UN TEZAUR DE MONEDE TURCEŞTI DIN PHIMA JUMATATE A
SECOLULUI AL XVIII-iea, DESCOPERIT LA GRATIA (Jud. Ilfov)
de

MARIA GRIGORUŢA

In anul 1962 patrimoniul Muzeului de istorie a municipiului Bucus-a îmbogăţit cu un nou tezaur de monede turceşti, găsit în raza
satului Gratia - Drăgăneşti (jud. Ilfov).
Acest tezaur se alătură descoperirilor destul de numeroase de monede turceşti din Bucureşti şi regiune, îmbogăţind lista pieselor de acest
fel găsite la Militari 1), Gîşteşti, 2 ), Băneasa, Tînganu 3 ) Visarion, Slobozia, Calea Plevnei nr. 20, şantierul Sălii Palatului, Piaţa de Flori, 4) ca
să ne referim numai la cîteva dintre cele mai importante descoperiri de
acest gen.
Satul Drăghineşti sau Gratia - Drăghineşti intră în componenţa
comunei Gratia-Mare şi este situat pe ambele maluri ale Drimbovnicului.
Localitatea se află la o distanţă de 44 km de Bucureşti şi 62 km de
Giurgiu.
Tezaurul a fost descoperit la 29 mai 1962 1a nord de sat, lîngă liziera de salcîmi de lîngă grădinile C.A.P. „16 Februarie 1933" Gratia,
cu ocazia efectuării lucrărilor agricole de primăvară.
La început au fost semnalate 4 monede risipite în pămîntul de ară
tură. Săpînd mai adînc membrii brigăzii agricole au scos şi restul depozitului însumînd 62 piese. Marea majoritate a monedelor descoperite sînt
de provenienţă otomană, doar două fiind taleri imperiali austrieci.
. Din relatările organelor locale oare s-au deplasat ila iLocul descoperiTii, rezultă că, monedele se aflau într-un vas de faotură feudială tîrzie,
care fiind zdrobit de tractor în fragmente mici nu a putut fi recuperat.
reşti
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Piesele găsite erau răspîndite pe o suprafaţă de 2-2.50 m. Ele constituie
prima descoperire de acest gen pentru satul Gratia - Drăghineşti.
Toate monedele ce alcătuiesc tezaurul sînt din argint şi au o greutate totală de 1 140 g.
Trecîndu-se la identificarea lor s-a constatat că ele sînt :
- :i iyermilik emişi sub Ahmed III în anul 1115 anul Hegirei
(170:3)
28 guruşi emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731)
- 23 iypermilik emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731)
-- 2 onlyk emişi sub Mahmud I în anul 1143 (1731)
- 1 guruş emis sub Mustafa III în anul 1171 + 3 (l 759)
- 3 altmîsilik emişi sub Mustafa III în anul 1171 + 2 <1758)
- 2 taleri austrieci emişi sub Maria Thereza în anii 1755, 1757
După cum se poate constata, atît monedele turceşti cît şi cei doi
taleri imperiali austrieci, au fosrt emise în primele şase decenii ale secolului al XVIII-iea în timpul ce~or trei suil.itani : Ahmed III (1703-1730).
Mahmud I (1730-1754), Mustafa III (1757-1774) şi a împărătesei Maria
Thereza.
Deşi se păstrează o continuitate în cronologia tezaw-ului de la Gratia, lipsesc totuşi monedele din perioada sultanului Osman III (17541757).
Toate piesele turceşti au pe avers numele sultanului emitent şi al
înaintaşului său ce poartă denumiPea de „tugra", 5 ) iar pe revers o formµlă augurală la adresa sultanului emitent şi anul baterii. In urma
studierii componenţei pieselor din tezaur .reiese că e1le au fost emise în
oraşul Konstantinye denumirea arabă a oraşului Constantinopol. De -remarcat că se· păstrează d~numirea locului de emitere - „Constanrtiniye"
pe monedele de la Ahmed III şi Mahmud I pe cînd Mustafa III foloseşte
pentru monedele sale denumirea de „Islambol" denumire arbitrară a cuvîntului Istambul. 6
In ce priveşte cei 2 taleri ei se prezintă astfel :
/lV M. THERESIA. D : G.R. - IMP. GE. HU. BO. REG.: legendă circulară : în centru bustul ei diademat în profil spre dr. : c.p.e.
RV: ARCHID. AUST. DUX. BU. COM. TYR. 1755; legendă cil'Culară;
în centru. stema imperi.ailă ; c.p.e.
Pe muchie text : IUSTITIA ET CLEMENTIA.
La cea de a doua monedă austriacă diferă doar anul de emisie 1757.
Monedele sînt bine conservate în marea lor majoritate. Un număr
de 4 monede sînt perforate, ceea ce face să presupunem că au fost purtate în salbă. O piesă prezintă urme de încercare de perforare, 4 sînt
tăiate pe margine, iar 5 au crestături marginale ce constituie defecte de
batere. Diametrul şi greutatea pieselor variază în raport cu valoarea lor.
Astfel:
- a.Hmîslîk-ul
- piesă de 60 parale : diam. 42-43 mm :
greut. 27-29 g.
5) H. Dj. Siruni, Monedele turceşti
6) H. Dj. Siruni şi P. I. Panait, op.
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de 40 parale; diam. 37-41 mm;
greut. 19-22,500 g.

iyermilik-ul
de 20 parale ; diam. 30-33 mm ;
greut. 11,300-13,400 g.

onlyk-ul

de 10 parale; diam. 25 mm;
greut. 4,370-5,250 g.
Din analiza tezaurului rezultă că la Gratia-Drăghineşti avem de a
face cu o valoare mică şi anume un total de 1880 parale, echivalente la
mijlocul secolului al XVIII-lea cu 47 lei vechi. De valoarea redusă a te-
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zaurului r.e dăm seama şi din faptul că o pungă era echivalentă cu
500 lei vechi.
Monedele turceşti de la Gratia poartă denumiri diferite ca : guruş în traducere europeană piastru, adoptat în secolul al XVIII-lea ca
unitate monetară în operaţiile financiare, 7) altmîslîk, iyermilik, onlyc. 8 )
In documentele vremii monedele folosite la încheierea unor tranzacţii
comerciale apar însă ou denumirea generală de taleri, - monede mari
de argint - care provin la noi din ţări diferite cum este oazul leului
care nu era altceva decît - talerul olandez numit şi Lewenthaler (taler
leonin). Cum piastrul face şi el parte din categoria talerilor desigur că
era folosit în mod curent la plata cumpărării sau vînzării unor produse
şi o dovadă în acest sens sînt numeroasele descoperiri de tezaure şi monede izolate de acest fel.
Ceea ce este interesant este faptJul că el a fost găsit într-<> aşe
zare sătească. In tradiţia localnicilor se păstrează şi azi părerea că în
această zonă în trecut a fost un sat. In urma lucrăriilor agricole într-adevăr pe acel loc apare pămînt ars, cărbune. 9 ) Cum însă alte descoperiri în sprijinul acestei afirmaţii nu s-au făcut, problema rămîne deschisă unor cercetări mai amănuţite de vittor.
In secolul al XVIII-lea, ca urmare a iintensificării schimburilor
comerciale atît interine cît şi externe se observă o creştere a producţiei pentru piaţă, l:a care participă tot mai activ atît boierii cît şi o anumită pătură a ţărănimii ce vinde pe piaţă vite mari şi mici, produse
cerealiere, brînzeturi, fructe, zarzavaturi etc.
Tezaurul de la Gratia ne face să presupunem că el ar fi putut
aparţine unui astfel de producător antrenat în producţia pentru piaţă.
Dacă lucrurile stau aşa putem susţine că în sînul ţărănimii era posibilă
la acea dată o mică tezaurizare.
Descoperirea acestui tezaur aduce dovezi noi în legătură cu circulaţia monedelor turceşti în secolul al XVIII-I.ea în Ţ1ara Românească, ou.
toată concurenţa pe oare o sufereau din partea monedelor străine, îndeosebi a celor ausrtrieoe şi a continuei scăderi a vialorii lor.
Cauzele care au dus însă la ascunderea lui nu ne sînt ounOSC'Ute,
dar desele frămîntări sociale precum şi necontenitele războaie ruso-austro-turce purtate pe teritoriul ţărHor române î.n cursul secolului al
XVIII-lea, au putut oonstitui motive destul de serioase oare au dus la
ascunderea lui.
Deşi conţinutul tezaurului es•te modest el este însă o doviadă în
plus a folosirii frecvente a monedelor turceşti în oadrul satelor din Cîmpia română în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
RESUME
Le present travail c'est urie presentation d'un tresar de monnaies turques,
trouve pres de Bucarest - le village de Gratia (departement Ilfov) - em1ses dans.
la premiere moitie du XVIII-eme siecle au temps des sultans Ahmed III, Mahmud
1-er et Mustafa III.
L'auteur considere qu'il d'un tresar de village.
7) H. Dj. Siruni, op. cit
") Identificările au fost făcute cu ajutorul cercetătoarei Isăcescu Elena de la
Cabinetul numismatic al Academiei R. S. R.
9) Informaţie primită de la P. I. Panait
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