UN TEZAUR MONETAR DE AUR

DIN SECOLELE XVI-XVII
DESCOPERIT IN COMUNA ŞTEFAN CEL MARE
(JUD. BACAU)
de AL. ARTIMON

O contribuţie deosebită la cunoaşterea civilimţiei medievale de pe
teritoriul judeţului Bacău au adus-o cercetările mheologi.ce întreprinse
in comuna Ştefan cel Mare, în perioada an'i'lor 1 97 1-1978, de Muzeul
j udeţean de istorie �i artă Bacău şi Muzeul de istorie a municipiului
Gheorghe Gheorghiu-Dej

1.

Cercetarea meatodică a �zării medievale descoperită in această co
ml\ll1ă �i situart:ă la 800 m nord faţă de satrul Gutin� �i 1 000 m vest de
satul Rădeana, la locul "La Si!liiŞte" a determinat scoaterea la ive-ală a
unor loouinţe �i gropi de provhmi din secolele XIV-XVII, a u nor con
strucţii de pi•atră (biserică, clopotn iţă , curte boierească) ş i a unui intins
cimitir din secolele XVI-XVII 2.
Oeroeotările <arheologice întreprinse aici în vaoo anului 1 978 s-au .sol
dat cu dezvelirea 'J)M"ţială a unei construcţii de piatră din secolele XVI
XVII . Observaţiile efectua'te cu acest prilej , ooroborate cu cerce tări le în
treprinse in !Cleeastă :ronă în anii 1 9 7 1-1 977 ne-'au oferit posibilitatea să
constatăm ctf .aoeastă clădire făcea parte dlintzr-'W1 complex de construcţii
aparţinînd .unei curţi boiereşti.
O valoare deosebită •O prezi ntă materialul .arheologic scos la iveală
cu prile j ul oereoetărilor întreprinse in inrberiarul aces-tei construcţii şi care
eSite !format din oemm'klă. de uz casnic smălţuită şi nesm ălţui tă , prove
nrinrl de la vase de diferi•te tipuri, ceramică ornamentală (cahle smălţuite
şi nesmă:J.ţuite, cu reprezentări flomle, geomet.rlce, heraldice şi zoomorfe)
şi mo nede a.
J O parte din rezultatele cercetărilor arheologice întreprinse aici, vezi la Al.
Artimon şi C. Eminovici, in Carpica, X, 1978, p. 271 şi urm.
2 Ibidem.
3 In rindurile de faţă ne ocupăm numai de tezaurul monetar descoperit aici.
Rezultatele inte�N!le ale cercetărilor arheologice vor face obiectul unui studiu in
tocmit de Al. Artimon şi C. Eminovici.
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Brmtre descoperirile de valoare eXJOepţională ·efectuate aici menţio
năm un valoros te7aur foa-mat mn 42 monedie din atllr 4. Monedele s-au
găsit la baza construcţiei, pe podeaua ei, fiind acoperi•te cu moloz, piatră, cărămidă şi mortar (fig. 1).
,
Cele 42 monede , în ·greutate totală de /46,00 grame şi cu un titlu
al aurului de 983o/00 sint duoaţi veneţieni de aur (�hini numiţi de la
1 535), emişi de dogi i veneţieni din vee.curile XVI-XVII : LO!renzo Priuli,
Gerohamo Pduli, Alois Mocentgo I , Selba:stiano Venier, Nicola da Ponte,
Pasoale Cigogna, Marina Grîmani, Leonardo DoDJato, Giovani Bembo, An
tonio Ptriuli �i Fnancesco Erizzo.
Dăm mai jos descrierea monedelor din tezaur :

I. Emisiuni de la Lorenzo Priuli (1 556-1 559)

1 . Av. LAV. PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele îngenunchiat spre
stinga primind dlrapelul de la Sf. ManC'U, în picioare , nimbat.
Rv. SIT T. XPE. Q. TV. REGIS. ISTE DUCAT. Isus Hristos, nimbat,
in picioare intr-o aureolă eliptică, în in�iorul căreia sint 1 2 stele,
şase in s•tinga şi şase in dreapta (fig. 2/1 ).
AV. Ţechin, D=21 mm ; G-=3,47 g ; N.P . . p. 259, nr . 4, tabel XXIX/4r.

2. A versul
A V.

şi reversul

ca la nr. 1 .

Ţechi n , D=20,5
II.

mm ;

G=3,48 g .

Emisiuni d e la Gerolamo Priuli (1 559- 1 567)

:J . Av. HIE PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele ingenunchiall spre
stinga primind drapelul de la Sf. Marcu , in picioare nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
nimbat, în pi.cioalre într-o aureolă eliptică, in interiorul cilreia sint 1 4
stele, şa.pte î n stinga şi şapte in dreapta (fig. 2/2).
AV. Ţech in , D-20,5 mm ; G=3,48 g ; N.P., p. 276, nr. 4, tabel XXX/ 1 .

III.
4.

Emisiuni de la Alois Mocenigo 1 ( 1 5 70-1 5 77)

Av. ALOY. MOCE. S.M. VENE /1 DVX. Dogele ingen.unchJat spre
stinge primind drapelul de 1a Sf. Marcu, în picioare nimbart..
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
Mmbat, in picioare intr-o e.ureolă eliptică, in inJterioruJ căreia sint 1 3
stele, fii8Se in stinga �i şapte in dreapta (fig. �3).
AV. Ţechin, D=20,5 liUl1 ; G=3,48 g ; N.P., p. 3 1 6 , nr. 1 1 , tabel
XXX/2.

5. Aversul ca la n.r. 4. Reversul •ca 1a nr. 4, 11'Wllai că are 12 stele, şase
in stînga şi şase in dreapta.
AV. Ţechin, D=20 mm ; G=3,47 g.

4 Tezaurul se aflA in colecţia Muzeului de istoric din Bacău şi est.e inrecistrat
la nr. inv. 18709-187�.
5 Pentru identificarea monedelor am folosit pe N icola Papadopoli, Le monete
di Ve nezia, Venezia, 1893, vol. II (se va prescurta N. P.). De asemenea, am folosit şi
pe A. Eniel şi R. Serrure, Traite de mumismatlque du moyen 31e, vol. III, Pa
ris, 1905.
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G. A versul şi �ersul ca la
A V . Ţechin, D=20,5 mm

7.

nr. 4.
; G=3,48 g.
Aversul oa 1a nr. 4 . Reversul oa ],a nr . 4, numai că sint 12 stele, şase
în stînga şi şase in dreapta.
A V. Ţechin. D=20,5 mm ; G=3,48 g.

IV Emisiuni de la Sebastiano Venier (1 577-1 578)

SEB. VENERIO. S.M. VENET 1/D VX. Dogele îngenunchiat spre
s tinga primind drn.pelul de la Sf. Mla.reu, în picioare nimbat.
Rv. SIT. T. X.PE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, în picioare, ·într-o aureolă eliptică, in interiorul cărei a sint 1 2
stele, şase in s-tinga ş i � în dreapta (fig. 3/1 ).
A V. Ţechin, D=20,5 mm ; G-=3,49 g ; N.P., p. 34 1 , nr. 5, tabel

H. Av.

XXXIV'12.

V. Emisiuni de la Nicolo da Ponte (1 5 78-1585)

NlC DE PONTE. S.M. VENET /l DVX. Dogele ingenunchi.a.Jt
Slpi'e stîn� primind drapelul de tl.a Sf. M.arou, .in picioare nimbat.

!l . A \" .

Rv. SIT. T. �PE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nilmbat, in picioare, intr-o aureolă eliptică , in interiorul căreia sint
1 4 s !Jele, şapte "in �;tînga şi şapte in dreapta (fiog . 3/2 ) .
AV. Ţechin, D=20,5 m.m ; G==-3,47 g ; N.P., p. 358, nr. l şi 3, tabel
XXXV/6.
1 0. Av. NIC. DE PON. S.M. VENET /,1 D VX . Restul oa la 11'!'. 9 .
Rv. Ca la nr. 9.
, \ V Ţechin, D=20 mm ; G=-.1,47 g.

VI. Emisiuni de la Pascale Gigogna (1 585-1 595)
11.

PASC. CICON. S.M. VENEr /IDVX. Dogele ingenunchiat spre
de la Sf. ·Ma.reu.. .în picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Isus Hristos,
ni)nbat, in pkjioare, intlr-o .aureolă eliptică, in interiorul căreia sint
1 9 stele, nouă in stinga, nouă in dreapta şi una sub picioarele lui sus
1\.v .

stinga primi.nd dx1apelul

( fig. 3/3) .
AV. Ţechi n , D=20,5 mm

XXXVII/10.

;

G=-3,40 g

;

N.P., p. 393, nr. 1 tabel

1 2. Av. Ca la nwnărul 1 1 .

SIT. T . XPE. DAT. Q . TV. REGIS. ISTE. DVCAT. Ca la numărul
1 1 , numai că, sînt 1 7 stele, opt in stin,Et'8, opt in dreapta şi una sub pi
cioarele lui Iisus.
/\.V. Ţechi n , 0=20,5 mm ; G=-3,48 g.

Rv.

11
la m.mărul 12.

1 :3 . Av. Ca la numărul
Hv. Legenda ca

AV. Ţechi n, D=-20,5 mm ; G=3,48 g .
numărul l i .
Rv. Totul ca 1a nUll"lărul 1 1 .
AV . Ţechin, D=-20,5 mm ; 0=3,48 g.

H. Av. Ca la
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15. Av. Ca Ja n'UIIllălrul 1 1 .
Rv. SIT. T . XPE. DAT. Q . TV. REGIS. ISTE. DUC. Ca la numărul 1 1 ,
numai că sinlt 1 5 stele, şapte î n stinga, şoapte i n dreapta şi una sub pi
cioarele lui Iisus.
AV. Ţechin, D-=20,5 mm ; G=3,48 g.
1 6. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numănl.l 1 1 , numai că sîntt 1 8 stele, opt i n stinga, nouă in
dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.

AV. Ţechin, D==20,5 mm ; G=3,48 g.
1 7. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Oa la numărul I l , numai că sînt 1 7 stele ,opt in stSnga, opt in
dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.

A V. Ţechin, 1)...2..:. 0,5 mm ; G=3,48 g.
18. Av. CICONI. S.M. VENET '// DVX. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numărul 1 7 .
AV . Ţechin, D-=20,5 mm ; G=3,48 g.
1 9. Av. Ca la numărul 1 1 .
Rv. Ca la numă'rlll 1 2.
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
VII.

Emisiuni de la Marina Grimani (1595-1 606)

20. Av. MARIN GRIM. S.M. VENET /fDVX. Dogele ingenunchiat spre
stin�a primind drapelul «fu •la Sf. Miarcu, în picioare, ni.mbat.
Rv. SIT T. EXPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCA. Isus Hristos, nim
bat, în pidoaa-e , înbr-o 131Ureolă eliptică, în in1eriorul căreia sint 1 5
stele, şapte i n stinga, şapte i n <h-eapta ş i una sub pi-cioarele lui lsm;
(fig 4/1).
AV. Ţechin, D=21 rnm ; G=3,48 g ; N.P., p. 435, nr. 1 .
2 1 . Av. Ca la nurnărul 1 9.
R v. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Ca l a numărul
1 9, numai că sint 16 stele, şapte in stinga, opt in dreapta şi una sub
picioarele lui I isus .
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
22. Av . MARI. GRIM. S.M. VENET // DVX. Oa J.a numărul 19.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUC. La fel ca la nu
mărul 1 9, numai că sint 17 stele opt i n stinga, opt în dreapta şi una
sub picioarele l u i I isus .
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; G=3,48 g.
23. Av. Oa la num·ărul 1 9.
Rv. Ca la numărul 20, numai că sint. 19 stele, nouă în s tinga , nouă
în dreapta şi una sub picioarele lui Iisus.
Av. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
24. Av. Ca la numărul 1 9.
Rv. Ca la nu măru l 1 9.
AV. Ţechin, D=21 mm ; G=3.47 g.
25. Arv. Ca 1a I1IUiil1lărul 19.
Rv. Ca la număirul 20 numai că sinrt 17 stele, opt in stinga, opt în
,
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dreaplla ,şi una sub picioarele �ui Isus.
A V. Ţech in D=2 1 mm ; G=3,48 g.
,

26. Av. Ca la număr-ul 1 9 .
Rv. SIT. T. XPE. DA:T. Q. REGIS. ISTE. DVC. Oa la numărul 2 1 .
AV. Ţechin, D=-20,5 rnm ; 0=3,48 g.
27. Av. Oa la numărul 1 9.
Rv. Oa la numărul 20.
AV. Ţechin, D=20,5 mm ; 0=3,48 g.
28. Av. Ca la nwnărul 1 9 .
R v . SIT. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. I n continuare ca
la num ărul 2 1 .
Av . Ţech i n , D=21 mm ; 0=3,48 g.
29. Av. Ca la nr. 1 9.
Rv. Ca La numărul 1 9.
A V. Ţechin, 0=21 mm ; G=3,49 g.
:JO. Av. Ca la nwnărul 1 9 .
R v . Oa la nll.l!mă:I1ul 20 nu mai că si nt 16 stele, opt i n stinga şi opt in
dreapta.

:n .

AV. Ţechin, D=20,5 rnm ; G=3,48 g.
Av. Ca l·a numărul 1 9, nurnla.i că literele

d i n legendă sint mult

şterse.

Rv. Ca Ja numărul 22, numai că sint 1 9 stele, opt i n stinga, zece in
dreapta şi una sub picioarele lui Isus.
A V Ţechin, 0=20 mm ; G=3,4 7 g.
:12. Av. Ca Ia nwnărul 1 9.
Rv. Ca l:a numărul 26, nu:mlai că sint 1 4 stele, IŞICISe in stinga, şapt;e i n
dreapta şi una sub picioarele lui Isus.
AV Ţech in , D=2 1 mm ; G=3,48 g.

VIII. Emisiuni de la Leonardo Dona.to (1 606- 1 6 1 2)
:JJ. Av. L EON . DONAT. S.M. VENET

// DVX.

Dogele îngenunchiat

spre

stinga primind dmpelul de la Sf. Marcu, in picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, in picioare, intr-o aureolă eliptică, in interiorul căreia sint 1 9
stele nouă la stinga, nouă J.a dreapta şi una sub picioarele lui Isus
(Hg. 4/2).
A V. Ţechin, D 2 1 mm ; G=3,48 g.
Av. LEON. DONA. S.M. VENET // DVX. Ca la numărul 33.
,

=

:� 1.

Rv. Ca

l a n umărul 33.

IX. Emisiuni de la Giovani Bembo ( 1 6 1 5-1 618)
:J :> .

Av. 10. BEMBO. S. M . VENET //DVX . Dogele ingenunchiat spre
stinga primind drnpelul de la Sf. Mareu, în picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT Q TV. REGIS. ISTE DUCA. Isus Hristos, nimbat,
in picioare, <intr-o .aureolă eliptică, i n .interiorul căreia sînt 1 7 stele,
opt in stînga, opt in dreapta şi una sub picioarele lui Isus (fig. 4/3).
AV. Ţechin, D=2 1 rnm ; G =3 . 4 9 g.
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X. Emisiuni de la Antonio Priuli ( 1 6 1 8-1 623)
36. Av. ANT. PRIOL. S.M. VENET // DVX. Dogele ingenunchiat spre
stinga 1primind dnl:pelul de la Sf. Marcu, in picioare, nimbalt.
Rv. SIT. T. XPE. DA·T. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hri.stai
nimbat, 'in picioare, intr-<> aureolă eliptică, in in·teriorul căreia sint
1 5 stele, şoapte in stinga, şapte în dreapta şi una &Ub picioarele 1ui
Isus (fig. 5/1).
.
AV. Ţechin, D-=21 tmm ; 0=3,47 g.
37. Av. Ca la numărul 36.
Rv. Ca 1a nwnăn.ld. 36, nwnai că sint 16 stele , şapte în stinga, �pte în
dreapta, una deasupra capului lud. Isus şi •una sub picioorele lui Isus.
AV. Ţechin, D-20,5 mm ; 0=3,48 g .
XI. Emisiuni de la Francesco Erizzo ( 1 63 1 - 1 646)
38. Av. FRANC. ERIZZO. S.M. VENET // DVX. Dogell! ingenunchiat spre
stânga primind dmpelul � la Sf. MMcu, in picioare, nimbat.
Rv. SIT. T. XPE. DAT. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCAT. Isus Hristos,
nimbat, in picioare, intr-o aureo.lă eliptică, in interiGrul căreia sint
1 8 stele, opt in stinga, QPt .in dreapta, una deasupra capului lui Isus
şi una sub picioarele lui Isus (fig. 5ffl.).
AV. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
��9. Arv . FRANC. ERIZ. S.M. VENET // DVX. Ca la numărul 38.
Rv. SIT. T. ::;5U>E. DArr. Q. TV. REGIS. ISTE. DUCA. Ca la numărul
38, numai că sint 20 de stele, nouă in stînga, nouă in dreepba, una
deasUipra capului lui Isus şi tma sub piciOia:rele lui Isus
Av. Ţechin, D=21 mm ; 0=3,48 g.
4 0. Av. Ca La nlllilărul
ll
38
Rv. Ca la numărul 39.
AV. Ţechin, D=-21 mm ; G=3,48 g.
41 . Av. Ca la numărul 39.
Rv. Ca la nu.mărul 38, numai că sint 1 8 stele, opt in stinga, opt in
dreapba, una dleasupra capului lui ISUIS şi una sub picioarele lui I5'\J..o;; .
AV. Ţechin, D-=21 mm ; G=3,48 g.
42. Av. Ca La numărul 38.
Rv. Ca la numărul 38, lliUTJlla.i că sint 16 stele, şapte în stînga, şapte
i n dreapta ,una deasupra capului lui Isus şi alta sub picioarele lui
Isus.
A V. Ţechin, D=21 mm ; G=3,48 g.
Din analiza tezaurulud descris mai s'US, reiese că cea mai veche mo
nedă a fost emi!Să dle dogele veneţian Lorenzo Priuli, între anii 1 55fi1 559 şi cea ma!i. nouă monedă a fost emisă de Francesco Erizzo înobre
ani i 1631-1646.
Ducaţii ve.neţieni de aur aJU avut o cirou1aţie intensă în ţările ro
mâ ne . Menţionăm faptul ·că datorită cali1ăţii sale excepţionale - aUJr 24
oarate, gre'Uibate constantă de 3,55 g, d'UOatul veneţian a rămas moneda
forte a i n1rregului bazin răsăritean al Mării Mediterane �i in Levant vreme
de citeva veacuri. De �a 1535 duoatul veneţian apare sub denumirea -de
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ţechin şi oa pătnm.s in Moldovla şi Ţ.ara Românească, pe dr>wnurile de co
merţ cu Orientul, iar ân Transilvania, din Europa Centrală 6.
In Moldova, dtJcalbu1. veneţian, apare in documente sub denumirea de
zl<Jt tătăresc, i,;a,r ·pînă 1a 1 625, satele şi !bunurile funciare se vindeau nu
mai in schimbul un01r swne plătite in zJ.oţi tă'tăreşii, denumire datorată
provenienţei lor, intTUCit ernu �(�!duşi aici de către negustorii care veneau
din hanetrul H� de A'Ulr.
De5coperirile făcute in ţlara noastră de monede şi tezaure mone'ba.re
in oare să fie �i dtlloaţi. veneţieni sint mre. Menţionăm găsirea. la Brăieşti
(jud. Botoşani) a 'lliliUi rtJemur in care s-au -aflat duoaţi veneţieni de aU!r,
d a.r din -secolul al XIV-lea 7• De t8:9emenea, la Galaţi s-a descoperit un te
;:aul·, in care, pvinrtre monede erau şi 5 dooaţi (ţechini) de aur de la
dogii Alois Mocenigo I şi Plasca:J.e Cigogna 8.
lll'tr-'lln tezaur de Ja Hodora - judeţul �i, s...;a găsi.t şi un ţech in de
aur de l.<a doge le Oarlo ContoarinJi. (1651-1 655) 9• Un alt tezaur in oare
s-<au risH monele emibe de dogi i veneţieni e şi cel de la Cotnari (jud.

Iaşi) io.

Descoperirea acesW.i tezarur de aur, cu monede emise de dogii vene
ţieni, aruncă o lu.rn1nă nouă l<lSUpra ciroulJaţiei intense a acestei monede
în ţaoo noastmă. E)l atestă legăturile oomeroiale existente in această v reme
între Moldova şi ţările europene.

A.<;.tfel, in secolele XVI-XVII Molldova intreţin ea re1aţid comerciale
cu Veooţia, expomnd aoolo vite, piei de animale, ceară şi aducind
S'tofe srumpe, mărbăs"lE"i şi alte abi'E!C'te de lux.
Din documenrtlele vremii reiese a.dlli vilbatea infloritoare pe oare Mol
dova o intreţ;i.nea cu Veneţl:a. Intr-un doownent din 1 559 se relata că Ve
neţia î-5i proct.Ja"8 din Moldova 1 5-20.000 boi 11 .

!1 i

La 1 584 un negustor moldovean a 1mimis in Veneţia un vas incărcat
1 2.000 piei de andmale, ceară, lină şi alte mărlwi., oore urmau să fie
vindute acolo, iar in schimb trebuia să cumpe11e mărfuri i1ta.lieneşrti nece

ou

curţi:i domneşti t2.
Co� cu Veneţia continuă şi in secolUl al XVII-lea. La incepu.
tl.ll aoestui veac italitan:ul Baul Min:io propune cumpă:mrea de cai in Mol
dova pentru nevoile Ve neţiei 13.
lntr-un memariu din 1 630 se ;mată looal.iltăţile unde trebuia să se
oprească cirezile ou boi in ldrumul spre Veneţia •�.

sare

6 Octavian Iliescu, Moneda in România, Bucureşti, 1 970, p. 48.
7 Octavian I liescu, SCN, 1, Buc., 1957, p. 463-464.
8 Ibidem, p. 464.
9 Ibidem, p. 465.
10 Paraschiva Stancu, Un tezaur de aur din secolul al XVII-lea descoperit la
Cotnari, in Muzeul Naţional, Il, Buc., 1975, p. 407.
11 Lia Lehr, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei in a doua j umătate a se
colului XVI şi prima jumătate a secolului XVII, in Studii şi materiale de istorie
medie, voi. IV, 1 960, p. 279.
.12 Ibidem, p. 280.
13 Ibidem, p. 280.
14 Ibidem, p. 630.
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O problemă im.poi'Itantă este aceea a calculării valorii te�urului
descris mai sus. VW.oarea monedlelor din temur, calculate după rapor
tul 1 ducat - 200 aspri .ar reprezenta o sum ă destul de î nsemnată pen 
tru acea vreme. După acest calcul ar remdta că valoar-ea •tO'I:al.ă a tezauru
lui l1.0Stlru in IB5pri, s-er ridiloa la suma de 8400 asp!Ti.
Studierea unor documente pnivind unele 'VÎillzălri de bunuri .sau tJran
rocţii <JOmeiN:!iale ce aJU loc în veaouJ. al XVII-lea ne permite să ne face'l'Tl
o idee despre oeea ce se putea cumpăra cu această sumă.
In această weme o oaie Vlalore 200 aspri, un cal 1 9'95 aspri, un obroc
de griu valOI'la 90 aspri, iar un poloiboc de miere valora în anul 1 667, 10
galibeni (2000 aspri). Ptreţul unui parc wria intre 266-399 aspri ta.
De asemenea din doownente �rezu:Uă �i care era preţul păsărilm- in a
d<YI.IIa jumă'tarbe a veacul'tlii al XVII-lea. Astfel, o •găină costa 1 0 aspri, o
gîscă 33 aspri, iar o cureă 44 aspri 16.
Din exemplele de lllli8Ji s.us ne putem face o imagine :asupra Vtalorii
tez.mJrului

nostru.

Ceroelt.ări le arheoilogice întreprinse în această zonă au dovedit că te
Ml.lll"'Ul aparţinea unui boier. De alrtlfel cons.trucţ.ia 1n cauză făcea parte
din tr-'Ul'l complex �parţinind un� curţi •bo iereşti.
Din anialdza unor documente, rezultă că în veooul al XVII-lea stăpinea
aceste pămintru.ri, logofătul Moldovei .Ştefan Dumitraşcru., tatăl domn1toru
lui Gh. Ştefan. De altfel, in apropierea locului �Ceroetait de noi, se află
ctitloria acesbui logofăt, biSerica Rădea.na, ridicată lia anul 1 628.
Rezultatele arheologice ne demonstrează că această construcţie a fost
distrusă printr-un puternic !incendiu in a doua ju.mătarbe a veacului al
XVII-lea, iar proprieltairul ei n...a mai avut rtimpul necesar să�i ridice
tuată avuţia. In acest mod e�licăm şi prezenţa tezaurului descoperit in
una din încăperile construcţiei, pe podeaua ei.

Analm inrtreprin.să asupra acestui

te.mur ne

doved�te prezenţa

pe

tetrdtoriul Moldovei a unor n:wneroase monede de a'l.llr veneţiene, men
ţionabe de .altfel şi in docwnentel'e vremii.
In conclu:llie menţionăm că cercetările w-heologice intreprinse in co
muna Ştefan rel Mere au contribuitt la clarificarea unor date istorice
privitoare La civilimţia materială şi spilritU&ală din veacurile XVI-XVII,
cit şi la circulaJtlia monetară din Moldova acelor vremuri.

UN TRESOR MONETAIRE D'OR DU XVI-e 
XVII-e SIECLE DECOUVERT DANS LE VILLAGE
ŞTEFAN CEL MARE, DISTRICT DE BACAU
Resume

Dans cet article l'auteur presente un tresor monetaire du XVI-e-XVII-e
siecle decouvert dans le village Ştefan cel Mare, departement de IBacău, il
occasion recherches arch�logiques du 1978.
15 Lia Lehr, Comerţul Ţărti Româneşti şi Moldovei in a doua jumătate a SP
colului al XVII-lea, In Studii, Revista de istorie, 1, tomul 21, 1968, p. 32.
16 Ibidem, p. 30.
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Le tresor est forme par 42 monnaies en or emises pour Republique de
Venise.
Les monnaies sont emises de les doges Lorenzo Priuli (1556-1559), - 2
zeechino, Gerolamo Priuli (1559-1567) - 1 zeechino, Alois Mocenigo 1 (15701577) - 4 zeechino, Sebastiano Venier (1577-1578) - 1 zeechino, Nicolo da Ponte
(1578-1585) - 2 zeechino, Pasoale Cigogna (1585-1595) - 9 zeechino, Marino
Grimani (1595-1606) - 13 zeechino, Leonardo Donato (1606-1612) - 2 zeechino,
Giovanni Bembo (1615-1618) - 1 zeechino, Antonio Priuli (1618-1623) - 2
zeechino, Francesco Erizzo (1631-1646) - 5 zeechino.
La plus ancienne monnaie du tresor est un zeechino emis par Lorenzo
Priuli (1556-1559), pour Venise et la plus recente monnaie est emise par Fran
cesco Erizzo (1631-1646), pour Venise.
P.ar la suite, l'auteur se rederent a la criculation monnaies venetiene en ()Il"
de la Moldavie cn XVI-e-XVII-e siecle et a la valeur du tresor .:le village
Ştefan cel Mare.

LEGENDE DES FIGURES

Fig. 1 . - Le plan general a recherches arheologiques entreprises dans 1978, de
Village Ştefan cel Mare avec looalisation du tresor.
Fig. 2. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or a Lorenzo Priuli ; 2. Zeechino d'or
a Gerolamo Priuli ; 3. Zeechino d'or ă Alois Mocenigo I.
Fig. 3. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Sebastiano Venier ; 2. Zeechino
d'or ă Nicolo da Ponte ; 3. Zecchino d'or ă Pasquale Cicogna.
Fig. 4.
Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Marino Grimani ; 2. Zeechlno
d'or ă Leonardo Donato ; 3. Zeechino d'or â Giovanni Bembo.
Fig. 5. - Monnaies du tresor. 1. Zeechino d'or ă Antonio Priuli : 2. Zeechino
d'or ă Francesco Erizzo
-
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Planul general al săpăturilor arheologice efectuate in
Ştefan cel Mare, cu localizarc<l tezaurului.
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1978, in comuna

1

Fig. 2
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Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Lorenzo Priuli ; 2. Ţechin
de aur de la Gerolamo Prlull ; 3. Ţechin de aur de la Alois Mtr
cenigo I.
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Fig. J . - Monede din tezaur. 1. Ţechin de

aur de la Sebastiano Venier ; . ·2. Ţe
chin de aur de la Nicolo da Ponte ; 3. Ţechin de aur de la Pascale
Cigogna.
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Fig. 4

-

Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Marino Grimani ; 2. Ţechin
de aur de la
Leonardo Donato ; /3.http://cmiabc.ro
Ţechin de aur de la Giovanni Bembo.
http://www.cimec.ro
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Monede din tezaur. 1. Ţechin de aur de la Antonio Priuli ; ·2. Ţechin
de aur de la Francesco Erizzo.
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