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UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLELE XVI-XVII
DESCOPERIT LA MAGURA (JUD. BACAU)
1

AL: ' ARTIMON
'

.

·(

Tezaurul de monede de' care ne ocupăm - păjirat in eoleeţia muzeului
din Bacău - a fost descoperit tn anul 1966 in grădina unui locuitor din
Măgura, cu ocazia săpăJ;ii ; fundaţiilor unei coijstrucţii 1• Cu acest prilej
.au fo�t �oase . la iveală !lri·�umăr <;le . 2 3 . �oneqct de .argirit e�Jli.se pentru
ngana In s@.lţ-��;�yi Şl XVII.
Polom�, Lnuai:ua oraşul R:l�·,
!
Dam mai JOS descnerea:·/hlonedelor
: \'tt." �
..

tp

1 . Monede emise pentm Polonia

''

,\

Sigismund 1 (1506-!548)
de
1 -2. Ju�tate gros, 15W.- Av. MONETA S!GISMUNDI. 'lnainte
'
primul cuvînt o cruce de M�ta. Intre cele . două cuvinte douL cerculeţe.
Legenda între două cercuri de perle. Vulturul, polonez.
:; \
Rv. REGIS POLONIE, ' 1 508 . Inainte de 'REGIS o oruce de Malta. Cu
vintul POLONIE încadrat de dte două cerculeţe. Legenda intre două cercuri
<le perle. Coroană regală. Gumowski 2, tabel XXII, nr. 559 (fig. 1 /1 ).
..

II. Monede emise pţ�tru Lituania
Alexandru 1 (1501-1506)
3-4. Jumătate gros, 1 501-1 506. Av. MON (eta) ALEXANDRI. Le
genda Între două cercuri de perle. In centru călăreţul Lituaniei.
Rv. MAGNI DUC(at) LITUANIE, tn dublu cerc de perle. In mijloc
.acvila PoJoniei. Gumowski, tabel XXII, nr. 550 (fig. 1/2).
Sigismund/ (1506:..1 J48)
•

5. ]u,?lătate �ros,

1 5 1. � . Av .._ �ONET.A s�qiSMUNDI. 1 511 . Legenda

·1ntre doua cercun. In miJloc calareţul Lnuamei.

Monedele au fost donate muzeului in anul 1966 de Bobirnac Elisabeta din
1
:Măgura şi înregistrate in inventar la numerele 6809-6831. Mulţumim colegului
V. Căpitanu care ne-a pus la dispoziţie prezentul tezau'!' pentru publicare.
2 M. Gumowski, Podrecznic Numizmatyki Polskiej, Krakovie, 1914.
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Fig. 1 . Monede de argint d i n tezaurul d e la Măgura
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Rv. MAGNI DUCIS LITUANIE, intre două ceN:uri. ln mi j loc vul
turul polonez. Gumowski. tabel XXIV, nr. 589 (fig. 1/3).
6-7. jumătate gros, 1 5 1 8 . Identici cu 111r. 5, dar cu data 1518.
8-9. Jumătate gros, 1 5 19. I dentic i cu nr. 5, cu singura deosebire că li 
�rele ce compun legenda sim de a1t tlÎ.p 3• Aceste moned� au fost emise
]n anul 1 5 19, 31Şa cum se specifică pe aveAul lor (fig. 1/4).
1 0. Jumătate gros, identică cu nr. 8-9, dar anul e şters.

Sigismund aZ il-lea August (1544-1572)

1 1 . Jumătate gros, 1 546. Av. SIGIS. AUG: REX. PO. MAG. DUX.
Ll(tuanie). Legenda intre d ouă cercuri de perk ln mij loc acvila Po

loniei.

Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITV. Legenda intre două cercuri
I n centl"u călăreţu l Lituaniei ; sub cal cifrele 1 546 ( an u l baterii mo
nedei). Gumowski ,tabel XXV, nr. 680 (fig. 1/5).
1 2. Jumătate gros, 1 549. Av. SIGIS. AUG. REX. PO. MAG. DUX.
LI. Identic ca la n r . 1 1 .
Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITVA. Identic ca l a nr. 1 1 , numai
că jos sub călăreţ apar cifrele 1 549 (fig. 1/6).
13. jumătate gros, 1 556. Av. SIGIS. AUG. REX. PO. MAG. DUX.
J .T . Identic ca la nr. 1 1 .
Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITVA. I dentic ca l a nr. 1 1 , numai

de perle.

că sub călăreţ apar cifrele 1556 (fig. 1/7).
14. jumătate gros, 1 558. Av. SIGIS. AUG. REX. PO. MAG. DUX.
LI. Identic ca la nr. 1 1 .

Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITVA. Identic ca la nr. 1 1 ; dede
-subt 1 55 8 (fig. 1/8).
15 . jumătate gros, 1 560 Av. SIGIS. AUG. REX. PO. MAG. DUX.
L. Identic ca la nr. 1 1 .
Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITVA. Identic c a l a nr. 1 1 , numai
.că jos in dmp cifrele 1 560 (fig. 1/9).
16-17. ju mă tate gros, 1 563. Av. SIGIS. AUG. D. G. REX. POLO.
M. D. L. I dentic ca la nr. 1 1 .
Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITVA. Identic c a l a nr. 1 1 , numai
că jos rub călăreţ apar cifrele 1 56 3- (fiJ. 1/10).
18. Jumătate gros, 1 564. Identrca cu nr. 1 6-17, numai că dedesubt 1 564.
19. Jumătate gros, 1565 Av. SIGIS. AUG. REX. PO. MAG. DUX.
L. Identic ca la nr. 1 1 .
Rv. MONETA. MAGNI. DUCAT. LITV. Identic ca b nt. 1 1, da r anul
1 565 (f�. 1/1 1 ) .

Sigismund al ll/-lea (1587-1632)

20-21. Groşi de L)tJuani.a,

1 626 . Av.
SIG (i-smund) III D(ei). G{ratia)
1\EX PO(kmiae) M(agnus) D(ux) L(itu anrae) . Bu9tul regelui, cu coroană
� guler pli-sat, spre dreapta.
R v. GROSS (us) MAG(ni) DUCA(trus) LIT(uanie). lnure două cercuri de
perle 'legenda. ln 111ijloc oă lă reţul Litua.niei. Gumowski, tabel XXXIX, nr.

1598 (fig. 1/12).
3.

M. Gumowski, op. cit., p. 56-57.
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III. Monede emise pentru ora1ul Riga

Gustav Adolf (1611-1632)

22. Piesă de 11/2 gros, 1624. Av. GUST (avus) ADOL (phus) D (ei)
(l atia) REX. S(ueciae). Legenda Îr.tre două cercuri de perle. Scut im- · .
părţit în patru cîmpuri, cu armele Suediei : trei coroane (stinga sus şi
dreapta jos) şi leul suedez (Sitinga jos şi dreapta sus). In mijloc annele
famil�ei V asa. Deasupra seu tu lui o coroană regală.
Rv. MON (eta) NOVA 3 CIVI (tatis) RIGE. Legenda între două cercuri
de perle. Glob cruciger. Deasupra cru-cii două steluţe. Sub braţele cruoii 2-4�
adH.ă 1 624, cinci emisiuni. Pe glob, 24, numălr ce indid raportul dintre mo
neda de 11;2 gros şi taler. H-C '• l, 1 624 (fig. 1/13).
G

IV . Monede emise pentru Ungaria
Ferdinand 1 (1527-1564)
23. Denar, 1 558. Av. FERDINAND (us) D (ei) G (ratia) R (ex}
UNG (ariae) 1 558. Legenda Între două cercuri de perle. Scut Împărţit in
patru cîmpuri cu armele Ungariei (s-tînga patru benzi orizontale, dreapta
cruce patriarha:lă cu braţul de jos din stinga lipsă), Dalmaţiei (două cap
pete de panteră încoronate), jos stinga, şi Boemiei (leu), jos dreapta. In
mijloc : scutul austri,ac ; SICUt lungueţ cu o bandă oriz.ontală.
Rv. PATRONA UNGARIE ; K-B. Legenda între două �ercuri de perle.
FeLioara cu coro a n ă şi nimb, pe tron, ţi ne pru'lliCUI in braţe. I ni\'i ale le K-13
arată că moneda a fost bătută la Kremnica (Kremnitz-Bergstadt), actualmente
În R. S. CehoslovaJCă (fig. 1/14).
Tezaurul monetar de la Măgura se eşalonează pe o perioadă de 125
de ani. Cele mai vechi monede sînt jumătăţile de gros de la Alexandru 1
(1501-1 506) emise /entru Lituania, iar cele mai recente monede sint groşii:
emişi de Sigismun al III-lea, la anul 1626, pentru Lituania. Majoritarea
monedelor Stnt emisiuni ale regilor polonezi din secolul al XVI-lea. Se
cunoaşte faptul că Lituania este unită cu Polonia încă din vremea lui
Wladislaw Jagello (1386-1434), iar dieta din Lublin votase la 1 569 uniunea
monetară dintre Polonia şi LitualliÎa. 11 Referitor 1la moneda emisă de Gus
tav Ad10lf, se ştie că suedezii ocupă tn 1621 Riga, care se afla în stăpînirea
polonilor din 1 561. Piesele de un gros şi iumătate sint emise de suedezi�
la Riga, intre 1 622-1624, după model şi masură pol'Oneză. Reversul mone
delor păstrează numele oraşului Riga şi tipul emisiunilor poloneze dintre
1 616-1621. Pe avers apare tnsă numele regelui suedez Gustav Adolf.
Tezaurul de care ne ocup_ăm este fonnat din 20 piese de jumătate gros,
două piese de un gf'OIS,.. o piesă de 1 1j2 gros şi oo dinar. Monediele reprezintă
un capital destul de modest, valoarea totală a tezaurului rididndu-se ia 1 3
groşL şi un dinar ; o su�ă mic� .pentru timp�rile de atunci. Aşa c!_upă . C\ln;'
arata tabelul pe care t1 dam mat JOS, cu repartizarea monedelor pe ţan ŞI am,
4 Emeric Hutten-Czapski, Catalogue de la Collection des medailles et mon
ncdes polonaises, voi. 1-IV, 1871-1891.
5 M. Gumowskf, Handbuch der Polnischen Numismatik, Graz, 1960, p. 38.
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ele se impart din punct de vedere cronologic in trei grupe distincte. Monedele
primei grupe se datează intre 1 501-1506- 1 5 1 9 ; monedele celei de-a doua
se datează intre anii 1 546-1 565 ; mo.nedele grupei a .treia se datează intre
anii 1 624-1 626. Intre eţle trei grupe există u.n hiatus de 27 ami lntre prima şi
a doua grupă Şi un hiatus de 59 ani �ntre a doua şi a ·treia grupă. Intervalul
de timp destul de mare tn care se intinde tezaurul şi hiatusul intre cele trei
grupe de monedţ, ne. determină să considerăm că tezaurul a f�t acumulat in
trei etape de două persoane deosebite, in timp de două generaţii. In acelaşi
timp o menţiune specială trebuie făcută asupra faptului că majoritatea mone
delor sint perforate (vezi tabelul) tn scopul de a fi tnşirate tn salbe, scop in
care probabil au şi fost folosite. Această caracteristică pe care o prezintă
tezaurul descoperit la Măgura (numărul mare de monede perforate) ne obligă
să tragem concluzia că ele au fost tezaurizate nu pentru schimb, ci pert,tru
valoarea intrinsecă a �tului, pei:ltlru a servi La impodobire (salbe). O
situavie simi,lară o prezi111tă $i tezaurul monetar descoperit La Sucea•va, 6 însă cu
un număr mai mare de monede.

Anul
emiterii

1501-1506
1508
1511
1518
1519
1546
1549
1556
1558
1558
1560
1563
1564
1565
1624
1626
Total general

.�

c:
o

o
Il.

-2

.�

C:·
ca.
::l
-

J,

ca

ca
t>()

�

·ct:;:::

t>()
c:

�

CLI
...
,,
...

.s
...
CLI
Il.

2

Cl.l
...
ca
...

.s...

CLI
o.
QJ

z

2

2
1

1

2

1
2
3
1
1
1
1

2

2

3
1
1
1
1

3
1
1
1

1
2
1
1

1
2

1

1
l

1

1

1

2
19

C3
o
E-<

1
1

2
1
1

i

1

2'

4

23

In ce priveşte Îngroparea monedelor din tezaurul de la Măgura este greu
de precizat în ce Împrejurări a avut loc şi cînd anume. Ar •trebui să ne limităm
la presupuneri care nu ar corespunde cu adevărul istoric. In orice caz, avem
doar un terminus postquem de care se poate ţine seama, anul 1 626.
Majoritatea monedelor din tezaurul de la Măgura sînt emise in secolul al
XVI-lea. In această vreme in Moldova circulau monede proprii şi străine,
dintre care reLe mai frecvente erau zloţii tătărăşti (ducaţii veneţien:i de aur),
6 Gr. Foit, Un tezaur monetar din secolele XV-XVII
in SCN, III, p. 739.
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jos, monedele de aur şi argint turceşti, monede ungu

Monedele bătute de voievozii Motldovei in secolul XVI, sint in continuă
descreştere. Dacă in timpul lui Ştefan cel Mare (1457-1 504) emisiunile de
monede moldoveneşti cunosc o inflorire deosebită 8, remaocată şi prin faptul că
moneda de bază, grosul, era de argint şi avea o valoarea proprie ridicată, sub
urmaşii lui, Bogdan al III-lea (1 504-1 5 17) şi Ştefăniţă ( 1 5 1 7- 1 527), va
loarea grosului scade, fiind bătut in argint de calitate inferioară, bilon şi
bronz. Se ştie că după Ştefăniţă Voievod - emi'S'Îunile mone'tare moldoveneşti
incetează pentru dtteva decenii, din cauza lipsei argintuluz şi a dominării pieţii
de către monedele străine 9• Sporadic !Se vor mai emite monede de voievozii
Alexandru Lăpuşneanu, Despot Vodă, Ştefan Tomşa, Ion Vodă cel Cumplit,
Ştefm Răzvan, iar incepind cu secolul al XVII-lea baterea de monede proprii
incetează in Moldova. Datorită şi �estui fapt pe piaţa Moldovei circulă n<wne
roase monede Sltrăine, printre care şi cele poloneze. Monede poloneze de va
loare mică şi mijlocie s-au buourat de o largă Ctirculaţtie in Moldova secoJului al
X V I-lea. Dacă în tczauml de la Măgwr:a majoritatea m{.nedelor sînt emise de regi
polonezi, acest lucru nu reprezintă o descoperire izolată, deoarece şi in alte
puru:te ale Moldovei au fost găsite numeroase tezaure cu monede poloneze.
In această direcţie enumerăm descoperirea la Borzeşti 10 (jud. Bacău) a
unu.i tezaur compus din 600 monede din care 99 exemplare sînt jumătăţi de
groşi •li,tuanieni de la Alexandru I, 1 25 piese de la Sigismund I şi 284 piese
de la Sj.gismund al II-lea August, emise pentru Lituania. La Suceava 11
descoperit două tezaure, din care primul cu un număr de

s-au

95 exemplare emise

pentru Polonia şi Lituania de Alexandru l, Sigismund l, Sigismund al II-lea
August, Sigismund III, iar al doilea

' l'

un număr

de

846. Menţionăm În

continuare tezaurele monetare de la Piatra Neamţ 12 şi Şerbeşti 13• La fel ca

şi

la tezau:ru! de la Măgura se con:stată că monedele poloneze .au fost emise, atât
pentru POII.o nia cît şi pentru marele ducat al Lituaniei.

AceaSită prezenţă

masivă a monedei poloneze trebuie pusă in legătură cu relaţiile romerciale dintre
Moldova şi Polonia .Intr-adevăr, in secolul al XVI-lea legăturile comerciale
dintre cele două ţări continuă să se dezvolte, ele fiind reglementate prin tra
tatele ce se incheie in această epocă. Deşi in prima parte a domniei lui Petru
7

Istoria Romdniei, Il, p. 587-588 şi p. 847-848.
Oct. Iliescu, Emisiunile monetare ale Moldovei in timpul lui Ştefan cel
Mare, in CuUura moldovenească in timpul lui Ştefan cel Mare, Bu cu re.ş ti , 1964,
p. 191-192.
9. Istoria Romdniei, Il, p. 588.
10' Tezaurul de la Barzeşti se află in colectiile Cabinetului Numismatic al
Academiei R.S.R. (inregistrare nr. 663/944).
Il
Gr. Foit, op. cit., p. 5 1 1 ; idem, Noi tezaure monetare medievale descoperite
fn regiunea Suceava, 1967, p. 1 5-23.
12· C. Mătasl, O. Iliescu şi V. Mihăilescu-Birliba, Date noi cu privire la cir
C1llaţia monetară fn Moldova (secolul al XVI-lea) in Arheologia Moldovei, VII
(sub tipar).
13. Elena Isăcescu, Tezaurul de monede medievale de la Şerbeşti 1 jud. Neamţ)
in Memoria Antiquitatis, III, p. 499.
14. C. Mătasl, O. Iliescu şi V. Mihăilescu-Birliba, op. cit.
a·
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Rareş se observă o întrerupere a relaţiilor economice Între cele d011.1ă ţări, ca
urmare a politicii antipoloneze a voievodului (acest lucru resimţindu-se şi în
ddcoperiri1e monetare ; nu mai departe în tezaurul nostru se observă un
hiatus intre anii 1519-1546, ca şi în tezaurul de la Piatra Neamţ 14, reluarea
acestor relaţii va cunoaşte o intensitate deosebită îocepînd cu domnia lui
Alexandru Lăpuşneanu u, In acelaşi timp trebuie să arătăm că un impediment
în dezvodtarea mai puternică a relaţiilor comerciale dintre cele două ţări l-a
avut aservirea Moldovei dominaţiei Imperiului Otoman. Numai aşa se ex
plică de ce, în in'teresul negustorilor Imperiului, care puteau fi concuraţi pe
piaţa moldovenească de cei poloni, la ordinul Porţii, se iau măsuri ca mărfu
rile acestora din urmă, introduse sau scoa·se din ţară, să fie supuse \llllo r mari
taxe vamale. Pentru revenirea la situaţia anterioară, însuşi regele Poloniei inter
vine, În 1 577, pe lîngă sultan, invocind tratatul de pace şi prietenie care-i
lega 18• E şi firesc ca aceste legături comerciale cu regatul Poloniei să ducă
la o intensă circulaţie monetară şi la prezenţa pe piaţa Moldovei a numeroaselor
monede poloneze.
În tezaurul de la Măgura există şi un dinar emis pentru Ungaria de
Ferdinand 1 la anul 1558. Este cunoscut faptul că �n Moldova, la mijlocul
veacului al XVI-lea, după G. Reichersdorffer, circulau În egală măsură mo
nedele ungureşti lli ·cele turceşti 17• Acest lucru e oo111firmat de numeroasele
monede ungureşti din secolul al XVI-lea (în special dinari) găsite În Mo;l
dova 18•
In acest fel explicăm prezenţa monedelor în tezaurul descoperit la
Măgura ş i care a aparţinut unui localnic ce 1-a îngropat aici În urma unui
pericol.
UN TRESOR MONETAIRE DES XVI-XVII SIECLE DECOUVERT
A MAGURA (DEP ARTEMENT DE BACAU)
Resume
L'auteur presente un tresor monetaH"e decouvert en 1966 dans la commune
Măgura, district de Dacău.
Le tresor se oompose de 23 monnaies en argent, emission Pologne, Lituanie,
la ville d'Riga et l'Hongrois en XVI-XVII siecle.
Les monnaies dechiffrees ont ete emises entre les annees 1501-1506-1626.
L'auteur decrit en detail le 19 demi-gross letuaniennes appartenant a Ale
xander 1, Sigismund 1, Sigismund II August, Sigismund III. Aussi sont decrit
un case deux demi-gros qui sont emis pour Pologne par Sigismund 1, une mon-

de

16

16

17"

1 8'

Istoria Romdniei, II, p. 846.
Ibidem, p. 845.
Ibidem, p. 847.
Gr. Foit, Noi tezaure. . , p. 15-22.
.
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naie ă une va}eur de ll/1 grosses emies pour l'ville de Riga par Gustav Adolph_
et un dinoi.re emis pour l'Hongrois par Ferdinand 1. L'etude de ce tresor perrnet
ă l'aureilr ·a faire une suite de considerations sur la circulation monnaitare de
la Moldavie du XVI-em siecle.
On soit que les rnonnaises polognois ·qui ont une petite �t moienne valeu r ·
avoit une circulation intense
ă l'epoque.
Cette presan� masive des monnaies etrangeres est determine pour les .r�
lations oomercielles entre la Moldavie et autres pays.
-

EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1.

-

Monnaies d'argent du tresar de Măgura.
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