UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLELE XV-XVI,
DESCOPERIT LA SUCEAVA
ALEXANDRU ARTIMON

In curtea bisericii Sf. Dumitru din Suceava (ctitorie a voievodului Petru
Rareş) s-au organizat săpături arheologice 1, al căror scop era să furnizeze
datele şi observaţiiie necesare lucrărilor de consolidare şi restaurare a tur
nului-clopotniţă ridicat de voievodul Alexandru Lăpuşneanu la 30 m.
sud-est de biserica amintită mai sus.
Cercetările efectuate au dus la dezvelirea fundaţiilor a două biserici.
în primul rînd este vorba de o construcţie cu planul în formă de cruce.
prevăzută cu două abside laterale de formă pătrată� ridicată Îll1 a doua ju
mătate a secolului al XIV-lea, şi in al doilea rînd o biserică avînd planul
treflat, care o suprapune în parte pe prima, construită in secolul al XVI-lea2•
Cu acest prilej s-a descoperit la turnul din colţul de nord-vest al bise
ricii din secolul al XIV- lea un mic tezaur monetar (împreună cu alte monede
care nu fac obiectul articolului nostru) compus din patrusprezece monede
de argint ungureşti a şi o monedă de argint turcească. Monedele au fost
găsite ia adincimea de 1 , 1 5 m. faţă de solul vegetal, grupate la un loc, pro
babil, păstrate într-o pînză care s-a distrus în pămînt.
Dăm mai jos descrierea monedelor :
MATEI CORVIN {1458-1490)
1. - Denar, f.a.Av. + MONETA MATHIE R (ex) UNGAR!. Scut
împărţit în patru cîmpuri, avînd în st'mga sus cele patTu benzi orizontaler
în dreapta sus crucea patriarhală (ambele reprezentînd armele vechi ale
Ungariei), în stînga jos cele două capete încorcmate, reprezentînd Croaţia.
iar în dreapta leul Boemiei. In mijlocul scutului se află corbul Corvineş
tdlor.
1. Primele cercetări au fost întreprinse in toamna anului 1967. Ele au continuat.
In 1968 şi 1969, de către un colectiv compus din M. D. Matei (responsabil şantier),
Al. Artimon, Al. Rădulescu, la care s-a adăugat, pentru un timp scurt, L. Chiţescu
2. Rezultatul săpăturilor arheologice de aici la M. D. Matei, Al. Rădulescu, Al.
Artimon ,,Bisericile de piatră de la Sf. Dumitru din Suceava", in SCIV 20, 4, 1969P 541-565.
3. Pentru identificarea monedelor ungureşti am folosit şi pe L. Rethy-G. Probszt,.
Corpus Nummorum Ungariae, Graz, 1958.
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Rv. PATRONA
UNGARIE. F.ecioara cu voal şi pruncul in stînga.
Siglele K-0 arată că moneda a fost bătutăl la Kremnitz (azi Kremnica 
R. S. Cehoslovacă) (Pl. 111).
2. Denar, f.a. Av. + M (oneta) MATHIE R (ex) UNGARIE. Identic
-ca la nr. 1 , dar crucea patriarhală_. reprezentind Ungaria, are o formă neo
bişnuită.
Rv. PATRON (a) UNGAR (iae). Fecioara cu voal şi pruncul in stînga.
"Siglele K.... Identjic cu nr. 1 (Pl. I/2).
3. Denar, f.a. Av. M (oneta) MAT (HIE) (R) UNGAR (lE). Identic ca
la nr. 1 .
Rv. PATRON (a) UNGARIE. Fecioara cu coroană şi pruncul în dreap
V
-ta. Siglele K - (Pl. 1/3).
A
4. Denar, f.a. Av. + M (oneta) MATHIE (R) (UNG) ARIE. Identic ca
la nr. 1, dar crucea este asimetrică, braţul stîng de jos lipseşte.
Rv. PATRON (a) UNGARIE. Fecioara cu pruncul. Siglele K-P. lden1ic ca la nr. 1 şi 2, dar fecioara e cu coroană şi nimb. (Pl. 1/14).
WLADISLAV II JAGELLO

(1490-1516)

5. Denar, f.a. Av. M (oneta) WLADISLAI R (ex) UNGAR (iae). Scut
impărţit în patru cîmpuri. In cele două de sus armele Ungariei, patru benzi
orizontale în cîmpul din stînga Şli. crucea patriarhală în cîmpul din dreapta.
Crucea este asimetrică, îi lipseşte braţul stîng de j os.
In cîmpul de j os, stînga, armele Dalmaţiei ; două capete de panteră
incoronate. In cimpul de jos, dreapta, armele Boemiei, un leu. In mij locul
.scutului un vultur.
Rv. PATRON (a) UNGAR! (e) ; K.-H. Fecioara, cu coroană şi nimb
pe tron, ţine pruncul in braţe. Iniţialele K-H arată că moned a a fost
bătutăl la Kremnitz (azi Kremnica - R. S. Cehoslovacă) (Pl. 1/5).
6. Denar, 1506. Av. WLADISLAI R (ex) UNGAR (iae) 1506. Identic
.ca la nr.

5.

Rv. PATRONA UNGARIE ; K-H. Identic c a l a nr. 5 (pl. 1/6).
7. Fragment denar, 1509. Av. WL(ADISLAI) (R) (U)UNGAR. 09. Iden
tic cu nr 5.
Rv. (PATRONA) - UNGARIE. Siglele K ... Identic ca la nr. 5
.

{pl. 117).

8. Denar, 1 510. Av. WLADISLAI R (ex) UNGAR!. 1510. Identic ca
la nr. 5.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-G . Identic ca la nr. 5. Iniţialele K-G
arată că moneda a fost bă!tută la Kremnitz. Litera K e iniţiala oraşului
unde s-a bătut mOIIled a (Krernnitz), iar litiera G e iniţiala prenumelui lui
.G. Thurz6, monetarul din Kremnica. (Pl. I/8).
9. Denar, 1510. Identic cu nr. 8 (pl. I/9).
10. Denar, 1515. Av. WLADISLAI R. UNGAR! 1 51 5. Identic ca la nr 5.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-G. Identic ca l a nr. 5 şi 8 (pl. I/10) .
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LUDOVIC II (1516-1526)
1 1 . Denar, 1520 Av. LUDOVICUS R (ex) UNGA (riae) 1 520.
Cifra 2 din 1 520 în formă de z. Legenda între două cercuri de perle.

Scut cu armele Ungariei, Dalmaţiei şi Boemiei. In mijlocul lui, un vultur.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-A. Legenda între două cercuri de perle.
Fecioara cu pruncul, pe tron. Iniţialele K-A aratjă că moneda a fost bă
tută la Kremnitz. Litera K e iniţiala oraşului, iar litera A e iniţiala meş
terului monetar, Alexius - Thurz6 (Pl. I/11).
12 . Denar, 1520. Identic cu nr. 11 (Pl. I/12) .
13. Denar, 1521. Av. LUDOVICUS R (ex) UNGA (riae) 1521. Iden
tic ca la nr. 1 1 .
Rv. PATRONA UNGAR! ; K-A. Identic c a l a nr. 1 1 (Pl. I/1 3)
14. Denar, Av. LUDOVIC (US) R (ex) UNGA (riae) (1521). Identic ca
la nr. 1 1 .
Rv. (PATRONA) UNGAR! ; K-A. Identic c a l a nr. 1 1 (Pl. I/1 4)
15. Aspru turcesc emis de Selim I (1512-1520). (Pl. I/15).
Tezaurul descoperit în săpturile arheologice de la biserica Sf. Dumitru
din Suceava şi compus din patrusprezece denari de argint ungureşti şi un
aspru turcesc emis de Selim I, aparţine secolelor XV-XVI. Din punct de
vedere cronologic, cele mai vechi monede din tezaur sînt denarii ungu
reşti emişi de Mat)ei Corvin, iar cele mai noi sînt denarii ungureşti emişi
de Ludovic al II-lea, în anul 1521. Toţi denarii din tezaurul nostru au fost
bătuţi 1n monetăJria de la Kremnitz (Konnoc - Banya), astăzi Kremnica,
în R. S. Cehoslovacă. Aspru! turcesc a fost bătutl în monetăria de la Con
stantinopol.
Monedele lui Matei Corvin ridică probleme în ce priveşte datarea lor,
intrucit nu au anul de emisie şi cronologia lor este încă ilnsuficient lă
murită.
După L. Huszar li, piesele în care fecioara este reprezentată cu voal
se datează între 1468-1481, cele pe care este reprezentată! cu coroană se
datează între 1482-1488, iar cele pe care este reprezenta'liă cu coroană şi
nimb între 1489-1490. In ultimul timp datorită numeroaselor descoperiri de
m�nede, s-au adus îmbunătăţiri în ce priveşte şi datarea denarilor lui
Matei Corvin 5• După aceste criterii cele 4 monede de la Matei Corvin se
datează astfel : denarii cu siglele K-0 (Pl. I/1) şi K.... (Pl. I/2) între anii
V
1468-1481, denarul cu sigla K - (Pl. I/3) între anii 1482-1488, şi denarul
A
cu sigla K-P (Pl. I/4) între anii 1489-1 490).
Denarul de argint de la Wladislav II Jagello (Pl. I/5) a fost emis între
SIIli i 1498-1503 6,
.

.

4. L. Huszar, Matyils penzei (Monedele lui Matei Corvin) in Matyas Kraly Emle
kkonyv (Matei Corvin, volum comemorativ), vol. II, Budapesta, 1907.
5, Eugen ChirilA-Ioan Nemeti, Tezaurul monetar de la Hotoan, sec. XV-XVI, in
Tezaure monetare din judeţul Satu Mare, 1968, p, 71-73.
6. J. LakC6, II. Ulaszl6 penzverise (Emisiunile monetare ale lui Vladislav Il) in
Numk, LVII-LIX, 1959-1960, p. 28.
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Monedele lui Ludovic al II-lea (4 denari) sint emise în anii 1520 (2 buc.)
şi 1521 (2 buc.). La început el a bătut denari de argint de 8 laţi, fineţe
stabilită 'În a doua parte, a domniei lui Matei Corvin 7•
In anii 152 1 - 1 525, Ludovic al II-lea a bMut denari de argint de calitate
mai proastă, de 4 laţi.
Din categoria denarilor de argint de 8 laţi avem exemplare şi în tezau
rul nostru (Pl. I/11. şi Pl. I/12).
O problemă deosebit de importantă este stabilirea cauzelor tezauri
zării acestor monede şi implicaţiile lor asupra complexului cercetat.
După cum am menţionat mai sus, tezaurul a fost descoperit în urma
decapării umpluturii din subsolul turnului de nord-vest al bisericii din
secolul al XIV -lea. In afara ac�stor monede, au mai fost găsite aici resturi
de ceramică de uz casnic şi ornamentală, foarte multe oase de la scheletele
omeneşti şi alte moned�.
Observaţiile de pînă acum, arată că după construirea bisericii din seco
lul al XIV-lea, in jurul ei a început să se formeze Wl cimitir, care a con
nuat să funcţioneze şi dupăi abandonarea bisericii s.
Astfel, săparea şanţurilor de fundaţie ale bisericii din prima jumătate a
secolului al XVI-lea a presupus nu numai intersectarea zidurilor bis�ricii
din secolul al XIV -lea, dar şi distrugerea unui număr relativ însemnat de
morminte arnterioare acestei noi construcţii. Constructorii au folosit pentru
adăpostirea scheletelor umane din acest� morminte subsolul turnului de
nord-vest al bisericii din secolul al XIV-lea. Inmormintările făcîndu-se
aici o vreme îndelungată, considerăm oăJ şi monedele din tezaurul nostru
aparţin inventarului funerar al unui mormînt distrus. Insăşi felul în care
au fost găsit�, grupate la un loc şi cu urme tie ţesătură, arată cu destulă
certitudine că au fost puse în mîna unui mort.
De altfel, tot la Suceava 9, pe platoul din partea de nord-est a oraşu
lui s-a descoperit un complex format din cinci schelete aşezate într-o groapă
comună, iar ca inventar funerar un număr de 1 8 monede de argint, grupate
la un loc, avînd pe ele urme de ţesătură. Evident căi analogiil� sînt destul
de clare şi nu încape nici o îndoială asupra ipotezei pe care am enunţat-o
mai sus.
Monedele din acest tezaur aduc contribuţii însemnate la datarea funda
ţiilor bisericii din prima jumătate a secolului al XVI-lea. Intr-adevăr, cele mai
noi mon�de găsite în subsolul turnului de nord-vest al bisericii din secolul
al XIV -lea, s'înt de la Ludovic al Il-lea ş.i au fost emise în anul 1521.
Din prezenţa acestor monede în locul şi condiţiile

amintite se poate

deduce că săparea fundaţiilor bisericii şi deci distrugerea mormîntului de la
care provenea tezaurul a avut loc după anul 1521.

7.G. Jeszenszky, II. Lajos denărai (Denarii lui Ludovic Il) in Nwmk, XXVI
XXVIII, 1927-1928, P. 138,
8. Bisericile de piatră de la S.f. Dumitru din Suceava, p. 545 (vezi n. 2a).
9. Şantierul arheologic Suceava, in Materiale, V, 1959, p. 810.
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De asemenea, aceste monede confirmă dezvoltarea schimburilor comer
ciale dintre Moldova şi alte ţări. Imprejurarea oă1, monedele descoperite la
Sf. Dumitru 1°, au avut un caracter de inventar funerar nu face decît să ne
ofere dovada puternicei pătrunderi în Moldova a acestor monede pe singura
cale a schimburilor comerciale intense. Aşa se explică şi prezenţa denarilor
ungureşti !li a asprului turcesc în tezaurul nostru, descoperit la Suceava.

5

Planşa 1 - Monede de argint din tezaurul de la biserica Sf. Dumitru, Suceava.
10. Cf. pentru aceasta, Al. Artimon, Cronologia mormintelor şt descoperirilor mo
netare dtn complezul arheologic medieval de la biserica Sf. Dumitru-Suceava, comu
nicare prezentată la cea de-a V-a sesiune ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti 1969.
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UN TREsOR MONETAIRE DES XV-XVI SIECLE, DECOUVERT A SUCEAVA

L'auteur presente un petit tresor monetair decouvert dans le complexe arheolo
gique medievale, de l'eglise Saint--Demetre de Suceava.
Le tresor se compose de 14 denares en argent hongrol, et un aspre d'argent turc,
appartenant aux XV-XVI siecle.
Les monnaies ont ete d'emissions de : Matei Corvin ; 4, Wladislav II Jagello ; 6,
Ludovicus Il ; 4, Selim 1 ; 1.
EXPLICATIONS DES FIGURES

PLANCHE 1 Monnaies d'argent du tresor de l'eg'lise de Saint-Demetre, de Suceava.
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