austriacă a lui Franz Joseph I). 
Nucleul colecției îl reprezintă emisiunile bătute în a doua parte a secolului al XVI-lea – prima jumătate a veacului al XVII 
(de origine polono-lituaniană, prusacă și suedeză), cele din secolele XVIII și XIX fiind sporadice. Este de reținut că această 
repartizare cronologică poate fi urmărită și pe emisiunile moldovenești sau otomane, precum și pe sigilii vamale pentru 
textile, provenite de pe sit8. Ele completează lotul studiat și formează un grup de obiecte ce atestă o viață economică mai 
intensă pe parcursul secolelor XVI-XVII și, într-o formă mai modestă, în cuprinsul secolelor XV și XVIII.  

 
  

 
 
6 PIVOVAROV 2002; OGUJ 2008; OGUJ 2009 etc.  
7 SCHRÖTTER 1930: 236. 
8 BODNARIUC et al. 2020: 110-111, Pl. VII-VIII. 
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CATALOGUL DESCOPERIRILOR9 

DUCATUL PRUSIEI 

Albert de Hohenzollern (1525-1569) 

Groș (Groschen), Koenigsberg 
Av. ... EX F ... E VIV ... Cap spre stânga. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
Rv. A ... RAN D ... PRVSS  Stema Prusiei (vultur), S pe pieptul vulturului. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
NEUMANN 1987: 55, cf. Nr. 46-47; KOPICKI 1995a: 169-170, cf. Nr. 3771-3795. 

1. AR 0,76 g, 22 mm, fragmentată, ruptă; an de emitere neprecizat. Descoperită în anul 2017. 

BRANDENBURG 

Georg Wilhelm de Brandenburg (1619-1640) 

Solidus (Schilling), Koenigsberg (Königsberg) 
Av. GEORG WILH MAR BR S R I EL Stema Prusiei (vultur), S pe pieptul vulturului. Legenda circulară între două cercuri 
perlate. 
Rv. ... SOLIDVS ... RV ... Monograma GW. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
KOPICKI 1995a: 173, cf. Nr. 3878-3886; NEUMANN 1998: 238, cf. Nr. 113. 

2. AR 0,35 g, 14 mm, ruptă din margini, fața de revers puternic tocită; an de emitere neprecizat. Descoperită în anul 2016. 

POLONIA 

Sigismund I (1506-1548) 

Groș (Grosz), Danzig 
Av. SIGIS•I•REX•POLO•DO•TO•PRVSS• Cap încoronat spre stânga. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
Rv. GROSSVS•CIVI•GEDANEN 1538 Stema orașului Danzig (două cruci așezate una sub alta timbrate de o coroană). 
Legenda circulară între două cercuri perlate. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: 33, Nr. 384; SZWAGRZYK 1973: 155, Nr. 723; KOPICKI 1995b: 327, Nr. 7322.  

3. AR 1,55 g, 22 mm, îndoită. Descoperită în data de 26.07.2016. 

POLONIA PENTRU LITUANIA 

Sigismund II August (1545-1572) 

Jumătate de groș (1/2 Grosza), Vilna 
Av. SIGIS AVG REX PO MAG DVX LI  Stema Poloniei (vultur). Legenda circulară între două cercuri perlat-
lineare. 
Rv. MONETA MAGNI DVCAT LITVA  Stema Lituaniei (pogoń), 1556 între picioarele calului. Legenda circulară între 
două cercuri perlat-lineare. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: 42, Nr. 486; GUMOWSKI 1960: 108, Nr. 598; SZWAGRZYK 1973: 204, Nr. 2288; 
KOPICKI 1995a: 148, Nr. 3248; DOUCHIS 1999: 102, Nr. 489:75; KAKAREKO, SHTALENKOV 2005: 19, Nr. 124.  

4. AR 0,97 g, 20 mm, ciupită din margine. Descoperită în anul 2016. 
Av. SIGIS AVG REX PO MAG ... Stema Poloniei (vultur). Legenda circulară între două cercuri perlate. 
Rv. Legenda ilizibilă; urme vagi a unui cavaler călare. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
GUMOWSKI 1960: 108, cf. Nr. 596-608; SZWAGRZYK 1973: 204, cf. Nr. 2280-2289; KOPICKI 1995a: cf. 148-149; 
DOUCHIS 1999: cf. 97-111; KAKAREKO, SHTALENKOV 2005: cf. 18-21. 

5. AE fourrée 0,76 gr, 19 mm; ruptă în două, puternic oxidată, fața de revers ilizibilă. Descoperită în decembrie 2019. 

 
 
9 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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UNIUNEA POLONO-LITUANIANĂ (RZECZPOSPOLITA) 

Sigismund III Vasa (1587-1632) 

Triplu groș (Trojak sau 3 Grosze), Bydgoszcz 
Av. SIG III D G – REX PO M D L• Cap spre stânga. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. III / stema Poloniei și Lituaniei, stema Vasa (snop de grâu) / GROS ARG / TRI . L PO 9... / I – F (herbul Levart – 
blazonul și inițialele lui Jan Firlej, vistiernic al Coroanei) • S – C (herbul Radwan – blazonul și inițialele lui Stanisław 
Cikowski, patronul monetăriei în 1594-1601) / H – R (blazonul și inițialele lui Hermann Rüdiger, director monetăriei). 
Cerc perlat exterior. 
SZWAGRZYK 1973: 216, Nr. 2599; KOPICKI 1995a: 64, cf. Nr. 1025-1041.  

6. AE fourrée 1,98 g, 18 mm; anul parțial lipsește. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. SI ... III•D:G – REX P ... L• Cap spre stânga. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. *III* / stema Poloniei și Lituaniei, stema Vasa / GROS ARG / TRI ... I / ... (steme și inițiale nu pot fi descifrate). Cerc 
perlat exterior. 
SZWAGRZYK 1973: 216, cf. Nr. 2595-2606; KOPICKI 1995a: cf. 59-71.  

7. AE fourrée 1,70 g, 20 mm, îndoită, puternic oxidată și corodată, anul de batere nu se vede. Descoperită în anul 2016. 

Solidus (Szeląg), Vilna  
Av. SIG•III•DG•REX•PO•MDL Monograma S timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa în scut, în mijlocul 
monogramei; 1 – 7 în câmp, în stânga și dreapta monogramei. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
Rv. SOLIDVS•  • M•D•LIT  Stemele Poloniei și Lituaniei timbrate de o coroană. Legenda circulară între două cercuri 
perlate. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: 146, Nr. 1368; GUMOWSKI 1960: 134, Nr. 1294; SZWAGRZYK 1973: 206, Nr. 2357 
(herbul Bogoria și semnul lui Hanusz Sztypla ce a activat în perioada 1612-1618); KOPICKI 1995: 54, Nr. 3440; 
DOUCHIS 1999: 183, Nr. 862:169; KAKAREKO, SHTALENKOV 2005: 46, Nr. 273. 

8. BI 0,93 g, 18 mm, ruptă din margine. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. SIG:III•D ... P:M•D•L Monograma S timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa în scut, în mijlocul monogramei; 1 
– 7 în câmp, în stânga și dreapta monogramei. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
Rv. SOLIDVS ... M:D:L ... Stemele Poloniei și Lituaniei timbrate de o coroană. Legenda circulară între două cercuri perlate. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: 146, Nr. 1368; GUMOWSKI 1960: 134, Nr. 1294; SZWAGRZYK 1973: 206, cf. Nr. 2355-
2360; DOUCHIS 1999: 183-184, Nr. 862:169-866:169; KAKAREKO, SHTALENKOV 2005: 46, Nr. 273. 

9. AR 0,68 g, 18 mm, ruptă din margini. Descoperită în ianuarie a anului 2020. 

Solidus (Szeląg), Riga 
Av. Monograma S timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa în scut, în mijlocul monogramei. Legenda circulară între 
două cercuri perlat-lineare. 
Rv. Stema orașului Riga (două chei încrucișate așezate sub o cruce). Legenda circulară între două cercuri perlat-lineare. 
GUMOWSKI 1960: 140, Nr. 1431; FEDOROV 1966: cf. 249-264; KOPICKI 1995b: cf. 354-356. 
Av. SI ... DG:REX:PO:D:LI 
Rv. SOLIDVS CIVI RI ... 619(?) 

10. AE fourrée 0,93 g, 16x18 mm. Descoperită în data de 23.02.2015.  
Av. SIG DG REX PO ... LI 
Rv. SOLIDVS CIVI RIG ... 

11. BI 0,80 g, 18 mm, ruptă din margine. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. SIG ... 
Rv. SO ... CIVI ... 609 

12. BI 0,68 g, 18 mm. Descoperită în anul 2017. 
Av. •SIG•III DG R ... Monograma S timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa în scut, în mijlocul monogramei; 1 din 
stânga monogramei; cerc perlat interior. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. ... SIS Stema orașului Riga. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
GUMOWSKI 1960: 140, Nr. 1431; FEDOROV 1966: cf. 249-264; KOPICKI 1995b: cf. 354-356. 

13. BI 0,48 g, 15 mm; puternic tocită. Descoperită în data de 23.02.2015. 

Ioan II Casimir (1648-1668) 
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Solidus (Szeląg sau Boratynka), Vilna 
Av. Capul spre stânga, TLB sub cap. Legenda circulară în cerc perlat exterior.  
Rv. Stema Lituaniei, KP (monograma HKPL) între picioarele calului. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
SZWAGRZYK 1973: 207, Nr. 2378 (TLB – abrevierea numelui lui Titus Livius Boratini din perioada 1660-1668); 
KOPICKI 1995a: 159-160, cf. Nr. 3588, 3594, 3601-3603; DOUCHIS 1999: 246, cf. Nr. 1146:258 (Titus Livius Boratini 
din perioada 1660-1666; HKPL – monograma lui Jeronimas Kryšpinas Kiršenšteinas, trezorier funciar din perioada 1663-
1676); KAKAREKO, SHTALENKOV 2005: 60, cf. Nr. 388 (Kryšpinas Kiršenšteinas trezorier funciar din perioada 1662-
1676). 
Av. IOAN – ... REX 
Rv. SOLI•MAG•DV ... 1664(?) 

14. AE 1,22 g, 16 mm, oxidată. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. ... – CAS RE ... 
Rv. SOLI•MAG DVC L ... 

15. AE 0,98 g, 15 mm, puternic oxidată, corodată. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. IOAN – CAS•REX 
Rv. ... I•MAG•DVC•LIT•1664(?) 

16. AE 0,95 g, 15 mm. Descoperită în anul 2016. 
Av. I ... 
Rv. ...  

17. AE 0,75 g, 15 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 
Av. Cap spre stânga, TLB sub cap. Legenda circulară în cerc perlat exterior.  
Rv. Stema Lituaniei, •(semn neprecizat)• între picioarele calului. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
SZWAGRZYK 1973: 207, Nr. 2378; KOPICKI 1995b: cf. 159-160. 
Av. ... REX 
Rv. SOLI ... LIT•1660 

18. AE 1,28 g, 17 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2017. 
Av. •IOAN• – CAS•REX 
Rv. SOLI•MAG•DVC•LIT•1660• 

19. AE 1,18 g, 15,5 mm, oxidată. Descoperită în anul 2017. 
Av. •IOAN• – CA ... 
Rv. SOLI ...  

20. AE 0,75 g, 16 mm, ruptă din margine, oxidată. Descoperită în anul 2015. 

Solidus (Szeląg sau Boratynka), Ujazdov 
Av. Cap spre stânga, TLB sub cap. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. Stema Poloniei, stema dinastiei Vasa în scut, pe pieptul vulturului. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
SZWAGRZYK 1973: 207, Nr. 2378 (Titus Livius Boratini din perioada 1659-1666); KOPICKI 1995a: cf. 86-89; 
DOUCHIS 1999: 244-245 (Titus Livius Boratini din perioada 1660-1666). 
Av. ... CAS ... 
Rv. SOLI ... RE .. PO ... 66 ... 

21. AE 1,12 g, 16 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2015. 
Av. IOAN ... 
Rv. SOLI ... POL ...  

22. AE 1,07 g, 15 mm, oxidată. Descoperită în anul 2015. 
Av. IOAN ... S ... X 
Rv. SOLI ... POL ...  

23. AE 0,90 g, 16 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 
Av. ... 
Rv. ... POLO ... 

24. AE 0,95 g, 15 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 
Av. ... OA ... – CAS ... 
Rv. SO ... EG POL ... 
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25. AE 0,69 g, 15x16 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 

Solidus (Szeląg sau Boratynka), atelier monetar neprecizat 
Av. ... CA ... Cap spre stânga, inițiale meșterului sub cap nu se văd.  
Rv. ... Stema și legenda circulară ilizibile.  
SZWAGRZYK 1973: cf. 207; KOPICKI 1995b: cf. 159-160. 

26. AE 0,59 g, 15 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 

Stanislav II August Poniatovski (1764-1795) 

Groș (Grosz), Cracovia 
Av. Monograma regală timbrată de o coroană; 17 – 67 pe ambele părți ale monogramei. 
Rv. Stema Ciołek (stema lui Stanislav II August Poniatovski: scut peste tot, în inimă – Taurus Poniatovii, I – vultur, II – 
pogoń, III – pogoń, IV – vultur) timbrat de o coroană. Legenda circulară în cerc perlat exterior. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: 1768, Nr. 3094; SZWAGRZYK 1973: 151, Nr. 606; KOPICKI 1995a: 107-108, cf. Nr. 2188. 
Av. 17 – 67 
Rv. ... ROSS ... M ... L 

27. AE 3,63 g, 21 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2016. 
Av. 17 – ... 
Rv. ... SVS ... EG ...  

28. AE 3,19 g, 21 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2017. 

SUEDIA 

Gustav Adolf (1611-1632) 

Solidus (Skilling), Riga 
Av. Monograma GA timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. Stema orașului Riga. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: cf. 350; FEDOROV 1966: cf. 268-274. 
Av. GVST ... – D G ... EX 
Rv. SOLIDVS•CIVI RIGENSIS ... 

29. AR 0,57 g, 15 mm; anul de batere neprecizat. Descoperită în data de 02.11.2016. 
Av. ...D G ...  
Rv. S ...  

30. AE fourrée 0,55 g, 15 mm, ruptă din margine. Descoperită în data de 23.02.2015. 
Av. GVSTA DO – L D G REX 
Rv. ... LIDVS CIVI RIG ... IS 

31. AE fourrée 0,35 g, 15 mm, ruptă din margine; anul de batere neprecizat. Descoperită în data de 23.02.2015. 

Kristina (1632-1654) 

Solidus (Skilling), Riga 
Av. ... RIS ... D G ... Monograma C timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. SOLIDVS CI ... RIG ... Stema orașului Riga. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: cf. 353-355; FEDOROV 1966: cf. 278-279. 

32. AE fourrée 0,24 g, 15 mm, ruptă din margine; anul de batere neprecizat. Descoperită în anul 2016. 

Solidus (Skilling), Livonia 
Av. Monograma C timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. Stema Livoniei. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: cf. 359-360; FEDOROV 1966: cf. 291-296. 
Av. CHRIST ...  
Rv. ...  

33. AE fourrée 0,80 g, 16 mm; puternic corodată și oxidată, fața de revers aproape ilizibilă; anul de batere nu se vede. Descoperită 
în anul 2016. 
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Av. CHRISTIN ...  
Rv. ...  

34. AE fourrée 0,43 g, 14 mm; puternic corodată și oxidată, fața de revers aproape ilizibilă, ruptă din mijloc; anul de batere nu se 
vede. Descoperită în anul 2016. 
Av. ...  
Rv. ...  

35. AE fourrée 0,40 g, 14 mm, puternic corodată și oxidată, fața de revers aproape ilizibilă; anul de batere nu se vede. Descoperită 
în anul 2016. 
Av. ...NA•D G• ...  
Rv. ... VS LIVON ...  

36. AE fourrée 0,25 g, 14 mm, ruptă din margini; anul de batere nu se vede. Descoperită în anul 2015. 

Karl X Gustav (1654-1660) 

Solidus (Skilling), Riga 
Av. ... S GVST ... Monograma CG timbrată de o coroană. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. ... DVS CIVI ... Stema orașului Riga. Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
HUTTEN-CZAPSKI 1957: cf. 356; FEDOROV 1966: cf. 299-302. 

37. AE fourrée 0,25 g, 14 mm, fragment de formă neproporțională, rămas de la decuparea dint-o fășie de tablă; anul de batere 
nu se vede. Descoperită în anul 2015. 

UNGARIA 

Matei Corvin (1458-1490) 

Denar 1489-1490, Kremnitz  
Av. +M•MATHIE•R•VNGARIE Scut peste tot, în inimă – corb cu inel în cioc, I – fascii, II – crucea dublă, III – trei capete 
de leopard, IV – leul boem). Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. PATRON – VNGARIE Maria cu pruncul, ținut în mâna dreapta; K – P în câmp, pe ambele părți ale figurii. Legenda 
circulară în cerc perlat-linear. 
HUSZÁR 1979: 113, Nr. 722 (anii 1489-1490).  

38. AE fourrée 0,71 g, 15 mm, corodată. Descoperită în anul 2015. 
Av. ... M M ... VNGARIE Scut peste tot, în inimă – corb cu inel în cioc, I – cruce dublă, II – fascii, III – trei capete de leopard, 
IV – leul boem). Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
Rv. ... R ... GA ... Maria cu pruncul, ținut în mâna stânga; K – ... în câmp, pe ambele părți ale figurii. Legenda circulară în cerc 
perlat-linear. 
HUSZÁR 1979: 113, cf. Nr. 719 (anii 1482-1486).  

39. AE fourrée 0,36 g, 14 mm, puternic corodată și tocită, ruptă din margine. Descoperită în anul 2017. 

SFÂNTUL IMPERIU ROMAN DE NAȚIUNE GERMANĂ  
AUSTRIA (UNGARIA) 

Ferdinand I (1527-1564) 

Denar 1551, Kremnitz  
Av. FERDINAND D G R VNG 1551 Scut peste tot, în inimă – fascii, I – fascii, II – crucea dublă, III – trei capete de leopard, 
IV – leul boem). Legenda circulară în cerc perlat. 
Rv. PATRONA – VNGARIE Maria cu pruncul, ținut în mâna dreapta; K – P(?) în câmp, pe ambele părți ale figurii. 
Legenda circulară în cerc perlat-linear. 
HUSZÁR 1979: 143, Nr. 935.  

40. AE fourrée 0,34 g, 14 mm, puternic tocită, ruptă. Descoperită în anul 2016. 

Denar 1564, Kremnitz  
Av. FER•D•G•E•RO•I•S•AV ... HV•B•R• Scut peste tot, în inimă – fascii, I – fascii, II – crucea dublă, III – trei capete de 
leopard, IV – leul boem); 1564 deasupra scutului. Legenda circulară în cerc perlat. 
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Rv. PATRON ... •VNGARIE Maria cu pruncul, ținut în mâna dreapta; K – B în câmp, pe ambele părți ale figurii. Legenda 
circulară în cerc perlat-linear. 
HUSZÁR 1979: 143, Nr. 936.  

41. AE fourrée 0,44 g, 15 mm, tocită, ruptă din margine. Descoperită în anul 2015. 

Denari cu anul de batere neprecizat, Kremnitz  
Av. Scut peste tot, în inimă – fascii, I – fascii, II – crucea dublă, III – trei capete de leopard, IV – leul boem). Legenda circulară 
în cerc perlat. 
Rv. Maria cu pruncul, ținut în mâna dreapta; K – B în câmp, pe ambele părți ale figurii. Legenda circulară în cerc perlat-
linear. 
HUSZÁR 1979: 143, cf. Nr. 934-935.  
Av. ... E I R G  
Rv. PAT ... RIE 

42. AE fourrée 0,45 g, 14 mm, puternic oxidată și corodată. Descoperită în anul 2017. 
Av. F ... D G R ... 
Rv. PATR ... GAR ... 

43. AE fourrée 0,40 g, 14 mm, puternic tocită, perforată cu un cuțit lamelar. Descoperită în anul 2015. 
Av. ... G R VNG ... 
Rv. PAT ... 

44. AE fourrée 0,24 g, 13 mm, ruptă din margini. Descoperită în data de 02.11.2016. 

Franz Joseph I (1848-1916) 

Kreuzer 1860, Kremnitz 
Av. Vultur bicefal; cerc perlat. 
Rv. 1 / 1860 / B într-o cunună; cerc perlat. 
SZAIVERT 1991: 241, Nr. 472B2. 

45. AE 2,73 g, 19 mm, puternic oxidată. Descoperită în anul 2017. 

SPANIA 

Filip V (1700-1746) 

2 Reali 1718, Sevilla 
Av. PHILIP ... V D G  Scutul cu armele Spaniei, R – II / M încoronat – J pe ambele părți ale scutului. Legenda 
circulară în cerc perlat exterior. 
Rv. HISPA ... VM REX 1718 Scut scartelat din mai multe lobi: I – castel cu trei bastioane, II – leu rampant, III – leu 
rampant, IV – castel cu trei bastioane.  
DRASKOVIC, RUBENFELD 1984: 128, Nr. 1696. 

46. AR 3,10 g, 25 mm, ruptă în mai multe bucăți, un fragment lipsește. Descoperită în anul 2016. 

Fals de epocă după solidus suedez al lui Gustav Adolf 
Av. Monograma GA executată rudimentar. Legenda circulară nu este lizibilă (lipsește sau este reprodusă stângace). 
Rv. Stema unui oraș care nu poate fi descifrată. Legenda circulară nu poate fi reîntregită (lipsește sau este reprodusă 
stângace). 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: cf. 97-98. 

47. AE 0,80 g, 16x13 mm, ruptă, puternic oxidată, ruptă. Descoperită în anul 2016. 

Fals de epocă după solidus suedez al lui Kristina 
Av. Monograma C timbrată de o coroană; stema dinastiei Vasa executate rudimentar. Legenda circulară nu este descifrabilă. 
Rv. Stema unui oraș care nu poate fi descifrată. Legenda circulară nu poate fi reîntregită. 
BUZDUGAN, LUCHIAN, OPRESCU 1977: cf. 94-97. 

48. AE 0,25 g, 15 mm, ruptă, puternic oxidată, ruptă. Descoperită în anul 2016. 

Emitent neprecizat 
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Nominal și atelier neprecizate 
Av. Un strat de depuneri. 
Rv. Un strat de depuneri. 

49. AE 0,80 g, 15 mm, puternic oxidată; după factură și metalul din care este confecționată, piesa poate fi atribuită emisiunilor 
de cupru ale lui Ioan II Casimir. Descoperită în anul 2016. 
Av. Urme unui scut într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. ... **AXT ... Urme unei imagini neprecizate dintr-un cerc perlat interior; legenda circulară parțial vizibilă în cerc perlat 
exterior. 

50. AE fourrée 0,61 g, 15 mm, puternic tocită și oxidată. Descoperită în anul 2015. 
Av. Urmele unei imagini neprecizate într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. Urmele unei imagini neprecizate într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 

51. AE fourrée 1,03 g, 19x20 mm, puternic tocită și oxidată, ruptă din margini; este de mărimea unui jumătăți de groși din 
sistemul polonez. Descoperită în anul 2017. 
Av. Urme unui monograme într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. Stema neprecizată într-un cerc perlat interior; legenda ilizibilă în cerc perlat exterior. 

52. AE fourrée 0,75 g, 13 mm, puternic oxidată și corodată, ruptă, perforată cu un cuțit lamelar; probabil un solidus suedez sau 
prusac din perioada Gustav Adolf – Karl IX, Georg Wilhelm. Descoperită în anul 2017. 
Av. Urme unei monograme, care poate fi asociată cu numele lui Gustav Adolf, Kristina sau Karl Gustav, într-un cerc perlat 
interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. Stema neprecizată într-un cerc perlat interior; legenda ilizibilă în cerc perlat exterior. 

53. AE fourrée 0,45 g, 16x17 mm, puternic tocită. Descoperită în anul 2016. 
Av. Urme unei imagini neprecizate. 
Rv. Urme unei imagini neprecizate. 

54. AE 0,43 g, 18 mm, ruptă, puternic tocită, îndoită; după metalul din care este confecționată, piesa poate fi atribuită 
emisiunilor de cupru ale lui Ioan II Casimir. Descoperită în anul 2017. 
Av. Urme unei monograme neprecizate, într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. Stema neprecizată într-un cerc perlat interior; legenda ilizibilă în cerc perlat exterior. 

55. AE fourrée 0,37 g, 16 mm, puternic oxidată, lipsește un fragment. Descoperită în anul 2016. 
Av. ... V ... Urme unui monograme neprecizate într-un cerc perlat-linear interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat 
exterior. 
Rv. ... DVS ... Stema neprecizată, cel mai probabil a Livoniei, într-un cerc perlat-linear interior; legenda parțial lizibilă în cerc 
perlat exterior. 

56. BI 0,30 g, 15 mm, ruptă în două, puternic tocită; cel probabil un solidus suedez din perioada Gustav Adolf – Carol XI. 
Descoperită în ianuarie a anului 2020. 
Av. Urme unei imagini neprecizate într-un cerc perlat interior; legenda circulară ilizibilă în cerc perlat exterior. 
Rv. Imaginea neprecizată. 

57. AE 0,25 g, 14 mm, puternic tocită. Descoperită în anul 2016. 
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Pl. I.  Coins found in the Bârlinți village, issued by the Duchy of Prussia, by Albert of Hohenzollern (1); Brandenburg, by 

Georg Wilhelm (2); Poland: Sigismund I (3) and Sigismund II August (4-5); Polish-Lithuanian Commonwealth: 
Sigismund III Vasa (6-13) and John II Casimir (14-21). 

Pl. II.  Coins found in the Bârlinți village, issued by the Polish-Lithuanian Commonwealth: John II Casimir (22-26) and 
Stanislav II Augustus Poniatowski (27-28); Sweden: Gustav Adolf (29-31), Kristina (32-36) and Karl X Gustav (37); 
Hungary, by Matthias I Corvinus (38-39); Austro-Hungarian Monarchy, by Ferdinand I (40-41). 

Pl. III.  Coins found in the Bârlinți village, issued by the Austro-Hungarian Monarchy, by Ferdinand I (42-44) and Franz Joseph 
I (45); Spain, by Philip V (46); forgeries of the Swedish solidi of Gustav Adolf (47) and Kristina (48); unidentified 
issuers (49-57). 
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Pl. I. Monede descoperite în satul Bârlinți, emise de Ducatul Prusiei, de Albert de Hohenzollern (1);  

Brandenburg, de Georg Wilhelm (2); Polonia: Sigismund I (3) și Sigismund II August (4-5);  
Uniunea Polono-Lituaniană: Sigismund III Vasa (6-13) și Ioan II Casimir (14-21).  
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Pl. II. Monede descoperite în satul Bârlinți, emise de Uniunea Polono-Lituaniană: Ioan II Casimir (22-26) și Stanislav II 

August Poniatovski (27-28); Suedia: Gustav Adolf (29-31), Kristina (32-36) și Karl X Gustav (37); Ungaria, de Matei Corvin 
(38-39); Austro-Ungaria, de Ferdinand I (40-41). 
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Pl. III. Monede descoperite în satul Bârlinți, emise de Austro-Ungaria: Ferdinand I (42-44) și Franz Joseph I (45); Spania, de 

Filip V (46); falsuri de epocă după solidi suedezi ai lui Gustav Adolf (47) și Kristina (48); emitenți neprecizați (49-57). 
 
 
 
 


