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C'rearea :;:tatului Ylalw-hulgar, f'a mmare a lii.:>eoalei antibizantine
la i'fir~ihll anului lUti în Ralrani, ;.;uh etindu{'en•a enf:'rgieă
~i ohstinntă a fraţilor Pettu ~i Asan, ofpr:'L if.:torkului d<:' azi J1ril<:'jul d<:' a
studia modul ~i <'tapt'le in {'HJ'e au luat fiinţ.ă, 1·îml IJP rind, instituţiile
vita.le ale nouh1i organism polit ir. Pe un •·ast trritoriu, n·int egrat cu aproaJH~ donrt ~t>col<> în urmrL ll11J1<'riului bizantin, car<>, la rindul lui, îl mo~tf'nif;e
tl<> la vechiul lmp<'liu roman, îşi făet•a a;;1.f(•l npariţia, pf'nttu a doua oară.,
un :;:tat aparte, c·u Yt:>h•ititţi <le in<lept'Illlenţ{t fat it dc· unnaşullui C'on:-;tant in
c<'l Man~ de la Comtantinopol, ha ehiar c·u intc•nţia manif<:'f'.til. dl• n-l înl;Ltura ~i a i ;;e suhstitni <"li totul. Faptul t•st <' <"ll atît mai intt>l't'l''ant de st udiat,.eu dt imtituţiilt• noului stat Plan ert>atl•, ea ;.:ă, zicem a~a, din mers, in
con(liţ.iile llllt>i stări d<> răzl)Oi aproapl' IwintrC'rupt C'U inc·rt puh'rnieul
imJleriu din ale eămi st JUd uri îm·t>n·a să "<' <le:'prindă. acest nou organi;;m
politic. Întn• ac·pstr instituţii, 1m lo~ aJ)al'tP il ocupă~ firr~t<', m01wua, ca
mijloc dr ~chimb ~i mrt-surrt a valoriL <'mif:ă, ~i garantatrt u<> puterea politică
a nnui ~ta t, în vpderea asigurării mwi desf[t~ură.ri normale a Yieţii economice
]W teritoriul eont rol a t. de a(•pastă. putere politică.. în cele re unncază., ne
JH'O]JUnen.l a ~iUpnne c·l•rcetrLrii }Jroblema <'XN'ritării dreptului de a. bate
mon<•<lă. de crth'l' ~tatnl Ylaho-bulgar 1 in perioada primilor Ai:ăne~ti, mai
prrci~, intre anii 1187--1218; ~i cum}Je plannmnbmatic, acrastă problemă.
estf' al'titzi controvC'rsat:l. 2 , 1w Yom miirgini :';L o discutăm exclm:iy pe
plaa juridic.
d(•zlănţ.uite

I 111 liter:~.tura de ,p;•;ialltalt•, dt•nun:in•a a<·llnlalii fnrmatiunii politic<· inltmdalit de
ii Pdru si "\san Yaria7i< dt• !a un aulc-r la altul. Pt·ntru pcri(1ada 1187-1218. considaăm că
titulatura cl<."~tal l'lalw-hukar ,.qc l'l'a mai a!lt·<·Yat:i. in raport •·u rC"alit:lt<''l i~toriC"ă.
~ i'iJHi ast:izi, ~-au ·îornmlat douft ipoh'/l'. fkC"an· ;;trihuind primilor .\siint·şli ini!iati\·e
difl'ritc in matt·ric dP politidt nwnl'l:·ril. "\slfd. intr-•· prim:"t ipolt•zii. "' ,·onsidl'rtt <"ii :H'l'~lia ar
fi tmis, inct•pind după circa 11 fl5 şi pin:! la o dat:"t!H'Jlfl'l'izală, lrl'i tipuri <le muncel!' de hilon, imili;HI trl'i l'llli~iuni !Jizanlitll' dift•ril<': 1111:1 dr la :'ll::l:lll'l J. a dm:a el<· la h:.::r Il, iar a trl'ia
de la ,\kxios !li; an·ast[t ipot;•z:i a f<,,t formulată dt• ~Jich:wl F. 1 ll•tHl~. r:o;nagc und _1/omy in
:h JJy:anfine Empirr JOSJ-.. I:!Gl. \\'a~hington ll. C., 1(16!1. p. :.!11'-22:.!. Ea r: fo~l comb<itutit de
,·:ltrr n. :\1. 2\ldc:tlf. By:unfinu/.ulyuriNI: Ti.c Sru./:<i ])lli!fw'oll Emr.ire i!ll<l IJIC l';"bli·m o(
,~Erllgar;<'U2 l;uilafil't"' Trltc/.~o !lrfoic ~:J·.ci (,[;!r l~..,<·J. in~ Circ .. f-;~~ 1~ 1 -;::.1~~ p. 41~--121, ("arca
arătat e:', monuldl' in disn:tk sint in rr:Jitall- ;·ntisiu:Ji lJizanli;:.· a!e i:np:'tra\ilor J'('spccli\'i. Yezi
!n an•la~i st•ns: V. :'II. :'lletcalr. C<.il'(,ye in St,lllh-l:'u.,fttll E11lOfd ~'!0- JJ9C, Lomlrn, 1979, p.
114-117.
A doua ipoteză atribui<· !ni Pt·îru (alias Theoc!eor) o moncd:'i scifat:' de bronz pmtind acest
dc-d doilea r.umc: noua ipott·z:i a ft•~ l propmii de G. I'uehytnJHJY, La J. !us cutcienn~ emission
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1\iai inainte de orice abordare a problemei abia enunţate, este nece~ar
cadrul istoric în care ea a apărut. Evenimentele politice >5i
militare care au avut loc în Balcani, în acel sfirşit de veae al XII-lea şi
în primele două decenii ale celui următor, sînt foarte hine cunoscule,
datorită pe de o parte abundenţei i;n·oarclor istorice contemporane care
le-au consemnat 3 , pe U.e altă part{', val>tei bibliografii ce le-a fost consacrată. <l, .Pentru acest moth·, vom reaminti în cele ce urmează citeYa repere
cronologice, absolut necesare pentru a contura caurul istorie al problemei
ce face obiectul acestei cercd~tri. Le în:;.idm mai jos, in ordinea în care
s-a.u ivH :
- 118.) septembrie 1~ :Isaac II Angelos e proclamat împărat al
să schiţăm

Hizanţulni 5 ;

- 118.5 toamna : pPntru a face faţii. <·.hcltuiPlilor Pxorbitantc prilejuite de căsătoria sa cu fii<"a regelui Ungariei, Bela IIT, noul împrwat
bizantin impune provinciilor o dare exce~i\"rL, ce lon~a cu precăut.•re pe
crescătorii de oi şi de vite din Balcani 6 ;
- 1185, spre sfîrşitul anului: fraţii Petru ~i Asan, vlahi din nordul
Balcanilor, ca reprezentanţi ai comunităţilor vlahl• de pe ambele n•rAAnte
ale ace-stor munţi, se prezintă în faţa autoritrtţilor imperiale de la Con:;tnntinopol, cerind anularea noilor impozite şi respl•cta rea vechilor drept uri
recunoscute acestor comunităţi; cererea este respinsă, iar cei doi repn•Zt'lltaţi ai vlahilor sint trataţi cu grosolănie de crtt.re bizantini 7 ;
- 1185/1186 : întor~i acasrt. fraţii Petru şi "\san dezlii.nţuic răscoala
vlahilor şi a bulgarilor, ci:-;tigaţi pentru aceeaşi l'auză, împotriva stăpînirii
bizantine ; armatele imperiale, comandate ue însu~i impfLratul Isaac II
Angelos, pătrund in Balcani, infring şi împrrt>5tie forţele Iă.:.;culaţ.ilor;
Petru şi Asan ~;int siliţi să fugă pP~te Dunăre 8 ;
- 1186, toamna : reîntor:;;i cu ajutoare de la cumani, Petru şi Asan
reînccp acţiunile împotriva autoritii.ţii imperiale ; în octombrie, Isaac
II intră. din nou în Balcani, în fruntea annatdor sale 9 ;
- 1187, primăvara: Isaac TI incParcă să cadrt în ~patde Iăsculaţilor,
ocolind Balcanii prin regiunea ora~nlui !5anliea (Sofia), dar frtră. a obţine
rezultatul scontat; presat de izburnirea mwi revolle in Asia, împăratul
cstt.• silit să incheie pace cu ră.:.;culaţii condu>5i fle Pettu >5i .-\~an, care trimit
la Constantinopol, ca ostatiC', pe fratek• lor cel mai mic, Ioniţo:'L alia:; Caloian; prin încheierea nce;;tui tratnL Tmp(•riul bizantin I'e('Uuoa>5te de jacto
monetairc bulgare de l'cpoque du SecolUl floyaumc, In BSL ~~~ f, 1\l'ilJ, p. 51- fl:l şi pl. T- III ;

idem, Tircodore .\sene ou Tlleodore Jla11guphas~. in ibidem, ~LIT. 19Xl, p. 52-37 şi 4 pl. Accustă
a suscitat obiectii serioase, indeosebi din partea numisma\ilor bulgari (n•zi ace5te argumente şi contraargumente in lucrările citate' in acca•tă notll).
" O analiz;i minulioas;i a acestor i7.\'!Jare. urmCtl'ind trecere'' d'-' la stnlnl \lalw-bul~ar :JI
Asăn~ştilor la cel rlc-al doilea tnrat hnlgar,la ;-.;icolac-Şcrhan Tanaşoca, [)ela \'laclrie des .tscnidcs
au second .t:mpirc bu[!Jare, in H.ESEE, ~~~. 191:!1, p. 581-594.
' Tot acolo, passim, mare parte din bibliografia esenţială.
6 Pentru dată, , .. Gcorges Ostrogorsl>y, Hisloire de /'lotul by:anlin, Tmd. fran~isc d~
J. Gouillarrl, Paris, 1936, p. 424.
6 Ibidem, p. 12(); cf., pculru expunerea C\'l'niml·ntclor, Constantin C. Giurcscu, lsloriu
romci11ilor, I, !'d. a 4-a, Bucureşti, 1942, p. 322-:124; Ştefan ~tcfăncscu, in: Ion Barnca, Ştefan
Ştcfiinescu. Din istoria Dobrogei, III, Bucureşti, 1971, p. 339-341.
7 Y. trimiterilc din nota precedentă.
8 Gcorg~ Ostrogorsky, Ofl. cit., p. 128.
ipoteză
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lbirlem.

noul organi~m politie crPat între Rakani ~i Dunăre, sub condlleerea fmţîlor
Pet.m şi Asan 1 o;
- 1187 : arhiepiscopul dP Tîrnovo încoronează în biseika sf. Dumitru din acpst oraş pe Asan eu roroana imperială; Tîrnovo dPvine capitala
noului shtt n ;
- 1189, vara : împăratul romano-gt>rrnan Fredel'ic I Barbaros~a,
participant la c·nwiada a III-a, intrînd î11 Pt>ninsuht, Balcanică pentl u
a mergt• în Ol'iPnt, prime~te din partea lui A:·mn o solie cu o ofel'tă (le
ajutor militar, în srhimbul reeunoa~terii titlului dP tar al suveianului
noului f'.tat baleanir; Barbarossa respinge însă aeeastă ofertă 12 ;
- llflO : ostilit:l.ţile reîncepute întrt> bizantini şi vlaho-bulgari ;;;e
îneheie cu îufl'îngerPa armatei lui Isaac II în trecătorile Ralcanilor, împăratul ahia reuşiiHl să-şi salveze viaţa 13 ;
- 1HI4: armata bizantin[~ este din nou înfrîntă U.e vlaho-bulgarit
de uat~l aceasta la A.reacliopolis 14 ;
- nn:; aprilie 12 : Isaac II este detronat ~i ol'bit de fratele său mai
maJ·e, .AlexioR III 15 ;
- 119;) - 1 196 : stare de ostilitate aproape neîntreruptă între
statul condus de Asăneşti şi Imprriul bizantin 16 ;
- 1196 : Asan e asasinat la TîrnoYo; Petm îl asociază pP Ioniţă.
la eonducerea, statului yJaho-bulg-ar 17 ;
- 1197 : este ai'iasinat şi 1>etru ; îneepe domnia lui Ioniţr~ 18 ;
- 11 n : Ioniţă i'iP adresează, papei, ofprindu-i unirea bisericii ~ale
(:U Rmna ~i cl'l'înu l'Pcunoa:;;terea sa ea impărat al bulgatilor ~i al vlahilor 19 ;
- 1204 aprilie J;j: venetiPnii ~i cavalerii eiueiadei a IV-a eucerese
Constantinopolul ~i H împart, mari pmţiuni din teritoriul Imper-iului
bizantin 20 ;
- 120-t. uoiernbriP K : Joniţă. este încoronat de un cardinal. trimis
(le paprt, ca rege al bulgalilor ~i al dabilor; îneă din 1197, Ioniţă Î':'i asumase titlul de i mperator BulrJariae et Blackiae 21 ;
- 1204 - 1:.!05 : loniţă (}uce tratati\·c eu Imperiul latin de Constantinopol, încrrcîn(l ~r~ obţină recunoa~terea sa ea împărat, cerere respinsă, de Balduin dt~ Flandra 2 ~;
- 1205 aprilie 1-! : in băt ăli<t U.e la Adrianopol, Ioniţă, conducind
forţe de vlahi, bulgari şi c;umani, zdrobeşte cavalei ia Imperiului latin,
luiml prizionier pe Balduin U.e Plandra 23 ;
10 Ibidem; v. şi Stelian Brezeanu, O istoric a Imperiului bizantin, Bucureşti, l!J81, p. 157
cu datarea: 1188 (primăvara-sfirşitul verii).
11
Georges Ostrogorsky, loc. cit.
12 Ştefan Ştefănescu, up. cit., p. 340-341.
13 Georgcs Ostrogorsky, up. cit., p. 431.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
1 8 ibidem, p. 4:-13.
17 Ştefan Ştefănescu, op. cit., p. 431.
18 Ibidem.19 Hurmuzaki, Documente, I, Bucureşti, 1887, p. 1.
20 Gcorges Ostrogorsky, op. cii., p. 440, 444-446.
21 Ibidem, p. 434; lJurmuzaki, uol. cit., p. 17-19, 26.
22 Georges Ostrogorsky, op. cit., p. 449 ; Ştefan ŞtPfănescu, op. eil., p. 431.
23 Georgcs Ostrogorsky, loc. t!it. ; ~tefan Ştefănescu, op. eil., p. 342.
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- 120i m~tomhrie : a~Pdiiull ora~ul Thessalnnk, i11 contiuuan·"
cu Pa valerii latini, lo11 ită, P.~te ueb de nn e umau din oastea ,.;a ;
Boril, nepot de soră, îi urmeaz~t la tron u ;
- 1211 : complot la Vidin impotriva lui Boril ; aeesta C'r•re ajutor
de la regele Ungariei ~ 5 ;
- 1213 : Henric de Flandra, împărat latin de Constantinopol, se căRă
toreşte cu Maria, fiica lui Boril; se încheie o alianţă între eei doi RUYerani 26 ;
- 1218 : Boril este dt>tronat de vărul sftu, Ioan Asan II, fiul lui
Asan, cel încoronat în 118i la Tîrnovo 27 •
Simpla trt>cere în revisti\ a cnmimentelor înşirate mai sus ne arată.
cu mare claritate că, 11e plan extern, statul creat de Asăncşti a avut de
înfruntat, între anii 1187 şi 1218, două mari probleme : obţinerea şi menţinerea unei independenţe totale faţii de Imperiul de Constantinopol,
bizantin şi apoi latin; recunoaşterea existcnţf'i şi a identităţii noului stat
de către marile puteri ale vremii : Imperiul romano-german, papalitatea,
regatul Ungariei şi, natural, autoritatt:>a impt:>rială de la Constantinopol,
dil'ect implicat~t în situaţia politică din Balcani. .Pe plan intern, primii
Asăneşti aveau să facă faţă tot la două probleme de mare amploare :
înăbuşirea tendinţelor Cf'ntrifugale, uneori a opoziţiei marii aristocraţii
bulgare ; crearea cadrului instituţional, necesar unui stat ap~trut in urma
unei răscoale populare. În aceRt contL·xt, ne putem întreba dacă. între anii
1187 şi 1218 au fost întrunite vreodată condiţiile favorabile exercitării
dreptului de a bate monedă proprie de C'iltre statul vlaho-bulgar al primilor
Asăneşti; şi dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ, eînd au
uzat Asăneştii pentru prima oară de acf'st drept~ Trebuie srt precizăm încă.
o dată că întreaga discuţie priveşte situaţia anterioară anului 1218 ; dupit
urcarea pe tron a lui Ioan Asan II, a cărui domnie a reprezentat apogeul
statului creat de predecesorii lui, s-au bătut la Tîrnovo, în numele său,
monede de bronz, de argint şi chiar de aur 28 •
Se ştie că dreptul de a bate monedă sau, potrivit terminologiei consacrate jus monetae, privit în accepţia ce i se acordă în mod universal
astăzi, aceea de drept regalian, este o creaţie a spiritului jlll'idic al romanilor. În timpul republicii, moneda se bătea la Roma sub controlul senatului, autoritatea supremă de stat, care exercita acest drept prin magistraţi însărcinaţi anume cu astfel de atribuţii. Dar încă de pc la începutul
secolului I î.e.n., dreptul de a emite monede este asumat şi de generali
romani, mari comandanţi de armate - imperatores-pe timpul campaniilor
întreprinse la hotarele mereu lărgite ale statului roman 29 • În anul 44
î.e.n., Caesar obţine de la senat dreptul de a-şi imprima propria efigie pe
războiului

21

Georgcs Ostrogorsky, op. cit., p. 451 ; Ştefan Ştefănescu, loc. cit.
op. cit., p. 342.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
~ 8 Cu privire la rnoncdcle cmisfl de Ioan Asan Il, v. !\'ikola A. Muşmov., 2\;fonetite i
peccali!e na bălyur.~l.-ile l=are (!\Ionedelc şi sigilii le [arilor bulgari). Sofia, 1924, p. 66-71: moneda
de aur, cuno.>cută numai in~r·un singur exemplar, a fost pui.Jlicată de T. D. Gcrasimov. Piirvala
:.latna mo•!rfa na tzar ]van -tscn Il (Prima monedă de aur a ţ.urului Ioan Asan IT), ia Izvestija
BAI, VIIJ, l!):l4, p. 361-368.
~" i\lax Bcrnhart, llandbuch ·:t.llr .Uiin=kunde der romischen Kaiserzeil. Textband, Halle
Saalc), 1926, p. \l; Harold Mattingly, Edward A. Sydanbam, 1'he Roman Imperial Coinaye, 1,
Londra, 192:1, p. 1 .
26 Ştefan Ştefănescu,
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monede 30 , favoan~ n~acordată nid o dattt pînrt at11nei, la Roma, unui
personaj în<.:ă în viaţă. Ceva mai tîrziu, cîntl Octavian pllllt> capăt reginmlui republican, im;tamînd principatul (:!7 î.e.n.), dreptul de a bate
monede este ext>re:itat. o n·eme atît de el, cît i3i de senat; dar în anul
23 î.e.n., rn·irnul împărat roman îşi rezenr~ dreptul exclusiv de a emite
mont>da ue ~tur ~i de argint, lăsînd ;;emtt ului nmnai controlul aSU}Jra
monedei ue bronz, care va fi marcată, începînd de la această dată eu
iniţialele S.C. (:mwtus eon8lllto), de~i va pmta adesea ~i ea efigia împ5I'atului 31 • A.ceastă împărţire a ID't'l)tului monetar între împărat şi senat
a durat pînă la Aurelian, cînd s-a bătut pentru ultima oară o mone<lă de
bronz cu iniţialele S.C. 32 ; după 27fl, numa.i împăratul va emite monede
de aur, de argint şi de bronz, destinate a drcula pe întregul întins al teritoriului imperial 33 • Se contura astfel definitiv caracterul regalian al
dreptului monetar, ea monopol al autorităţii supreme a statului roman.
Iar T>iocleţian va înscrie, pc unele monede de bronz emise în 300-301
în m1mele său şi al eolegilor săi, un text ce proclamă c-aracterul sacru al
moneuei imperiale 34 •
În esenţă, dre}Jtul monetar euprindea următoarele prerogative :
1. dreptul de a imprima pe monl'de numell', titlmile ~i cfigia emitent.ului, constituind astfel expresia, palpabilă a deplinei suveranităţi;
de asemenea, dreptul de a alege inscripţiile ~i tipurile monetare, ceea ce confen•a monedei valoarea de instrument de propagare a ideologiei emitentului ;
2. dreptul de a imprima monedei o valoare nominală. obligatorie,
emitentul realizînd astfel, implicit, beneficiul rezultat din diferenţa între
această valoare şi costul real de confecţionare a moneflci respective.
După scindarea Imperiului roman, la anul 395, dreptul monetar şi-a
păstrat nealterat conţinutul, c~t drept regalian, atît în Oecident, cît şi în
Orient. O schimbare profundr~ intervine în anul 476, cînd ultimul împărat
aJ Imperiului roman de A pus este detronat de Odoacru, căpetenia, herulilor. Pe ruinele vechiului stat roman răsm· în vestul Emopei regatele
barbare ale neamurilor germanice, care încearcă, să-şi însuşească sistemul
de guvernare :-)i modul de viaţă roman. Conducătorii noilor state, regii
de neam germanie, imiHL la început monedele de aur ale Imperiului roman
de Apus, desfiinţat în 4 76, ale celui de răsărit sau (după 491), ale Im})criului
bizantin. Abia în a doua etapă, suverani ca Theodoric cel Mare, 1·egele ostrogoţilor (493-526) 35, Theodebert I, regele francilor în .Austrasia (534-547) 36,
Leovigild, regele vizigoţilor (568-586) 37 sau .A.ripert, regele longobarzilor
(652 -661) 38 vor cuteza să emită monede de aur purtînd propriile lor nume
şi efigii şi să-şi asume astfel deplinele prerogative ale dreptului monetar.
~o

V. trimltcrile din nota precedentă.
Max Bernhart, loc. cit.; Harold Mattingly, Edward A. Sydcnham, 1101. cit., p. 3.
Percy 1-1. Webb, The Roman Imperial Coinage, Vfl, Londra, 1927, sesterţiu emis de
Aurelian, cu iniţialele S. C. (nr. 75).
33 Max Bernhart, op. cit., p. 10.
a Follis de bronz cu legenda reversului SACRA MONET VRD A VGG ET CAESS NN, la
C. H. V. Sulherland, The Roman Imperial Coinage, VI, Londra, 1967, p. 336.
~& \Varwick \Vrotb, Catalogue of lhe Coins of tl1e Vandals, Ostrogot11s and Lombards and
ofthe Empircs of Thessalonica, .Vicaea and Trebizond i11 the British .l:luseum, Londra,1911, p. 54.
38 Arthur Engcl, Haymond Serrure, TraiiC de numismatique du Jfoyen Age, 1, Paris, 1891,
p. 59.
37
Philip Grierson, Numismatics, Londra, 1975, p. 24.
38
Ernesto Dcrnareggi, Maneta J.angobardorum, Milano, 1983, p. 158.
31

32
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Ca şi Homa in n~st, Constantinopolul in e~l, lH·t•astă cea dl•-a doua
]{omrt, a ex!•rcitat neconh·nit aePea~i atraetie ma~twtică in oehii Iwamurilor barbar(', fie crt ele î~i an·au habitatul originar in nordul sau Pstul
Emop('i, fie eă Hălaşurill\ lor primith·e ('rau asiaticl'. Dintn• toatl' Jll'amurilt~
mignttoare care, mînate de ac('astr1 atracţ.ie, au trecut în Yaluri suecl·~ive
limesul dunărean al Impl'riului bizantin, hul~arii au fo:"l l'l'Î dintii eart>,
snh conducerea hanului Asparuch, au înt{•meiat. în Balcani un stat, n•eunoscut ca atare în 681 vrin tratatul î.nelwiat cn Com;tantin IV :J 9 ; acl'astă recunoaştere a fost întărită în 70.i, citHl Justinian Il, l'l'Stabilit P<' tron
eu ajutorul succesorului lui Asparuch, hanul TNn•l, a acordat a(·estuia.
titlul de caesar 40 , transpus In ~hwă sub dl'numirea dt• ţar. Dar nki întelll('ietorul statului bul~ar, niti lumii sau ţarii ('ai'P I-au mmat, pinrt la
sfîr~itul l'xbh•nţei primului 4al bulg-ar din Bal(·ani. nu au Îll('l'l('at :-:ă
emitrt mmwdă, niri in numP propriu :-:i Hiei măear ('<1 imitaţh• a ('(•lt>i hizantitw. Explicaţia (•ste simplă; Pa l'Pzidă. Îll situaţia l·omph•t diferită, pc
plan politic, l'XistPntă. la a(·pa dati"t in sud-e~tul Europt'i. Într-adevăr,
spn• <lPn~t>hirl' de Oe<'idt:>nl, Ulldl' Inq>l'riul roman im·ptase ;;ă mai ('Xiste
la anul 4 lli, la Constantinopol continua ~:-.., trouPzt• un impărat roman,
succesor al lui Con~tantin el'l !\lan• ~i dPţiniitor în<'lt al supn'maţiei politiee
unh·ersah· atît. }Wllh u ~upu:-:ii ;;r~i, eît :o:i }Wiltru harhari. ne altfd, a.c·Paf'tă
supremaţie politicrt Na r(•eunosentă ~i in ()('('id('nt, fip in mod tacit, fie
uneori Pxpli(•it. ExC'mph•ll' in aeC':.:t ultim spn~ f'Înt nunwroasp ~i Ploev('nte.
Astfel, în -!i(i, duprt detronan•a lui Homulus Augustulu:-., Odoacru a recunoscut în mo(l expres suveranit.atl•a împăratului roman UC' la Constantinopol, trimiţîndu-i aePstuia înspmnell' impPI ialP all' cPlui detronat ~i
muJţ,umindtHW ('U titlul dt> nwgi.<~trr milit·um per Italiam, aeordat de C'onstantinopol41. Aeela:-:i titlu l-a avut ~i Thl'odoric eel ":\Iare, doYadi'i. a a.ecleia~i atitudini, de n•cunoa~tC'r(• a sunranită.ţii supreme a impăratului
de la Constantinopol 4 :!; mon('da de aur purtînd numele ~i cfigia sa este
un medalion, emisiune excepţ.ională., ee nu Na destinată circulatiei ohi~
nuit(' 43 . Însu~i Carol cel 2\lare, după incoronarea sa de papa Leon III,
ca împrH·at al Oceidt•ntului - acţiune iniţ.iată. ~i dusă. la eapăt de papă.
~i nu de re~ele fmne 44 -a (·erut în 802 ~i a obţinut în 812 rccunoa~terea.
de către Imperiul bizantin a noii sale calităţi 45 • îu plus, Carol cel Maie
s-a limitat să emită ca împărat numai monede mămntc de argint, dinai"i,
cu efigia Ha ; cea dintii emisilme de aur a Imperiului de Oecident va fi
au.gustalul bătut de împă.ratul romano-german Frederic II (1198 - 1250),
începînd din 1231, la Briudisi ~i ~lessina 4G_
în acest context polit.ie l'Uropean, cu reperrusiunile !'ale ineYita bile
asupra exercitării dreptului monrtar rle ditre diver~ii suverani ai acelei
vremi, primul stat bulgar, întcnwiat de Asparudt ~i rccuno~cut de facto
În(·i"t din anul 681 de ci"ltre Con~tantin IV nu a manifestat nici o dată., pînă
"8

Georgcs Ostrogorsky, Ofl. cii., p. 158.
Ibidem, p. 1 il -1 i:2.
u Ibidem, p. 92.
42 Ibidem, p. 99 n. 1.
4 3 Este un medalion de aur in valoare de triplu
(Warwick Wrolh, op. cit., p. 54).
u Georgcs Oslrogorsky, op. cit., p. 21-1.
·1 ~ Ibidem, p. 215, 227.
46 Philip Grierson, op. cit., p. 28.
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so/idu:~, cintărind

14,32 g; emis la Ravenna

b

-fir~itul <>xi~t<'Jl~('i

salt•,

intenţia,

de a Pmitt• moJH'dt- proprii, folo,;iJlll

1m:! <lqm rtt>, in <·a<hnl <'eonomiei }(}('ale, pe C'Pll' hiza ntinl'. De alt.fPl, PXt'l'-

<·it.. tr<>a dreptului <le a bate mon<'di"'t nu eaclla t·n stmeturn so<·ial-politi('i:'t
a. ~:.;ttnlui întemeiat de A~parueh ~i care era eonstituit din <lonii entiti"'Lţi
di.-:indl': JW de o p~ut<' putl'l·nic·a arbtoeraţi<' militari"'t bulg-aJ<i. lll.' de alti:'b
pa!T<·, populaţia sP<lentaiă produ('ittoan.•, f>lavii. f>au în mare mi:'t,.:uri"'L slaviza.L~. a,.:upm ei"'trl'ia <·Pa <li ntii î~i impunPa ~tă.pînirf'a dt-plină. )f onC'da
ve>~: .. a, t'X<·lnsiv din impetiu, fit• f>Ub forma trihutnlui ('U ('are Bizanţul
î::;i .-llmpi'it a s<·urtt• pNioade dl:' lini~t<·, fie J>rin jafurile :;:i p1i"'ulădunile
<·P lllsoi.P<tll in mod <'lirt>nt. neîneptatl:'ll• inenrsiuni în Impi:'Iiul hizantin
ah- ~t.rrnatl'lor hanilor hulg-ari. Aeeasta e:o:t<' explieaţia i:.:torkă a inexistl'nţpi
mwi mom·<l<' proprii, în pNioada primului :-tat bulgar.
~i"'t rt'venim !-Wnm la primii ..\f:i:'me~t.i ~i să. înel:'l'<'ăm a vPdea daeă,
st.~cnl intt•nwiat ~i c·mulus dt> ei a 1mtut hl:'nl:'fida eîn<l ,-a de <"Ondiţiilt•
fa.\'•ll'a hilt> <'XNeiti"'trii drt.•ptnlui dl:' a bate monedă propri(•. Esti:', errdl:'m,
in ;~.fartt. dP oriee în<loiali:'b eă· UC(':'<h• condiţii nu au putut fi întrunit(' întw
a11ii 11:-Îi :-;i 1197, eînd primii doi Asrtne~t.i erau eonfruntaţi frLră în<·etare
<·.n <lifieulti:'t.ţill' inerente organizării unl'i l'<'Zi~tpnţe adecTatl' împotriva
eampaniilor armatelor bizantin<', C(' r-;trăbi:'~:teau adesea intreg tNitoriul
lHmlui stat. A~a t·um a remarcat un hun cuno:;;eu.tor al ]:.;toriei eeonomiei
mon<>tan• sucl-Pst Plll'Op<'n<' în evul ml:'diu, din 1186 înaint<:>, toa.tă partl:'a
1 tL-::I.rit<•anrt a Peninsulei llalcanire era un teatru dt> rrtzboi 47 • In acela~i
t.imp, :;;ituaţia juri<lil'rt total diferită. a noului f>tat vlaho-bulgar faţfi. de
J mpNiul bizantin, în raport cu aee<'a pe care o avnf>l'Reră. anterior YI:'C hilP
t·e~a.tp har ha re cn•at<' în OccidC'nt după 4 i6 >;au ehiar primul ţarat bulgar
n.l lui A~paruch, impunea primilor Asăne~ti necesitatea dl:' a întrl:'prindl:'
tH•.încC'tatP demcrsmi pl:' lîngă autorităţile contemporane (•uropene, în
vederea rePunoa~terii statului crrat de f'i ca un imperiu indl:'pendl:'nt
<1<' Bizant. Într-adl:'văr, ~pre deosebiri' de rl:'gatele germanil'e din Oceident
san dt• primul ţarat bulgar, i"otate create pl:' un veehi tl'ritoriu imperial
în urma unor invazii harbare, fie în abilenţa, (ca în Occident), fie în dauna
autoriti:'tţii imperiale legitimi:' (cazul statului bulgar), noul stat vlaho-bulgar
al Asăne~tilor a api:'trut ca un rezultat al unei acţiuni separatiste întreprinse de vlahii balcanici ~i de bulgari, ~i unii, ~i alţ.ii supu~i ai Imperiului
bizantin de aproape două seeoll:'. Se ~tie că primul ţarat bulgar a fost
desfiinţat de împăratul Ioan I Tzimi~kes în anul 973, iar a~a-zisul ţarat
al Bulgariei apusl:'ne (969 - 1018) a dispărut în urma campaniilor lui
Vasile II Bulgaroctonul, teritoriul stăpînit de bulgaii din anul 681 reint.rind în graniţele Imperiului bizantin. Bvident, autoritatea imperială
de la Constantinopol nu putea tolNa în nici un caz acţiunea :'l<'pm atistă.
a, propriilor săi supuşi, vlahi balcanici şi bulgari, ce locuiau pe un tet it oriu moştenit de Bizanţ de la vechiul Imperiu roman.
Această particularitate de ordin juridic a statului vlaho-bulg-ar
<'xplică. repetatell:' demersuri int.rl'primc de Af:ăne~ti în vedeH·a reeunoa~
lt~rii "imperiului" creat de ci, prin cereri adrcf>atc rînd pc rînd împ:I.Iaţilor
bizantini Isaac II Angelos şi Alexios III, impăraiului romano-gennan
Frederie I Barbarossa, papei Inocenţiu III sau, după 1204, împăratului
Balduin de Flandra al Imperiului latin d<' Con~t.antinopol.
47

D. M. ;\lctcalf, By:anlinobulgarica ... , loc. cit., p. 418.
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Pt' dr alt~t parte, organizarea instituţiilor noului stat, mPnit{' <~
înloc.uiască, Yc('hile structuri provineiale bizantine antetiom·r, n•dam;JJ llU
anumit răgaz ~i impunpa, parcurgrrea. unor etap<· ahi'olut ohli~;atOJ ii.

În aeeastă verspectivă, problema ereă.rii unei mmH'dt> proptii m1 pu1 (·~~
reprez<•nta, fire~te, o prioritat<'.
Cu ureart>a lui Ioniţă, pe tronul de la Tîmovo {J 191), situatia politit.:ipe plan extern, a statului vlaho-bulgar st~ sehimbă in mocl su hstanţ.iaL
Cel mai mie dintre cei tr('i fta.ţi A::;ă,ne~ti s-a reman·at deopotJiY~L p1·in
ealităţ.ile sale deosebite atit de mare stratrg, in lă:.d)()ail'le }Je care lC'-~1,
purtat împotriva hizantinilor sau a _ea.valerilor latini, dt ~i de ex<:elem
(•.onducător })Olitie ~i abil diplomat. lneă, de la începutul domniei, Ionii.:~
şi-a dat seama (';':\., deşi la Constantinopol era un împărat slab - AlPxir·.~
III 4s - nu putea obţine în nici un eaz recunoaşterea deplinPi iudepell(lem.j~
a noului st.at din })artea Imperiului bizantin. ~<' adresează <lPti :-;cammlui
papal, cNînd rC'cunoaşterea sa ea împărat al vlahilor şi bulgaiilor, il!
schimbul unirii eu biserica romană. 49 • Tratativele au durat ani întreg:i ;
pînă la urmtl,, s-a ajuns la un acord, Jonită fiind încoronat la Tîrnov(•"
în zina de 8 noiembrie 1204, cu U.iadema re~ală trimisă de papa Inoccnţiu
III. în actul solemn emis eu acest prilej de către pontiful roman, i .~~
acordă in mou explicit lui Ioniţă ur<"pt.ul de a bate monedă purtînd efigicJ,
l'a 50. Din formularea. cît se poate de claiă a clauzei la ea1e ne referirn.
rezultă că Ioniţă a cerut în mod expres papei, printr-un l'mi:sar speciaL
să-i acorde jus monetam cudendi ~i că, încuviinţind cererea, Inoeenţiu IIT
îi concede acest (h'ept 51 • Observăm că în această problem(t, Ioniţă DU
a mai putut invoca tradiţia primului stat bulgar, a~a cum a făcut-o ÎH
cererea <le recunoa~tere a titlului <le împărat 52 , pentru bunul motiv e:.
o asemenea tradiţ.ie, în materie de (h'ept monetar, nu a existat.
Din cuprinsul actului pontifical, rezultă clar că nici Ioniţă, pînG,
la 8 noiembrie 1204, nici predecesorii săi, .Asan ~i Petru, nu au făcut uz
de dreptul de a bate monedă proprie, purtînd numele, titlul -ne întrebăm care·~ - l)i eu atît mai puţ.in efigia lor. A emis o asemtnca moneuă
Ioniţ.ă, după. 8 noiembrie 1204 ~ Pînă astă.zi, nu ~-a descoperit nici măca1·
un singur exemplar . .Apa1iţia pc scena politică. in Europa de sud-est a
Imperiului latin de Constantinopol şi aptigul eonflict ce a izbucnit curînd
între noii stăpîni ai Bizanţ,ului şi Ioniţ.ă, conflict ce a durat permanentr
pînă la asasinarea sa sub zidurile Thessalonicului, nu i-au îngăduit,
după părerea noastră, să facă uz de dreptul pe care i-l concedase, în bunii,
formă juridică, papa Inocenţiu III. Credem deci că este foarte puţin
probabil să. se descopere în viitor monede care să poată fi atribuite cu
certitudine lui Ioniţă din moment ce, după toate datele cunoscute azi,
asemenea moncde nu par a fi fost emise vreodată.
Lui Ioniţă îi urmează la tron nepotul său, Boril (1207 - 1218).
Spre deosebire de predecesorul său, acesta întreţine relaţii bune cu regatul
Vezi caracterizarea acestui lmpărat la Georges Ostrogorsky, op. cit., p. 431-432.
Vezi, supra, n. 19.
ao Fapt semnalat de Michael F. IIendy, Coinage arul Money ... , cit. supra, p. 221-222 şi n. 20.
u Redăm această clauză In Intregime, după Hurmuzaki, vot. cit., doc. nr. XV, p. 1!): "Ad
petitionem insuper venerabilis fratris nostri Blasii Bradizuberensis episcopi, qucm ad sedem
apostolicam destinasti, publicam in regno tuo cudendi monctam tuo caractere insignitam liberam
tibi concedimus facultatem".
62 Ibidem, p. 2.
48
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{'ng-aiiPi, <·an· il ajută in t:?t t i'ă zăd.Mnkt>a:o:(·t~ un eomplot izbuf'nit la
Yi<lin: lH' dpa:-;utlla, din 1:!1:~. in<~heit- o alianţ{t <·u împ:"iratul Hl'III'Î<' dtF!anclm dl' la Cou~tautinopul 53 • lmpărat. <:U putt'l'nieii :-;i"'1i ve<·ini, Bot il
ar fi avnt al'nm ri"'tgazul neet>~ar ~ă-~i eonsaen.• domnia org-anizării internt·
:!. -.tatului vlaho-hulgar. Printre mă.~urile ce urmau a fi luate in aeest
<·adnl, hatt•n·a unei monedt' proprii uu ar fi lreunit ;.;rt lip:-;t•a:-;<·i"i., ea H•pre7.\'llt·ÎTI<l atit llll st•mn aparl'nt al <h·plint>i in<ll'pf'ndt>nţt>, <"it ~i o dovadă
:! mwi adivitttţi e<·onomiee în plină de:-;făşuran•. J>ar ni<-i morwde pmtînd
~!tmwlt· lui Horil nu au fost identifi<"ah• pîni"'t aeum, et•cn <"l' ne pl'l'mitt•
1-:·,. <"H'<lem ('ă e<·onomia l()(·ală. nn a vea încă. nevoie de ele. Orieum, probl(•ma
1 :(.minP în <"Ont.inuare dt·~<:hil'tt, în a~tt'ptarea. unor viitoan• d<•:-;eoperiri,
•·ar<• al' put.f'a, t>Vl'ntual, adU<"<' dat<' noi.
Din <'<'le <'xpust• pîni"'t aiti rezultă <·ă, din pun<·t d<' wdNe juridit:,
<>1 a.tul vlaho-bnlg-ar <"leat ~i <"ondus dP primii pa tiU Asi"'tJ..H'~ti : Asan (USi - 11%), 1\•tru (1 196 - 119i), Ioniţă. (119i - 120i) şi lll'potullor, Hmil
ţ 120i - 1218) nu :u· fi putut exercita dreptul de a bate monede prop1ii
<lt'<·it <tbia după in<·oronarea lui Ioniţrt, la 8 noiembl'ie 1204, cînd acest
<ln•pt a fost coneedat, in hună. regulr• medievală, de cătn• papa Inocenţiu
lii. Din purH't de wdt•re c(·onomic, :o;e parc C:t nu au fm;t <:ondiţii favorabile
in aep:-:t. :-;pns niei duptt data mai sus eitaM~. Abia sub domnia lui Ioan
_.\,:an II (1:21~ - 1241 ), vor fi întrunit..• ~i aeeste eondiţ.ii 54 •
l{ămine, biiwinţ('les, de examinat, in cadrul unor alte cercetă.ri,
po:;ihilitatl•a t•miterii de cătrt• .Asăne~ti, ant€rior anului 1218, a unor
monedP dP imitaţie, dupit chipul ~i asemănarea celor bizantine, a:o:a cum
:t. ptO<'t•dat ~i Imperiul latin de Constantinopol 55 • .Această ipotezit, emisi't
îneă din HHi9 de elbtre 1\I. F. Hendy 56, a fost însă combătută de către
O. )!. ~Ietcalf, care a argumentat, după părerea noastră în mod convingător, cit monedele considerate de primul autor a fi imitaţii "bulgăreşti"
din anii circa 1193 - ~ 57 sînt în realitate emisiuni bizantine ale impăra
ţ.ilor a! căror nume îl poartă, respectiv Manuel I, Isaac II sau Alexios
III 58 • Studierea în continuare a materialului numismatic cuprins în tezaurele monetare îngropate între anii 1197 şi 1218 va permite, poate, elucidarea acest-ei probleme 59.
&a Vezi supra, n. 26.
Cf. D. M. Metcalf, Coinage in Soulh-I::astern Europe 820-1.396, cit. supra, p. 127, care
datează toate emisiunile monetare ale lui Ioan Asan II după bătălia de la Klokotnitza (1230).
De remarcat că tot in această '\'rcme, apare şi prima emisiune monetară a regatului Serbiei, sub
domnia lui Ştefan Radoslav (1227 -1233), nepot direct, pe linie maternă, al lmpăratului Alexios
III (1195-120:.1) şi ginere al lui Thoodor Comnen Ducas, despot de Epir (1215-1224) şi apoi
impărat de Thcssalonic (1224-1230) . .Monedcle bătute de Ştefan Hadoslav, Incepind din 1227/
1228la Thessalonic, apoi din 12:10 la Ra!!, sint de tip bizanlin şi au legenda in limba greacă, parlicularilăţi ce dovedesc originea bizantină a dreptului monetar exercitat de acest rege al Serbiei.
Despre emisiunile sale monetare, vezi Marko Popovic, La dccouverte d'urr d~pot de monnaies du
roi SUphane Radoslao dans la (orleresse de Ras, In Frappes el aleliers monclaires dans l'antiquile
ct au moyen dge. Colloque de Bclgrade 19 7S, Belgrad, 1976, p. 115- 119, 1 pl. ; Uobrila Gaj-Popo·vic, Monnaie du roi lladoslao, ibidem, p. 121-1:.12, 4. pl. : D. M. Mrtcalf, op. cit., p. :.!1 1.
115 :\1ichacl F. Hcndy,op. cit., p. 179-181, 191-217; V. ::\1. 1\lctcalf, op. cit., p. 125-127.
&o Vezi mai sus, n. 2.
n Semnul de intrebare apartine autorului citat, rare pare a considera anul 1218 ca
termen fiaal probabil al acestor "imitatii bulgăreşti" (1\lichacl F. llendy, op. cii., p. :.!:.!:.!).
6 S IJ. l\1. :\tctcalf, lly:anlinobulgurica ... , cit. supru, p. 420--121.
ag Cu privire la presupusele "imitatii bulgăreşti" şi la circulatia moncdelor Asiinc.5tilor In
Dunărea de .Jus, vezi In acest volum Erucst Obcrliinder-Tamovcanu, ,\Joneda Jlsăneştilor in contextul c{rculafiei monetare din zona Gurilor Dunării.
&t

I~E DROIT l-IONET.\IRE DANS L'ETAT \"LACO-Bl"I~G.lRE

DES PREUIERS ASENIDES (1187 -1218)
Uesume

On y Pxamine, dans un eadre Ul' droit publk, une question a~:tudlt•
ment contrOVt'I'See en numismatique, ;\ l'lavoir si l'Eta.t 'i·laeo- buhran~ d ce
en ll8i a use ou non du druit de battn• monnaie sous le l't~gm• de:-; quatn·
premiNs Aseniue:-;: A..sen (1187 - 1196), Pierre (1196 - 1197), .Joanniet\
(1197 - 1207) et Horil (1207 - 1218). A partir du 1t>gne suivant (de Jt~an
Asen II, 1218 - 1241 ), cet Etat, dl>sigue desonuais par les histm ien::.;
modNIWS :-;uus le nom de secund tsarat bulgare, enwttra 1t-gulierenwnt
des monnaies propres jusqu 'a son amwxion par l'l•mpii (' ottoman, Pll
139:3 (le tsarat de Tyrnovo) rcspcetivement en 1396 (le tsaiat de Vidin ).
Apres avuir brievement evoque In. sueeession des t-veneme11ts histuriques dn.ns les Halkans de 1185 a 1218, l'auteur Pxamine l'<~volution du
jus monl'tae <l Homc jusqu'a la fin· de l'l•mpire d'Oceidt>nt ('Il 476. Cet.
examen lui pennet de eoniitater l'Pxistt•Iwt> d'une differenec :-;ubstantil'llt>,
t>n mat.iel'l' de droit public, l'ntre la qualite jmidique des Etats barbares
fonclcs en Oceident apres l'an 476 et el'lle du premier tsarat bulg:Ht', l'Iee
en 681 dans lp:-; Balkaw;, qui fut le prl'mier Etat barbaie eonl'itit.ue ;-;m·
le tenitoire dt• 1'empire h.nantin. En Occi1knt, le:-; roi.-; ba.rha.1cs de nat iun
gcrnmniquc a Yaiellt fondP leur~ Eta.ts dans le \"U<:lllllll de pou voir c·<·ntral,
eree par la deposit ion cln deiUil'l' (•mpel eUl' ruma in tL H Olllc. )1 Plllt' d~<lll'
ces eonditions, h•,; IlOUYt>aux rois out longtl•mps IPeonnu la sonYerainett'•
supn'mc de l'empereur romain <le Constantinople. Charh•magne lui-mf>mt>,
couroune cmpen·ur d'Occident eu 800 par lt> pape Leon III, devait demander en 802 et finalement obtenir en 812 la reconnaissa.nce de i':ion nouvcau
titre par l'empc1eur byzantin. Dans ces conditions, les rois barbares
d'Occident uscrent longtemps d'un droit monetaire impa1fait; eu effet,
s'ils frappaient en leur propre nom des monnaies d'argent et de bronzc,
ils devaient au debut se borner d'imiter la monnaie d'or des derniers
empereurs de Rome ou de ceu.x de Constantinople ; ce ne sera que dans
une secunde etape qu'ils pourront frapper des monnaies d'or a leurs propres
noms et effigies.
Completement differente a ete la condition de droit public qui a
regi la creation du premier tsarat bulgare, a la suite d 'une invasion violente en plein territoire byzantin. :Meme si le nouvel Etat barbare avait
ete officiellement reconnu par Byzance en 681, son existence n'etait pas
plus legitime de ce fait aux yeux des autorites imperiales de Constantinople et dependait seulement d'un equilibre de forces. Le fait que le premier
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<:a.l"at bulgan• n'a. JlUS u:-;t', pt•ndaut toutt• :':a dun~'l', du droit U<' h~l-ttn•
monnaie pounait bi<'n en Nre mw emii'equPn<·t• din•ctt• ou implieitP.
En <'<'· qui <'Oilet'l'Hl' l'Etat vlaeo-bulgan•, n•eollllU ~enlt•ment dt• fado
par I~aa<· II Angl' <'11 1187, :-;a ;.;ituation juritliqnP Ptait l'll('OI'<' plus <lifft'I'Pilt.(' de c<•llt• dont a.va.ient. joui le~ royaunw;.; barharl's d 'Occident a pres
4 iti l't ml>nw <lt> et>llt~ qui avait <·mulitionnt- l'Pxistt•ll<'<' du pn•mit•r t.,amt.
hulg:me. En l'fft•t, ilnl' s'a.gissait plus d'nn Etat. harh<Ht•, CI'Pl~ l'll 1t>I'I itoiJ·p
crPmpire <lans l'a bst>nt·t• ou aux dl-pt•ns dt· Fautorit t- imperialP lt'~git i nw.
Lt•s Vlaqul';.; dt•s Balkans t•t lp;.; Bulgan•s t'·t a il'nt, lt·s UJIS <·.omnw lt>s a Ulll•s,
:-:ujds de l'Pmpin• hyza.ntin <l<>pui;.; la fin du prPmier tsarat bulgan•, <· ".·st-~1-<lin~ tl<>puis <•nviron deux :-:i&elt•s. La ('l'eation <ll' l'Etat dt>s As{onidps
Il<' n•prl>s<•ntait done. qu'mw aetion st~parati4P da11s le <'a<lre de l'Plllpire
hyzantin, <·P qtw, natun•llpnwnt, l('s a.utm ites <·pntrah•s de Constant.inopl<~.
hyzanthws jusqu't·n 1204, latiiH•s dt•Jmis <·t•t It> dat<·, ne pom-ail'Ht jamais
t.olerer. Cl'tt <' eondition jmi<lique partieuliew <.It• l' Etat vhwo- bnli!<U'<'·
t•xplique c·lain•nwnt. les de mare ht>s ill('('ssantes <•niT<· plist•s llHI' lt>H trois
premiNs Ascuides aupres de toutes les a.utorites <·m·opcennes <.lt•l'epoqw.• l 'empt·H'lll' h:vzant.in, l 'empereur J·omain-gt•rmaniqu<', le p<tpP pt; nu:•nw
l \·mpPI'Plll' latin de Constautinovle -. eu nw d 'obtC'nir la reeonnai:-:s;uH:<~
dl' leur ccempiw i) C't. par eousequent, dl• la lt>g:itimitl> de leur Etat dan.' It~
(·oncert puropeC'n. Ce fut .Joanni<:e qui finalPnwnt ohti11t, <'Il noveuthrt'
1204, la l't><·otmai;.;sance de cette legitimite <le la patt. du sieg<· apostoli<LlW
de Rome. L'adt• pontifical oetroye c'1 <·Pttt• oc·<·asioll par lmloet•nt II f ~\
.J mmnice eoll<'l>dait ~galement :\ ee tktniPr le <lroit d<' l>attH• momta it•
,, son t•ffigiP. Par eonsequent, ee n'l'st qu\'t partii' d(~ (•(•tte datt• (jllt• h·
1o.vaume ou l'lllpim dPs .Asenidt·~ dispo:-;ait du (hoit d 'emettn• sa p1 opre
monnaiP. l\lais 11i .Joanniet>, ni son ,:uceesi'enr, Horil, n 'Pn out fa it jamais
usagt'. 11 pa1ait <tU<' lt•s condition,.; t~·onomi<tUl's <lu nou\·l'l EUtt balkanique n't~tah·nt. pa,; l'JlCOl't~ favora,hle:-:, afin dt> pt•ImPt.tH' une pa!t·ille
aet ion. Ce.-; ('onditions deviPndront; fa YOI'a blt•s plu.-; 1 aui, sous l<:> ri•glll' dt•
.J t~an A~wn li, qu i l>met.tra <'t 'l'yrnovo, a partir de 1230, des monnaies
:'1 ."on nom t•t :'t solL l'l'figie.
QuanL li ht po:o::-;ilJilitt: <lt• l'!'xbtt>ll<:P d'UllC lllOilllaie <l'imitatioll, a
l'iustar des traelw:=t <le bilion tle l'empirP hyzantw, frappee jJaf les _-\senides
a.vant ou a.prc:-l 1204, hypothcse actucllement controYNsec, l'a.uteur de
ect a.rticlc est tl'avis que cettc qucstion pcut rcster encore ouve1tc a <le
nouvelles investigatimM.
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