TEZAURUL MONETAR DIN SECOLUL AL XVID-LEA
DESCOPERIT LA MANASTIREA CAŞIN (JUD. BACAU)
AL. ARTIMON şi C. EMINOVICJ

In primăvara anului 1 962, cu prilejul lUJCrărflor agricole, locuitorul Nicolae
N. A vădanei a descoperit în grădina sa, pe locul numit Sărăţel, un tezaur
de monede turceşti din secolul al XVIII-lea 1 •
Monedele au fost depuse iniţial Într-un vas ce se afla la o adincime ce
nu depăşea 0,2q. m de la suprafaţa actuală a solului şi din care s-au păstrat
doar cîteva fragmente. Fragmentele ceramice păstrate (printre care şi fundul
vasului, cu un diametru de 8 cm.) ne arată că vasul era ·lucrat la roată, dintr-o
pastă fină , ele culoa:re cărămi 7.ie, bine frămîntată şi arsă puternic. La exterior,
în anumite porţiuni, vasul era smălţuit. Deasupra smalţului era depusă o crustă
puternică de arsură. După forma fundului vasului păstrat cît şi după cum
pozitia pastei el datează din secolul al XVIII-lea.
Tezaurul de care ne ocupăm se compune din 43 monede, emisiuni ale
sultanilor Ahmed III, Mahmud I , Osman III şi Mustafa III. Toate monedele
ce alcătuiesc tezaurul sînt din argint şi au o greutate totală de 919, 1 0 grame.
Dăm mai jos descrierea monedelor din tezaur :
I . Emisiuni de la Ahmed III (1703-1730)

1-4.
5.

Guruşi. Anul hegirei 1 1 1 5 . Monetăria Constantinopol (fig. 1 / l )
Nuri Pere 2, nr. 5 16.
irmilik. Anul hergirei 1 1 1 5 . Monetăria Constantinopol (fig. 1 /2)
Nuri Pere, nr. 5 17.

II. Emisiuni de la Mahmud 1 (1730-1754)

6-29. Guruşi. Anul hegirei 1 1 43. M onetăria Constantinopol (fig.
Nuri Pere, nr. 573.

1 /3)

1 O menţiune asupra descoperirii acestui tezaur vezi l a C. Buzdugan, Desco
periri de monede antice intrate fn colecţiile Muzeului de istorie al oraşului Gh.
Gheorghiu-Dej, in SCN, IV, p. 445.
2 Pentru identificarea monedelor turceşti am folosit pe Nuri Pere Osmanti
larda Madenf paralar, Istanbul, 1968 ( in continuare se va cita prescurtat Nuri Pere).
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Fig. 1. Monede din tezaurul de la Mănăstirea Caşin

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

TEZAURUL MONETAR DE LA MANASTIREA CAŞIN

30-36. Guruşi. Anul hegirei 1 1 43. Monetăria Constantinopol
Nuri Pere, nr. 572.
37-38. irmilik. Anul hegirei 1 143. Monetăria Constantinopol (fig.
Pere, nr. 569.
39. irmilik. Anul hegirei 1 1 43. Monetăria Constantinopol (fig.
Pere, nr. 574.
40. onlyk. Anul hegirei 1 1 43. Monetăria Constantinopol (fig.
Pere, nr. 575.
III.

345
(fig.

1/4)

2/1 ) Nuri
2/2) Nuri
2/3) Nuri

Emisiuni de la Osman III (1754-1757)

4 1 -42. onlyk. Anul hegirei 1 168. Monetăria Constantinopol (fig. 2/4) Nuri
Pere, nr. 600.
IV.

Emisiuni de la Mustafa III (1757-1774)

43. irmilik. Anul hegirei 1 1 71 . Anul II de domnie (1758-1 759). Mone
tăria Istanbul (fig. 2 /5).
Nuri Pere, n r. 636.

După cum se poate observa, tezaurul se eşalonează pe o perioadă de

56 de ani. Cele mai vechi monede sînt emisiuni de la Ahrned III ( 1703-1730),

iar cea mai recentă monedă este un irmilik emis de Musta.fa Hii tn anul II de
domnie ( 1 758-1759). In marea lor majoritate monedele sBnt bine conservate.
O piesă 1prezintă urme de perforare, cîteva sînt tăiate pe m argine, iar 6 au
crestături marginale ce constituie defecte de batere. Unele din ele sînt tocite
pe o parte şi pc alta, probabil, datorită circulaţiei lor. Diametru şi greutatea
pieselor variază în raport cu valoarea lor :
Astfel, guruşul - piesă de 40 parale are diametru 37-39 mm şi greu
tatea de 22-25 g.rame.
- innilikul, piesă de 20 parale ; diametru 30-32 mm, greutatea 1 0-12
grame.
- onlyk-ul, piesă de 10 parale ; diametru 24-25 mm, greutatea 5,23
grame.
Descoperirea de la Mănăstirea Caşin ridică o serie de probleme legate de
circulaţia monedelor turceşti în această vreme în Moldova. Este cunoscut faptul
că incepind cu secolul al XVI-lea, o dată cu expediţia lui SoHman Magn�ficul
de la 1 5 38, M oldo v a devine dependentă din punct de vedere politic şi
economic faţă de Imperiul otoman. Acea&tă dependenţă politică şi economică,
fără a înlocui cu totul relaţiile cu celelalte state, dă o pondere mare relaţiilor
comerciale cu Imperiul otoman. Iar ca o consecinţă firească a acestor stări de
lucruri, pe piaţa Moldovei circulă o mare cantitate de monedă turcească,
alături de celelalte monede străine (poloneze, ruseşti , austriece, veneţiene,
olandeze). Acest lucru este documentat de numeroasele descoperiri de monede
efectuate pe teritoriul Moldovei din secolul al XVIII-1lea. Intre monedele
turceşti, pornind de la aspri care reprezentau cea m ai mică monedă in circu
laţie, în ordine ascendentă veneau paraua, piesă de 3 bani, şi piastml care se
fixează în secolul al XVIII-lea la 1 20 de aspri sau 40 de parale. Această
m onedă, echivalentă într-o oarecare măsură cu taierii olandezoi, austrieci, ger
mani -t început să fie emisă la sfîrşitul secolului al XVII-lea, mai precis
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Fig. 2. Monede din tezaurul de la Mănăstirea Caşin
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incepind cu anul 1687 tn timpwl sultanului Solirnan II3• La mijlocul secolU!lui
al :X VIII-lea piastrul ajunge să fie echivalent cu leul, fixat şi el la 1 20 de
bani 4• Dintre monedele turceşti care circulau in secolul al XVIII-lea. in Ţările
R om�ne enumerăm : guruşi, altmislik-uri, onlyk, irmilik, zoltta etc. CircU'lau
de asemenea o serie de monede de aur turceşti : galbeni stambolii (de Istanbul),
zingirlii, turalii, fundudii, zarmacupi �>.
Pe teritoriul Moldovei in mai toate localităţile s-au descoperit monede
turceşti din secolul al XVIII-lea. Tezaure monetare turceşti s-au găsit la
F01eşani e, Orlige 7, Copăceşti 8, Cleja 9, Burca 10, ale căror mondde
prezintă analogii cu cele de la Mănăstirea Caşin.
O altă problemă ce se pune este aceea a explidrii prezenţd la Mănăstirea
Caşin a tezaurului de monede turceşti din secolul al XVIII-lea., a condiţiilor
tezaurizării lor şi a valorii acestui lot de monede.
Se cunoaşte faptul că localitatea Mănăstirea Casin se află intr-<> zonă cu
aşezări rurale străvechi.
Primele mcnţiuni documentare p rivind localităţile ce au existat pe aceste
locuri datează de la începutul secolului al XV-lea. Astfel, intr-un document
dat de Alexandru cel Bun la 1 5 martie 1 4 1 0, sint menţionate şase sate pe
Caşin şi Oituz 1 1• lntr-un al document dat la 20 �unie 1 443 este menţionatl
siliştea de la Caşin 12.
Nu putem să nu arătăm faptul că in localitatea unde s-a de9Coperit tezau
rul, voievodul Gheorghe Ştefan construieşte in anul 1655 biserica "Sf. Voie
vozi", punind bazele vnitoarei mănăstiri a Caşinului, pe apa cu acelaşi nume.
Locuitorii stabiliţi În jurul mănăstirii se ocupau cu treburile gospodăreşti,
cu lucru la călugării de aici, iar o altă categorie de ţărani slobozi, numiţi
bîrsani, trecuţi cu oile şi vitele lor din Transilvania se ocupau cu creşterea
vitelor, agricultura şi ·CU vînzarea produselor in drguri, p'e piaţa internă sau
la Galaţi, pentru export. Ei au venit în aceste locuri din timpuri mai vechi,
cu toate că documentele îi înregistrează numai in legătură cu neÎnţelegerile
avute cu stăpînii 13 • Numărul lor a crescut simţitor către mijlocul secolului
al XVIII-lea. ·Ocupindu-se cu c omerţul ş i beneficiind de anumite avantaje din
partea domniei, aşa cum se arată in aşezămîntul din 1 740 că "pentru mei
şi alte bucate de brînză, lină, cergi, buN:i ce ar duce la Galaţi şi la alte tîr3 Octavian Iliescu, Moneda in Romdnia, Bucureşti, 1970, p, 51.
4' Istoria Romdniei, III, p. 380.
5 I bidem, p. 381 .
6 M. Chitescu, Gh. Constantinescu, Trei tezaure monetare feudale descoperite
in raionul Focşani, in Danubius, 1, 1967, p. 224 şi urm.
7 Ibidem.
11 V. Căpitanu şi C. Buzdugan, Un tezaur de monede turceşti descopente la
Copăceşti (jud. Vrancea), in Carpica, 1 969, p. 349.
9 Tezaurul a fost descoperit în anul 1969 in Cleja, la locul "Dealul Alexan
drina" (se păstrează în colecţia muzeului din Bacău).
10: Tezaurul a fost găsit in anul 1971 in localirtatea Buroa, comuna Vidra, jud.
Vrancea. Monedele în număr de 72 bucăţi au fost descoperite intr-o ulcică de lut.
Informaţia o deţinem de la I. Mitrea, lect. univ. Institutul pedagogic Bacău.
11 Documente privind istoria Romdniei, seria A, Moldova, sec. XIV-XV, vol.
I, p. 22-23 (nr. 27).
2 I bidem, p. 197 (nr. 23::1).
13 V. Mjhordea, Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea in Moldova, Bucureşti.
1968, p. 147.
14 Ibidem, p. 147, nota 354.
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guri, de vinzare şi ori ce ar vinde Ia oamenii noştri de ţară mc1 o vamă să
nu dea" 11•, e nonna:l ca să dispună de anumite sume de bani.
ln această situaţie e firesc ca tezaurul descoperit la Mănăstirea Caşin
să fi aparţinut unui locuitor din categoria m ai sus menţionată, antrenat tn
producţia pentru piaţă şi care a ascuns această sumă tn unna unui pericol.
ln ce priveşte valoarea mooedelor din tezaur, constatăm că cele 43 piese
reprezentau un capita:} de
1 530 parale .echiva:lente la mă•j:lo1:ul veac ului
al XVII I-lea cu 38 de lei şi 30 de bani. Studierea citorva documente pri
vind unele vtnzări de bunuri sau tranzactii comerciale ce au loc fn primele
.ş�e decenii ale secolului al XVIII-lea ne va permite să ne facem o idee des
pre ceea ce se putea cumpăra cu această sumă tn epoca respectivă. In 1 742
negustorii plă.teau t n Molldov.a 3 lei ş i jumătate chiila de griu de 18 d�mirlii
şi un leu şi 30 de bani pe chila de orz. In 1755 egumenul de la Voroneţ a
cumpă-rat pol"Umb de pe piaţă cu doi lei merţa, ad�că 4 rei ohilla. 15
La 1 7 1 5 un cal se vindea cu 20 lei, iar la 1748 s-au vindut 5 boi drept
115 lei, adică 1 7 lei un bou 1e.
Intr-un document din 1 9 au�ust 1742 tn conflictul dintre btrsani cu
egumenii de la mănălstirile Caşin Şl Bcgdana s-au oprit 5 oi pentru 5 lei 17•
In concluzie, la mănăstirea Caşin avem de a face cu o sumă bănească
ce putea proveni dintr-o tranzacţie comercială curentă. Condiţiile ascunderii
acestei sume rămtn tncă necun09Cute. In orice caz monedele au fost ângropate
.după anul 1 759, data celei mai recente piese monetare din tezaur.
DER

MUUNZSCHATZ

VON

MĂNĂSTIREA

( 18 Jahrhundert)

CAŞIN,

K REIS-I3ACAU

Z u s a m m e nf a s s u n g
Im Friihj ahr 1962 wurde in der Artschaft Mănăstirea Caşin aus dem Bezirk
Bacău ein Schatz tiirkischer Miinzen aus dem 18 jh. gefunden.
Der Schatz enth!Uit 43 Shlbermi.inzen die wahrend der Regierungen der Sultane
Ahmed III, Mahmud 1, Osman III, und Mustafa III gepragt wurden.
Die Untei1Suchung dieses Scha�es fiihrt die Verfasser zu einigen interessanten
Schliissen Uber den Umlauf der tiirkischen Miinzen in der Moldau des 18
jhs.
Desgleichen werden die Ursachen der Verhortung sowie der Wert der gebor
genen MUnzen bescprochen ; die geborgene Summe Konnte aus iiner gewohnli
chen Handelstransaktion herklinftig �ein ; die Miinzen wurden nicht fruher als
im jahre 1759 - das Prăgungsdatum der neuesten Miinze des Schatzes - in d ie
Erde eingegraben.
VERZEICHNIS DER ABI3ILDUNGEN
Fig. 1. - Miinzenschatz von Mănăstirea Caşin.
Fig. 2. - Miinzenschatz von Mănăstirea Caşin.

15 Ibidem, p. 39.
16 Ibidem, p. 40," nota 221.
17 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. Il, Moldova,
1966, p. 251-252.
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