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STUDIUL ȘTANȚELOR SAU ANALIZA STILISTICĂ?
STUDIU DE CAZ: BATEREA MONEDELOR DACICE
MIT BARTKRANZAVERS / TOC-CHERELUȘ
Corina Toma
Abstract
The article presents the minting process of the Mit Bartkranzavers/TocChereluș coins through the perspective of the links between dies and of the stylistic
relationships. The dies used to strike the coins were identified with the help of the
photography and digital drawing. In interpreting the links between the dies, we
have used graphic representations (diagrams) and stylistic links, for the
observation of which we resorted to the comparison by superimposing the images.
The results differ from the conclusions drawn from typological classification,
created based on the stylistic analysis and visual comparison of the coins, which led
to the arbitrary grouping of coins and the creation of inexistent varieties.
The diagram of the dies takes the shape of a discontinuous chain, composed,
for each variant, of several sequences represented by groups and pairs of isolated
dies. For a plausible ordering, we have resorted to stylistic analysis and, starting from
the features of the monetary effigy, we have tried to establish relationships meant to
unite these independent sequences. The stylistic relation-ships created a network
that divides the Mit Bartkranzavers / Toc-Chereluș – common variety coins into two
distinct series. Dies from the second series served as a model for issues that complete
the corpus with new pairs of dies, which open the perspective on how the transition
was made from the common variety to the Pecica variety. The coins of the transition
variety identified in the archives of auction houses blur the break between the
common variety and the Pecica variety, suggested by the structure of the hoards and
the location of the discoveries. The different style, the metallographic structures, the
distribution and the chronological succession of the varieties constituted arguments
for the hypothetical identification of two workshops, in the sense of different
craftsmen, without being able to exclude the change of the geographical location.
Key words: Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș type coins, study of dies,
typological classification, stylistic relationships, minting process.

În ședința Societății Numismatice Române din aprilie 2021 am susținut o
comunicare legată de metodele folosite de numismați atunci când își propun să deslușească
modul de desfășurare a procesului de batere a monedelor. Pentru a ne prezenta punctul de
vedere am ales monedele dacice de tip Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș, propunând o
comparație între rezultatele studiului ștanțelor și cele obținute, cu câteva decenii în urmă,
prin analiza stilistică. Articolul de față este o transcriere a acestei comunicări, în care am
înfățișat scenariul baterii monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș, așa cum rezultă el la
finalul studiului ștanțelor realizat pentru monedele variantei comune ce compun tezaurul de
la Feniș (Toma, Mărginean 2021) și pentru cele ale variantei Pecica din tezaurul cu același
nume (Toma 2019). Legătura dintre cele două variante monetare, nedocumentată de
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descoperirile consacrate, este clarificată cu ajutorul exemplarelor de tranziție identificate în
arhivele caselor de licitație.
Studiul ștanțelor și rezultatele obținute
Studiul ștanțelor este o metodă veche, dar, în cazul monedelor Mit Bartkranzavers
/Toc-Chereluș, ca urmare a neajunsurilor tehnicii de batere și stării de conservare a
pieselor (Pl. 1), încercarea de a identifica, cu ochiul liber, ștanțele folosite nu a dat rezultate.
Imaginile monetare slab diferențiate, amprentate inegal și superficial pe o pastilă subțire,
de formă convex-concavă, turnată dintr-un aliaj sărac în argint, ce a predispus monedele
procesului de coroziune, ne-a determinat să recurgem la ajutorul fotografiei și desenului
digital. Desenele realizate în programul Corel Draw X3 conturează imaginea amprentată pe
suprafața pastilei monetare de ștanța propriu-zisă, astăzi pierdută, pe discul căreia
imaginea respectivă fusese gravată în negativ și în oglindă. Desenele, care reprezintă în fapt
ștanțele, sunt imagini compozite, adeseori incomplete (Pl. 2). Din cauza baterii defectuoase
și a acțiunii agenților de coroziune, chiar și în cazul ștanțelor pentru care am avut la
dispoziție câteva zeci de monede, imaginea nu a putut fi reconstituită în întregime. În
procesul de reconstituire a ștanțelor, suprapunerea imaginilor-contur a permis
identificarea elementelor grafice neclare și excluderea anomaliilor determinate de uzura
reliefului, coroziune, bateri duble etc. (Pl. 1), comparația a facilitat înlăturarea greșelilor
făcute în etapa examinării vizuale, când, spre exemplu, am identificat o singură ștanță, deși
erau ștanțe diferite, sau ștanțe diferite, deși era vorba de una singură. Procedeul a dus la
lărgirea eșantionului de lucru, prin introducerea în analiză a unor monede respinse inițial,
fapt semnificativ având în vedere numărul relativ mic al monedelor Mit Bartkranzavers
/Toc-Chereluș cunoscute.
Metoda descrisă a fost folosită în două studii independente. Primul studiu a vizat
monedele Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș - varianta Pecica din descoperirile de la Pecica,
Chereluș, Arad și Mehadia (Toma 2019). Din cauza imaginilor monetare slab diferențiate –
prin modificări aduse formei, poziției sau dimensiunii elementelor compozite, a numărului
mic de monede, a stării fragmentare și a suprafeței puternic corodate nu s-a ajuns la
rezultate concludente. Pentru cele 43 de monede avute la dispoziție au fost identificate cinci
ștanțe de avers (A1-A5), dar numărul ștanțelor de revers a rămas incert, fiind identificate cu
claritate două dintre ele (R1-R2). Adăugarea a două monede identificate în arhivele caselor
de licitație1 au oferit, în asociere cu una dintre ștanțele de avers deja cunoscute (A1), o nouă
ștanță de revers (R3), diagrama baterii variantei Pecica fiind formată dintr-un grup de
ștanțe și o pereche izolată (Pl. 6/„varianta Pecica”).
Cel de-al doilea studiu a vizat monedele Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș –
varianta comună din tezaurul de la Feniș (jud. Arad). Eșantionul mărit – au fost cercetate
471 de monede – a permis realizarea unui studiu al acestora, divizat în identificarea
ștanțelor și interpretarea relațiilor dintre ele, în scopul clarificării modului în care s-a
desfășurat procesul de batere. Pe parcursul analizei au fost adăugate alte trei monede găsite
în arhivele caselor de licitație2, care au dus la completarea corpus-ului ștanțelor cu trei
perechi de ștanțe inedite (Toma, Mărginean 2021 subcapitolul 5.3, pl. 82). Prima parte a
studiului s-a finalizat cu alcătuirea unui corpus format din 24 de ștanțe de avers și 27 de
Auctionshaus H.D.Rauch GmbH, licitația nr. 79, lot 2027, 17 noiembrie 2006
(https://www.acsearch. info/search.html?id=337388); Roma Numismatics Ltd., licitația nr. 17,
lot 152, 28 martie 2019 (https://www.biddr.com/auctions/ romanumismatics/browse?a=494&l
=505469) (accesate în 09.05.2020).
2 Classical Numsimatic Group, nr. 723200 (6 decembrie 2020) și 723883 (27 decembrie 2000)
(http://www.wildwinds.com/coins/celtic/eastern/transylvania/t.html); Heidelberger Münzhandlung
Herbert Grün e.K., licitația nr. 63, lot 18, 15-16 mai 2020 (https://www.numis bids.com/n.php?p=lot
&sid=719&lot=18) și Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitația nr. 63, lot 19, 15-16 mai
2020 (https://www.numisbids.com/n. php?p=lot&sid=719&lot=19) (accesate între 9-13.01.2020).
1
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ștanțe de revers. Legăturile create între ștanțele de avers de ștanțele de revers comune le-au
împărțit în două categorii: a) grupuri formate din perechi de ștanțe (fiecare cu două sau trei
ștanțe de avers) și b) perechi avers-revers izolate. Pentru a facilita interpretarea legăturilor
dintre ștanțe am apelat la reprezentări grafice (diagrame), care au adus în atenție problema
ordonării ștanțelor în cadrul grupului și pe aceea a grupurilor și a perechilor de ștanțe în
cadrul procesului de batere (Pl. 3).
În interiorul grupurilor, legăturile create de ștanțele de revers comune indică
relații de timp strânse, dar ordonarea lor, în ciuda apelului la analiza stilistică, a rămas,
de cele mai multe ori, nerezolvată. Analiza reprezentărilor monetare din perspectiva
„stilului” nu a oferit o direcție clară de evoluție, în sensul unei degenerescențe „stilistice”,
menită a facilita ordonarea cronologică a ștanțelor. Compararea digitală a imaginilor
(prin suprapunere imaginilor-contur peste imagini pline) a arătat că efigiile se compun
din părți independente – elemente grafice ce redau ochiul, părul, barba etc., fiecare cu
variante de redare ușor diferite, care, combinate aleatoriu, au dat naștere unor portrete
greu de diferențiat (Pl. 4). Variantele au apărut ca urmare a gravării manuale a ștanțelor,
fără folosirea, în ciuda asemănărilor izbitoare, a unor poansoane pentru formele simple și
repetitive (globulele, ornamentele semilunare sau lanceolate) și fără apelul la matrițemamă, dispunerea elementelor grafice în câmpul monetar variind de la o ștanță la alta.
Înrudirile sunt evidente, dar analiza stilistică nu a permis ordonarea cronologică a
ștanțelor în cadrul grupurilor, căci, spre exemplu, efigii repartizate în grupe diferite
prezintă apropieri stilistice (e.g. Pl. 4/ștanțele A4, A6 și A9) sau, invers, efigii unite
printr-o ștanță de revers comună, aflate într-o strânsă relație de timp, diferă ca manieră
de reprezentare (e.g. Pl. 4/ștanțele A5, A6 și A7). În situația dată, în ordonarea ștanțelor
în cadrul grupului, am acordat rolul de indicatori cronologici caracteristicilor de natură
tehnică, i.e. retăierile și uzura progresivă a ștanțelor. În puținele cazuri în care ele au fost
identificate (e.g. cazul grupului A1-A2-A3), reprezentarea grafică a legăturilor dintre
ștanțe a permis construirea unor scenarii privind ordinea intrării în folosință a ștanțelor
(Pl. 5 a-b).
Prin prisma acestei abordări, diagrama ștanțelor folosite pentru baterea
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună se prezintă sub forma
unui lanț discontinuu, format din diagramele celor șase grupuri de ștanțe și cele opt
perechi izolate (Pl. 3). Discontinuitatea lanțului și numărul mare al perechilor izolate
pot fi consecința unui corpus incomplet3, motiv pentru care, reluând analiza stilistică a
reprezentărilor monetare, am încercat să stabilim înrudiri menite să unească aceste
secvențe independente. Înrudirile stilistice identificate, prin aceeași metodă a
comparației prin suprapunere a imaginilor, au creat rețele care au împărțit secvențele
lanțului discontinuu în două serii distincte (Pl. 6/„varianta comună”).
În prima serie, grupurile și perechile de ștanțe au fost așezate pe două coloane.
Prima coloană este formată dintr-un grup de trei ștanțe de avers (Pl. 6/grupul A1-A2A3), înrudite stilistic și legate între ele prin ștanțe de revers comune. Două dintre
ștanțele de avers s-au dovedit a fi ștanțele „prototip” (A1 și A3)4. Coloana a doua este
Potrivit informațiilor publicate în anii '80, tezaurul de la Feniș ar fi conținut peste 600 de
monede (Chirilă et alii 1987 55), din care au fost recuperate 471 de monede, cele 21 de ștanțe de
avers fiind identificate pe 373 de monede, iar cele 24 de ștanțe de revers pe 323 de monede,
restul monedelor având o stare de conservare improprie analizei imaginii.
4 Plasarea monedelor bătute cu aceste ștanțe la începutul procesului de batere este susținută de
rezultatele analizelor metalografice, care au indicat un conținut ridicat de argint, care scade pe
parcursul procesului de batere (Constantinescu et alii 2020 54, 57/tab.1; Munteanu et alii 2020).
Conținutul sporit de argint a fost observat de Chirilă et alii, dar interpretarea este diferită: „De
remarcat că piesele variantei F sînt din argint de calitate bună, ceea ce le deosebește net de
majoritatea monedelor tezaurului. Ele sunt lucrate îngrijit, cu ștanțe bine executate și monedele
3
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formată din efigiile apărute sub influența directă a celor două ștanțe „prototip” (e.g.
A12, A13, A19, A15, A10), efigii care, la rândul lor, au influențat gravarea unor ștanțe
noi (e.g. A14, A18), înrudite prin acest filtru cu efigiile „prototip”. Așezarea grupurilor și
a perechilor de ștanțe din a doua coloană nu este una cronologică.
Seria a doua este formată din două grupuri de ștanțe și două perechi izolate,
cărora le aparțin cea mai mare parte a monedelor din tezaurul de la Feniș (Pl. 6/
„varianta comună”). Între efigiile seriei secunde există strânse legături stilistice, care pot
indica, alături de numărul mare de monede păstrate, o batere intensă, de scurtă durată.
Legătura dintre cele două serii este firavă, fiind dată de asemănări stilistice vagi (între
ștanțele A18 și A8), care sugerează o întrerupere intervenită în procesul de batere.
Potrivit legăturilor dintre ștanțe și rețelelor create de înrudirile stilistice este
posibil ca baterea monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună din
tezaurul de la Feniș (jud. Arad) să se fi desfășurat în două etape, fără ca durata
intervalului scurs între ele să poată fi precizată. După toate probabilitățile, ștanțele de
avers s-au înlocuit una pe cealaltă, lungimea lanțurilor și înrudirile stilistice dintre
ștanțe repartizate în grupe diferite sugerând, pentru fiecare serie, o batere de durată
relativ scurtă.
Analiza stilistică și clasificarea tipologică
În studiul dedicat tezaurului de la Feniș am constatat că tipologiile făcute pe baza
analizei stilistice ridică probleme, validitatea observațiilor fiind condiționată de acuratețea
imaginii și de răbdarea privitorului. În cazul monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș,
modificările aduse imaginii monetare s-au dovedit a fi greu de distins. De multe ori,
diferențele sesizate nu reprezintă criterii reale de departajare, căci ele s-au dovedit a fi
consecința baterii defectuoase sau a coroziunii avansate, care au dus la dispariția sau
estomparea unora dintre elementele care compun imaginea monetară. În studiul ștanțelor
am plecat de la clasificarea pe grupe și variante propusă pentru monedele din primul lot al
tezaurului de la Feniș (Chirilă et alii f.a.), în prezentarea corpus-ului făcând trimiteri la
raporturile stilistice și cronologice stabilite de editori.
În clasificare tipologică, considerându-se că reversul a rămas identic, departajarea
monedelor a fost făcută în funcție de trăsăturile feței (forma și dimensiunile nasului și ale
bărbiei, forma arcului gurii, forma buzelor etc.), apreciindu-se că restul elementelor: liniile
care redau părul care cade pe frunte, patrulaterul și semicercul cu capetele îngroșate din
dreptul feței, spirala de pe tâmplă, smocurile bărbii și frunzele de lauri rămân neschimbate
(Chirilă et alii f.a. 17). Judecata a fost de ordin estetic: tipul aversului evoluează în sensul
unei simplificări a trăsăturilor feței, a reducerii dimensiunilor acestor trăsături, a stilizării
și, uneori, a schematizării lor (Chirilă et alii f.a. 17). În urma analizei stilistice a efigiilor
monetare, cele 127 de monede Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș – varianta comună au fost
împărțite în nouă grupe tipologice, unele cu o singură variantă, altele cu trei, șapte sau opt
variante, fiecare variantă reprezentând o ștanță de avers (Chirilă et alii f.a. passim; Chirilă
et alii 1987 55). Ideea degenerării treptate a imaginii monetare a condus la plasarea
grupelor și variantelor într-o construcție filiativă, căreia i s-a dat o dimensiune temporală,
variantele monetare fiind plasate pe axa mai devreme/mai târziu, mai vechi/mai recente.
Între variantele cele mai vechi și cele mai recente au fost așezate variantele rămase, ca
derivate direct unele din altele sau create unele sub influența celorlalte, fără a exclude
existența unor faze intermediare care nu apar în tezaur. În situația derivării directe, s-a
considerat că raportul cronologic se stabilește de la sine. În caz contrar, precizările de ordin
cronologic întâmpină dificultăți, chiar și atunci când e vorba de variante care, deși aparțin
înșile prezintă un grad mai mic de uzură, ceea ce contrastează iarăși cu gradul mai înaintat de uzură
al majorității monedelor tezaurului. Și acest din urmă fapt pledează pentru o datare mai recentă a
monedelor acestei variante” (Chirilă et alii f.a. 4/Grupa II, 11/Grupa VIIF).
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aceleiași grupe, nu derivă direct una din alta sau prezintă căi diferite de dezvoltare a
prototipului grupei, reprezentat prin varianta A (Chirilă et alii f.a.: 18).
La începutul procesului de batere au fost plasate Grupele IV, VIIA și VIIIA,
adică ștanțele de avers A8 și A10, iar la finalul procesului Grupa II, adică ștanța A2 (Pl.
7)5. Monedele bătute cu ștanța A8, nerecunoscute ca atare, au fost repartizate în
Grupele IV, VIA-D și VIIID, în ultimele două, alături de monede bătute cu ștanțele A5,
A7, A9 și A18. Ștanța A18 aparține primei serii și realizează, printr-o vagă înrudire
stilistică cu ștanța A8, legătura cu seria a doua (Pl. 6). Alte două monede bătute cu
ștanța A18 au format Grupa VIIIF, considerată a deriva, printr-o fază intermediară, din
Grupa VIIIA, adică din aversul A10, însă efigiile A10 și A18 nu sunt apropiate stilistic
(Toma, Mărginean 2021 Pl. 75/a). Între ștanțele A8 și A9 există o legătură stilistică,
întărită de reversul comun R15 (Toma, Mărginean 2021 Pl. 74/a). Ștanțele A5 și A7 se
înrudesc stilistic și împart ștanța de revers R9, dar nu au nici o legătură cu ștanța A8
(Toma, Mărginean 2021 Pl. 72/b).
În schema propusă de Chirilă et alii, ștanțele „prototip” A1 și A3 se dezvoltă, prin
faze intermediare, din ștanța A10 (Pl. 7). Monedele bătute cu ștanța „prototip” A3 au fost
repartizate în Grupele I, VIIC, VIG, și IXC, în ultimele două grupe alături de monede bătute
cu alte ștanțe. Grupa I (formată dintr-o monedă bătută cu ștanța A3) a fost caracterizată ca
fiind dificil de plasat (...) poate fi în același timp foarte veche și foarte recentă, fiind legată
prin derivare sau influență de Grupa VIIF, în care au fost incluse monede bătute cu ștanțele
A1, A6 și A12, monede bătute cu ștanțele A1 și A12 formând și Grupa VIIG (Chirilă et alii
f.a. 17-18). Între ștanțele A1, A3, A10 și A12, atribuite primei serii, există legături stilistice
multiple (Pl. 6 și 7; Toma, Mărginean 2021 Pl. 72/a, 74/b). Aversul A6 aparține seriei
secunde. Monede bătute cu această ștanță formează Grupa VIIIB, considerată a deriva
direct din Grupa VIIIA, alcătuită din monede bătute cu ștanța A10. Aversul A6 nu „derivă
direct” din aversul A10, dar se leagă stilistic de aversul A9 atribuit grupei VIIIC, legătură
observată de Chirilă et alii care au stabilit o derivare directă între variantele VIIIB și VIIIC
(Pl. 7; Toma, Mărginean 2021 Pl. 73/b). Alte monede bătute cu ștanța A9 au fost distribuite
variantelor B, D și E ale Grupei VII, în prima dintre ele alături de piese bătute cu ștanța
A10, dar între cel două ștanțe nu există o legătură stilistică, ștanța A9 aparținând, alături de
ștanța A6, seriei secunde (Pl. 6). Monedele bătute cu ștanța „prototip” A1 au fost împărțite
între Grupele VIIF și VIIG, alături de monede bătute cu ștanțele A6 și A12. La fel ca și în
cazul ștanței „prototip” A3, înrudirea este valabilă numai în cazul ștanței A12 (Toma,
Mărginean 2021 Pl. 72/c, 78/a).
Conform diagramei legăturilor dintre ștanțe și a înrudirilor stilistice identificate
în urma comparației prin suprapunere a imaginilor, ștanțele A8 și A10 nu sunt nici
contemporane și nici cele mai vechi: ștanța A10 apare sub influența ștanței „prototip”
A1 și aparține primei serii, iar ștanța A8 aparține seriei secunde. Ștanța A8 poate fi
caracterizată ca fiind cea mai veche în raport cu seria a doua. Procesul de batere a
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș din tezaurul de la Feniș fiind deschis de
ștanțele „prototip” A1 și A3 ale primei serii. Procesul de batere nu s-a încheiat cu Grupa
II, căci moneda atribuită a fost bătută cu ștanța A2, strâns legată de ștanța „prototip”
A1, atât prin reversul comun (R2), cât și stilistic prin prezența aceleași trăsături
distinctive: trei globule poziționate la baza șuviței ce coboară de-a lungul frunții (Toma,
Mărginean 2021, pl. 72/a).
În concluzie, încercarea de a stabili corespondența dintre grupele tipologice și
corpus-ul ștanțelor a scos la iveală erori de identificare, care au dus la crearea unor
Pentru a putea compara schema de batere propusă în urma analizei stilistice cu diagrama
ștanțelor am transpus în formă grafică ordonarea cronologică a grupelor și variantelor
identificate de Chirilă et alii (Pl. 7).
5
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variante inexistente și la gruparea arbitrară a monedelor (Toma, Mărginean 2021 tab.
3). Atribuirea monedelor bătute cu ștanțe diferite aceleiași variante și împărțirea
monedelor bătute cu aceeași ștanță în grupe și variante diferite invalidează tipologia
propusă și anulează ordonarea cronologică. Deși există cazuri în care legăturile stilistice
identificate cu ochiul liber au fost întărite de comparațiile digitale și legăturile dintre
ștanțe (e.g. relația dintre ștanțele A1 și A10, A12 și A13, A14 și A15), schema de batere
propusă pe baza analizei stilistice nu este valabilă, rețelele create de legăturile stilistice,
în fapt remarcabila unitate în ceea ce privește stilul observată de editori, contrazicând
ipoteza unui atelier de mari proporții, cu un număr mare de meșteri monetari, fiecare
cu stil propriu (Chirilă et alii 22-23, Chirilă et alii 1987 55).
Schema de batere a tipului monetar Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș
În deslușirea procesului de batere a monedelor de tip Mit Bartkranzavers/TocChereluș, relația dintre cele două variante iconografice este deosebit de importantă. Studiul
ștanțelor sugerează că baterea monedelor atribuite variantei comună s-a desfășurat în două
etape, urmate de baterea variantei Pecica, între cele două variante neexistînd vreo legătură
ce ține de procesul de batere. Exemplarele de tranziție identificate în arhivele caselor de
licitație, absente din descoperirile consacrate, completează schema de batere a acestui tip
monetar, căci unele au apărut sub influența ștanțelor din seria secundă a variantei comune,
iar altele vor da naștere tipului de avers specific variantei Pecica (Pl. 7/variantele de
tranziție). Monedele atribuite variantei Pecica se disting prin maniera de reprezentare a
efigiei și prin modificările aduse imaginii de revers, unde, sub burta calului, apare un cerc
cu o globulă la mijloc6, iar coama este redată prin liniuțe mărginite de o linie arcuită, ce
înlocuiesc reprezentarea prin globule specifică variantei comune (Pl. 8).
Aceste elemente definitorii pentru reversul variantei Pecica apar pe emisiunile de
tranziție (Toma, Mărginean 2021 Pl. 84, 87). Unele dintre ele combină aversul specific
variantei comune – asemănarea cu aversul A8, respectiv A4 mergând până la identitate –
cu un revers cvasi-similar perechilor acestor ștanțe de avers (R14 și R15, respectiv R6),
căruia i s-au adăugat elementele menționate (pl. 9/A22-R25; A24-R27; Toma, Mărginean
2021, pl. 84-86)7. Altele combină aversul specific variantei Pecica cu un revers în continuă
transformare, care asociază elemente întâlnite spre finalul perioadei de emitere a variantei
comune cu cele specifice exemplarelor de tranziție (Pl. 9/A28-R31, A29-R32; Toma,
Mărginean 2021, pl. 87). Rolul acestor exemplare de tranziție în schema de batere a
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș este esențial, căci ele realizează legătura
dintre cele două variante monetare, plasând varianta Pecica spre finalul procesului de
batere.
În concluzie, potrivit combinațiilor dintre ștanțe și înrudirile stilistice, monedele
atribuite variantei comune a tipului Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș formează două serii
monetare distincte. În seria secundă apar emisiuni care prezintă schimbări intervenite în
Adăugarea cercului cu o globulă la mijloc reamintește relația tipului monetar Mit
Bartkranzavers/Toc-Chereluș cu monedele emise în teritoriul scordisc; Acesta este prezent, în
locul călărețului, pe monedele scordisce de tip Sirmium, de unde a fost preluat de una din
variantele tipului hibrid Crișeni Berchieș faza b – Sirmium, prototipul imitațiilor Mit
Bartkranzavers / Toc-Chereluș (Toma 2020).
7 Classical Numismatic Group, licitația nr. 41, lot 64736, 29 octombrie 2001 (http://www. wildwinds
.com/coins/celtic/danube/Gobl_269.txt); Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitația
nr. 63, lot 20, 15-16 mai 2020 (https://www.numisbids.com/n. php? p=lot&sid=719&lot=20). În
martie 2019, moneda a apărut pe site-ul casei Fritz Rudolf Künker GmbH&Co. KG, licitația nr. 318,
lot 46 (https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=3024& lot=46); Gorny&Mosch Giessener
Münzhandlung GmbH, licitația nr. 261, lot 19, 4-5 martie 2019 (https://issuu.com/gorny_und_
mosch/docs/gm_auktion_261_katalog) (accesate în 13.01.2020).
6
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iconografia reversului, preluate de exemplarele de tranziție, cărora le-au servit drept model
(Pl. 6). Emisiunile de tranziție estompează ruptura dintre varianta comună și varianta
Pecica, sugerată de structura și locul de descoperire al tezaurelor, care împart cele două
variante între Depresiunea Crișului Alb și zona Mureșului Inferior (Toma Mărginean 2021
subcapitolele 7.1 și 7.2). Iconografiile distincte și prezența selectivă în tezaure a monedelor
variante Pecica au determinat-o pe Iudita Winkler să presupună că baterea monedelor Mit
Bartkranzavers/Toc-Chereluș a avut loc în ateliere monetare diferite (Winkler 1968 83, 85,
99). În sprijinul acestei supoziții vin și analizele metalografice realizate, în paralel cu
studiul ștanțelor, pe monede aparținând ambelor variante, ale căror rezultate au relevat
folosirea unor aliaje diferite (Constantinescu et alii 2020; Munteanu et alii 2020). Baterea
monedelor Mit Bartkranzavers/Toc-Chereluș se prezintă a fi una lineară, cu serii și
întreruperi care îi conferă un caracter ușor discontinuu, dar exemplarele de tranziție și
asocierea celor două variante în compoziția tezaurului de la Chereluș (Winkler 1968),
sugerează decalaje cronologice imperceptibile, baterea nefiind de lungă durată.
Funcționarea a două ateliere monetare, în accepțiunea de gravori diferiți, este verosimilă,
fără a exclude – dacă ținem seama de distribuția geografică a descoperirilor –, chiar și
schimbarea locației geografice.
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Planșa 8 – Monede aparținând variantei Pecica a tipului Mit Bartkranzavers / TocChereluș. Ștanțele de avers și de revers.
Plate 8 – Coins belonging to the Pecica variant of Mit Bartkranzavers / Toc-Chereluș
type. The obverse and reverse dies.
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Plate 9 – Coins belonging to the transition variety of the Mit Bartkranzavers / TocChereluș type.
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Diagrama nr. 1

Diagrama nr. 2

- retăierea ștanței A1 și principiul
reprezentării unei ștanțe o singură dată,
căci ea trebuie să corespundă corpus-ului,
creează o diagramă cu întretăieri ale liniilor
de legătură care îngreunează interpretarea;

- renunțarea la posibilitatea retăierii ștanței
A1 înlătură necesitatea ordonării ștanțelor
de revers R1, R2 și R3, soluție care trebuie
exclusă, având în vedere că nu poate fi vorba
de o deteriorare a suprafeței monedelor, de
vreme ce, modificarea apare în același loc pe
ambele piese;

Diagrama nr. 3
- ștanțele de avers așezate pe două rânduri
redau ipoteza, puțin probabilă, a folosirii în
paralel, măcar pentru o perioadă, a ștanței
A1 (retăiată) cu ștanța A2, reversul R2
făcând parte dintr-un „set comun de ștanțe”;
- folosirea simultană a două ștanțe de
avers nu poate fi legată, necondiționat,
de intensitatea producției monetare, căci,
numărul mic de monede atribuite perechii
de ștanțe A2-R2 conduce spre ideea utilizării
accidentale a acesteia;
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Diagrama nr. 4
- utilizarea ștanței A3 înaintea ștanței A1
este dictată de caracteristicile ștanței de
revers R3, care în asociere cu ștanța A1
(retăiată) prezintă urme de uzură (ciobire),
inexistente în cazul monedelor bătute cu
perechea de ștanțe A3-R3;

Diagrama nr. 5
- potrivit uzurii ștanței R3, ștanța A3
precede intrarea în uz a ștanței A1 (retăiată);
- deoarece ele împart reversul R3, reiese că
perechea de ștanțe A1-R1 a fost întrebuințată
înainte sau în paralel cu A3;
- în reprezentarea grafică, perechea A1-R1
apare ca o pereche de ștanțe izolată, cu o
poziție incertă;
- ștanța A2, ce împarte cu ștanța A1
(retăiată) reversul R2, a înlocuit ștanța A1
(retăiată);
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TEZAURUL MONETAR DE LA FUREȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ
Dragoș Măndescu, Ioan-Andi Pițigoi
Abstract
The paper presents a monetary hoard made up of Roman Republican and
early Imperial denarii discovered by chance in the summer of 2020, with the
metal detector, in a forest from Furești village (Dobrești commune) located in the
hilly area of Argeș County. The discovery was followed by a test excavation, which
revealed the existence in that place, on the top of the hill, of an ancient pathway
used since prehistory and marked in the field by a row of tumulus graves dating
back probably from the Bronze Age. The hoard, consisting of 25 denarii issued
between 140-13 BC, is discussed in the context of the other archeological and
numismatic findings of the micro-region, with which it has many similarities,
such as the hoards from Cetățeni, Strâmba, Valea Nenii and Voineşti.
Key words: Roman Republican denarii, hoard, Late Iron Age settlement,
Argeș County, monetary circulation.

În numărul anterior al Cercetărilor Numismatice (XXVI, 2020), publicam un
tezaur de denari romani descoperit în martie 2019, în majoritate cu detectorul de
metale şi completat în urma unui diagnostic arheologic intruziv, pe dealurile de la
răsărit de satul Valea Nenii, comuna Priboieni, judeţul Argeş (Măndescu et alii 2020).
La ceva mai mult de un an de la această descoperire (iulie 2020) şi la mai puţin de 4 km
către nord (Fureşti, comuna Dobreşti, judeţul Argeş), un alt lot de monede de acelaşi fel
cu cele de la Valea Nenii (denari romani republicani, cu excepţia unei piese imperiale
timpurii) era dat la iveală tot cu ajutorul detectorului de metale şi tot de acelaşi
descoperitor. Similitudinile dintre cele două situaţii ne-au dus iniţial cu gândul că am
putea avea de a face cu două loturi ale aceluiaşi tezaur, însă cercetările de teren ce au
urmat au infirmat acestă prezumţie, în mod evident fiind vorba de două tezaure
distincte, chiar dacă extrem de apropiate cronologic şi teritorial1.
Ca şi tezaurul de la Valea Nenii, cel de la Fureşti este alcătuit dintr-un lot iniţial
descoperit cu detectorul de metale şi dintr-un lot recuperat în urma evaluării arheologice
intruzive ce a urmat. La începutul lunii iulie 2020, domnii Mihai Carpo şi Silviu-George
Roşu descopereau cu ajutorul detectorului de metale 15 monede romane – 14 denari
republicani (nr. 1, 3-5, 7-8, 12-13, 15, 17, 19, 21-23) și un denar imperial timpuriu (nr. 24)
– „într-o pădure din comuna Beleţi-Negreşti, jud. Argeş”. Monedele au fost predate de
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descoperitori Direcției Județene pentru Cultură Argeș, de unde au fost preluate de
Muzeul Județean Argeș și înregistrate în colecția numismatică2.
După parcurgerea etapelor administrative și obținerea autorizației de cercetare în
teren, am procedat la efectuarea unui diagnostic arheologic intruziv pe locul descoperirii
celor 15 monede, cu scopul verificării existenţei vestigiilor arheologice sau a oricărui tip
de context în perimetrul respectiv. În demersul nostru, având în vedere necesitatea
recuperării altor posibile monede din tezaur, am solicitat și am primit autorizarea
folosirii detectorului de metale al instituției.
Autorii descoperirii ne-au condus în punctul respectiv, ocazie cu care am
constatat că locul în care au fost găsite monedele este Pădurea Furească de pe Dealul
Secăturile, deal ce desparte satul Fureşti, comuna Dobreşti (la nord-vest), de satul
Bujoi, comuna Bogaţi (la sud-est), la altitudinea de 416 m. Punctul descoperirii aparține
teritorial de satul Fureşti, comuna Dobreşti, foarte aproape de hotarul cu comuna
Beleţi-Negreşti, dar şi de cel cu comuna Bogaţi (Pl. 1). Terenul este împădurit cu specii
de foioase, coborând în pantă accentuată către sud-sud-est, către o râpă ce constituie
hotarul cu comuna vecină, Beleţi-Negreşti. La nord de locul găsirii monedelor trece
drumul forestier utilizat în prezent şi care asigură accesul dinspre satele Fureşti,
comuna Dobreşti (aflat la nord-vest) şi Suseni, comuna Bogaţi (aflat la sud-est); acest
drum forestier este o ramificație spre sud din DC 58. Pădurea este delimitată la vest de
cursul de apă denumit Valea Mare (Pârâul Grecilor), afluent al Râului Cârcinov de pe
partea stângă, iar la est de un torent anonim. Principalele puncte de reper sunt satul
Fureşti, situat la 1.2 Km către nord-vest de locul descoperirii şi râul Cârcinov, care
curge la circa 1.4 Km către vest.
Conform descoperitorilor și a verificărilor la fața locului (urmele intervenţiilor
în teren pentru scoaterea monedelor erau încă evidente la data diagnosticului nostru),
monedele nu au fost găsite grupat, ci răspândite pe o zonă aproximativ ovală, orientată
nord-sud, cu diametrele de 3 x 2 m. Excepție a făcut o piesă (nr. 15), găsită izolat, la
circa 8 m distanţă către sud-vest. Toate monedele au fost găsite la adâncimi reduse,
cuprinse între -0.1 şi -0.3 m.
O periegheză amănunţită făcută în zona descoperirii nu a dus la evidențierea
vreunei urme de amenajare de habitat, fortificaţie etc., întregul areal fiind împădurit.
Există însă foarte bine marcat în teren (și pe planurile directoare de tragere, de altfel),
pe culmea pădurii, aproape de punctul în care monedele au fost găsite (la nord, est şi
vest de acesta), un grup de 17 tumuli ce se întind pe circa 500 m pe direcţia nord-est–
sud-vest (Pl. 2). Tumulii sunt unitari ca aspect, cu un diametru de circa 15-18 m şi
înălţimea de maximum 1 m. Zece dintre aceştia formează un şir evident, la vest de locul
descoperirii tezaurului. Celelalte şapte movile alcătuiesc o grupare la nord şi est de
tezaur. Unul dintre tumulii din capătul sud-vestic al șirului este afectat de drumul
forestier care îl suprapune parţial, iar un alt tumul din gruparea estică prezintă urmele
unei intervenţii masive în zona sa centrală (jaf?). Cel mai apropiat tumul faţă de
punctul descoperirii monedelor se află la circa 30 m către nord—nord-est (Pl. 3).
Atribuim prezumtiv aceşti tumuli epocii bronzului. Dispunerea lor aproximativ liniară
pe coama pădurii pare a marca traseul unui drum de plai utilizat în preistorie, poate
chiar joncțiunea a două trasee ce converg către punctul în care şi tezaurul a fost găsit.
După cercetarea de suprafaţă, am executat un sondaj arheologic pe locul
descoperirii monedelor. Pentru început, am trasat o secţiune de 10 x 2 m, orientată nordnord-vest – sud-sud-est, amplasată pe pantă, la 4 m distanţă către sud de marginea
Adresăm mulţumiri domnilor Mihail Carpo (cel care a descoperit și tezaurul de la Valea Nenii)
și Silviu-George Roşu pentru predarea monedelor Direcţiei Judeţene de Cultură Argeş şi pentru
ajutorul dezinteresat și eficient pe care ni l-au acordat pe durata cercetării de teren.
2
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drumului forestier, jumătatea sudică a secţiunii suprapunând cea mai mare parte a
urmelor intervenţiilor făcute pentru scoaterea monedelor de către cei doi descoperitori.
Ulterior, am extins sectorul sudic al acestei secţiuni atât către est cât şi către vest, prin
câteva casete adiacente, suprafaţa unitară cercetată însumând 42 m2 (Pl. 4). Adâncimea
la care săpătura a fost sistată a fost de -0.4 / -0.45 m, în stratul geologic (pământ brungălbui), fără ca vreo urmă de intervenţie antropică să fie identificată.
Săpătura nu a confirmat vreo urmă de habitat sau alt context, solul fiind uniform,
cu o nuanţă brun-gălbuie (sol de pădure tipic), fără departajări de straturi şi fără
depuneri antropice. Câteva fragmente de lemn carbonizat au fost găsite în colţul de nordest al suprafeţei cercetate, la adâncimea de -0.16 m. Am căutat să înțelegem rostul acestor
fragmente de lemn carbonizat și să determinăm posibila lor relație cu monedele găsite la
mai puțin de 2 m distanță către sud. Au fost prelevate câteva fragmente pentru datare
radiocarbon a acestor urme de lemn carbonizat, însă rezultatele obținute pe o probă
reprezentativă (Poz-134492) au infirmat orice legătură cu epoca monedelor. Lemnul ars
data dintr-o perioadă recentă (1674-1943, probabilitate de 95.4%), cel mai probabil din
deceniile de la mijlocul sec. al XIX-lea.
Săpătura noastră a dus la descoperirea altor monede ce ţin de lotul găsit cu
detectorul de metale. În stratul unitar de sol de pădure, la adâncimea de -0.3 m,
răspândite în sectorul sudic al secţiunii iniţiale, au fost descoperiţi trei denari romani
republicani (nr. 6, 10, 20). În casetele adiacente, de-o parte și de alta a secţiunii iniţiale,
au fost descoperite răspândite alte şase monede (cinci denari romani republicani – nr.
2, 11, 14, 16, 18, și un denar din seria emisiunilor imperiale timpurii augusteice – nr.
25), la adâncimi reduse, cuprinse între -0.23 m şi -0.35 m. O altă monedă republicană
(nr. 9) a fost găsită izolat, la 3 m către vest de sectorul nordic al secţiunii iniţiale, la -0.2
m adâncime, în urma procedării la o scanare finală a suprafeţei cu detectorul de metale.
De asemenea, tot cu detectorul de metale, a fost descoperit un mic fragment dintr-un
denar ce făcea parte din lotul inițial (nr. 5), la numai -0.05 m adâncime, la mai puţin de
1 m în afara capătului sudic al secţiunii (probabil din pământul aruncat din săpătură).
Prin urmare, în sondajul diagnosticului arheologic au fost descoperiți alţi zece
denari romani (nouă republicani şi unul imperial timpuriu), precum și un fragment
dintr-o monedă găsită anterior. Diagnosticul arheologic a întregit tezaurul găsit
întâmplător, alcătuit acum din 25 de piese şi a fost în măsură să furnizeze date
importante despre condiţiile, cronologia şi contextul descoperirii.
Starea de conservare şi integritatea monedelor din acest tezaur sunt foarte
diferite. Unele dintre ele (în majoritate dintre cele mai vechi emisiuni) sunt tocite,
intens circulate (nr. 1, 6, 8-9, 20), altele sunt numai uşor tocite (nr. 2-3, 7, 14, 17-18,
22), iar cele mai recente piese sunt aproape necirculate, cu detaliile perfect vizibile (nr.
10, 19, 21, 23, 24-25). Şapte monede sunt fragmentare, rupte sau tăiate din vechime (nr.
4-5, 12-13, 15-16, 22). O treime din piesele ce alcătuiesc lotul (opt monede – nr. 1, 9, 1415, 17, 20-21, 23) prezintă o serie de mărci (diverse forme: X, , F întors, I Π, ○) și alte
intervenții (câte două mici tăieturi) dispuse de fiecare dată, fără excepție, în zona
centrală a aversului.
Legat de contextul descoperirii, considerăm că tezaurul nu a fost îngropat,
depus sau ascuns în cadrul unei aşezări, fortificaţii sau altei forme de habitat. Prezenţa
lui în Pădurea Furească se leagă de drumul de plai ce a fost utilizat încă din preistorie,
cum lasă să se înţeleagă şirul de tumuli din epoca bronzului ce îl mărginesc, și care a
funcționat, cum se vede, și in perioada protoistorică. Drumul forestier actual, care
probabil suprapune în cea mai mare parte sectorul de drum cu origini preistorice, îi
prelungește funcționalitatea până astăzi. Avem de a face cu un tezaur monetar legat
tocmai de acest sector de drum de plai, pierdut sau ascuns de posesorul său (membru al
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uneia din comunităţile geto-dacice din zonă), în condiţii necunoscute, cândva către
ultimul deceniu al erei vechi (după ultima monedă, Octavian Augustus, 13 a.Chr.).
Tezaurul de la Fureşti contribuie la completarea peisajului arheologic al celei
de-a doua epoci a fierului în zona de dealuri situată la circa 20 km est de Piteşti. În
acest micro-areal al bazinului Cârcinovului, descoperirile (în special de factură
monetară) ce trebuie atribuite culturii geto-dacice clasice sunt abundente: monede
autohtone la Beleţi, Dobreşti şi Priboieni, monede Macedonia Prima şi Thasos la Bogaţi
şi Suseni, emisiuni Dyrrachium la Priboieni, aşezare cu denari romani republicani şi
imperiali timpurii la Valea Nenii (Măndescu et alii 2020 66-67, pl. 5/2). Cu toate
acestea, un centru geto-dacic cu adevărat important în zonă, în jurul căruia ar putea
gravita toate aceste descoperiri, încă lipseşte din repertoriul arheologic.
Acest tezaur se adaugă grupului relativ compact de tezaure monetare romane ce
se încheie cu emisiuni augusteice, înşiruite pe o distanţă de circa 40 km de-a lungul văilor
Cârcinovului (Valea Nenii) şi Dâmboviţei (Voineşti, Strâmba şi Cetăţeni) (Pl. 5), a cărui
importanţă am subliniat-o recent (Măndescu et alii 2020 67-69). Tezaurul de la Fureşti,
cu cea mai târzie piesă emisă în anul 13 a.Chr (nr. 25, Pl. 7/25) nu face altceva decât să
întărească relevanţa acestui nucleu de descoperiri extrem de clar patricularizat prin
apropierea cronologică a ultimei monede: 16 a.Chr. la Voineşti, 13 a.Chr. la Cetăţeni şi
Valea Nenii (Știrbu 1978 90, nr. 4; Mitrea, Rosetti 1974 32, nr. 124, pl. 6/124; Măndescu
et alii 2020 65, nr. 17, pl. 4/17) şi 11/9 a.Chr. la Strâmba (Mitrea 1958 144, nr. 211, pl.
12/211). Cu aceste ultime monede grupate compact în intervalul a numai câtorva ani (din
16 a.Chr. până în 11/9 a.Chr.), trei dintre ele (denarii finali de la Cetăţeni, Valea Nenii şi
Fureşti) emise în acelaşi an 13 a.Chr., ba chiar, în două din cele trei cazuri (Cetăţeni şi
Valea Nenii), aparţinând aceleiaşi emisiuni augusteice bătute de magistratul Antistius
Reginus (RIC 410, pl. 4, fig. 17), tezaurele monetare de pe văile apropiate ale Dâmboviţei
şi Cârcinovului par să-și fi avut obârșia într-o sursă comună şi să fi luat calea acestor
ţinuturi geto-dace din dealurile înalte ale Munteniei în aceleaşi împrejurări.
Nu mai revenim asupra întregii argumentaţii, discuţia în acestă problemă fiind
făcută recent, la momentul publicării tezaurului de la Valea Nenii (Măndescu et alii 2020
66-69), iar datele nu s-au schimbat de la un an la celălalt. Ba mai mult, după cum
constatăm cu acest nou tezaur, argumentarea concluziilor către care ne îndreptam cu acel
prilej nu numai că nu a fost temperată, ci chiar capătă o relevanță sporită. Să spunem doar
că ne străduiam atunci să contribuim la creionarea a trei factori considerați răspunzători de
apariţia la nord de Dunăre a acestui „val” târziu de loturi monetare încheiate cu emisiuni
augusteice, un fenomen episodic, rupt de trendul obișnuit până atunci și bine individualizat
în tabloul general al tezaurelor de denari romani răspândite în teritoriul dacic, total din
care nu reprezintă mai mult de 15% (Preda 1998 287, 320; Lockyear 1996 388, fig. 14.1;
Părpăuță 2006 140): evenimente militare de felul campaniilor romane la nord de fluviu,
plăți sau stipendii acordate de romani pentru securizarea liniei Dunării sau pentru
obținerea unor „favoruri” armate sau atitudini binevoitoare din partea șefilor locali și unele
evenimente politice importante ale vremii, precum restaurarea Regatului Odris, de care tot
romanii au fost responsabili (Măndescu et alii 2020 69-71).
Scenariile agreate de noi se înscriu în strădania comună a mai multor generații
de numismați și arheologi ai celei de-a doua epoci a fierului, depusă în încercarea
descâlcirii ițelor afluxului imens de denari romani în Dacia pre-romană. Ultima situație
statistică, raportată la nivelul anului 2006 (26842 piese descoperite în 582 puncte –
Părpăuță 2006 138) este, cu siguranță, sensibil depășită astăzi, după ce utilizarea
detectoarelor de metale a căpătat proporțiile cunoscute.
Principalele direcții de interpretare a acestei problematici prinseseră deja
contur cu cinci decenii în urmă, în anii ’70 ai secolului trecut, pe căile deschise atunci
continuând să se avanseze constant, acumulându-se astăzi un număr uriaş de
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contribuţii. Ne limităm aici a marca doar „bornele” reprezentate de punctele de plecare
în această dezbatere. Afluxul de monedă romană la nord de Dunăre a fost explicat în
primul rând din perspectivă comercială, cantitatea impresionantă de denari dând
măsura „volumului de produse dacice cumpărate (s.n.) de negustori în teritoriile
carpato-dunărene spre a fi transportate în Imperiu” (Glodariu 1974 93-99). La volumul
general al resurselor naturale și al produselor dacice „tradiționale” prețuite la export
(sare, aur, grâne, lemn, vite, piei, blănuri, lână, miere, ceară – Glodariu 1977 105-109),
s-a adăugat o componentă particulară, anume tranzacţionarea sclavilor (Crawford
1977). Alte opinii considerau drept surse primordiale de acumulare de monedă romană
mercenariatul şi campaniile de jaf ale dacilor la sudul Dunării, în teritoriile stăpânite
sau controlate de Republica Romană (Chiţescu 1971a). După descoperirea unor ștanțe
monetare ce redau aversul și reversul unor emisiuni romane în situri geto-dacice, s-a
pus tot mai pregnant problema denarilor imitați produși local (Chiţescu 1971b).
Dintre toate aceste construcţii teoretice, cea mai viguroasă critică din partea
literaturii noastre de specialitate a întâmpinat-o cea privitoare la comerţul cu sclavi,
practic fiecare numismat sau arheolog român cu preocupări în acest domeniu simţinduse dator să răspundă la un moment dat, mai ferm sau mai voalat, interpretării propuse de
Michael Crawford. În această opoziţie aproape generalizată ar trebui să vedem mai
degrabă reflexia unui anumit trend ideologic specific epocii, ale cărui consecinţe puteau
merge până la anularea sau obturarea evidenţelor istoriografice (Herodot 5.6.1) şi
epigrafice ce demonstrau că mult înainte de instaurarea dominaţiei romane în zona
pontică, aceasta (incluzând aici şi Dunărea de Jos) își câștigase deja reputația unui
„rezervor remarcabil” de sclavi pentru lumea mediteraneeană (Avram 2007 241; v. și
Scheidel 2011 309-310).
Întorcându-ne la tezaurul nostru şi punându-l în balanţă cu preţurile destul de
însemnate practicate pe piaţa de sclavi în perioada imperială timpurie, aşa cum puţinele
date avute la îndemână (şi nu întotdeauna dintre cele mai certe) permit astfel de estimări
(Scheidel 2005), constatăm că valoarea unui singur sclav s-ar fi ridicat cu mult peste cei
25 de denari. Chiar dacă preţul sclavilor, fluctuant oricum, ar fi înregistrat tocmai atunci
scăderi semnificative, ca nu de puţine ori pe durata Republicii (Scheidel 2005 15-16, nota
52), tezaurul discutat aici, prin cantitatea modestă de monedă ce-l alcătuia, tot s-ar fi
dovedit inadecvat pentru a juca vreun rol pe această piaţă.
De altfel, această consistenţă în general redusă a tezaurelor de la nord de Dunăre
ce se încheie la Augustus, a fost evidenţiată încă de acum 25 de ani, nu mai puțin de o
treime din descoperiri fiind alcătuite din loturi mici de denari, sub 30 de piese (Lockyear
1996 234-246, 388-389, fig. 14/1). Acestui „standard” i se subordonează nu numai
tezaurul de la Furești, cu cele 25 de piese ale sale, ci și cel apropiat de la Valea Nenii,
alcătuit dintr-un lot la fel de redus cantitativ (17 denari). Totuşi, cantitatea monedelor din
aceste loturi contemporane poate fluctua mult, şi chiar pe spaţii mici. De exemplu,
raportate la tezaurul ce face obiectul materialului de faţă, cel de la Voineşti (94 denari
recuperaţi) este de patru ori mai mare, cel de la Cetăţeni de cinci ori (127 denari), iar cel
de la Strâmba număra de nouă sau chiar de zece ori mai multe monede (215 denari
recuperaţi dintr-un total de circa 250).
Problema dacă aceste loturi de denari ce se închid cu monede de la Augustus,
multe din ele cu o consistență redusă, ar putea fi legate de anumite servicii din sfera
militară furnizate de autohtonii nord-dunăreni noii forțe ce se impunea tot mai
autoritar la Dunărea de Jos, rămâne deschisă.
Deși este dificil, dacă nu imposibil, de reconstituit sau măcar de estimat
valoarea monetară reală a serviciilor de mercenariat pe care populațiile barbare cu care
intrau în contact le puteau pune la dispoziția romanilor în anumite împrejurări, am
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putea recunoaște în aceste loturi de denari fracțiuni de stipendium. Cele mai adecvate
valori la care astfel de proporții pur teoretice ar fi de raportat rămân deocamdată
veniturile anuale ale auxiliarilor (trei stipendia), situate între 750 sesterţi (187.5 denari)
și 900 sesterţi (225 denari), sau chiar ceva mai mult (Alston 1994 119, 122), cu care
erau plățiți miles, respectiv eques cohortis în perioada de debut a Principatului (Speidel
2009 357, 359, 380, tabelele 3 şi 7; Speidel 2014 56, tabelul 1).
Nu trebuie omis că în astfel de calcule trebuie ținut seama și de reţinerile de
diversă natură, care cântăreau uşor 40%, putând ajunge chiar şi până la 75%, din plata
anuală a unui soldat obişnuit din armata romană (Speidel 2009 359-360; Alston 1994
121, pentru reţinerile privind hrana cailor; Duch 2017 86), reţineri dintre care măcar
cea pentru hrana zilnică e de bănuit că se aplica şi mercenarilor. Cu atât mai mult
serviciile militare pe care le-ar putea reflecta loturile nord-dunărene de denari ar spori
în consistență.
Elementul definitoriu constitutiv al acestor loturi monetare, denarul în sine,
este un alt indiciu important. Chiar dacă valorile stipendia erau exprimate în sesterţi,
denarul a fost menţinut întotdeauna drept unitatea de bază a plăţilor serviciilor militare
(Speidel 2014 55). Prin urmare, argintul (şi nu bronzul) a constituit mereu, începând cu
mijlocul sec. II a.Chr. (Wolters 2000-2001 579-581, 587), „materia primă” ce lua calea
plăților cu care Roma își recompensa oamenii de arme.
CATALOG
1. C. Valerius C. f. Flaccus, denar republican, Roma, 140 a.Chr.
AR, ↓, 3.00 g, 18 mm, RRC 228/2. Pl. 6, Fig. 1.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat,  în spate, cerc perlat. Două
tăieturi dispuse paralel pe coiful Romei.
Rv. Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta, deasupra F, sub cai F
scris în ligatură, în exergă R.
Stare de conservare: tocită, urme de lovituri din vechime pe avers.
2. Q. Fabius Labeo, denar republican, Roma, 124 a.Chr.
AR, ↘, 3.64 g, 19 mm, RRC 273/1. Pl. 6, Fig. 2.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat, R. în spate,  în față, 
sub bărbie, cerc perlat.
Rv. Jupiter în cvadrigă, spre dreapta, provă dedesubt, în exergă QF, cerc perlat.
Stare de conservare: ușor tocită, circulată.
3. Claudius Apius Pulcher, denar republican, Roma, 110-109 a.Chr.
AR, →, 3.59 g, 16 mm, RRC 300/1. Pl. 6, Fig. 3.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat, cerc perlat.
Rv. Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta,  R în exergă.
Stare de conservare: tocită în dreptul numelui magistratului.
4. Fragment neidentificabil, denar republican, tipologia capul Romei – Victoria în
cvadrigă, Roma, bătută între 144-101 a.Chr.
AR, ↑, 1.71 g, 15x10 mm. Pl. 6, Fig. 4.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat.
Rv. Victoria înaripată galopând spre dreapta în cvadrigă.
Stare de conservare: fragmentară (două bucăți), tăiată din vechime, circulată, se mai
păstrează aproximativ jumătate din monedă.
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5. M. Lucilius Rufus, denar republican, Roma, 101 a.Chr.
AR, →, 2.7 g, 15x10 mm, RRC 324/1. Pl. 6, Fig. 5.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat, înscris într-o ghirlandă de lauri.
Rv. Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta, ținând în mâini hățurile și un bici,
deasupra RF, lipsește exerga cu legenda M.
Stare de conservare: fragmentară (două fragmente), tăiată din vechime și ruptă modern?
Se mai păstrează aproximativ jumătate din moneda originală.
6. D. Iunius Silanus, denar republican, Roma, 91 a.Chr.
AR, →, 3.60 g, 15x17 mm, RRC 337/3. Pl. 6, Fig. 6.
Av. Capul Romei spre dreapta purtând coif înaripat spre dreapta, reprezentat
schematic, cerc perlat. Două mici tăieturi dispuse paralel pe coiful Romei.
Rv. Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta ținând hățurile în mâini, legenda
din exergă DSSF R complet ilizibilă.
Stare de conservare: foarte uzată, formă ușor ovală. Monedele lui Silanus sunt în general
defectuos bătute, cu formă ușor ovală.
7. Caius Vibius C. f. Pansa, denar republican, Roma, 90 a.Chr.
AR, ↓, 3.62 g, 20 mm, RRC 342/5b. Pl. 6, Fig. 7.
Av. Capul laureat al lui Apollo spre dreapta, S în spate, abia lizibile două
cornucopia sub bărbie, cerc perlat.
Rv. Minerva galopând în cvadrigă spre dreapta, în mâini ține hățurile și suliță,
S F în exergă, cerc perlat.
Stare de conservare: urme de tocire în partea inferioară a aversului și în cea superioară
a reversului.
8. C. n. Cornelius Lentulus Clodianus, denar republican, Roma, 88 a.Chr.
AR, ↖, 3.36 g, 18 mm, RRC 345/1. Pl. 6, Fig. 8.
AV: Capul lui Marte spre dreapta purtând coif corintic, suliță în spate, cerc perlat.
RV: Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta, în mâini ține hățurile și o cunună
de lauri,  în exergă, cerc perlat.
Stare de conservare: tocită, batere descentrată.
9. Vergilius, Gargilius și Ogulnius, denar republican, Roma, cca. 86 a.Chr.
AR, ↓, 3.22 g, 20mm, RRC 350A/2. Pl. 6, Fig. 9.
Av. Capul lui Apollo spre dreapta purtând cunună din frunze de stejar, fulger dedesubt,
cerc perlat. Marcă în formă de  întors pe obrazul lui Apollo.
Rv. Jupiter galopând în cvadrigă spre dreapta, în mâini ține hățurile și un fulger, sub
cai un sgraffito din epocă sub formă de lambda (), cerc perlat.
Stare de conservare: revers tocit, mică ruptură în flan.
10. Q. Antonius Balbus, denar republican serat, Roma? sau monetărie mobilă din
timpul războiului cu Sulla, 83-82 a.Chr.
AR, ↓, 4.00 g, 18 mm, RRC 364. Pl. 6, Fig. 10.
Av. Capul laureat al lui Jupiter spre dreapta, în spate, în spate S.
Rv. Victoria galopând în cvadrigă spre dreapta, în mâini ține cunună de lauri și frunză
de palmier, dedesubt , în exergă Q R scris în ligatură, cerc perlat.
Stare de conservare: bună, detalii perfect vizibile.
11. C. Marius C.f. Capito, denar republican serat, Roma, 81 a.Chr.
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AR, ←, 2.94 g, 15x20 mm, RRC 378/1a. Pl. 6, Fig. 11.
Av. Bustul drapat al lui Ceres spre dreapta,  .
Rv. Persoană care ară pământul cu un plug tras de doi boi, R  în exergă.
Stare de conservare: ruptă în momentul descoperirii.
12. A. Postumius A.f. Sp. n. Albinus, denar republican serat, Roma, 81 a.Chr.
AR, ↓, 2.77 g, 12x18 mm, RRC 372/1. Pl. 6, Fig. 12.
Av. Bustul drapat al Dianei spre dreapta, tolbă și arc pe umeri, deasupra bucranium
(cap de bovideu).
Rv. Personaj în togă spre stânga, în mână ține un aspergilium deasupra unui altar
aprins, în dreapta S , lipsesc legenda S  și taurul din stânga unde
moneda este ruptă, cerc perlat.
Stare de conservare: ruptă din vechime, se mai păstrează doar jumătate din monedă.
13. C. Naevius Balbus, denar republican serat, Roma, 79 a.Chr.
AR, →, 1.53 g, 18x12 mm, RRC 382/1b. Pl. 7, Fig. 13.
Av. Capul cu diademă al lui Venus spre dreapta, S în spate.
Rv. Victoria înaripată galopând în trigă spre dreapta, legenda din exergă 
ilizibilă.
Stare de conservare: ruptă din vechime, se mai păstrează doar jumătate din monedă.
14. Tiberius Claudius Nero, denar republican serat, Roma, 79 a.Chr.
AR, ↙, 3.77 g, 18 mm, RRC 383/1. Pl. 7, Fig. 14.
Av. Bustul Dianei spre dreapta cu părul strâns în coc și tolbă de săgeți pe umăr, S în
față, cerc perlat. Marcă în formă de ↖ pe obrazul Dianei.
Rv. Victoria înaripată galopând în bigă spre dreapta, în mâini ține hățurile și o frunză
de palmier  dedesubt, în exergă D.
Stare de conservare: ușor tocită.
15. L. Aemilius Lepidus Paullus, denar republican, Roma, 62 a.Chr.
AR, ↓, 3.06 g, 18 mm, RRC 415/1. Pl. 7, Fig. 15.
Av. Bustul drapat al Concordiei purtând diademă, orientat spre dreapta, împrejur
legenda SDSRD scrisă cu litere globulare, cerc perlat. Marcă
în formă de  pe obrazul Concordiei.
Rv. Personaj în togă în dreapta (figura lui Aemilius Lepidus Paullus), tropaeum în
centru, în stânga trei captivi simbolizând pe regele macedonean Perseu și pe fiii săi,
deasupra R, în exergă S, cerc perlat.
Stare conservare: ruptă din vechime, lipsește aproximativ un sfert din monedă.
16. L Cassius Longinus, denar republican, Roma, 60 a.Chr.
AR, ↓, 2.55 g, 15x20 mm, RRC 413/1. Pl. 7, Fig. 16.
Av. Capul Vestei spre stânga purtând văl.
Rv. Bărbat îmbrăcat în togă aruncând o tabletă într-o cistă, în dreapta G ,
cerc perlat.
Stare de conservare: ruptă din vechime, lipsește aproximativ un sfert din monedă.
17. M. Nonius Sufenas, denar republican, Roma, 59 a.Chr.
AR, ↓, 3.73 g, 18 mm, RRC 421/1. Pl. 7, Fig. 17.
Av. Capul lui Saturn cu barbă și păr împletit spre dreapta, în spate harpă și o piatră
conică, S în stânga sus, SS în dreapta, cerc perlat. Marcă rotundă pe obrazul
lui Saturn şi două tăieturi la baza gâtului.
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Rv. Roma spre stânga stând deasupra unei grămezi de arme, în mână un sceptru și o
spadă, în spate Victoria înaripată încoronând-o cu o cunună de lauri,  S,
în exergă, cerc perlat.
Stare de conservare: ușor tocită, batere descentrată a aversului.
18. Iulius Caesar, denar republican, monetărie mobilă în Galia, 49-48 a.Chr.
AR, ↑, 3.43 g, 16 mm, RRC 443/1. Pl. 7, Fig. 18.
Av. Elefant spre dreapta călcând peste un carnix (trompetă galică), SR în exergă,
cerc perlat.
Rv. Embleme pontificale, apex, topor, simpulum, stropitoare, cerc perlat.
Stare de conservare: ușor tocită, batere descentrată a aversului.
19. Iulius Caesar, denar republican, monetărie mobilă în Hispania, 49-48 a.Chr.
AR, →, 3.66 g, 17 mm, RRC 468/1. Pl. 7, Fig. 19.
Av. Capul lui Venus spre dreapta purtând diademă și colier, Cupidon pe umărul stâng.
Rv. Galia stând spre stânga și captiv (Vercingetorix) dezbrăcat spre dreapta, legați de
un tropaeum cu două sulițe, două scuturi ovale, coif, cuirasă și două carnix (trompete
galice), SR în exergă, cerc perlat.
Stare de conservare: detalii perfect vizibile, batere descentrată a reversului.
20. Iulius Caesar, L. Aemilius Buca magistrat monetar, denar republican, Roma, 44
a.Chr.
AR, ↓, 3.37 g, 17 mm, RRC 480/4. Pl. 7, Fig. 20.
Av. Capul laureat al lui Caesar spre dreapta, SR  în dreapta, în stânga
abrevierea Pontifex Maximus  despărțit de o semilună, marcă în formă de  pe gât,
încadrată de două mici incizii, cerc liniar.
Rv. Venus stând spre stânga cu o Nike și sceptru în mâini  S  împrejur,
cerc perlat.
Stare de conservare: tocită.
21. Marcus Antonius și Octavian Augustus, M. Barbatius Pollio magistrat monetar,
denar republican, monetărie incertă (cel mai probabil Ephesus), 41 a.Chr.
AR, ↑, 3.64 g, 17 mm, RRC 517/2. Pl. 7, Fig. 21.
Av. Capul nelaureat al lui Marcus Antonius spre dreapta, două tăieturi adăugate
ulterior pe obrazul lui Marcus Antonius sub forma literelor , împrejur legenda  
 G  R    R, cerc perlat.
Rv. Capul nelaureat al lui Octavian Augustus spre dreapta, împrejur legenda SR
   R RPC, cerc perlat
Stare de conservare: bună, detalii perfect vizibile.
22. T. Sempronius Graccus, denar republican, Roma, 40 a. Chr. (Pl. 7/22)
AR, ↖, 3.51 g, 20 mm, RRC 525/3. Pl. 7, Fig. 22.
Av. Capul laureat al lui Caesar spre dreapta, cerc perlat.
Rv. Acvilă în zbor între vexillum în stânga, plug și decempeda (unitate de măsurat
lungimea de 10 picioare),  SRS deasupra, GRS dedesubt, S în
câmp, cerc perlat.
Stare de conservare: ruptură în flan, ușor tocită pe margine.
23. Octavian Augustus, denar imperial, Brundisium sau Roma, 32-29 a.Chr.
AR, ↑, 3.41 g, 20 mm, RIC Augustus 252. Pl. 7, Fig. 23.
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Av. Capul nelaureat al lui Octavian Augustus spre dreapta, cerc perlat. Două mici
tăieturi din epocă în spatele capului lui Octavian.
Rv. Pax spre stânga ținând în mâini ramură de măslin și cornucopia, în stânga
SR, în dreapta D , cerc perlat.
Stare de conservare: detalii perfect vizibile.
24. Octavian Augustus, denar imperial, Colonia Patricia, 19 a.Chr.
AR, ↓, 3.62 g, 16 mm, RIC Augustus 77a. Pl. 7, Fig. 24.
Av. Capul nelaureat al lui Octavian Augustus spre dreapta, SR în stânga,
GSS în dreapta.
Rv.  S SRS scris pe trei rânduri și încadrat într-o cunună de frunze de
stejar.
Stare de conservare: aproape necirculată.
25. Octavian Augustus, denar imperial, C. Marius C.f. Tromentina magistrat monetar,
Roma, 13 a.Chr.
AR, ↘, 3.73 g, 17 mm, RIC Augustus 401. Pl. 7, Fig. 25.
Av. Capul nelaureat al lui Octavian Augustus spre dreapta, GSS D , cerc
laureat.
Rv. Octavian Augustus spre stânga purtând văl și togă, simpulum în mâna dreaptă
RS  R  R împrejur.
Stare de conservare: necirculată, detalii perfecte, monedă foarte rară.
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fureşti, comuna Dobreşti, judeţul Argeş-„Pădurea Furească”. Locul descoperirii
tezaurului.
Plate 1 – Fureşti, Dobreşti commune, Argeş County-„Furească Forest”. The spot where
the hoard was found.
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Planşa 2 – Imagine satelitară de detaliu cu marcarea locului descoperirii tezaurului
(punct roşu) şi a tumulilor din epoca bronzului (puncte galbene).
Plate 2 – Detailed satellite image marking the spot where the hoard was found and
the Bronze Age barrows (yellow dots).
Planșa 3 – Locul descoperirii tezaurului (la stânga) şi tumulul cel mai apropiat (la dreapta).
Cele două puncte sunt despărţite de drumul forestier. Vedere dinspre sud-sud-est.
Plate 3 – The spot where the hoard was found (on the left) and the nearest barrow (on the
right). The two places are separated by the forest road. View from the South-Southeast.
Planșa 4 – Planul săpăturilor din cadrul diagnosticului arheologic intruziv (august 2020).
Linia punctată albastră (a) – zona monedelor descoperite inițial (iulie 2020), cu
detectorul de metale. Linia continuă neagră (b) – limita suprafeței cercetate arheologic.
Cu punct roșu – monedele descoperite în săpătura arheologică. Numerele corespund
celor din catalog.
Plate 4 – The plan of the intrusive archaeological diagnosis’ excavation (August 2020).
Blue dotted line (a) – the area of the coins initially discovered (July 2020), with the
metal detector. Black continuous line (b) – the outline of the archaeological excavations.
Red dots - coins discovered in the archaeological excavation. The numbers correspond
to those in the catalogue.
Planșa 5 – Răspândirea tezaurelor de denari romani ce se încheie cu emisiuni augusteice,
pe valea Dâmboviței superioare și pe cea a Cârcinovului: 1. Cetățeni, 2. Furești, 3.
Strâmba, 4. Valea Nenii, 5. Voinești.
Plate 5 – The spreading area of the Roman denarii hoards ending with Augustus’ issues,
on the upper Dâmboviţa and Cârcinov valleys: 1. Cetățeni, 2. Furești, 3. Strâmba, 4.
Valea Nenii, 5. Voinești.
Planșa 6 – Tezaurul monetar de la Fureşti, jud. Argeş (monedele nr. 1-12).
Plate 6 – The monetary hoard from Furești, Argeș County (the coins nos. 1-12).
Planșa 7 – Tezaurul monetar de la Fureşti, jud. Argeş (monedele nr. 13-25).
Plate 7 – The monetary hoard from Furești, Argeș County (the coins nos. 13-25).
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ECONOMIE, SOCIETATE ȘI POLITICĂ ÎN DOBROGREA ROMANO-BIZANTINĂ
ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR MONETARE: O ÎNCERCARE DE
SINTEZĂ DUPĂ UN SECOL DE CERCETARE
Andrei Gândilă ∗
În memoria lui Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004)

Abstract
Pendant longtemps, les chercheurs se sont appuyés sur une corrélation rigide
établie entre la circulation des pièces et les événements connus de sources écrites.
L'interprétation des trésors monétaires, ainsi que des découvertes isolées, avait pour
objectif principal une meilleure élucidation des événements politico-militaires lors des
grandes invasions avaro-slaves, qui culminèrent avec l'effondrement de la frontière
byzantine sur le Bas-Danube. Cet article propose une interprétation différente du
matériel numismatique de la Dobroudja en intégrant les trouvailles monétaires aux
témoignages archéologiques. En les détachant des chroniques de l'époque, qui se
concentraient principalement sur l'effet des invasions barbares, les découvertes
numismatiques permettent de mettre en évidence des mécanismes socio-économiques
importants pour l'histoire de la Dobroudja à cette époque marquée par de profondes
transformations culturelles. Les résultats montrent que l'afflux de pièces a été soutenu
par la forte militarisation de la région et s'est moins appuyé sur les mécanismes
économiques locaux. L'économie monétaire de la Dobroudja révèle un degré élevé de
dirigisme durant le long VIe siècle. Le gouvernement byzantin a pu mettre en œuvre et
maintenir un système d'approvisionnement qui a apporté de l'argent et des fournitures
aux garnisons défendant les provinces danubiennes et a partiellement compensé le
déficit commercial de la région, car la Dobroudja nécessitait de nombreuses
importations mais avait très peu à offrir en échange. Indirectement, l'annone officielle a
eu trois effets importants et ils sont tous traçables dans l'inventaire des trouvailles
monétaires. Premièrement, il a aidé l'économie locale à survivre en maintenant une
demande constante de biens d'usage quotidien de la part des soldats qui recevaient des
salaires réguliers. Cela a conduit à la distribution de pièces de monnaie dans presque
tous les coins de la province et pas seulement à proximité des cités importantes.
Deuxièmement, l'annona militaris a soutenu le développement du commerce privé et
l'accumulation de richesses privées. Les transports d'annona étaient les plus grosses
cargaisons sillonnant la Méditerranée et offraient un moyen de transport semi-officiel
pour les marchandises commerciales. Les marchands, les capitaines de navires, ainsi
que l'élite locale à la destination où les marchandises annonaires étaient déchargées et
distribuées avaient tout à gagner du système. Les monnaies émises par les ateliers
lointains, les sceaux commerciaux et la céramique de luxe témoignent d'un tel trafic. En
outre, l’élite locale auraient pu canaliser certains des produits subventionnés sur le
marché noir. Ce type de corruption a été rendu possible par l'excédent monétaire de la
province, car les soldats avaient de l'argent à dépenser mais pas assez de produits
locaux à acheter. Enfin, le soutien de l'état en Dobroudja a créé une culture de
standardisation et engendré une économie tournant autour des besoins des garnisons
locales. Le profil monétaire des sites du VIe siècle en Dobroudja est remarquablement
similaire et les identités locales fortes font défaut, signe clair que l'économie monétaire
était insulaire avec peu de pièces arrivant par les canaux du marché libre. Étant donné
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qu'une grande partie des monnaies trouvées reflète le paiement de salaires militaires et
administratifs, l'afflux de pièces de monnaie dans les Balkans du nord-est a peu à voir
avec les besoins réels de l'économie locale ou son état de développement. La
monétisation de la Dobroudja au VIe siècle était une construction artificielle mise en
place et entretenue par l'état byzantin, qui favorisait la circulation à longue distance des
biens plus qu'elle ne soutenait la croissance économique locale.
Key words: Balkans, Dobroudja, Danube, Justinien, follis, solidus, annona,
frontière, limitanei, inflation monétaire, dirigisme, méthodologie numismatique,
thésaurisation.

1. Introducere 1
S-a scurs un veac de când Wilhelm Knechtel atrăgea atenția asupra semnificației
monedelor bizantine descoperite în Dobrogea (Knechtel 1921). Activitatea de pionierat a
unor specialiști precum Knechtel, Moisil sau Minea în epoca interbelică a creat premisele
necesare pentru dezvoltarea acestei ramuri de cercetare, care și-a găsit inevitabil locul în
disciplina mai largă a istoriei și arheologiei epocii romano-bizantine (Moisil 1924; Minea
1933-1934). În această fază, stadiul incipient al studierii materialului numismatic a făcut
ca interpretarea descoperirilor să se bazeze pe o imagine incompletă a penetrației
monetare, în vreme ce analiza fenomenelor economice s-a rezumat la afirmații foarte
generale (Condurachi 1942; Iliescu 1952; Dimian 1957). Studiul științific al descoperirilor
monetare bizantine a fost demarat la începutul anilor '70 și se datorează în mare măsură
contribuțiilor lui Gh. Poenaru Bordea (Poenaru Bordea 1971; 1976; 1981). Metoda de
lucru introdusă de Poenaru a adus schimbări importante pentru interpretarea istorică a
documentului numismatic, fiind adoptată pe scară largă de numismații români. În linii
mari, noua abordare presupunea analiza comparativă a descoperirilor monetare din
așezări dobrogene, folosind instrumente statistice moderne, în vreme ce interpretarea
istorică urma îndeaproape evenimentele cunoscute din izvoarele literare bizantine
(Poenaru Bordea et alii 1989; Poenaru Bordea et alii 1995; Poenaru Bordea et alii 1998;
Iacob, Poenaru Bordea 2000; Isvoranu, Poenaru Bordea 2003; Poenaru Bordea 2003).
În ciuda unor merite de necontestat, fundamentul pe care se bazează această
metodă de lucru este departe de a fi suficient de solid. Chestiunea este cu atât mai presantă
cu cât această abordare continuă să domine cercetarea numismatică și în prezent,
coordonatele sale principale nefiind supuse niciunei tentative de reevaluare (Custurea
2019). Principala problemă este metoda rigidă de corelare a circulației monetare cu
evenimente politice cunoscute din sursele scrise. Din intenția, altfel lăudabilă, de a extrage
analiza numismatică dintr-o zonă pur descriptivă pentru a o încadra într-un context istoric,
numismații au ales să asocieze perioadele de aparent declin al circulației monetare cu
invaziile barbare care țineau capul de afiș în cronicile vremii. Inevitabil, acest stil de
interpretare descuraja abordarea descoperirilor monetare ca document arheologic,
transformându-le într-un instrument de verificare sau nuanțare a informațiilor cunoscute
din izvoare.
Bogatul material arheologic recoltat din siturile dobrogene rămâne sursa cea mai
importantă pentru reconstruirea vieții sociale și economice în epoca romano-bizantină. În
ciuda acestui potențial, sunt rare lucrările de sinteză care să aibă ca obiectiv principal
corelația dintre monede și alte categorii de descoperiri. Astfel de lucrări, fie că vizau
Dobrogea sau provinciile Dunării de Jos în general, au abordat superficial mărturiile
arheologice, selectându-le cu predilecție pe acelea care confirmau evenimentele descrise de
istoricii bizantini. De vreme ce straturile de incendiu reprezintă o constantă în stratigrafia
1
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cetăților romano-bizantine din Dobrogea, numismații au dezvoltat o veritabilă obsesie
legată de impactul invaziilor barbare și au căutat să folosească descoperirile monetare, atât
tezaure cât și descoperiri izolate, pentru o mai bună cunoaștere a cronologiei și direcțiilor
pe care s-au înscris aceste incursiuni în provinciile balcanice (Poenaru, Ocheșeanu 1980;
Poenaru et alii 1995; Madgearu 2001; Gândilă 2003-2005; Custurea 2019). Această
tendință este una mai largă la nivelul cercetării fenomenelor numismatice din peninsula
balcanică (Iurukova 1969; Popović 1978; Ivanišević 2006; Morrisson 2007; Hadji-Maneva
2009). Mutarea discuției în sfera cercetării arheologice, din care monedele însele fac parte,
deschide un orizont de interpretare care ne poate aduce mai aproape de realitățile vieții
sociale în Dobrogea bizantină, realități adesea eclipsate de preocupările înguste ale
autorilor bizantini, mai preocupați de retorica fenomenelor politico-culturale și în general
nu foarte interesați de viața cotidiană din zona de frontieră a Balcanilor.
Tranziția către o abordare diferită și testarea unor noi metodologii pentru spațiul
dobrogean este facilitată de volumul impresionant de descoperiri, precum și de
promptitudinea cu care acestea au fost publicate de numismații români și bulgari. Deși
ilustrația este aproape mereu selectivă, descoperirile sunt publicate cu detalii tehnice
complete, ceea ce face posibilă crearea unor baze de date, precum și prelucrarea
materialului cu ajutorul unor instrumente statistice avansate. Deși ar putea fi greu de
intuit, Dobrogea, care cuprinde provincia Scythia și zone din Moesia Secunda, este
regiunea care se bucură de cea mai consistentă publicare a descoperirilor monetare din
întregul imperiu bizantin. Bogatul material numismatic include circa 5000 de monede
provenite din descoperiri izolate, precum și circa 650 din tezaure. Acest fapt este cu atât
mai impresionant cu cât Dobrogea era o regiune de frontieră care nu se bucura de un
nivel de urbanizare și de viață economică comparabil cu cel din provinciile Mediteranei
răsăritene 2. Deși este hazardat să sugerăm că Dobrogea dezvoltase o economie monetară
mai avansată decât o provincie din Siria sau Palestina, stadiul avansat al cercetării în
Dobrogea ne permite să surprindem nuanțe monetare subtile, cum ar fi fluctuații anuale
ale penetrației de monedă nouă, diferențe între așezări în funcție de localizare,
dimensiune, sau funcție principală, precum și observații micro-regionale facilitate de
densitatea impresionantă a descoperirilor. Plecând de la aceste avantaje, studiul de față
își propune să ofere o nouă analiză a economiei monetare în Dobrogea în secolele VI-VII
printr-o deplasare a centrului de greutate de la sursele scrise la materialul arheologic.
2. Metodologie
Înainte de a trece la analiza descoperirilor monetare într-un context istoric și
arheologic se impun o serie de observații de ordin metodologic, în speranța că acestea vor
duce la o interpretare mai nuanțată a evidenței numismatice. Adesea numismații pornesc
la drum cu un bagaj de preconcepții, unele din ele vizând probleme cronologice, altele
privind fluxul de monedă, precum și idei generale legate de procesele inflaționiste.
Interpretarea numismatică este la rândul său determinată de abordarea aleasă, care
poate presupune corelarea descoperirilor monetare cu evenimente politice, încercarea
unei reconstrucții a vieții economice bazată pe frecvența monedelor în așezări, sau se
poate limita la o simplă prezentare a materialului numismatic. Astfel de presupuneri
trebuie supuse unui examen de reevaluare (Guest 2019), chiar dacă în cele ce urmează nu
vom putea acoperi întreaga paletă de probleme metodologice ridicate de numismatica
bizantină.

O teză recentă (Mihaylov 2018) a adunat c. 4500 de monede bizantine timpurii păstrate în
muzeele din Bulgaria, de pe teritoriul fostei Moesia Secunda, aducând totalul de descoperiri din
quaestura exercitus la peste 10 000 de piese.
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2.1. Pierderea și recuperarea monedelor
Discuția trebuie să înceapă cu obsevații legate de pierderea monedelor în
antichitate și recuperarea lor în epoca modernă. Ce tip de monede erau mai pasibile de a fi
pierdute și în ce măsură le putem recupera astăzi prin intermediul cercetării arheologice?
Într-o comunicare la Royal Numismatic Society acum mai bine de jumătate de veac, Philip
Grierson atribuia penuria de nominal mărunt metodelor necorespunzătoare de săpătură
(Grierson 1965 xi). Faptul că siturile din zona dunăreană au produs cantități considerabile
de monede romane târzii din secolele IV-V, de dimensiuni reduse (AE3 și AE4), ne face să
credem că explicația trebuie căutată în altă parte. În strânsă legătură cu această problemă,
cercetări mai recente au urmărit să determine dacă eșantioanele de monede descoperite
reprezintă o oglindă fidelă a monedelor aflate în circulație, și, prin extensie, a monedelor
emise de ateliere (Goldin 1985; Griffiths 2002; Newton 2006; Frazer, Van der Touw 2010).
Din motive obiective, aceste studii de caz au vizat emisiuni moderne pentru care dispunem
de informații complete înregistrate de autoritățile emitente. Obsevațiile făcute de Frazer și
Van der Touw pot fi instructive pentru chestiunea care ne preocupă pe noi, fiindcă data
emiterii a fost unul dintre parametrii esențiali utilizați de cei doi cercetători. Astfel,
concluziile pe care le trag: „datarea monedelor recuperate este în general reprezentativă
pentru masa aflată în circulație”, precum și: „numărul de monede din fiecare nominal are
un grad semnificativ de corelare cu masa aflată în circulație”, se pot extrapola cu oarecare
încredere, dat fiind faptul că emisunile bizantine timpurii erau și ele datate anual, iar
sistemul monetar se bizuia pe o gamă variată de nominaluri (Frazer, Van der Touw 2010
403). În lipsa unor indicatori mai preciși, astfel de observații ne pot ghida interpretarea,
fiind conștienți însă de existența unor variabile suplimentare, cum ar fi tipul așezării și
dimensiunea, densitatea de populație, sau funcția complexelor unde s-au descoperit
monede (străzi, bazilici, terme, clădiri cu scop comercial, etc.) și care pot influența măsura
în care monedele erau pierdute sau recuperate în antichitate, precum și tipul de monede
care circulau cel mai frecvent în astfel de contexte.
În Dobrogea s-au descoperit monede bizantine de toate dimensiunile și din toată
gama de nominaluri. Deși se poate stabili o corelație directă între valoare, dimensiune și
rata de pierdere, cercetări recente ne invită să reconsiderăm vechile presupuneri, bazate
mai mult pe logică decât pe studii concrete, care plecau de la ideea că monedele de valoare
scăzută erau mai pasibile de a fi pierdute, iar posesorul era puțin interesat de recuperarea
lor. Această preconcepție nu se aplică nici măcar emisiunilor moderne cu funcție fiduciară
ridicată, de vreme ce studiile menționate mai sus relevă faptul că monedele sunt pierdute
mult mai aleator decât s-ar putea crede în mod intuitiv. Vechea supoziție este și mai
improbabilă într-un sistem monetar antic în care valoarea nominală era dublată, aproape
invariabil, de cea intrinsecă. O monedă metalică modernă, precum „sfertul” de dolar
studiat de David Griffiths, are o valoare monetară redusă, iar cea intrinsecă este practic
inexistentă, sau în orice caz inutilizabilă, iar trecătorul grăbit nu va catadicsi să o ridice. Un
follis bizantin, pe de altă parte, avea o putere de cumpărare mai ridicată și chiar și
nominaluri mai mărunte puteau fi folosite la piață, spre deosebire de moneda divizionară
modernă, care are o arie de utilizare mult mai restrânsă (Morrisson, Cheynet 2002). Poate
și mai important este faptul că bronzul era materialul principal utilizat de meșterii bizantini
pentru confecționarea obiectelor de podoabă, precum și a multor altor instrumente de uz
cotidian. Tipare de piatră pentru turnat diferite obiecte precum și obiectele însele (cercei,
fibule, catarame, etc.) reprezintă descoperiri frecvente la Dunărea de Jos și este probabil ca
ateliere meșteșugărești să fi operat în toate centrele importante din Dobrogea. În aceste
condiții, este improbabil ca monedele pierdute să fi fost ignorate de trecători. Că multe
monede au rămas pierdute definitiv se poate explica prin prisma infrastructurii și a
etapelor succesive de distrugere și reconstrucție precum și de abandonarea, măcar și
temporară, a unor anumite zone din așezare.
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2.2 Probleme de cronologie
Dintre emisiunile antice, monedele bizantine timpurii se evidențiază prin
aspectul birocratic pronunțat și prin imaginea inconfundabilă de pe revers, unde erau
afișate valoarea nominală și anul de domnie al împăratului. Practica a fost introdusă de
Iustinian în 538 și a continuat pe emisunile de nominal mare, follis și hemi-follis și
ocazional pe sferturile de follis până în secolul urmator. Acest tip de datare oferă
specialistului în numismatică bizantină o unealtă unică în peisajul numismaticii antice:
posibilitatea de a urmări fluctuații anuale în volumul de monedă care circula într-o
regiune. Deși prețios, acest instrument de lucru ascunde și o capcană. Numismații din
Balcani au dezvoltat tendința de a trata orice hiatus ca pe o dovadă de tulburări în zonă,
fie la nivel provincial, fie pentru așezări individuale. Astfel de interpretări se bazează pe
presupunerea, mereu neprobată, că majoritatea monedelor emise într-un anumit an au
părăsit monetăria și au ajuns în Dobrogea în același an. Cu alte cuvinte, premisa este că
o moneda a lui Iustinian emisă în 538/9 descoperită într-un sit din Dobrogea a ajuns
acolo în 538/9 sau la scurt timp după 3. O astfel de premisă ignoră faptul că monedele
bizantine au rămas în circulație pentru multe decenii și prin urmare emisiunile din ani
530 puteau foarte bine să pătrundă în zonă o jumătate de secol mai târziu pe filiera
plăților militare venite de la trezorerie sau prin intermediul traficului de bunuri și de
persoane în imperiul bizantin. Dacă aplicăm acest principiu, „găurile” cronologice din
lista de descoperiri dobrogene nu mai pot fi considerate automat ca indicatori ai unor
perioade de criză, de vreme ce monede emise într-un an aveau posibilitatea să ajungă în
zonă oricând, atâta vreme cât încă circulau legal 4.
Plățile militare uzuale precum și donativele quinquenale se reflectă în activitatea
atelierelor monetare și este probabil ca volumul de emisiuni să fi fost dictat în bună
măsură de necesitățile armatei și de ciclul plăților militare. Cu toate acestea, este
imposibil de precizat dacă astfel de plăți se făceau doar în monedă nouă sau includeau și
emisiuni mai vechi (Gândilă 2018b 446). Fără o bună cunoaștere a volumului de emisiuni
pentru fiecare atelier monetar, nu este posibil să identificăm sincope locale la nivelul
circulației monetare și să le separăm de cauze generale de fluctuație. Cu alte cuvinte, un
hiatus la nivelul descoperirilor poate pur și simplu să reflecte scăderi în activitatea
atelierelor, ce pot avea la bază cauze economice sau considerente birocratice pe care nu le
putem desluși pe baza informațiilor existente. Spre exemplu, fluxul anual indică scăderi
pronunțate în 553/4, 560/1 și 579/80 dar sunt motive să credem că ele reflectă un volum
redus de emisiuni în atelierele imperiului, mai degrabă decât tulburări locale în Dobrogea
(Fig. 3) (Gândilă 2009 208, fig. 3). Deși activitatea atelierelor rămâne o enigmă în lipsa
unei documentații oficiale, situația monetară din alte provincii ale imperiului trebuie
luată în considerare ca metodă de identificare a unor circumstanțe locale. Dacă nu există
o discrepanță neobișnuită între tiparul circulației monetare din diferite zone ale
imperiului comparativ cu Dobrogea, este mai înțelept să evităm atribuirea unor aparente
scăderi în penetrația de monedă atacurilor barbare sau distrugerilor de tot felul.
2.3 Indicatori economici
Nu de puține ori, cercetătorii balcanici au încercat o interpretare economică
riguroasă, iar mecanismul principal invocat a fost inflația. Premisa de la care se pornea era
că puseurile inflaționiste erau reflectate de cantitatea mai mare de monedă, fenomen care
survenea dimpreună cu scăderea etalonului de greutate și în contextul unor stări de criză
Exemplul cel mai grăitor este Justiniana Prima (Caričin Grad); deși orașul este o fundație nouă
a lui Iustinian, monedele de la predecesorii săi, Anastasius și Iustin I, sunt la fel de numeroase
ca în alte așezări din nordul Balcanilor (Ivanišević 2010 443, tabelul 1).
4 Faptul este recunoscut la Poenaru Bordea 1976 206, dar aproape mereu ignorat în analizele
propriu-zise.
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politică cunoscute din izvoarele scrise. Acest proces s-a conturat cel mai clar în vremea
domniei lui Iustin al II-lea (565-578), ale cărui emisuni sunt extrem de abundente în
Dobrogea, în pofida faptului că domnia sa a fost cu mult mai scurtă decât cea a
predecesorului său (Tab. 1) (Poenaru 1981 375; Curta 1996 105; Oberländer-Târnoveanu
2003 348; Gândilă 2009 178; Custurea 2019 65). În etapele de început ale științei
numismatice, dar și mai târziu, se judeca prosperitatea unei regiuni pe baza cantității de
monedă descoperite. Prin urmare, un număr considerabil de monede ar fi reflectat un
volum mare de tranzacții și niveluri ridicate de producție. Numismații moderni au respins
acest tip de corelație, însă nu au reevaluat chestiunea până la capăt. Dacă, într-adevăr,
vorbim de inflație, ce a cauzat-o? Avem de-a face cu ceea ce economiștii moderni numesc
inflație de tip „cost-push” sau „demand-pull”? Ambele par improbabile în contextul antic
pre-capitalist. În realitate, Iustin al II-lea a fost forțat să adopte o atitudine mult mai
defensivă și să renunțe la tacticile diplomatice ale lui Iustinian de a menține o stare de
conflict în Barbaricum și să se bizuie mai degrabă pe fortificațiile frontaliere, mai trainice și
mai puțin costisitoare (Patoura 1996) 5. Ca urmare, administrația bizantină a crescut
considerabil costurile militare în Dobrogea. Schimbarea nu a adus cu sine și o stimulare a
producției, peisajul agrar în nordul Balcanilor fiind destul de sumbru în secolul al VI-lea,
iar prețurile vor fi crescut ca urmare a fluxului mai mare de monedă în zonă. Cu alte
cuvinte, inflația, dacă exista, nu a fost declanșată de mecanisme economice, ci era un
fenomen artifical generat de creșterea numărului de soldați plătiți de stat. În egală măsură,
situația din această perioadă ne indică faptul că fluxul monetar dirijat de trezoreria
imperială nu ținea cont de nevoile obiective ale economiei locale, ci urmărea necesitatea de
a plăti garnizoanele, ignorând indicatori precum forța de muncă, producția, cererea și
oferta, stocul monetar deja existent în provincie, etc.
O astfel de politică prezenta un număr de neajunsuri, unele deja evidente. Pentru că
atelierele nu puteau emite o cantitate tot mai crescută de monedă din cauza resurselor
limitate de metal, statul a trebuit să recurgă la scăderea etalonului. După urcarea la tron,
Iustin al II-lea și oficialii săi au decis să reducă progresiv greutatea follis-ului
constantinopolitan de la 16-17g, cât cântărea la moartea lui Iustinian, până pe la 12-13g. O
reducere a greutății cu circa 25% nu este obligatoriu un semn de inflație, fiindcă moneda de
bronz bizantină, spre deosebire de cea din aur, avea și un aspect fiduciar. Stau ca mărturie
numeroasele tezaure monetare în care folles de greutăți și dimensiuni foarte variate
circulau împreună fără probleme și nu există indicații că ar fi fost utilizați la o altă valoare
decât cea indicată pe revers (Morrisson et alii 2006). Singura dovadă convingătoare pentru
existența unui puseu inflaționist, chiar dacă indirectă, ar fi declinul sau dispariția
emisiunilor de nominal mărunt. O scădere drastică a puterii de cumpărare a monedei ar
scoate automat din producție nominalurile cele mai mici, ele devenind practic fără valoare
chiar și pentru mici tranzacții cotidiene. Ori perioada pe care o discutăm aici ne prezintă o
stare de lucruri diametral opusă. Cantități considerabile de pătrimi de follis (decanummia)
au fost emise în ultimul deceniu al domniei lui Iustinian, în vreme ce Iustin al II-lea a
ordonat emiterea unui număr impresionant de optimi de follis (pentanummia), un
nominal cu o valoare chiar și mai redusă (Tab. 4). Acestea nu sunt genul de măsuri care se
iau în timpul unei crize inflaționiste. Dimpotrivă, se pare că piața era inundată cu folles și
oficialii trezoreriei au considerat necesară emiterea mai susținută a monedelor cu valoare
mică pentru a satisface cererea piețelor dominate de tranzacții mărunte 6.
5 Cercetările arheologice de la Dunărea de Jos indică o creștere a numărului de descoperiri de
obiecte asociate cu prezența militară în a doua jumătate a secolului al VI-lea, precum binecunoscutele fibule turnate cu picior întors pe dedesubt, cât și cataramele de tip Salona-Histria și
Sucidava (Varsik 1992 79-81; Curta, Gândilă 2011 70, fig. 15; Schulze-Dörrlamm 2002 150, fig.
54).
6 În anul 562 Iustinian chiar a sistat emiterea de folles în atelierele de la Nicomedia și Cizic,
unde activitatea s-a concentrat aproape exclusiv pe emiterea de sferturi de follis.
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2.3 Formule de interpretare
Invaziile barbare reprezintă una dintre temele predilecte ale istoriografiei
balcanice, iar dezbaterea centrală vizează prefacerile culturale declanșate de trecerea
unor populații la sud de Dunăre în căutare de jaf sau de ținuturi unde să se stabilească. În
ciuda aportului deosebit adus pentru o mai bună cunoaștere a tranziției de la antichitate
la evul mediu în zona Dunării de Jos, valoarea acestei abordări pentru interpretarea
mărturiilor numismatice este una problematică7. Înlocuirea acestei paradigme rămâne o
provocare redutabilă. O încercare recentă, deși ambițioasă, nu a reușit să treacă mai
departe de nivelul generalităților (Guest 2012). Apelul lansat de Peter Guest de a scrie
istorie monetară dintr-o perspectivă strict arheologică este meritoriu din punct de vedere
metodologic, însă motive obiective fac deocamdată acest deziterat greu de realizat. Multe
situri arheologice din Dobrogea, și din Balcani, în general, se află în cercetare de multe
decenii. Generații succesive de arheologi au folosit metode și tehnici de săpătură diferite,
în vreme ce scopurile și prioritățile au evoluat și ele de-a lungul timpului. Vicisitudinile
vremurilor au făcut ca în unele cazuri programul de cercetare să sufere modificări și
uneori lucrul a fost sistat complet. Ca urmare, cantitatea, calitatea și nivelul de publicare
a materialului variază dincolo de abilitatea cercetătorului modern de a cuprinde întregul
repertoriu de situri și descoperiri într-o schemă unitară de interpretare. În plus, chiar și
în cazul siturilor studiate sistematic, precum Histria, Adamclisi sau Capidava, nu a
rezultat un număr suficient de monede descoperite într-un context stratigrafic util, care
să permită compararea eșantioanelor din diferite zone ale așezării, pe baza funcției
îndeplinite de diversele structuri excavate. De vină nu este publicarea sumară a
monedelor, ci stratigrafia însăși, cetățile Dobrogei prezentând faze succesive de
construcție; monedele sunt adesea antrenate în procesul de dărâmare și nivelare, fiind
prea rar găsite pe nivelul și în contextul original în care au fost pierdute.
Nu ne rămâne decât să sperăm că situri dobrogene încă neexplorate vor fi
cercetate pornind de la un set de obiective bine-definite, însoțite de metodologia
aferentă și că descoperirile monetare vor fi înregistrate într-o manieră care va permite
desprinderea istoriei monetare de sursele scrise. Pentru moment, însă, prea puține
dintre cele peste 5000 de monede bizantine timpurii întrunesc criteriile necesare
pentru o schimbare totală de paradigmă. Pentru o interpretare strict arheologică, doar
monedele descoperite „pe nivel” pot face obiectul unei discuții, iar complexele însele
trebuie publicate cu intenția de a reliefa asocierile dintre monede, artefacte și
construcțiile în care s-au descoperit. Pentru moment putem încerca un simplu transfer
al documentului numismatic de sub tutela izvoarelor scrise și plasarea sa mai fermă,
chiar dacă adesea generală, în contextul descoperirilor arheologice și al culturii
materiale din care face parte. Cum se caracterizează circulația monetară în Dobrogea
romano-bizantină și cum a evoluat de-a lungul timpului? Care era rolul monedei
bizantine în Dobrogea? Ce se putea cumpăra cu ajutorul banilor? Există diferențe
notabile între profilul monetar al orașelor de pe coasta Mării Negre, cele din interior și
cetățile de pe frontiera dunăreană? În paginile ce urmeaza vom încerca să oferim o
serie de răspunsuri, reamintind cititorului că stadiul curent al cercetării permite doar
avansarea unor ipoteze de lucru.
3. Interpretare
În secolul al VI-lea, provinciile Scythia și Moesia Secunda au căpătat un statut
special în sistemul administrativ romano-bizantin, ele aparținând diocezei Thracia, dar
fiind în același timp grupate cu Cipru, Caria și Insulele într-o unitate administrativă
Analize mai complexe pot fi citate pentru vestul Balcanilor, însă și acolo scopul final a fost
acela de a reliefa traseul invaziilor barbare și efectul lor (Popović 1975; Popović 1978).
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atipică, ce a primit numele quaestura exercitus, cu sediul la Odessos (Varna), pe coasta
Mării Negre (Torbatov 1997; Curta 2002; Wiewiorowski 2006; Gkoutzioukostas,
Moniaros 2009). Obiectivul trasat era aprovizionarea cetăților care apărau frontiera de
la Dunărea de Jos și de aici este evident că economia Dobrogei nu avea suficiente
resurse pentru a susține trupele staționate în provincie. Vilele romane târzii erau de
mult abandonate, iar agricultura pe scară largă nu mai era practicată, locuitorii
preferând siguranța așezărilor fortificate. În astfel de condiții, ne întrebăm dacă nivelul
de monetizare al provinciei nu este altceva decât rezultatul plăților militare, cu întreaga
economie dobrogeană gravitând în jurul așezărilor cu un pronunțat caracter militar
(Fig. 1-2). O astfel de chestiune ridică probleme importante, ce nu pot fi deslușite decât
printr-o analiză minuțioasă a evidenței numismatice.
3.1 Evoluția circulației monetare
Revirimentul economiei monetare în Dobrogea secolului al VI-lea începe cu
reforma monetară operată de Anastasius în 498. Prima etapă (498-512) a fost mai degrabă
experimentală, iar volumul de emisiuni se plasează mult sub media deceniilor următoare
(Metcalf 1969). Cu excepția orașului Berytus, aceste monede timpurii au dispărut din
circulație peste tot în zona mediteraneană așa cum se vede clar în structura tezaurelor,
unde astfel de piese sunt rare (Abou Diwan 2018; Gândilă 2009 164-167; Bijovsky 2012
177-197). Etapa cea mai consistentă pare să fie 512-538, o perioadă a cărei stabilitate
monetară este pe nedrept eclipsată de celebra reformă a lui Iustinian din al doisprezecelea
an de domnie. Numeroase tezaure din Mediterana răsăriteană precum și descoperiri
izolate, indică faptul că aceste emisiuni constituiau grosul masei monetare aflate în
circulație chiar și la finalul secolului (Noeske 2000, vol. II). În Dobrogea, etapa 512-538
este clasată pe locul al patrulea, fiind depășită în mod substanțial doar de fluxul masiv de
monedă din vremea lui Iustin al II-lea (Tab. 1). Deși sunt prezente în toate așezările
dobrogene, aceste emisiuni joacă un rol deosebit de important în circulația monetară la
Odurtsi, în sudul provinciei, unde o activitate intensă de reconstrucție a fost semnalată
pentru primele decenii ale secolului al VI-lea (Torbatov 2002 196, tab. 10; DončevaPetkova, Torbatov 2001 242). Situația de la Adamclisi ne atrage atenția deopotrivă, aici
panta ascendentă continuând și în etapa cronologică următoare și credem, nu fără temei,
că venerabilul oraș roman s-a bucurat de o scurtă perioadă de înflorire, deși numele său nu
apare printre așezările menționate de Procopius (Fig. 4)8. În secolul al VI-lea, vechea
basilica forensis a fost reamenajată pentru a servi ca piață, în vreme ce porticul de la sud de
strada principală a făcut loc unor construcții cu caracter comercial (Suceveanu, Barnea
1991 271-272; Sâmpetru 1994 113). Cercetările mai recente confirmă schimbările
importante survenite în viața orașului (Talmațchi, Șova 2015). Peste tot în Dobrogea găsim
dovezi de reconstrucție datând cel mai probabil din primele decenii ale secolului. În tot
acest timp, monedele romane târzii ar fi putut rămâne în circulație pentru a servi nevoile
economice ale comunității, însă emisiunile noi de la Anastasius, Iustin și Iustinian au adus
un suflu nou și probabil au avut darul de a întări încrederea populației în politicile
economice ale administrației centrale, care fusese șubrezită de puternica revoltă a lui
Vitalian (Ruscu 2009).

8 Procopius, De aedificiis, 4.7.16, dacă nu cumva Procopius cunoștea orașul sub un alt nume.
Chiar înainte de lucrarea lui Procopius, ghidul lui Hierocles, Synecdemus, 637.8 menționa
orașul cu forma Tropeos. Nu departe, la Zaldapa, descoperirile monetare din primele decenii ale
secolului al VI-lea par a fi la fel de abundente, deși așezarea nu e foarte bine studiată (Torbatov
2000 72-76).
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Fig. 1 – Monede izolate (1. Dinogeția; 2. Izvoarele; 3. Mangalia; 4. Topalu; 5. Troesmis; 6.
Axiopolis; 7. Balik; 8. Capul Șabla; 9. Enisala; 10. Hârșova; 11. Cavarna; 12. Lanurile; 13. Nufăru;
14. Oltina; 15. Ostrov; 16. Păcuiul lui Soare; 17. Palazu Mic; 18. Pecineaga; 19. Târgușor; 20.
Ulmetum; 21. Voinikovo; 22. Beroe; 23. Dunavăț; 24. Zaldapa)
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Fig. 2 – Tezaure (1. Histria; 2. Ibida; 3. Argamum; 4. Adamclisi; 5. Zaldapa; 6. Silistra; 7. Zlatni
Piasaci; 8. Capul Șabla; 9. Halmyris; 10. Tomis; 11. Ulmetum; 12. Capidava; 13. Topalu; 14.
Axiopolis; 15. Caliacra; 16. Osenovo; 17. Bulgarevo; 18. Ostrov; 19. Satu Nou; 20. Valea Teilor)

Reforma monetară din anul 538 a dus la introducerea unui nou follis, a cărui greutate
nu se regăsea în tradiția romană târzie și părea că încearcă să rivalizeze cu vechiul sestert
roman. Aceste monede impresionante s-au bucurat de o mare popularitate în Dobrogea și ca
atare această etapă cronologică (538-542) este clasată pe locul al treilea în majoritatea
așezărilor (Tab. 1). Abundența acestor emisiuni în zona Dunării de Jos pare să fie un
fenomen regional, în ciuda prezenței monedelor datate în acest interval în multe situri din
Asia Mică (Gândilă 2012 398-399). Unele dintre aceste monede vor fi fost aduse din Balcani
unde amforele pontice (Opaiț 2004 26-32, 95-96), opaițele microasiatice, inclusiv imitații
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(Curta 2016b 67-75; Topoleanu 1996), precum și sigilii ce purtau numele unor orașe din Asia
Mică (Paraschiv-Grigore 2013; Curta 2002) sunt descoperiri relativ comune. Monedele
impresionante ale lui Iustinian sunt rare în Siria și Palestina, piața locală continuând să se
bazeze pe masa de monede emise înainte de reforma din 538 (Bijovsky 2012 247-250). Deși
atelierul din Antiohia a bătut monede pe modul mare, invazia persană și izbucnirea ciumei
au redus activitatea monetăriei, iar provinciile orientale nu au făcut tranziția către noile
monede, preferându-le în mod evident pe cele vechi.

Fig. 3 - Fluxul anual de monedă bizantină în Dobrogea

Fig 4 - Circulația monetară în centrele dobrogene

Deși emisiunile de modul mare nu au fost emise special pentru a deservi
provinciile dunărene, zona Balcanilor rămăsese cea mai puternic militarizată regiune a
imperiului și este posibil ca Iustinian să fi încercat să exploateze la maximum valoarea
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propagandistică a noilor monede pentru a întări loialitatea garnizoanelor din zona de
frontieră. Firește, trebuie ținut cont și de faptul că unele dintre aceste monede vor fi ajuns
în Dobrogea la o dată ulterioară și avem dovezi clare că ele erau încă în circulație în
ultimul sfert al secolului al VI-lea. Un tezaur descoperit la Capidava acum un deceniu
datează de la începutul anilor 580 și totuși circa 25% dintre monede reprezintă emisiuni
grele de la Iustinian (Gândilă 2017 172-173, fig. 1). Monedele au fost afectate de incendiul
puternic care a mistuit clădirea de lângă poarta de sud a cetății, însă gradul de uzură nu
este unul deosebit. Asta ar putea sugera o utilizare locală, precum și o viteză de circulație
redusă9. Este posibil ca multe dintre aceste monede să fi ajuns în provincie aproape de
anul în care au fost emise, pentru plata trupelor. O astfel de ipoteză coincide cu crearea
quaestura exercitus în 536 și cu programul masiv de reconstrucție demarat de Iustinian,
care cu siguranță a continuat și în deceniul următor (Feissel 2000).
În Dobrogea emisiunile grele ale lui Iustinian nu sunt distribuite egal, putând fi
observate unele particularități locale. Această etapă este foarte slab reprezentată la
Noviodunum, unde mai puțin de 4% dintre descoperiri datează din această fază, însă
atâta vreme cât multe dintre monede provin din colecții private va trebui să așteptăm o
mai bună cunoaștere a materialului numismatic descoperit în interiorul cetății (Fig. 4)
(Popescu, Iacob 2017; Poenaru Bordea et alii 1995). O frecvență redusă poate fi notată și
la Tomis, dacă nu cumva în capitală mecanismele de retragere a numerarului care nu mai
corespundea cu etalonul în vigoare era mai eficient, sau poate că pur și simplu piața
locală se baza mai mult pe utilizarea nominalurilor mai mici, așa cum par să indice
descoperirile de până acum (Isvoranu, Poenaru Bordea 2003 152, tab. 2). O reducere a
etalonului precum și un declin al activității monetăriilor pot fi surprinse în a doua
jumătate a domniei lui Iustinian și ne putem întreba dacă efectele marii epidemii de
ciumă au contribuit la aceste schimbări de politică monetară (Pottier 1983 241). Această
etapă este caracterizată de abundența emisiunilor de nominal mic, în special sferturile de
follis (Gândilă 2009 222, fig. 27b). Valoarea totală a monedelor datate între 542 și 565 nu
depășește volumul de monedă emisă în precedentul interval, 538-542. Doar Capidava
oferă cifre peste 10% pentru această etapă, în vreme ce la polul opus regăsim Histria, cu
sub 4% din totalul descoperirilor. La Histria pare să se fi produs o scădere drastică a
volumului de tranzacții mărunte de vreme ce numărul de sferturi de follis este neașteptat
de scăzut. Această stare de lucruri ar putea fi atribuită procesului de ruralizare, în ciuda
faptului că activitatea de construcție urbană la Histria nu a încetat complet (Zahariade
2006 103-108; Suceveanu, Barnea 1991 273-274). Basilica episcopală este poate exemplul
cel mai elocvent, iar aici proporția nominalului mărunt în cadrul descoperirilor este de c.
20% (Poenaru Bordea 2007 179-188).
Revenind la emisiunile lui Iustinian, etalonul greu introdus în 538 nu a putut fi
menținut și a devenit evident că reforma împăratului reprezentase o lovitură de imagine și
mai puțin rezultatul unei analize economice concrete. Mai grav, acea schimbare a rupt
stabilitatea de care se bucurase sistemul monetar bizantin de la ultima reformă a lui
Anastasius din 512. Numismații fac adesea referire la spirala inflaționistă ce a urmat după
moartea lui Iustinian, marcată de scăderea progresivă a greutății follis-ului de bronz. Întradevăr, fluxul masiv de monedă de la Iustin al II-lea (565-578) este documentat în toate
așezările importante din Dobrogea și din nordul Balcanilor, în general. Aproape 45% dintre
monedele descoperite în Dobrogea au fost emise în timpul domniei sale. Să fie acesta un
semn de reviriment economic sau dovada unei inflații galopante? În lipsa unor informații
corespunzătoare legate de volumul de emisiuni, salarii și prețuri, observațiile de mai jos
rămân simple ipoteze de lucru. Inflația invocată adesea de specialiști nu pare o explicație
Dacă astfel de monede mari ar fi fost returnate la monetărie după 565, ar fi fost probabil
reținute, fiind mai profitabil să fie topite pentru a se emite monedă folosind etalonul nou, mult
mai ușor.
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convingătoare (Poenaru Bordea 1981 375; Oberländer-Târnoveanu 2003 220-221;
Custurea 2019 65). Regularitatea și gradul de standardizare al penetrației monetare din
timpul domniei lui Iustin al II-lea (Poenaru Bordea et alii 1995 154, fig. 2), cu extensie până
la 590, indică plăți militare, fie o creștere a valorilor ori, mai degrabă, o creștere a
numărului de soldați. Această ipoteză este întărită și de alte descoperiri arheologice din a
doua jumătate a secolului al VI-lea, asociate cu mediul militar, în special fibule și catarame,
discutate mai sus.
Această stare de lucruri poate fi explicată și prin reluarea plăților militare care nu se
mai făcuseră cu regularitate în vremea domniei lui Iustinian, dacă dăm crezare afirmațiilor
tendențioase lansate de Procopius în Istoria Secretă (XXIV, 13-14); acesta l-a acuzat pe
împărat de neglijență în privința trupelor de limitanei, observație reluată ulterior de Agathias
(V, 13, 7-8). Cronicarii bizantini au exagerat efectele politicii duse de Iustinian, care a preferat
diplomația unei defensive care presupunea întreținerea chiar și pe timp de pace a unui
număr mare de trupe de frontieră (Casey 1996; Sarantis 2019 333). Schimbarea de politică
este, însă, evidentă sub domnia lui Iustin al II-lea și fără excepție emisiunile de la acest
împărat sunt cele mai numeroase în orice așezare dobrogeană bine cercetată. Anumite
fluctuații sunt desigur inevitable. Spre exemplu, la Capidava și Sacidava etapa 565-570
acoperă circa 20% din totalul descoperirilor (Custurea 2019 125-128), în vreme ce la Tomis, o
așezare cu caracter civil, cifrele sunt mai reduse (Fig. 4).
Politica dusă de Iustin al II-lea nu a fost continuată în aceeași manieră de
succesorii săi, Tiberiu al II-lea (578-582) și Mauriciu (582-602), frecvența desco-peririlor
de la acești împărați scăzând la o treime din cifrele precedente. Această stare de lucruri
oferă un argument în plus pentru a respinge ipoteza unui puseu inflaționist în deceniile
precedente, fiindcă numărul redus de descoperiri din ultimele două decenii ale secolului
al VI-lea cu siguranță nu reflectă o rezolvare a presupusului fenomen inflaționist.
Dimpotrivă, economia monetară intră într-o fază de criză acută. Scurta domnie a lui
Tiberiu al II-lea a adus o stare de instabilitate, probabil datorată în parte invaziilor din
nordul Balcanilor, dar și politicii monetare a împăratului, care a încercat reintroducerea
standardului de greutate al follis-ului de bronz din vremea lui Iustinian pentru a celebra
consulatul său din anul 579. Din nou, reforme monetare erau operate în scopuri politice
și propagandistice, fără a ține seama de efectele economice. Dovezi arheologice de la
Capidava și Adamclisi arată că așezările au fost afectate de seria de incursiuni ale slavilor,
în vreme ce sectorul nordic al frontierei dominat de Noviodunum a continuat să
primească monedă nouă fără întreruperi. Aceeași observație se poate face pentru Histria
și mai ales Tomis (Fig. 4). O treime dintre monedele de nominal mărunt descoperite în
edificiul cu mozaic datează din ultimul sfert al secolului și activitatea economică în acest
complex important a continuat până în primele decenii ale secolului următor (Poenaru
Bordea et alii 2004 127, n. 985; Bucovală 1986). Pe de altă parte, trebuie evidențiată
creșterea dramatică a tezaurizării, nu doar în Dobrogea, ci în toată zona balcanică,
fenomen ce poate fi pus în legătură cu criza militară profundă produsă de valurile de
invazii avaro-slave (Chiriac 1993; Madgearu 1996; Curta, Gândilă 2012 102-103).
Starea financiară a imperiului ajunsese în pragul colapsului în ultimii ani ai
secolului al VI-lea. Deceniul 582-592 marchează practic ultima fază de circulație
monetară susținută de fluxul constant de monedă nouă de la monetării. La Histria,
Tomis, Noviodunum și Silistra emisiunile din primul deceniu al domniei lui Mauriciu
sunt chiar mai numeroase decât descoperirile de la Iustinian, în special din ultima parte a
domniei (Fig. 4). Nu trebuie să concluzionăm de aici că prosperitatea Dobrogei crescuse
în vremea lui Mauriciu. Mai degrabă această stare de lucruri se datorează faptului că
multe dintre cetățile dobrogene au fost abandonate în primele decenii ale secolului al VIIlea, iar emisiunile lui Mauriciu, fiind mai apropiate de acest moment, vor fi fost mai bine
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reprezentate în cadrul ultimei faze de circulație monetară din așezări. După 592,
circulația monetară intră într-un proces rapid de dezintegrare, capitala provinciei, Tomis,
fiind singura așezare unde legăturile cu lumea bizantină par încă solide. Practica
surfrapării emisiunilor vechi, intensificată în cea de-a doua jumătate a domniei lui
Mauriciu, indică faptul că reducerea drastică a activității atelierelor nu era o măsură
deflaționistă, ci rezultatul unei penurii de metal necesar pentru emiterea de monedă nouă
(Gândilă 2018a 119-122). Garnizoanele din Balcani erau probabil plătite în monedă
veche, care revenea la trezorerie după colectarea impozitelor, însă era necesară și
introducerea de emisiuni noi în numele lui Mauriciu, din motive economice, dar mai ales
politice. În acest timp, provinciile orientale erau aprovizionate corespunzător cu monedă
emisă de atelierul din Antiohia, care chiar și-a intensificat activitatea în vremea lui
Mauriciu și în general o cantitate mai mare de monedă a pătruns pe piață în provinciile
din Asia Mică și Mediterana răsăriteană (Atlan 1976 84-86; Ireland 2000 106-107; Evans
2006 191-194; Demirel Gökalp 2009 74-81).
Descoperirile monetare ne obligă să nuanțăm imaginea unui declin continuu în a
doua jumătate a secolului al VI-lea, care ar fi culminat cu catastrofa din 602 (Talevski 2019;
Madgearu 2006). Fluctuațiile sunt marcate de perioade de reviriment și încercări nu
întotdeauna eșuate de a menține stabilitatea monetară în Balcani, în vreme ce evenimentul
de la 602 care a dus la schimbarea violentă de domnie, nu a însemnat finalul circulației
monetare în Dobrogea. Se înregistrează chiar o creștere a volumului de monedă în timpul
domniei lui Focas, chiar dacă nivelul de standardizare atins sub Iustin al II-lea nu a mai
putut fi restaurat. Notăm o creștere semnificativă în nivelul descoperirilor de la Tomis,
Noviodunum și Silistra dar și stagnare la Capidava și Adamclisi (Fig. 4). Nu se poate
identifica un model geografic clar pentru aceste fluctuații și se pare că unele așezări care
fuseseră puternic afectate de invaziile slavo-avare își pierduseră funcția defensivă,
apărătorii fiind probabil transferați în alte cetăți din provincie, unde continuarea circulației
monetare mai este atestată pentru o scurtă perioadă. Aproximativ 90 de monede de la
Heraclius pot fi datate în primul deceniu de domnie (610-620) și mai puțin de jumătate
pentru deceniul următor. Multe dintre monedele din secolul al VII-lea cunoscute până în
prezent în Dobrogea au fost descoperite în regiunea fostei capitale a provinciei, Tomis,
așezare care a rămas în contact cu capitala bizantină, precum și la Silistra, o regiune pe care
imperiul a încercat să o mențină în sfera sa de influență (Isvoranu, Poenaru 2003 149;
Oberländer-Târnoveanu 1996 103-104). În majoritatea așezărilor, monedele de la
Heraclius, în general 1-2 piese, nu depășesc primii ani de domnie ai acestuia (Gândilă 2008
311-312).
Amploarea dezastrului este greu de evaluat dintr-un punct de vedere strict
numismatic. Trebuie amintit faptul că monedele au fost folosite de istorici și arheologi ca
element principal de datare a ultimei faze de locuire în cetățile dobrogene (Bounegru,
Adumitroaei 2005-2006). Ades invocată, încetarea circulației monetare se referă de fapt la
încetarea fluxului de monedă nouă către această regiune. Această întrerupere nu împiedică
continuarea economiei monetare pe baza numerarului deja existent în provincie și nici nu
aduce precizări importante legate de dispariția populației. În mai multe așezări, bisericile
au fost recompartimentate pentru a servi ca locuri de adăpost, în vreme ce în unele orașe,
precum Callatis, există activitate constructivă chiar și în primele decenii ale secolului al VIIlea, confirmată de descoperiri monetare (Madgearu 2010; Georgescu, Ionescu 1995-1995
191; Ocheșeanu 1981 312). Mărturiile arheologice confirmă fără echivoc abandonarea
cetăților romano-bizantine, însă data la care acest fenomen a avut loc, sau modul în care sa produs, nu pot fi deslușite cu ajutorul descoperirilor monetare. În orice caz, nivelul de
control exercitat de imperiu în zona balcanică se redusese dramatic, dacă judecăm după
numărul redus de monede descoperite în zonă comparativ cu situația din regiuni ca Asia
Mică sau insulele din Marea Egee și Mediterană (Metcalf 2009 189-213; Kasdagli 2018,
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214-223; Bates 1971 95-109; Lightfoot 2012, 170; Jantzen 2004, 144-162; Demirel Gökalp
2009 87-92). În Dobrogea se resimte doar parțial ecoul marii victorii împotriva perșilor,
care a adus câteva monede pe coasta Mării Negre în jurul anului 630. Monede din
următoarele decenii apar, însă, doar sporadic și accidental în zona de nord a Balcanilor
(Chiriac 1995; Iacob 2000; Mihaylov 2008a; Custurea 2019 59-60). Frecvența ridicată a
emisiunilor din Italia și Africa de Nord reflectă menținerea ambițiilor imperiului la
Dunărea de Jos, prin transferul modest de trupe și resurse într-o vreme în care
destrămarea structurilor politice și administrative în Balcani ajunsese într-un punct
ireversibil (Gândilă 2011). Numărul crescut al descoperirilor de aur și argint din a doua
jumătate a secolului al VII-lea indică o schimbare fundamentală a rolului jucat de monedă
și mutarea sa din sfera schimburilor zilnice în cea a plăților politice și a activității
diplomatice bizantine în zonă (Damian 2015 147-156; Somogyi 2008).
3.3 Monetării și nominaluri
Există motive suficiente pentru a include un studiu al monetăriilor și al
nominalurilor printre parametrii folosiți pentru a evalua economia monetară a
Dobrogei. Mărcile de monetărie pot oferi indicii prețioase despre legăturile Dobrogei cu
lumea bizantină, precum și informații despre mecanismele oficiale de distribuire a
monedei, în vreme ce nominalurile pot aduce precizări în legătură cu funcționarea
pieței, cu tranzacțiile sale mărunte, a căror frecvență și complexitate se pot regăsi în
numărul de folles și fracțiunile sale care circulau local.
Așa cum era de așteptat, monetăriile cele mai apropiate de Dobrogea au furnizat
grosul masei monetare aflate în circulație. Atelierul de la Constantinopol domină în toate
așezările de la Dunărea de Jos, fără să putem discerne trăsături care se aplică în funcție
de tipul așezării. Proporția variază între 54% și 67%, cetățile dunărene, orașele din
interior, precum și cele de pe coastă fiind la fel de bine aprovizionate de atelierul central
(Tab. 7). Același lucru se poate spune și despre atelierele de la Nicomedia și Cizic, a căror
pondere însumată se plasează undeva la 20% în majoritatea așezărilor studiate (Tab. 2).
Este posibil ca activitatea lor să fi fost corelată cu scopul de a suplimenta emisiunile
constantinopolitane, moneda nouă fiind trimisă către diverse regiuni, după necesități.
Argamum prezintă singura situație aparte, cele două ateliere ale Propontidei acoperind
circa 32% dintre descoperiri, însă mecanismele care au adus acest volum abundent de
monedă rămân neclare și trebuie confirmate de cercetări viitoare (Iacob, Poenaru 2000
791). La fel de misterioase rămân motivele pentru care atelierul din Cyzic a alimentat cu
monedă Dobrogea în anii 540 mult mai intens decât în alte decenii (Tab. 3).
Concentrarea emisiunilor monetare de la Nicomedia în zone îndepărtate ale imperiului,
precum Gerasa în Arabia, sub Iustin al II-lea (Bellinger 1938 10; Marot 1998 107, tab.
20), sugerează o funcție complexă îndeplinită de monetăriile propontice, care necesită un
studiu mai amănunțit. Activitatea atelierului din Salonic, pe de altă parte, oferă mai
multe certitudini privind destinația principală a jumătăților de follis emise în număr
mare și expediate, în marea lor majoritate, către frontiera dunăreană (Gândilă 2018b
445, fig. 5). Pentru etapa 565-570, în unele cetăți dunărene emisiunile de la Salonic
acoperă mai bine de 60% din totalul descoperirilor din acest interval și acesta este, de
altfel, singurul moment în care atelierul constantinopolitan nu mai este dominant,
atingând niveluri foarte scăzute, până la 15% la Noviodunum și cifre în general reduse pe
tot limes-ul dobrogean (Tab. 3) 10.
Fluxul monetar de la atelierele balcanice și propontice a fost suplimentat cu
monedă venită de la distanțe mai mari, pe un traseu probabil intermediat de marile orașe
10 Prezența cea mai covârșitoare a monedelor de la Salonic pare să fie înregistrată la Sacidava
(Custurea 2019 125-128), o cetate care din păcate nu a fost cercetată sistematic.
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de la Egee și Marea Neagră. Atelierul din Antiohia a avut o contribuție modestă (circa
5%), însă constantă, la circulația monetară din Dobrogea. Deși Theophylact (V, 16, 1) ne
spune că Mauriciu a ordonat transferul armatei din est în Balcani pentru a da piept cu
avarii în ultimul deceniu al secolului al VI-lea, în mai multe așezări dobrogene monedele
emise la Antiohia sunt mai numeroase pentru domnia lui Iustinian. La Capidava, pentru
intervalul 542-565, atelierul sirian acoperă circa 20% dintre descoperiri, în vreme ce nici
o monedă nu poate fi atribuită domniei lui Mauriciu. La Adamclisi, întâlnim aceeași
situație, în ciuda unui tezaur descoperit într-un turn de apărare care includea monede de
la Antiohia. Editorii acestei descoperiri au considerat că micul depozit a fost pierdut de
un soldat transferat de pe frontul de est, așa cum va fi fost și tezaurul de drahme sasanide
de la Axiopolis (Bogdan Cătăniciu, Poenaru Bordea 1996 91; Petac, Ionescu 2013). Doar
descoperirile de la Noviodunum și Silistra indică o concentrare mai mare de emisiuni
antiohene în ultimele decenii ale secolului al VI-lea, poate un semn că impactul acestor
mutări de trupe s-a resimțit cu precădere în așezările fortificate mai mari unde aceste
trupe vor fi fost înregimentate temporar (Tab. 5). Astfel de cazuri sunt cunoscute în
Dobrogea secolului al VI-lea (Zahariade 2006 183-184, fig. 101-102).
În afara monedelor emise de atelierul din Antiohia, aproximativ 50 de monede
descoperite în Dobrogea provin de la ateliere „exotice” și cu toate că aportul lor este
simbolic (circa 1%), simpla lor prezență indică existența unor relații cu provincii din Italia
și Africa. Relațiile economice nu erau neapărat directe, fiind adesea mijlocite de centre din
Illyricum, unde monede și alte categorii de bunuri din vestul Mediteranei sunt descoperiri
obișnuite (Callegher 2017; Papadopoulou 2012; Buora 2005). Dintre monetăriile
îndepărtate, Cartagina este cea mai comună în Dobrogea și circulația mai largă a ceramicii
fine din Africa de Nord poate explica și prezența unor monede emise în această regiune
(Opaiț 2004 99-100; Mocanu 2012; Gândilă 2016 136-143). Natura acestui trafic nu este
ușor de deslușit. Secolul al VI-lea a cunoscut noi ambiții expansioniste care vizau
recucerirea provinciilor apusene și de aceea este dificil de diferențiat între circulația de
bunuri și cea de persoane, cu precădere soldați din armata multietnică a lui Iustinian, care
au participat la campaniile din Africa de Nord și Italia (Teall 1965; Whitby 1995 103-110).
Câteva monede emise la Roma și Ravenna au fost descoperite în Dobrogea, precum și
emisiuni speciale aparținând unor ateliere militare mobile cunoscute în literatura
numismatică ca Moneta Militaris Imitativa (MIB II 49-51). Pe de altă parte, unele dintre
monedele emise la Alexandria, dintre care menționăm piesa rară de 33 nummia de la
Constanța, ar putea fi legate de transportul de grâu din Egipt (Carrié 2003 169-170;
Isvoranu, Poenaru 2003 140, pl. II/13). Alte piese de 12 nummia făceau parte din tezaurul
descoperit pe malul Dunării la Topalu, originea est-mediteraneană fiind confirmată de
numărul neobișnuit de emisiuni din Antiohia (Oberländer-Târnoveanu 2017 23-29).
Descoperirile din zona de frontieră reflectă mai degrabă mișcări de trupe, poate soldați de
la Dunărea de Jos care se întorceau acasă după misiuni în zonele orientale ale imperiului
(Madgearu 2014).
În ce privește situația pe nominaluri, atât solidi cât și folles sunt prezenți în
descoperirile dobrogene, precum și fracțiunile lor. Numărul de monede de aur nu este
unul impresionant, mai puțin de 100 de piese fiind cunoscute până în prezent, față de
cele peste 1000 descoperite în Palestina, o regiune de dimensiunea Dobrogei (Bijovsky
2012) (Tab. 6). Tezaurele conțin un număr modest de piese de aur, sub 10 în medie,
uneori amestecate cu monede de bronz. În dioceza Traciei tezaure mai consistente s-au
descoperit la Jambol și Varna, însă, în medie, depozitele de aur sunt sensibil mai mici
decât cele cunoscute în Asia Mică, Siria, sau Palestina (Morrisson et alii 2006 nr. 19 și
60). Aproximativ 12% dintre solidi sunt emisiuni ușoare de 22-23 siliquae, monede care
sunt mai comune în spațiul avar (Somogyi 2014 237-241). Prezența lor în zona de
frontieră nu este o coincidență, ele putând fi returnate imperiului în schimbul produselor
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de lux bizantine, care erau la mare căutare în rândurile aristocrației avare (Curta 2016a;
Bühler 2012; Garam 2001). Spre deosebire de descoperirile izolate, în care predomină
emisiunile de la Iustinian și Iustin al II-lea, tezaurele prezintă o concentrare mai mare de
emisiuni din ultimul sfert al secolului (Curta, Gândilă 2012 102-105). Ca și în cazul
tezaurelor de bronz, putem pune pierderea lor pe seama turbulențelor din zona de
frontieră, unde multe cetăți au fost afectate de raidurile avaro-slave din timpul domniilor
lui Tiberiu al II-lea și Mauriciu. În aceeași măsură, abundența de emisiuni de aur de la
acești împărați stă ca dovadă a eforturilor disperate de a menține frontiera dunăreană,
precum și a prezenței armatei mobile, condusă de ofițeri care erau mai în măsură să
dețină monede de valoare ridicată11.
Trecând la emisiunile de bronz, dominația follis-ului este evidentă în prima
jumătate a secolului al VI-lea, când acest nominal acoperea aproape 60% din descoperiri.
Odată cu creșterea volumului de emisiuni de sferturi de follis și apoi de jumătăți de follis de
la Salonic în a doua jumătate a secolului, ponderea follis-ului a scăzut sub 50%, ajungând
până la 23% (Tab. 4). Destrămarea sistemului monetar în vremea domniei lui Heraclius a
dus însă la o dominație covârșitoare a follis-ului (circa 85%), într-o vreme în care
jumătățile de follis ajunseseră să îndeplinească funcția de nominal mărunt. În secolul
precedent, jumătățile de follis avuseseră o prezență constantă pe piața dobrogeană,
reprezentând aproximativ o treime din totalul descoperirilor. Sub Mauriciu, jumătățile de
follis au depășit clar cuantumul de folles, aceasta putând fi o tactică a împăratului de a
continua emiterea de monedă nouă în contextul în care imperiul trecea printr-o criză de
metal și trezoreria era obligată să recurgă la surfrapări pe monede vechi pentru a emite
folles (Gândilă 2018a 119-122). Ritmul de emitere a nominalurilor cu valoare scăzută a fost
și mai neregulat. La începutul unui nou ciclu indicțional în 552, administrația lui Iustinian
a decis să reducă numărul de folles pentru a acorda prioritate emiterii de sferturi de follis,
acestea acoperind aproximativ 60% din descoperirile dobrogene (Tab. 2). Această politică a
continuat și sub Iustin al II-lea, sub domnia acestuia atelierele concentrându-se pe
emiterea de optimi de follis, o situație care se observă nu doar în Scythia, dar și în Moesia
Secunda (Mihaylov 2008b 280, tab. 3).
Așa cum este de așteptat, monede de bronz de valori diverse apar în proporții
diferite în așezările din Dobrogea (Tab. 8). Follis-ul domină circulația monetară, dar
această stare de lucruri nu se datorează în principal cetăților de pe linia Dunării, unde neam aștepta la o economie monetară mai rudimentară. În realitate, procentajul
descoperirilor de folles coboară până la 35% la Noviodunum, în vreme ce la Adamclisi,
acesta depășește 50%. Nivelul de complexitate al economiei monetare se regăsește mai
fidel în proporția nominalurilor cu valoare redusă, care reflectă volumul de tranzacții
mărunte și ca atare gradul de monetizare al pieței. Capitala provinciei, Tomis, oferă
numerele cele mai consistente, circa 27% dintre descoperiri fiind monede cu valoare
redusă. Observăm de asemenea cifre ridicate în așezări care nu se află la frontiera
dunăreană, cum ar fi Ibida, Argamum și Odurtsi. Deși se poate stabili o corelație între
dimensiunea unei așezări și proporția nominalurilor mici, nu există o regulă clară. Într-o
cetate de dimensiuni mici precum Capidava, sferturile de follis acoperă 72% din eșantionul
datat între 542 și 565, semnificativ mai mult decât în orașe mai mari dobrogene. În același
timp, nu trebuie ignorată posibilitatea ca așezări cu o bogată istorie monetară, precum
Histria, să fi continuat să folosească monede romane târzii chiar și în secolul al VI-lea,
pentru a servi pe post de mărunțiș, așa cum indică descoperirile izolate și colective din
cetate (Morrisson et alii 2006, no. 69-70; Vîlcu, Țârlea 2016 161; Mihăilescu-Bîrliba,
Cu excepția tezaurului de la Caliacra, toate tezaurele cu monede de aur din Dobrogea au fost
îngropate după 580, ceea ce face posibil ca măcar unele dintre descoperirile izolate mai timpurii
să fi ajuns și ele în Dobrogea tot în ultimele decenii ale secolului.
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Poenaru 2000 306-307), și există dovezi că această soluție era adoptată și în unele cetăți
dunărene (Gândilă 2017 161; Mihaylov, Iosifov 2012 148).
3.3 Implicații socio-economice
Eforturile de reconstrucție din primele decenii ale secolului al VI-lea au vizat
restaurarea puterii imperiale la Dunărea de Jos. Din pricina unor obstacole atât interne
cât și externe, prosperitatea regiunii nu a putut fi readusă la nivelul la care se afla în
secolul al IV-lea, tot ce s-a putut realiza fiind o stăpânire fermă, deși mai degrabă
artificială, asupra unei regiuni de frontieră pe care împărații bizantini nu o puteau
neglija. Zona de nord a Balcanilor era mai puțin urbanizată, mai săracă în resurse și
oferea mai puține perspective de expansiune decât alte regiuni ale imperiului. Ca urmare,
administrația bizantină avea puține motive să investească masiv în zona dunăreană
dincolo de întărirea fortificațiilor. Chiar și acest plan s-a dovedit a fi prea ambițios și
nesustenabil, necesitând pomparea constantă de resurse trimise către frontieră din
Mediterana răsăriteană. În plus, legislația vremii ne înfățișează un climat de sărăcie și
corupție (Sarantis 2019 353-362; Popescu 2005 377-379; Curta 2001 206). Procedura de
coemptio a trebuit păstrată în dioceza Traciei într-o vreme când taxele fuseseră comutate
în monedă de aur și o analiză recentă a arătat că guvernul nu își punea baza în faptul că
soldații vor putea să se aprovizioneze din ceea ce le oferea piața locală, evident prea
săracă (Sarantis 2019 355; Tedesco 2016). Această stare de lucruri relevă nu doar un
nivel de producție instabil și nesatisfăcător, dar și faptul că populația din Dobrogea nu
avea mereu posibilitatea de a procura moneda necesară pentru plata taxelor. Într-adevăr,
statul bizantin nu reușea să colecteze impozite din quaestura exercitus cu suficientă
regularitate și adesea datoriile restante trebuiau să fie anulate de împărați, regiunea
aflându-se în imposibilitatea de a-și achita dările către fisc (Zahariade 2006 60;
Oberländer-Târnoveanu 2003 343).
Aceste observații preliminare ne aduc mai aproape de întrebările cărora încercăm
să le găsim un răspuns în paginile ce urmează: cum ajungea moneda în Dobrogea, cine
erau utilizatorii săi și ce se putea cumpăra cu banii aflați în provincie? Prima remarcă este
aceea că Dobrogea nu producea bunuri destinate exportului și ca urmare moneda nu
putea pătrunde în provincie în principal pe calea comerțului. Dimpotrivă, provincia
dunăreană ducea lipsă de multe produse necesare menținerii frontierei și banii mai
degrabă părăseau provincia, urmând să revină pe filiera plăților militare și
administrative. Acesta pare să fie, în linii mari, profilul monetar al Dobrogei romanobizantine. Statul și biserica erau actorii principali care determinau fluxul de bunuri și
monedă către provincia dunăreană. Producția agrară a făcut obiectul mai multor
dezbateri în literatura de specialitate a ultimului deceniu, însă toți cercetătorii par să se
pună de acord în privința faptului că zona de nord a Balcanilor nu producea suficient
pentru a-și susține garnizoanele (Sarantis 2019; Curta 2017; Poulter 2017). Fie că soldații
erau limitaneii din epoca romană târzie, sau activau sub o formulă de organizare diferită,
o altă dezbatere importantă în istoriografie, este evident că așteptau plată și provizii de la
stat (Alston 2002; Southern, Dixon 1996; Haldon 1999; Elton 2018). Avantajele care
rezultau din acest aranjament nu erau de neglijat: soldații nu plăteau impozite și pe
deasupra primeau salarii și subsidii de alimente (Whitby 1995 79). Având în vedere
vicisitudinile vieții rurale în Dobrogea, nu e greu de imaginat că mulți vor fi fost atrași de
un angajament în sistemul defensiv de la Dunărea de Jos 12. Aceste oportunități atrăgeau
în egală măsură soldați din Barbaricum, dincolo de frontiera dunăreană, care au intrat în
serviciul imperiului în a doua jumătate a secolului al VI-lea, când regiunea de la Dunărea
de Jos a cunoscut o nouă fază de militarizare (Suceveanu, Barnea 1991 207).
12 Aplicabilitatea vechii legislații care stipula că numai fiii de soldați puteau servi în garnizoanele
de frontieră ne pare anacronică în Balcanii secolului al VI-lea (Jones 1964 669-670).
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Încercările de a estima dimensiunea armatei bizantine în Dobrogea rămân
simple supoziții (Jones 1964 683; Opriș, Rațiu 2019 141; Sarantis 2019 334-344). Dacă
nivelul general al populației trebuie să fie punctul de plecare, și aici ne lovim de
propuneri dintre cele mai variate, alternând estimările conservatoare (100 000) cu cele
nerealiste (800 000) (Zahariade 2006 140; Soficaru 2011 34). Chiar dacă limes-ul scitic
era apărat de nu mai mult de 10 000-20 000 de soldați, cantitatea de monedă care
pătrundea regulat în provincie nu ar fi fost neglijabilă 13. Se presupune că soldații erau
plătiți în aur urmând să folosească serviciile unui campsor, care le preschimba moneda
de aur în echivalentul în bronz pentru efectuarea de tranzacții cotidiene (Curta 2017
441-442). Astfel de oficiali însoțeau armata în campanie cu scopul de a satisface nevoia
de monedă curentă oricând și oriunde, însă este greu de crezut că ei ar fi operat în
fiecare cetate de la Dunărea de Jos. Nu ar fi fost practic și nici înțelept ca aceștia să fi
transportat atât monede de aur cât și echivalentul lor în monedă de bronz. Este mai
probabil ca soldații să fi fost plătiți doar nominal în monedă de aur, iar în realitate să fi
primit salariul în monedă de bronz la cursul de schimb între metale de la momentul
respectiv, din care s-ar fi putut deduce, eventual, annona primită de la stat 14.
Tezaurele de monede de aur sunt relativ comune în Dobrogea, însă destul de mici,
după cum am văzut deja și este posibil să fi aparținut ofițerilor și altor demnitari, incluzând
aici și fețe bisericești, dacă judecăm după compoziția și localizarea descoperirilor, uneori în
zona basilicilor creștine (Curta, Gândilă 2012). Greutățile (exagia) de bronz și sticlă
utilizate pentru verificarea pieselor de aur, tremissis, solidus și multipli, sunt și ele relativ
comune în Scythia și Moesia Secunda (Custurea 2009; Minchev 2008; Vladimirova 1985;
Ocheşeanu 1984) și uneori apar în depozite de monede de aur, cum este cel descoperit la
Zaldapa (Torbatov 1998). Probabil aparținuseră unor colectori de impozite, campsori și
zygostatai, care se ocupau cu controlul monedei de aur. Pe de altă parte, dimensiunea
medie a unui depozit de monede de bronz din Dobrogea este de circa 25 de piese (Custurea
2019 213-242), ceea ce ne oferă o indicație utilă cu privire la sumele vehiculate de soldatul
de rând. Dimensiunea redusă a tezaurelor ne arată că soldații nu primeau o sumă mare, o
dată pe an, și că nu dețineau monede de aur pe care le schimbau periodic în monedă de
bronz pentru cheltuieli uzuale. Informațiile pe care le avem în legătură cu rata de schimb
între metale indică faptul că posesorul unei monede de aur urma să primească la schimb
câteva sute de folles de bronz, or astfel de tezaure nu s-au descoperit până acum în
Dobrogea (Noeske 2000, vol. I 156-157; Zuckerman 2004 83; Morrisson et alii 2006 51,
tab. 2; MIBE 11-20; MIBEC 9-14).
Avem motive să credem că fluxul de monedă către Dobrogea nu se baza doar pe
canalele oficiale. Deși plățile efectuate de trezoreria imperială susțineau practic economia
monetară a regiunii, prezența unor monetării și nominaluri „exotice” sugerează, măcar ca
titlu de ipoteză, un trafic de altă factură. Cel puțin în parte acesta reflectă traficul de
persoane, însă volumul deloc neglijabil de bunuri importate din Africa de Nord și
Mediterana răsăriteană trebuie să fi stimulat și circulația monedelor emise în provincii
aflate la mare distanță de Dobrogea (Gândilă 2016). Bogatul material numismatic din
Rodos, publicat recent de Anna-Maria Kasdagli sugerează o posibilă legătura cu
provinciile vest-pontice, regăsită în numărul neașteptat de jumătăți de follis de la Salonic,
13 Marcellinus Comes (s.a. 514) ne informează că Vitalian, răsculându-se împotriva lui
Anastasius, a reușit să ridice o armată de 60 000 de soldați din Tracia în doar trei zile, însă cifra
ar putea fi una mult exagerată.
14 Nu există un consens privind metoda prin care erau livrate annona, echipamentul și plățile în
bani; pentru stadiul dezbaterii se poate consulta Hebblewhite 2017 90-93. În 594, armata din
Balcani s-a revoltat când Mauriciu a încercat să schimbe sistemul de plată și să livreze doar o
treime în bani gheață și restul sub formă de echipament (Theophylact, VII, 1, 5-9). Acest episod
sugerează că soldații așteptau plata integrală în monedă, în vreme ce produsele anonare erau fie
acoperite în întregime de stat, fie livrate la prețuri subvenționate.
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dar și în concentrarea de emisiuni grele ale lui Iustinian, tipice pentru zona frontierei
dunărene, cum am văzut deja (Kasdagli 2018 21, fig. 17; 24, fig. 19). Astfel de asocieri nu
sunt simple coincidențe, de vreme ce Rodos, Scythia și Moesia Secunda aparțineau
administrativ de questura exercitus, în ciuda distanței care le separa. Bunuri provenind
din zona Mediteranei erau transportate pe marile vase care aduceau provizii pe coasta de
vest a Mării Negre pentru a fi distribuite garnizoanelor de la Dunăre (Deligiannakis
2016). Aceeași explicație trebuie să fie valabilă și în cazul monedelor emise la Salonic și
descoperite la Smyrna, unde reprezintă mai bine de 10% din totalul descoperirilor
rezultate din săpături recente (Ersoy et alii 2014 74-81). Monedele puteau să fi venit
direct din Illyricum, dar la fel de probabil este ca ele să fi provenit din Dobrogea, pe calea
comerțului în Marea Neagră. Nu mai puțin de 14 sigilii comerciale purtând numele
orașului Smyrna au fost descoperite în Dobrogea, majoritatea de la Tomis, legătura
dintre cele două orașe devenind probabil și mai trainică după crearea quaesturii (Curta
2002; Paraschiv-Grigore 2013). Faptul că zona de vest a Asiei Mici întreținea relații
strânse cu spațiul vest-pontic se poate vedea și din numărul mare de vase ceramice de tip
LRC (Phocaean Red Slip Ware) descoperite în Dobrogea, în comparație cu așezări din
zona de nord a Balcanilor, departe de coastă (Curta 2002 12-13). Accesul la mare poate
de asemenea să explice numărul mai mare de emisiuni provenind din atelierele
propontice de la Nicomedia și Cizic (Tab. 2 și Tab. 7) 15.
În ciuda acestei aparente diversități, la Dunărea de Jos agentul cel mai important
rămânea statul. Inițiativa privată, contactele cu provincii îndepărtate, circulația
persoanelor, a bunurilor și a ideilor erau toate asigurate de rețeaua oficială de
comunicație, iar această realitate se vede foarte clar în Dobrogea, unde controlul statal
atinge apogeul în secolul al VI-lea. Deși moștenirea sumbră a veacului jalonat de trecerea
vizigoților la sudul Dunării și de plecarea ostrogoților în Italia a primit o greutate poate
prea mare în istoriografie, este indiscutabil că primele dovezi substanțiale de reviriment
le găsim abia sub domnia lui Anastasius (Crow 2007 400-408; Oța 2000; Madgearu
2010). Cărămizi ștampilate purtând numele împăratului au fost descoperite la Histria,
Dinogeția, Sacidava și Altinum; nu fără temei, este tot mai acceptat faptul că marea operă
de reconstrucție la Dunărea de Jos, ce se leagă tradițional de numele lui Iustinian, a fost
demarată mult mai devreme (Barnea 1960; Zahariade 2006 148-149). Iustinian rămâne,
fără îndoială, artizanul lucrărilor celor mai impresionante executate în Dobrogea,
împăratul fiind numit filoktistes pe o inscripție de la Callatis (Popescu 1976 87). Uneori,
unități militare erau antamate pentru lucrări de fortificare, precum trupa de lanciarii
iuniores la Ulmetum, sau organizații private, ca asociația măcelarilor de la Tomis
(Zahariade 2006 183; Suceveanu, Barnea 1991 228). Chiar și așa, viața urbană în
Dobrogea nu s-a putut întoarce la condiția sa din perioada de înflorire a Dominatului.
Starea de nesiguranță a împins populația din zonele rurale neprotejate către așezări
fortificate. De exemplu, Hisarlîk, lângă Șumen, în Moesia Secunda, și-a triplat populația
în secolul al VI-lea și o creștere generală a numărului de locuitori se poate observa în
multe alte așezări, dublată de o tendință de ruralizare (Dinchev 2007 509; Madgearu
2001; Bounegru, Adumitroaei 2005-2006). La Histria, arheologii au notat un proces de
aglomerare și ruralizare a orașului, în vreme ca la Adamclisi mai multe străzi au fost
scoase din uz și unele porți au fost zidite cu scop defensiv (Zahariade 2006 103-108;
Suceveanu, Barnea 1991 273-274). Peste tot în zona dunăreană, creșterea demografică a
dus la folosirea de materiale de construcție de proastă calitate și la structuri ridicate în
pripă (Dinchev 2007 511-514).
Revitalizarea vieții urbane în Dobrogea a dus la o oarecare confuzie cu privire la
funcția și statutul așezărilor refăcute. Vocabularul tehnic include termeni precum civitas,
15

Pentru comparație, a se vedea situația din Illyricum (Ivanišević 2010 443, tabelul 1).
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castra, castellum, precum și echivalentele în greacă, folosite fără vreun principiu de
căpătâi sau consecvență, atât în sursele literare cât și în cele legislative. Istoricii și
arheologii încearcă să facă lumină într-o chestiune care era dominată de confuzie și
ambiguitate chiar și în antichitate (Dinchev 1999; Dinchev 2000; Suceveanu, Barnea
1991 260). Ca urmare, încercarea de a trasa distincții clare între așezările fortificate,
definindu-le fie ca fortărețe, orașe, centre, sau puncte de refugiu este pe undeva futilă,
deoarece circumstațele istorice au făcut ca în secolul al VI-lea astfel de așezări să
servească funcții multiple și este greu de stabilit cu exactitate care din ele predominau și
când. În orice caz, funcția militară este indubitabilă, iar monedele ne pot confirma gradul
înalt de standardizare atins în secolul al VI-lea. Orașele de pe coasta mării și din
interiorul provinciei, precum și fortărețele dunărene, în ciuda diferențelor de suprafață
sau de populare, prezintă similitudini remarcabile la nivelul circulației monetare.
Consecvența observabilă în structura cronologică a descoperirilor nu poate fi explicată
decât printr-un nivel deosebit de control statal. Aceleași categorii de angajați, dintre care
soldații erau cei mai numeroși, operau în toate aceste localități și ei sunt principalii agenți
ai economiei monetare locale.
Soldații primeau alimente subvenționate de stat, sub egida quaestura exercitus,
unitatea administrativă creată de Iustinian care a permis circulația masivă de produse
către Dobrogea. Impozitele datorate de Cipru, Caria și insulele din Ciclade erau practic
transferate sub formă de produse anonare livrate către frontiera dunăreană, în principal
ulei de măsline și vin încărcate în amfore tip LR1 și LR2, produse în vestul și sudul Asiei
Mici (Karagiorgou 2001; Opaiț 2004 105; Deligiannakis 2016 87-90; Commito 2019 129).
Navicularii privați erau probabil contractați pentru a livra bunurile în marile porturi vestpontice, Odessos și Tomis, însă trebuiau motivați economic pentru a accepta această
corvoadă. Se presupune că pe lângă încărcătura principală de produse anonare își făceau
loc și bunuri destinate pieței libere, practic transportate gratis, ceea ce a încurajat
dezvoltarea unui circuit comercial ce parazita marile transporturi destinate armatei și
finanțate de statul bizantin (McCormick 2001 87-92). Cercetările recente de la Capidava
aduc câteva precizări interesante în legătură cu acest tip de trafic. Transporturile erau
descărcate la Tomis pentru ca bunurile să fie ulterior redirecționate spre interiorul
provinciei, în vreme ce unele vase vor fi intrat pe Dunăre, în amonte, pentru a
aproviziona cetățile de pe frontieră până către dioceza Daciei (Curta 2016a 310, fig.1),
unele dintre acestea fiind dotate cu instalații portuare (Zahariade 2006 111; Matei 19881989). Clădirea C1 studiată la Capidava avea un caracter comercial evident, din care nu
lipseau amforele LR4 folosite pentru transportul faimosului vin de Gaza; cu toate acestea,
materialul amforic era dominat de species annonariae transportate în amfore LR1 și LR2.
Bogatul material recoltat din Clădirea C1 mai conținea ceramică de import africană,
opaițe de lut, echipament militar, precum și o serie de unelte de tot felul. Un tezaur
monetar descoperit pe prag indică faptul că acesta era un spațiu unde se efectuau
tranzacții, de bună seamă monedele reprezentând plata pentru bunuri ca cele enumerate
mai sus. Nu departe de acest complex, în clădirea C11, o balanță de bronz a fost
descoperită dimpreună cu fragmente ceramice din secolul al VI-lea, două dolia, o amforă
tip Gaza, un platou cu motive creștine, precum și diverse obiecte din metal, arheologii
speculând că balanța era folosită pentru a cântări cereale (Covacef, Potârniche 2010).
Dat fiind volumul enorm de amfore anonare în Dobrogea, oficialii răspunzători
pentru distribuirea produselor oficiale, precum și a comercializării celorlalte bunuri
venite cu transportul principal, aveau posibilitatea de a trage foloase materiale, nu
întotdeauna în mod legal. În cazul complexelor precum C1 de la Capidava, nu este clar
dacă produsele anonare erau distribuite conform instrucțiunilor, ori pentru foloase
personale. Corupția era adesea menționată în legislație, în principal Codul lui Iustinian
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(I, 27, 2.8), precum și în sursele narative, și nu este greu de imaginat că o parte din
bunurile trimise de stat vor fi intrat pe piața neagră. Cei care profitau de pe urma
sistemului erau oficialii înșiși, precum și alți lideri locali, o situație bine documentată în
antichitatea târzie (Jones 1964 644-646, 676-677; Deligiannakis 2016 90). Așa cum
volumul masiv de bunuri aduse de armata americană în Vietnam a creat o piață neagră
înfloritoare, la fel ne putem închipui că în antichitate intervenția masivă a statului în
aprovizionarea trupelor a dus la formarea unei elite locale, care manipula bunurile
armatei în interes personal. Marile edificii rezidențiale cercetate la Histria și Adamclisi
trebuie să fi aparținut unor astfel de lideri locali care se îmbogățiseră din afaceri cu
statul (Zahariade 2006 143; Mihăilescu-Bârliba, Poenaru Bordea 2000 305-306).
Fără îndoială, în cetăți dunărene precum Capidava sau Dinogeția, nu doar ofițerii
responsabili cu distribuirea anonei capătaseră influență, ci și episcopii locali. La
Adamclisi și în alte părți din provincie numărul și caracterul monumental al bisericilor
eclipsau clădirile cu caracter secular (Bogdan-Cătăniciu 1995-1996 211-213). Biserica se
implica în proiecte de construcție, deținea pământuri și, cel mai probabil, coordona
activități economice, precum și situații de criză, cel mai des menționată fiind
răscumpărarea prizonierilor căzuți în mâinile barbarilor (Popescu 2005 378). Bogatul
material epigrafic de la Korykos confirmă faptul că preoțimea era angrenată în activități
comerciale și aceasta nu era doar o practică izolată din Cilicia (Trombley 1987 17). Spre
exemplu, George, căpitanul faimosului vas descoperit la Yassı Ada, era atât negustor, cât
și presbyteros (Bass, van Doorninck 1982 314; van Alfen 1996 212). În fine, prezența
clădirilor de tip horreum în orașe și cetăți indică faptul că aceste așezări serveau ca centre
pentru colectarea și depozitarea anonei. Nu întâmplător, multe dintre aceste centre erau
și sedii episcopale și nu este exclus ca biserica, care avea un rol de conducere la nivelul
comunitaților în lumea romano-bizantină, să se fi implicat activ în administrarea
bunurilor venite pe canalele oficiale ale statului (Rizos 2013 686; Rizos 2019 49).
Repertoriul descoperirilor monetare din Dobrogea trebuie plasat în acest context
general. Soldații primeau plăți regulate pentru serviciul în garnizoanele de frontieră,
banii urmând să fie cheltuiți pe bunuri venite prin intermediul canalelor oficiale. Ofițerii
și oficialii, incluzînd aici și ierarhia bisericească, preluau controlul transporturilor
anonare odată ajunse în provincie și probabil nu erau străini nici de soarta bunurilor de
valoare care circulau împreună cu cargo-ul oficial. În umbra statului se creaseră
oportunități de a face afaceri în Dobrogea, cazul vânzătorului egiptean de vinuri de la
Tomis fiind bine-cunoscut (Barnea 1972 260-261), și o mare parte din comerț trebuie să
se fi bizuit pe cooperarea căpitanilor de vase care aduceau bunuri la destinație în funcție
de cerere, a comercianților locali, cât și a celor din alte colțuri ale imperiului, interesați să
stabilească legături mai strânse cu spațiul vest-pontic (Zahariade 2006 128; Barnea 1987;
Velkov 1965 22). Produse de import de tot felul, ceramică fină tip African Red Slip Ware,
opaițe nord-africane cu motive creștine, vin din Creta, sau rășini exotice din Arabia și
Etiopia, erau la mare căutare în rândurile elitei locale (Mocanu 2012 329-332; Curta
2016b 58, fig. 10; Opaiţ 2004 99; Rădulescu 1976 197-198). Cele câteva zeci de monede
emise în atelierele din Cartagina și Alexandria vor fi ajuns în Dobrogea pe aceleași trasee
comerciale (Gândilă 2016 136-147).
Tabloul creionat mai sus se referă doar la un circuit economic susținut de circulația
bunurilor la mare distanță și felul în care acest trafic putea stimula economia locală,
inclusiv economia monetară. Se pune, desigur, întrebarea în ce măsură existau bunuri
produse local care să facă obiectul schimburilor intermediate de monedă. În secolul al VIlea, locul satelor și al vilelor rustice a fost luat de micile așezări fortificate (Suceveanu,
Barnea 1991 223-224). Consecințele pentru producția agricolă au fost dezbătute de
specialiști, concluzionându-se că agricultura pe scară largă nu mai era practicată, așa cum
am discutat deja mai sus. Horticultura și cultivarea unor zone restrânse pe lângă cetăți au
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devenit practici comune în secolul al VI-lea, însă erau insuficiente pentru a hrăni populația
Dobrogei, mai ales în condițiile programului defensiv de la Dunărea de Jos. Chiupuri
pentru depozitarea cerealelor au fost descoperite în toate centrele dobrogene, însă nu este
clar dacă grânele erau produse local (Sarantis 2019 346). Există dovezi mai concrete pentru
practicarea pescuitului, vânătorii și a creșterii animalelor. Un număr mare de unelte de
pescuit (ace, harpoane, greutăți de plasă) au fost descoperite în Dobrogea, în vreme ce
abundența resturilor de pește indică că aceasta era o sursă importantă de hrană (Stanc
2006 155-156; Zahariade 2006 146). Aproximativ 10% dintre oasele de animale aparțin
unor specii sălbatice, dar vânatul doar suplimenta principala sursă de carne provenită de la
vaci, oi, capre și porci, care constituiau un pilon central al dietei dobrogene (Stanc 2006
180, fig. 6.23), o stare de lucruri pe care o regăsim și în alte zone din nordul Balcanilor
(Poulter 2007 77). Soldații probabil obișnuiau să cumpere produse alimentare de acest fel
și asta ar explica monetizarea parțială a micilor așezări cu caracter rural din Dobrogea
(Oberländer-Târnoveanu 2005).
Bunuri produse în Dobrogea puteau și ele să facă obiecul unor tranzacții bănești.
Cuptoare ceramice din secolul al VI-lea nu au fost identificate încă, însă analizele de
laborator confirmă producția de ceramică locală. Vesela de bucătărie imita formele în uz
din Balcani și Constantinopol, în vreme ce opaițele de lut urmau modele populare din
Asia Mică și Africa de Nord (Opaiț 2004 92). În Dobrogea, producția se axa pe vase de
gătit, băut și pentru păstrarea proviziilor, în vreme ce producția veselei de masă încetase
aproape complet încă din secolul al V-lea, fiind înlocuită în secolul al VI-lea de ceramica
importată din Phocaea, cei care nu și-o puteau permite folosind probabil vase
confecționate din lemn (Opaiț 2004 93, 111). Pe lângă ceramică, în Dobrogea se
produceau și piese de podoabă, așa cum dovedesc tiparele descoperite la Adamclisi,
Capul Dolojman, Jurilovca și Silistra (Szmoniewski 2017 279-306; Oanţă-Marghitu 2006
347, pl. I/4; Daskalov 2012 110, 256, fig. 86/3). Obiecte de port, precum fibulele, acele și
cataramele de bronz sunt obiecte descoperite frecvent în mediul militar din zona
dunăreană, însă nu este clar dacă erau produse în Dobrogea sau în alte regiuni din
Balcani. În orice caz, și acestea trebuie să fi fost plătite în monedă, așa cum vor fi fost și
opaițele „dunărene” produse în zona frontierei (Curta 2016b). Astfel de obiecte nu se
găsesc doar în așezări, ci și în cimitire precum cel de la Piatra Frecăței (Petre 1987);
inventarul include obiecte de port și podoabă, dar și pieptăni din os, precum și un număr
considerabil de cuie, poate de producție locală, cum pare să indice cantitatea mare de
cuie depozitate în amforele din edificiul roman cu mozaic de la Tomis (Rădulescu 1973
197, fig. 5).
Diversitatea de bunuri ce puteau fi achiziționate, care va fi fost mult mai bogată
decât ceea ce se poate observa în materialul arheologic care a supraviețuit, era mult mai
impresionantă în marile centre ale provinciei, decât pe linia Dunării. Asta explică
procentul mai ridicat de nominal mărunt din descoperirile înregistrate în marile orașe
dobrogene, precum Tomis sau Ibida, o observație importantă, fiindcă frecvența
monedelor cu valoare scăzută dă adevarata măsură a complexitații economiei monetare
într-o așezare, așa cum am arătat deja (Tab. 8). În astfel de orașe, volumul tranzacțiilor
era mai mare și necesita utilizarea nominalurilor de tot felul, spre deosebire de
schimburile care aveau loc într-o mică cetate dunăreană. În Dobrogea, economia
monetară a atins gradul cel mai înalt de complexitate pe la mijlocul secolului al VI-lea,
când notăm cea mai bogată varietate de monetării și nominaluri prezente pe piața locală.
Quaestura exercitus a fost la rândul său mai mult decât o simplă soluție de avarie, această
unitate administrativă atipică fiind atestată cel puțin până la mijlocul anilor 570;
mecanismul care susținea circulația de mărfuri ce aprovizionau Scythia și Moesia
Secunda trebuie să se fi bucurat de un grad de eficiență ridicat măcar până la declanșarea
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marilor atacuri avaro-slave din ultimele decenii ale secolului. Deși importuri de lux, cum
era ceramica tip Hayes 105 și Hayes 109 au continuat să sosească în provincie, elita a
cărei prosperitate se datora circulației de produse anonare a intrat în declin, într-o vreme
când imperiul reușea tot mai greu să își mențină poziția la Dunărea de Jos (Opriș, Rațiu
2019 145; Mocanu 2012 332). Fluxul redus de monedă după 590 confirmă faptul că
nivelul de plăți care ajungeau în Dobrogea scăzuse considerabil. Economia monetară a
cunoscut o fază de contracție, apoi s-a prăbușit complet când regiunea a fost abandonată
de administrația bizantină în secolul al VII-lea.
4. Concluzii
Economia monetară a Dobrogei în secolul al VI-lea și începutul celui următor
prezintă un grad ridicat de dirijism. Administrația bizantină a reușit să implementeze un
sistem de aprovizionare care a adus bani și produse garnizoanelor staționate pe limes-ul
scitic și în acest fel a redresat parțial balanța deficitară a provinciei, spațiul dobrogean
necesitând numeroase importuri, fără să aibă o gamă comparabilă de produse destinate
exportului. În mod indirect, annona militaris a avut trei efecte majore, care au lăsat urme
arheologice și numismatice. În primul rând, măsurile statului au asigurat supraviețuirea
economiei locale, stimulând cererea de bunuri diverse în rândul soldaților care primeau
solde în bani. Astfel se explică ramificarea circulației monetare pe tot cuprinsul provinciei
și nu doar în principalele centre. În al doilea rând, anona a stimulat dezvoltarea
comerțului privat și ridicarea unei elite locale. Convoaiele anonare erau cele mai
importante transporturi care brăzdau Mediterana și Marea Neagră, oferind un mijloc de
transport rapid și ieftin pentru o gamă mai largă de produse destinate pieței. Negustori,
marinari, precum și elita din provincia unde se descărcau produsele prosperau de pe
urma sistemului. Monedele emise de diferite ateliere, sigiliile comerciale și ceramica de
lux stau ca mărturie a acestui trafic la mare distanță. În plus, liderii comunităților locale
puteau redirecționa o parte din bunuri pe piața neagră. Acest tip de corupție era făcut
posibil de excedentul de monedă de care se bucura Dobrogea, în condițiile în care soldații
dispuneau de lichidități, însă provincia nu oferea toată gama de produse pentru care
exista cerere. În fine, intervenția masivă a statului în Dobrogea a creat o cultură
standardizată și un spațiu economic care gravita în jurul nevoilor garnizoanelor locale.
Profilul monetar al așezărilor de secol VI din Dobrogea este remarcabil de similar, fără să
putem identifica particularități frapante, un semn clar că economia monetară era
insulară, mai degrabă decât a fi direcționată de canalele pieței libere. De vreme ce o bună
parte a descoperirilor monetare reflectă salarii militare și administrative, fluxul de
monedă către nordul Balcanilor are puțin de-a face cu posibilitățile economiei locale sau
cu nivelul său real de complexitate. Ca atare, monetizarea Dobrogei în secolul al VI-lea a
fost un construct artificial orchestrat de statul bizantin, care a stimulat circulația
mărfurilor la mare distanță mai mult decât dezvoltarea propriu-zisă a economiei locale.

78

Economie, societate și politică în Dobrogea romano-bizantină în lumina descoperirilor...

Anexă
ETAPĂ
498-512

MONEDE
73

MONEDE/AN
5

RANG
XII

FOLLES
57

FOLLES/AN
4

RANG
XII

512-538

1176

45

IV

882

34

IV

538-542

198

50

III

150

38

III

542-550

227

28

VII

170

21

VI

550-565

495

33

VI

226

15

VIII

565-570

470

94

II

322

64

II

570-578

796

100

I

509

76

I

578-582

112

28

VIII

72

18

VII

582-592

357

36

V

234

23

V

592-602

110

11

X

65

6

XI

602-610

167

21

IX

110

14

IX

610-620

86

9

XI

73

7

X

Tab. 1 - Descoperiri izolate: volumul de monedă, pe etape

ATELIER

MONEDE

%

NOMINAL

MONEDE

%

CON

2683

59.03

M

2156

45.15

NIK

689

15.16

ΛΓ

1

0.02

CYZ

264

5.81

XXX

6

0.13

TES

677

14.90

K

1722

36.06

ANT

180

3.96

IS

27

0.57

ALX

10

0.22

IB

9

0.19

CAR

22

0.48

I

497

10.41

ROM

7

0.15

E

337

7.06

RAV

2

0.04

A

20

0.42

SAL

1

0.02

CHE

4

0.09

MMI

6

0.13

Tab. 2 - Descoperiri izolate: ateliere monetare și nominaluri (%) 16
Ateliere: CON=Constantinopol; NIK=Nicomedia; CYZ=Cizic; TES=Salonic; ANT=Antiohia;
ALX=Alexandria; CAR=Cartagina; ROM=Roma; RAV=Ravenna; SAL=Salona; CHE=;
MMI=Moneta Militaris Imitativa. Nominaluri: M=40 nummia (follis); ΛΓ=33 nummia;

16
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ETAPĂ

CON

NIK

TES

CYZ

ANT

498-512

88.57

11.43

0.00

0.00

0.00

512-538

87.53

7.37

0.09

1.40

3.60

538-542

74.16

13.48

0.00

7.87

4.49

542-550

56.81

15.02

0.94

21.60

5.63

550-565

42.04

24.56

14.16

8.85

10.40

565-570

35.48

14.41

47.74

1.51

0.86

570-578

39.00

24.55

25.19

8.70

2.56

578-582

54.55

28.18

10.00

0.00

7.27

582-592

50.43

14.12

25.65

5.76

4.03

592-602

54.32

11.11

20.99

6.17

7.41

602-610

62.03

15.19

3.16

13.29

6.33

610-620

71.05

23.68

3.95

1.32

0.00

Tab. 3 - Descoperiri izolate: ateliere (%)

ETAPĂ

M

K

I

E

498-512

57.53

39.73

2.74

0.00

512-538

57.53

32.53

3.77

6.16

538-542

60.42

32.29

7.29

0.00

542-550

60.71

21.88

17.41

0.00

550-565

23.14

17.56

59.30

0.00

565-578

41.96

44.71

0.32

13.00

578-582

49.51

33.98

8.74

7.77

582-602

34.32

56.80

7.69

1.18

602-610

42.50

48.13

6.25

3.13

610-620

86.42

12.35

1.23

0.00

Tab. 4 - Descoperiri izolate: nominaluri (%)

XXX=30 nummia; K=20 nummia (1/2 follis); IS=16 nummia; IB=12 nummia; I=10 nummia
(1/4 follis); E=5 nummia (1/8 follis); A=1 nummum
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ATELIER

NUMĂR

%

VALOARE

NUMĂR

%

CON

355

64.20

M

369

64.74

NIK

99

17.90

K

107

18.77

CYZ

31

5.61

IS

2

0.35

TES

30

5.42

IB

4

0.70

ANT

28

5.06

I

51

8.95

ALX

5

0.90

E

37

6.49

CAR

3

0.54

ROM

2

0.36
Tab. 5 - Tezaure: ateliere și nominaluri (%)

NOMINAL

TEZAURE

IZOLATE

EMITENT

TEZAURE

IZOLATE

Solidus

26

26

Anastasius

2

4

Solidus 23
sil.

2

1

Justin I

2

1

Solidus 22
sil.

1

3

Justinian

10

10

Semissis

1

0

Justin II

6

11

Tremissis

13

15

Tiberius II

11

4

Maurice

12

6

Phocas

0

3

Heraclius

0

1

Constans II

0

1

Constantine
IV

0

4

Tab. 6 - Monede de aur: descoperiri izolate și tezaure
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ATELIER CAPIDAVA

HISTRIA

CONSTANȚA ADAMCLISI

ISACCEA

CON

60.11

61.25

63.76

66.8

55.84

NIK

15.17

16.56

14.8

13.13

14.72

CYZ

4.49

5

6.07

5.79

4.57

TES

15.73

11.25

11.57

8.88

21.32

ANT

4.49

5.31

3.04

5.02

2.54

ALX

0

0

0.19

0

0

CAR

0

0.63

0.38

0.39

0.51

ROM

0

0

0

0

0.51

RAV

0

0

0

0

0

SAL

0

0

0

0

0

MMI

0

0

0.19

0

0

ATELIER

SILISTRA

ARGAMUM

HALMYRIS

SACIDAVA

ODURTSI

CON

54

54.54

61.61

56.1

64.08

NIK

17.21

23.14

15.18

11.58

16.2

CYZ

8

9.09

5.36

3.05

5.63

TES

14.04

12.39

14.28

26.83

9.86

ANT

4.93

0

3.57

1.82

2.82

ALX

0.55

0

0

0

0

CAR

0.44

0.82

0

0.61

1.41

ROM

0.44

0

0

0

0

RAV

0.11

0

0

0

0

SAL

0.11

0

0

0

0

MMI

0

0

0

0

0

Tab. 7 - Statistica pe ateliere monetare în principalele așezări dobrogene
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NOMINAL CAPIDAVA

HISTRIA

CONSTANȚA ADAMCLISI

ISACCEA

M

49.74

50.58

34.91

51.53

35.61

ΛΓ

0

0

0.18

0

0

XXX

1.03

0

0

0

0

K

37.95

36.66

36.25

26.34

43.9

IS

0.51

0

0.18

0.76

0.98

IB

0

0

0

0

0

I

9.74

6.03

14.91

15.65

11.71

E

1.03

6.73

12.91

5.73

6.83

A

0

0

0.36

0

0.98

NOMINAL

SILISTRA

ARGAMUM

HALMYRIS

SACIDAVA

ODURTSI

M

49.13

45.67

55.75

44.58

37.67

ΛΓ

0

0

0

0

0

XXX

0.22

0

0

0

0.68

K

31.05

32.28

38.94

50

40.41

IS

0.98

0

0

1.2

0

IB

0.54

0

0

0

0

I

9.37

17.32

5.31

3.01

12.33

E

8.06

4.72

0

1.2

8.9

A

0.65

0

0

0

0

Tab. 8 - Statistica pe nominaluri în principalele așezări dobrogene
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CIRCULAȚIA MONETARĂ GENOVEZĂ LA DUNĂREA DE JOS ȘI
ÎN ȚĂRILE ROMÂNE ÎN SECOLELE XIII-XV ÎN LUMINA ULTIMELOR
CERCETĂRI ÎN ARHIVA DE STAT DE LA GENOVA
Alessandro Flavio Dumitrașcu
Abstract
Most of the researches of Octavian Iliescu and Ernest OberländerTârnoveanu concerning the Genoese coinage from the Lower Danube and the
medieval Romanian Principalities still prevail. Our research at the State Archive
from Genoa as well as our analysis tend to confirm some of their hypotheses, like
the context in which the coinage of Isaccea was produced, the origin of the
bronze coinage of XIVth century and of the „light” venetian ducats inscribed with
the names or titles of the Genoese Doges.
Key words: medieval coins, Genoa, Lower Danube, Romanian states, coin
circulation, Middle Ages.

Pentru un tânăr istoric, care de altfel nu este nici măcar specialist în domeniul
numismatic, este foarte greu să vină cu adăugiri personale la imensele contribuții ale
unor istorici precum Octavian Iliescu și Ernest Oberländer-Târnoveanu pe marginea
acestui subiect. Cel dintâi și-a dezvoltat expertiza în mai multe rânduri, ea
concretinzându-se într-un studiu de sinteză, „La monnaie génoise dans les pays
roumains aux XIIIe- XVe siècles” (Iliescu 1977 155-171), ale cărui concluzii sunt încă în
mare parte actuale și au stat la baza unei lucrări mai cunoscute pe plan internațional,
„Le monete delle colonie genovesi” (Lunardi 1980). Cel de-al doilea istoric a tratat, de
asemenea, subiectul în mai multe articole, considerațiile sale esențiale pentru domeniu
fiind strânse într-un capitol sintetic, „Zecche sulle coste del Mar Nero occidentale e sul
Danubio”, în cadrul volumului „Le zecche italiane fino all’ Unità” (Oberländer 2011
1260-1268), capitol ce reprezintă stadiul actual al cercetării în această materie.
Prima precizare pe care suntem datori să o facem este că dezbaterea specialiștilor
este axată aproape în totalitate asupra producției monetare genoveze din această zonă,
toate imitații ale monedei locale, fiindcă, după cum a arătat Octavian Iliescu, până în acest
moment pe teritoriul Țărilor Române a fost găsită o singură monedă propriu-zis genoveză:
în 1952-1953 a fost descoperit la Brăești, în nordul Moldovei, un tezaur care conținea un
genovin de aur bătut de Simone Boccanegra în perioada 1339-1345. Componența restului
tezaurului, care conținea în proporție de 66% ducați venețieni, așa cum este indicat și în
sursele scrise l-au făcut pe istoric să confirme teza lui Philip Grierson, potrivit căreia valuta
de schimb care se impune în sud-estul Europei și în bazinul oriental al Mării Negre este
moneda venețiană (Iliescu 1977 157-159).
Iar atunci când vorbim despre producția monetară genoveză locală, atât
Octavian Iliescu cât și Ernest Oberländer-Tarnoveanu, încep prin a dezbate dreptul de a
bate monedă. Ambii au observat interdicțiile repetate adresate cetăților Pera și Caffa de
a bate monedă proprie și au pus evoluția acestora în legătură cu absența unei stăpâniri
politice fără de care nu putea exista acest drept (Iliescu 1977 159-160): „în evul mediu,
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dreptul de a bate monedă era semn de deplină suveranitate și autonomie” (Oberländer
2011 1261). Al doilea istoric specifică și faptul că, dincolo de a crede că este greu de
presupus că micile așezări genoveze de la gurile Dunării erau scutite de aceeași
interdicție, nici nu era necesară baterea de numerar cât timp moneda locală (perperul
bizantin, aspri tătari etc.) era disponibilă și stabilă. Primele oportunități pentru
așezările de la Dunărea de Jos de a dobândi autonomie și deci dreptul de a bate
monedă, în ciuda interdicțiilor, pot fi identificate începând cu secolul al XIV-lea și în
special după 1361, atunci când tătarii Hoardei de Aur, stăpânii acestor zone, au intrat în
război civil timp de două decenii (Oberländer 2011 1261-1262).
Din perspectiva cronologică, Octavian Iliescu a crezut că niște monede de bronz
având tamghaua lui Noghai pe avers și o crucea greacă pe revers, marcate cu o legendă ce
părea a fi pseudo-arabă și databile înainte de 1299, pot fi atribuite comunității genoveze
de la Cetatea Albă (Iliescu 1977 162-163). Ulterior, Ernest și Irina OberländerTârnoveanu au putut citi inscripția, care era de fapt redată în greacă, -/-, și să
le atribuie cetății bizantine de la Isaceea înainte de anul 1286 (Oberländer, Oberländer
1981 104-105).
Prima emisiune care poate fi pusă într-adevăr în legătură cu o stăpânire genoveză
la gurile Dunării și care în același timp, este și cea mai veche pentru întregul spațiu al
Mării Negre și al Mării Egee, este reprezentată de o serie de monede de bronz bilingve
sau dang, care poartă pe avers tamghaua hanilor Hoardei de Aur ai dinastiei Djuchi și pe
revers o cruce „malteză” cu inscripția redată cu caractere latine S/A/T/Y. Acestea sunt
datate în anul Hegirei 707, 710 și 711, adică 1307-1308, 1310-1311 și 1311. Piesele au fost
atribute de către Ernest Oberländer-Târnoveanu monetăriei de la Sachy (Isaccea) și
genovezilor ca urmare a folosirii crucii și legendei latinești, dar și din cauza reprezentării
tamgăii, care indică prezența occidentalilor care, în zona gurilor Dunării, acceptau
autoritatea mongolilor. Are dreptate același istoric în a sublinia că aceste monede sunt
singurele mărturii ale unei stăpâniri genoveze aici, că perioada în care ele sunt produse
(1307-1311) coincide aproape perfect cu părăsirea acelorași latini a pozițiilor lor de la
Caffa (1308-1313) și că baterea lor reprezintă o practică cel puțin ciudată în contextul în
care, din punctul de vedere legislativ, singurul care putea să o facă pe teritoriul său era
hanul în persoană (Oberländer 2011 1263).
Însă, din punctul meu de vedere, pentru a înțelege mai bine contextul creării
așezării genoveze de la Isaceea, trebuie mai degrabă luată în considerare situația locală de
la gurile Dunării decât cea a Hoardei de Aur în ansamblul ei. Știm că Toktai, ca urmare a
asasinării lui Chaka, fiul lui Noghai, emirul de la Dunărea de Jos, din anii 1300-1301, a
încercat să-și impună autoritatea în această regiune prin trimiterea fiului său Tukul Buga,
care s-a așezat la Isaceea, precum și a fratelui său Sarai Bugha și a unui număr mare de alți
reprezentanți ai săi în acest loc. Toți acești trimiși, ultimul dintre ei, Ilbasar, tot un fiu al lui
Tokta, murind în anii 1309-1310, au căzut răpuși în contextul de instabilitate politică din
această zonă, instabilitate care s-a remediat până la urmă prin atribuirea acestor teritorii
țarului Svetoslav (Ciocîltan 1998 240-244). Cu alte cuvinte, Tokta a putut exila genovezii
din Crimeea, acolo unde exercita un control militar stabil, lucru pe care nu putea să-l facă la
Dunărea de Jos, a cărei situație fluctuantă a favorizat unele inițiative asemănătoare cu cea a
genovezilor de la Isaceea: probabil deja prezenți în teritoriu, dar exercitând, ca în
majoritatea cazurilor, doar o supremație economică, au putut să obțină, grație conjucturii,
unele concesiuni la nivel politic (Ciocîltan 1988 27-28).
Mergând mai departe, Octavian Iliescu, bazându-se de data aceasta pe izvoare
scrise, redactate de Antonio di Ponzò din anii 1360-1361 și de Antonio Grassi di Voltri la
Licostomo în anul 1383, a crezut că există două monetării și respectiv două monede de
argint atribuibile genovezilor de la Chilia și Licostomo: asperi argenti de Chili și asperi
de Licostomo (Iliescu 1974 451-455). Însă, studiile recente ale lui Ernest Oberländer96
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Târnoveanu, dedicate producției monedelor de argint ale Hoardei de Aur (dirhemii) la
gurile Dunării, au demonstrat faptul că afluxul acestui numerar în secolul al XIV-lea în
această zonă era practic inexistent. Mai mult, nici socotelile nu se potrivesc: un aspru de
Licostomo valora 1/16 din perperul de la Pera, ceea ce echivala cu cea mai mică monedă
de argint a Imperiului Bizantin în condițiile în care asprul tătăresc în anii 1370-1390 era
mult mai greu decât moneda grecească; și imitațiile lor ar fi trebuit să fie mai grele decât
moneda citată. În concluzie, asperi argenti de Chili și asperi de Licostomo nu erau niște
monede reale, ci monede de cont (Oberländer 2011 1265).
Dar, absența monedelor de argint nu presupune inexistența altor tipuri de
numerar emise în această zonă și în această perioadă de către latinii de care ne ocupăm.
Tot Octavian Iliescu a publicat două monede de bronz cu tamghaua unui suveran
necunoscut pe avers, despre care el credea că era un han tătar, și o cruce „malteză” pe o
treaptă pe revers. Numismatul citat credea că una dintre ele era datată în anul Hegirei
810 (1409-1410) (Iliescu 1958 456). Ulterior, istoricul a corectat datarea, atribuindu-le
veacului al XIV-lea (Iliescu 1977 162). Absența oricărei inscripții sau indicații geografice
i-a făcut pe istorici să dezbată intens identitatea monetăriei. Octavian Iliescu a emis
ipoteza potrivit căreia ele erau probabil produse de către o stăpânire genoveză la gurile
Dunării (Iliescu 1977 162). În ultimul fază, el le-a atribuit cetății de la Enisala (Iliescu
1997 161-167). Pe de altă parte, Giuseppe Lunardi credea că ele sunt bătute de Vicina
(Lunardi 1980 139-141). Mai recent, Ernest Oberländer-Târnoveanu a corectat
descrierea lor, a evidențiat faptul că tamghaua nu aparține unui han tătar și le-a datat
în perioada 1360-1370, atunci când războiul civil al Hoardei de Aur putea permite unei
căpetenii străine din regiunea Dunării de Jos să dețină atât de multă autonomie încât
să obțină dreptul de a bate monedă. De asemenea, a putut să observe că ele sunt diferite
de restul monedelor genoveze din Marea Neagră, fără să fi existat legături precedente
cu alte monede locale. Greutatea medie a acestor emisiuni de 0.77 g este diferită față de
cea a celorlalte monede din zonă: mult mai ușoară decât nominalul de bronz al tătarilor
și destul de asemănătoare cu cea a monedelor bizantine. Concluzia la care a ajuns
specialistul numismat a fost că acestea au fost bătute pentru a acoperi nevoile de
numerar mărunt ale unei mici comunități, în contextul în care importurile de astfel de
monede din Imperiul Bizantin și Hoarda de Aur nu mai funcționa. Inițial el le-a atribuit
monetăriei de la Chilia dar, mai târziu, a sugerat fără să afirme cu certitudine că ele ar fi
putut fi produse la Licostomo (Oberländer 2011 1263-1264). Considerând că între cele
două cetăți, Chilia și Licostomo, doar a doua s-a bucurat de o anumită independență,
înclin să cred că cea de-a doua părere a istoricului este cea legitimă. Susțin asemenea
istoricului francez Michel Balard, care identifică comercianții atestați în actele Chiliei
cu vameși subordonați Hoardei de Aur și care primeau plățile vămilor în monede
tătărești, ipoteza că localitatea respectivă se găsea în subordinea acestui stat mongol
(Balard 1989 8).
Pentru secolul al XV-lea, Giuseppe Lunardi a crezut că două tipuri de monede
sunt atribuibile așezării genoveze de la Cetatea Albă (Lunardi 1980143-144): una de
bronz cu cap de bour cu stea cu cinci raze între coarne pe avers și cu o cruce greacă cu
besanți în cartiere înconjurată de inscripția în greacă  pe revers, și
una de argint, asprul Hoardei de Aur cu contramarcă circulară, reprezentând o cruce cu
brațe egale, având câte un bezant în fiecare cartier. Acestea au fost recent cercetate și
atribuite de către Ernest Oberländer-Târnoveanu cetății moldovenești de la Cetatea
Albă și au fost datate în răstimpul 1465-1475, adică imediat după reforma monetară a
lui Ștefan cel Mare din 1465 (Oberländer 2003-2005 337-341).
Dincolo de numerarul bătut de genovezi în zona Dunării de Jos și de acel
genovin regăsit la Brăiești, mai circulau pe teritoriul Țărilor Române și alte monede
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genoveze, în special cele ale Caffei. Este vorba de asprii de argint din Caffa, care provin
din descoperiri din localităție: Stroești, Cuhurești, Cârpiți, Suceava, precum și dintr-o
localitate necunoscută din Basarabia (Oberländer 2004 77). Cei cinci aspri de Caffa de
la Cîrpiți poartă, de pildă, pe avers portalul genovez, iar pe revers tamghaua Hanatului
din Crimeea cu o legendă indescrifrabilă. Ele au fost datate de către Octavian Iliescu ca
fiind emise în perioada 1427-1454 (Iliescu 1977 163).
O analiză separată trebuie realizată pentru „ducații ușori” sau „devalorizați” de tip
venețian, purtând numele sau titlul dogilor și seniorilor Genovei, descoperiți în structura
tezaurelor de la Schinetea, Cârpiți, „moșia Docan”, dar și alte descoperiri izolate provenind
din Moldova și Basarabia. Aceste piese sunt marcate de obicei pe avers cu imaginea lui Isus
Hristos în mandorlă și legenda „S  SR DUM QU U RGS S
DUU”, iar pe revers dogele îngenuncheat primind vexillium de la Sfântul Laurențiu,
patronul Genovei. În particular, în cazul celor patru ducați din tezaurul de la Schinetea și în
cel al ducatului descoperit într-o localitate neprecizată din Basarabia, este indicat dogele
Tommaso di Campofregoso, iar tot în cazul descoperirii de la Schinetea și dintr-o localitate
neprecizată a Moldovei se păstrează niște ducați ce poartă numele ducelui de Milano,
Filippo Maria Visconti. Acestea, dincolo de numele dogilor sau al ducilor, care indică foarte
clar proveniența monedelor, diferă de ducații venețieni prin iconografie (Sfântul Laurențiu
în locul Sfântului Marcu), și mai ales prin greutatea și titlul mai reduse.
Principala problemă în atribuirea acestor monede unui atelier exact este dată de
faptul că ele nu prezintă nicio marcă de atelier sau sunt marcate cu sigla „*”. Majoritatea
numismaților, care s-au întâlnit doar cu monedele inscripționate cu siglele „P” de la Pera
sau „S” de la Chios, au atribuit aceste emisiuni insulei din urmă, însă Ernest OberländerTârnoveanu, ținând seama de legăturile istorice și economice ale Moldovei din secolul al
XV-lea le-a atribuit atelierului de la Caffa. Mai mult, același istoric a emis ipoteza potrivit
căreia aceste monede, bătute în majoritatea lor în prima jumătate a veacului al XV-lea, au
circulat în Moldova mai ales în deceniile al cincelea și al șaselea ale aceluiași secol, atunci
când este atins apogeul activității genoveze în acest spațiu. Ele ar fi ajuns în Moldova
grație orientării preponderent pontice a economiei moldovenești din prima perioadă a
domniei lui Ștefan cel Mare și fiindcă se apropiau cel mai mult de moneda de cont de aur
moldovenească din acea perioadă, „zloții tătărești” (Oberländer 2004 63-68, fig. 8).
Recent, în arhivele genoveze am avut ocazia să consult un act care, din câte am
putut să cercetez până în prezent, este încă necunoscut și are meritul de a completa
informațiile referitoare la problematica dezvoltată în acest studiu. Acesta făcea parte
inițial din colecția „Filza di Caffa”, colecție care până în acest moment, este de departe
cea mai bogată sursă în ceea ce privește relațiile moldo-genoveze. După cum explică
Alfonso Assini, acest grup de documente, după multe mutări, a ajuns să fie găzduit, în cea
mai mare parte a sa, de unitatea arhivistică „Manoscritti, 849”. Aceasta este compusă din
două părți: documente publicate de către Amedeo Vigna, în celebrul „Codice Diplomatico
delle colonie Tauro-Liguri durante la Signoria dell` ufficio di San Giorgio”, și cele
nepublicate de către el. Zece acte, din cauza unei neglijențe a lui Gian Giacomo Musso, ar
fi ajuns în unitatea arhivistică „Banco di San Giorgio, Sala 35, Cancellieri, 223”, care de
altfel este „filza” regăsită de către fostul director al Arhivei de Stat din Genova (Assini
1999 14-15). Izvorul menționat a fost scos la lumină de același Alfonso Assini, făcând
parte din ultimul pachet citat și a fost comentat mai pe larg în istoriografia românească
de Ștefan Andreescu. E descris ca fiind cel mai important document din grupul de 10
scrisori citat, a cărui proastă stare de conservare nu îi permite o simplă descifrare,
constând în corespondența dintre consulul din Caffa, Tommaso Domoculta, vistierii și
provizorii Antonio Lercario și Damiano Leone, pe de o parte, și protectorii Băncii San
Giorgio, pe de alta (Archivio di Stato di Genova, Banca di San Giorgio, Sala 35,
Cancellieri, 223). Ca urmare a faptului că actul este nedatat, istoricul italian plasează
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redactarea lui între august 1455 și 27 noiembrie 1456, iar Ștefan Andreescu vine cu o altă
propunere, în jur de 25 iunie (Assini 1999 6; Andreescu 2005 69-75). Pe de o parte, admit
că am fost entuziasmat de cantitatea de informații importante pe care le-am aflat din
rezumatul publicat acum 19 ani, cum ar fi detalii privind pierderea castelului Illice,
capturarea la Cetatea Albă a unor trădători ghidați de Iacopo de Capua și plecarea
împăratului tătar către Valahia. Pe de altă parte, faptul că actul, din câte îmi este
cunoscut, rămâne încă inedit, dat fiind că promisiunea publicării lui, împreună cu toate
celelalte acte inedite din „Filza di Caffa” (Assini 1999 11) (precizez că aproape toate cele
privitoare la relațiile cu Țările Române au fost deja publicate de Nicolae Iorga în „Acte și
Fragmente”, vol. III), încă n-a fost menținută după atâta timp, mă fac să mă simt
îndreptățit să folosesc pentru acest studiu măcar un fragment din el, care mă ajută să
decelez anumite aspecte ale circulației monetare genoveze în Moldova.
În primul rând, trebuie totuși să rectific datarea propusă de ambii istorici. Fară
să citească actul, istoricul român, ghidându-se după însemnarea din Caffae Massaria
publicată de Nicolae Bănescu din 25 iunie 1455 (Andreescu 2005 71-73, 75), s-a
apropiat cel mai mult de adevăr. Nu avea cum să știe că, așa cum menționează însuși
Damiano Leone, călătoria acestuia din urmă la Mangop pentru a obține un tratat cu
hanul Hadji Ghirai a avut loc în luna ianuarie; se pare că plățile se făceau cu întârziere
și la Caffa din secolul al XV-lea. Oricum, o altă însemnare ne face să plasăm
documentul la începutul primăverii, în lunile martie-aprilie ale anului 1455: „toți
salariații citați au fost plătiți până în luna februarie trecută”.
Dar mai ales reproducem partea din documentul care ne interesează în legătură
cu proveniența „ducaților ușori” sau „devalorizați” de tip venețian, purtând numele sau
titlul dogilor și seniorilor Genovei:
„Am reformat monetăria și au fost bătuți aspri. Atât din cauza lipsei de provizii
cât și pentru că am aflat că nu avem unde să mergem pentru ele în afară de Cetatea
Albă și Chilia, a fost poruncit să se bată ducați ușori din care o parte din cei bătuți au
fost folosiți pentru provizii, pentru că vândusem mătase la prețul de o sută de sommi pe
un an, așa cum v-am dat de știre”1.
Aceste relatări, dincolo de a confirma două teze care țin mai în general de istoria
regională a Mării Negre, cum ar fi rolul Chiliei și Cetății Albe de aprovizionatoare de
cereale pentru Caffa, și criza comerțului genovez cu produse scumpe în a doua jumătate a
secolului al XV-lea, confirmă cel puțin două dintre ipotezele numismatului Ernest
Oberländer-Tarnoveanu: a existat un atelier ce bătea „ducați ușori” la Caffa și ei circulau
în Moldova în deceniul al șaselea din veacul al XV-lea. Mai mult, acest izvor oferă un
reper coronologic precis pentru aceste tranzacții. Amintim, în fine, că astfel de monede
au circulat și în Țara Românească, aici citând tezaurul descoperit la Schela Cladovei,
localitate care face parte parte din municipiul Drobeta-Turnu Severin (Andreescu 2001
299-300).

Cocham reformamus et asperi fabricantur, etiam per penuriam victualium et inteligentes
non habere artium locum pro de ipsis conducere quod Mocastri et Licosto[mi] [del]iberatum
fuit fabricare ducatos scarsos ex quibus aliqui fabricati fuerunt mutando [...] pro victualibus,
que setha vendidimus precio summorum centum pro anno uno sit aviso [...] vestrum. (Archivio
di Stato di Genova, Banca di San Giorgio, Sala 35, Cancellieri, 223).
1
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O DESCOPERIRE MONETARĂ DIN IANUARIE 1933
ÎN DOCUMENTELE LEGIUNII DE JANDARMI RÂMNICU SĂRAT
Marius Gabriel Neculae
Abstract
This article aims to present an interrogation report, taken in March 1933,
by the Legion of Gendarmes of the Râmnicu Sărat County, some peasants from
Cotești commune (nowadays in the Vrancea County), regarding the discovery of
some coins and human remains, while they were working on a vineyard. During
the gendarmerie investigations seven coins were recovered: three larger, being of
"the size of 2 lei coins, but thinner" with the inscription "Sigis.III", and four
smaller coins, "rusted and with holes".
Based on the short description and through comparisons with similar
discoveries, we consider that they are three groats coins, issued by the Zygmunt
III Waza (1587-1632), the smaller coins being ½ groats or denarii issued by the
kings of Hungary or Poland, in the 15th-17th centuries.
The finding itself doesn’t have a great importance, but it completes the
archaeological and numismatic repertoire of Cotești, and on the other hand, it shows
that through the study of the archives one can find references on archaeological and
numismatic discoveries from the past, of some objects that have been lost today.
Key words: archive documents, coin hoard, Sigismund III Vasa, Râmnicu
Sărat (former county), Legion of Gendarmes, Cotești.

Despre descoperirile monetare, tezaure și monede izolate, se pot afla informații
prin studierea documentelor de proveniență (procese-verbale, acte de donație, de transfer,
rapoarte) sau intervievarea descoperitorilor, în cazul descoperirilor contemporane/recente,
aceasta fiind situația cea mai fericită, existând și posibilitatea cercetării directe a pieselor,
iar pentru descoperirile mai vechi, din însemnările numismaților, colecționarilor și a altor
persoane interesate de asemenea descoperiri, din presa contemporană descoperirilor, dar
și din alte documente, cum este cazul ilustrat mai jos.
La Serviciul Județean Buzău al Arhivelor Naționale (în continuare S.J.A.N. Buzău), se
află și fondul documentar „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, inv. 2442, care conține un
număr de 1399 u.a., reprezentând 18,36 m.l. de arhivă, având anii extremi 1924-1948. În
acest fond, pe lângă rapoarte, ordine circulare, corespondență referitoare la furturi, crime,
dosare de anchetă, procese-verbale de constatare din diferite localități și situații ale diferitelor
posturi de jandarmi de pe raza fostului județ Râmnicu Sărat, am întâlnit și un dosar referitor
la anchetarea unei descoperiri monetare din localitatea Cotești1, descoperire care nu este
inclusă în literatura de specialitate privitoare la numismatică, fiind doar amintită într-o
monografie a fostului județ Râmnicu Sărat (Nicolescu-Marafet 2008 37). Dosarul are următoarea descriere în registrul inventar al fondului:
Adrese, procese-verbale; declarație în care se arată că un grup de
locuitori din com. Coteşti şi Budeşti au găsit mai multe morminte şi monede cu
ocazia unor săpături pentru vie proprietar Stănescu2 [Slăvescu]3.



Muzeul Național de Istorie a României, București.
E-mail: nmatao@yahoo.com
1 S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, 6 ff.
2 http://arhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/buzau/Legiunea-de-Jandarmi-Ra
mnicu-Sarat-1924-1948.pdf, p. 5 (accesat în data de 08.04.2021).
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Filele 1-2 din dosar fiind adresa postului de jandarmi către Judecătoria de Ocol
Cotești și răspunsul acesteia cu privire la demararea cercetărilor, în continuare redăm
transcrierea filelor 3-5 din acest dosar:
Proces Verbal
No. 71
Astăzi cincisprezece Martie anul una mie nouă sute treizeci și trei.
Noi jand. plut. Rusu Ioan șeful postului Jand Cotești din Legiunea Jand R.
Sărat.
Constatăm prin prezentul proces verbal că astăzi data de mai sus, am fost
informați că mai mulți locuitori din Comuna Cotești și Budești, prin luna Ianuarie
1933, pe când săpa la niște vie a Dlui Slăvescu propietar în Comuna Cotești, ar fi
găsit niște monede de metal, streine, de diferite mărimi și că parte din acești
oameni le-ar fi svârlit, fiind prea mici, ruginite și le-a crezut fără valoare.
Pentru convingerea adevărului astăzi ne-am transportat la Casele Dlui
Slăvescu, în Cotești și cum aveam informațiuni că servitorul Tudose Țâru, ar
putea da unele relații în această privință – l-am întrebat pe acesta care ne-a
afirmat că prin luna Ianuarie1933, locuitorii: Vasile Pârjol, Ghiorghe Vasile
Pârjol, Grigore Popa și Vlaicu Petrovici, pe când săpa la metri de pământ pentru
sădit vie pe proprietatea Dlui Victor Slăvescu, unul din ei a găsit mai multe
monede ruginite, de diferite mărimi, streine – și că parte din acești oameni le-a
svârlit, iar parte din ei a luat câteva bucăți care a fost mai mari.
Cu adresa A2533 de astăzi am cerut Dlui Jud. Președinte al Judecătoriei
Ocol Cotești de a încuviința percheziția domiciliară la locuințele celor vizați mai
sus în scopul de a găsi monedele în cauză. Dl Judecător cu A1601 de astăzi ne-a
încuviințat perchezițiile solicitate.
În asistența servitorului Tudose Țâru și a tânărului Nicu Balaban am
efectuat percheziții domiciliare la sus numiții obținând următorul rezultat: 1) La
domiciliul Ghiorghe Vasile Pârjol nu am găsit astfel de monede, decât una, pe
care ne-a prezentat-o Dlui, în mărimea unui ban de 2 lei, ceva mai subțire și cu
multe inițiale neînțelese și un cuvânt Sigis. III. 2) La locuitorul Vasile Pârjol nu
am găsit nicio monedă. Numitul ne-a declarat că a luat și el câteva bucăți din 4
cele mici dar le-a svârlit în curtea casei. Căutând cu amănuntul am găsit 4 bucăți,
dar foarte mici și ruginite – nu se poate descifra ce este scris pe ele. 3) La
locuitorul Grigore Popa nu am găsit. Ne-a declarat însă că a găsit și Dlui 2
monede mai mari ca și Ghiorghe V. Pârjol însă le-a vândut în schimbul sumei de
40 lei locuitorului Pantazică Gogoncea din Budești. Întrucât acesta nu era cu
domiciliul departe, ne-am transportat la dânsul acasă și la cererea noastră
prezentând amândouă monedele cu inițiale neînțelese și de mărimea monedei de
2 lei, însă ceva mai subțiri. 4) La locuit. Lazăr Gr. Popa nu am găsit niciuna. 5) La
fel, la locuitorul Vlaicu Petrovici nu s-a găsit.
S-au confiscat aceste monede în număr de 7 – dintre care trei mari, iar
patru foarte mici și la oficiul postului respectiv interogând pe susnumiții,
declară după cum urmează:
1) Informatorul Tănase Țâru, de 34 ani, Român, ortodox, căsătorit, are
un copil, cu domiciliul în Comuna
Victor Slăvescu (1891-1977), economist, politician liberal (deputat, ministru de finanțe între
1934-1935 în Guvernul Gheorghe Tătărăscu), specialist în domeniul creditului, monedei, tehnicii
bancare, membru titular al Academiei Române.
4 S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 3 (Pl. 1).
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Topliceni, județul R. Sărat, actualmente servitor la Dl. Victor Slăvescu,
propietar în comuna Cotești, județul R. Sărat.
Prin luna ianuarie 1933, locuitorii Ghiorghe V. Pârjol, Vasile Pârjol,
Ghiorghe Padoiu, necăsătorit, crescut de Vlaicu Petrovici, Vlaicu Petrovici,
Grigore Popa și Lazăr. Gr. Popa, toți din comunele Cotești și Budești a săpat metri
de pământ la Dl. V. Slăvescu pentru sădit vie. Într-o zi, nu-mi reamintesc data,
tânărul Ghiorghe Padoiu îl aud strigândă că a găsit bani. Atrași de curiozitate neam dus toți acolo și se găsise ca un pumn de monede foarte ruginite și foarte mici,
afară de trei bucăți care era mai mari, de mărimea a o monedă de 2 lei, a început
să svârle fiecare cu aceste monede unul într-altul și s-a amestecat pe jos. Eu am
luat o mână din acelea mărunte și le-am pus pe o masă iar madama de la curte
le-a svârlit zicând că sunt de la holera de pe timpuri vechi și să nu conțină microbi
de holeră pentru că pe locul unde s-a găsit aceste monede sunt foarte multe
oseminte de oameni și se zice că pe timpuri în acel loc au fost înmormântate
victimele holerei ce a bântuit prin acest sat. Notez că în locul unde s-a găsit acele
monede s-a găsit și osemintele unui om. Din monedele mărunte fie care avea câte
o găurică la margine și din aceasta foarte ușor s-a dedus că a fost de la salbă.
Parte din acești oameni a dus din monede pe la casele lor.
Acestea declar, susțin și semnez propriu după ce mai întâi mi s-a citit.
[semnătura]5
2) Informatorul Ghiorghe Vasile Pârjol, de 19 ani, căsătorit, copii nu am, cu
domiciliul în comuna Budești, jud. R. Sărat, declar: Prin luna Ianuarie 1933, nu-mi
reamintesc ziua, săpam la desfundat de pământ pentru sădit via în armanul Dlui
Victor Slăvescu din Cotești, împreună cu tatăl meu Vasile Pârjol, Grigore Popa,
Lazăr Grigore Popa, tânărul Ghiorghe Padoiu și cu Vlaicu Petrovici - Tânărul
Grigore Padoiu cu ocazia acestei săpături a găsit niște oseminte de om, apoi îl aud
strigând că a găsit și bani – curioși, ne-am dus toți acolo și dându-se peste niște
monede de metal foarte mici și ruginite cu câte o gaură fiecare la margine iar trei
monede mai mari, din care am luat eu una iar locuitorul Grigore Popa două
monede. Pe acelea mai mici oamenii le-au risipit, iar o parte din ei a luat cu dânșii.
Eu moneda pe care am luat, i-am arătat-o Dlui Avocat Rădulescu și mi-a spus că e
o monedă veche, apoi mi-a înapoiat-o – am credința că monedele cele mici a fost
salbă la vreo femeie sau fată decedată – iar celelalte 3 mai mari puse expres, cum
de obiceiu se pune la morți. Alți bani nu s-a mai găsit. Moneda găsită de mine am
predat-o Dlui Șef al postului Jand. Cotești astăzi.
Aceasta declar susțin și semnez prin punere de deget neștiind carte
după ce mai întâi mi s-a citit.
[amprenta] Ghiorghe Vasile Pârjol
3) Informatorul Vasile Pârjol, de 60 de ani, Român, ortodox, căsătorit, am
4 copii, cu domiciliul în comuna Cotești, Județul R. Sărat declar că prin luna
Ianuarie 1933, nu-mi reamintesc ziua, săpam la metri pentru sădit vie în arman la
Dl. V. Slăvescu în comuna Cotești, împreună cu fiul meu Ghiorghe V. Pârjol, Grigore
Popa, Lazăr Gh. Popa, tânărul Ghiorghe Padoiu și cu Vlaicu Petrovici. – În locul
unde săpam noi se găsesc oseminte de morți, fie că a fi fost cimitir pe timpuri acolo,
fie că a fost îngropați victimele unei holeri care ar fi bântuit pe aici după cum se
aude. Tânărul Ghiorghe Padoiu săpând a dat peste peste niște oseminte apoi îl aud
strigândă că a găsit și bani – noi curioși ne-am dus toți acolo și se desgropase ca un
pumn monete foarte mici, găurite fiecare la un cap, iar trei mari negăurite6 din
5
6

S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 3v (Pl. 2).
S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 4 (Pl. 3).
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care a luat fiul meu Ghiorghe V. Pârjol una, iar Grigore Popa două. Celelalte mici sa svârlit, eu am luat câteva, le-am dus acasă, dar soția mi-a spus că sunt de la
[cuvânt indescifrabil] de la morții de holeră și le-a svârlit în curtea casei după cum
s-a constatat personal de Dl. șef al postului astăzi când s-a găsit 4 bucăți.
Aceasta declar susțin și semnez prin punere de deget neștiind carte,
după ce mi s-a citit.
[amprenta] Vasile Pârjol
4) Informatorul Grigore Popa, de 59 ani, Român, ortodox, căsătorit am
un copil, cu domiciliul în comuna Budești, județul R. Sărat declar: Prin luna
Ianuarie 1933, nu-mi reamintesc data săpam (o desfundam) metri în armanul
Dlui. V. Slăvescu din comuna Cotești. Eram cu Ghiorghe și Vasile Pârjol, cu fiul
meu Lazăr Popa, cu Vlaicu Petrovici și fiul neadoptiv al acestuia anume
Ghiorghe Padoiu. La un moment dat aud pe Ghiorghe Padoiu strigând la noi că
a găsit bani – curioși ne-am dus toți acolo – iar în loc de bani am găsit niște
parale foarte mici parte din ele găurite la margine unele mâncate chiar de
rugină, iar trei mai mari ca una monedă de doi lei dar mai subțiri însă. Eu am
luat două din acelea mari iar Ghiorghe V. Pârjol pe cealaltă. Pe cele mici le-a
svârlit, afară de locuit. Vasile Pârjol care a luat câteva. La câtva timp după
aceia i le-am arătat locuit. Pantazică Gogoncea care mi-a oferit 40 lei pe ele și i
le-am dat lui. Altfel de monedă nu s-a mai găsit. Notez că la un loc cu aceste
monede s-a găsit și osemintele unui om după cum s-a mai găsit și altele.
Aceasta declar susțin și semnez prin punere de deget după ce mai întâi
mi s-a citit.
[amprenta] Grigore T. Popa
5) Informatorul Pantazică Gogoncea ne-a făcut o declarație scrisă care
vizată de noi s-a anexat la prezentul act.
6) Informatorul Vlaicu Petrovici, de 57 de ani, supus Sârb, căsătorit, am
2 copii, cu domiciliul temporar în comuna Budești, Județul R. Sărat declar că
prin luna Ianuarie 1933 împreună cu fiul meu vitreg Ghiorghe Padoiu, cu locuit.
Grigore Popa, Lazăr Popa, vasile Pârjol și Ghiorghe V. Pârjol făceam săpături
în armanul Dlui. V. Slăvescu în comuna Cotești pentru sădit vie – fiul meu
vitreg, Ghiorghe Padoiu la un moment dat, în pământ a găsit osemintele unui
om și apoi niște monede – la spusele lui ne-am dus toți acolo și am constatat că
găsise niște monede foarte mici, ca un pumn, mâncate7 de rugină majoritatea
avea găurele la margine am dedus din aceasta că a fost de la o salbă de pe
timpuri. Între acele monede mici am găsit 3 bucăți mai mari din care a luat
Grigore Popoa două bucăți iar Ghiorghe V. Pârjol una. Cele mărunte s-a svârlit
prin săpătură – iar locuit. Vasile Pârjol a luat câteva. Eu nu am luat absolut de
loc nici una pentru că nu este bine să se ia bani de la morți. Notez că pe acel loc
se află multe oseminte, întrucât după cum se aude acolo sunt înmormântați
victimele unei holere ce a bântuit pe timpuri în aceste ținuturi.
Aceasta declar susțin și semnez prin punere de deget neștiind carte,
după ce mai întâi mi s-a citit.
[amprenta] Vlaicu Petrovici
Așa fiind mărturia am dispus încheierea prezentului proces verbal care
va rămânea și continuarea cercetărilor.
Șeful postului Cotești
Martor
[semnătura șefului de post]
[semnătura martorului]

7

S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 5v (Pl. 6).
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Proces Verbal
No. 72
Astăzi șasesprezece Martie anul 1933
Noi jand. plut. Rusu Ioan șeful postului Jand. Cotești din Legiunea Jand.
R. Sărat, ca urmare la procesul scris la No. 71 din 15 Martie 1933, dispunând și la
interogarea celor doi informatori, ne declară după cum urmează:
1) Informatorul Ghiorghe Nicolae Padoiu de 21 ani, Român, necăsătorit,
cu domiciliul în comuna Cotești,
județul R. Sărat, asupra celor ce sunt întrebat declar: Prin luna
Ianuarie 1933, împreună cu tatăl meu vitreg Vlaicu Petrovici, cu Grigore Popa,
Lazăr Popa, Vasile Pârjol și Ghiorghe V. Pârjol, într-o zi, nu-mi reamintesc
data, săpând la metri într-un arman al D-lui Victor Slăvescu din comuna
Cotești. Eu săpândă am găsit niște oseminte de om pe care le-am scos afară
apoi cu casmaua am găsit în pământ niște bani foarte mici și ruginiți așa de
tare de s-a albăstrit. Parte din acești bani avea gaură la margine – poate să fi
fost o mână – trei era mai mari fiecare ca o monedă de 2 lei. Grigore Popa a
luat două monede din acelea mari, Ghiorghe V. Pârjol a luat una, iar Vasile
Pârjol a luat câteva mărunte care le-a dus acasă, restul le-a risipit pe săpătură.
Aceasta declar susțin și semnez prin punere de deget neștiind carte,
după ce mai întâi mi s-a citit.
[amprenta] Gh. N. Padoiu8
15/3/933
Șeful postului Cotești
[semnătura]
Declarațiune
Subsemnatul Pantazică Gogoncea, din comuna Budești, Județul R.-Sărat
de ani major, declar că prin luna Ianuarie 1933, nu-mi reamintesc ziua. Cu niște
oameni am desfundat de zăpadă un drum de lângă casa subsemnatului – între
acești oameni era și locuitorul Grigore Popa din comuna Budești. Seara când a
plecat oamenii acasă Grigore Popa a rămas în urmă și mi-a spus că are două
bucăți monedă străină de argint și m-a rugat să-i cumpăr eu. Eu, i-am răspuns că
să-i văd și dacă mi-a plăcea îi cumpăr. Și mi-a spus că i-a găsit pe proprietatea Dlui Slăvescu în Cotești împreună cu alți locuitori, în timpul când săpa la niște metri
pentru sădit vie. Chiar în acel moment mi-a scos din buzunar și cu credință că este
argint i-am oferit 40 lei pe amândoi. I-am dat banii și mi-a dat aceste două
monede. Însă în urmă am văzut că sunt înșelat dar nu am mai spus la nimeni.
Aceasta îmi este declarația pe care o semnez propriu.
Pantazică Gogoncea
Martor asistent Nicu Balaban9.

În momentul de față, satele Cotești și Budești fac parte din comuna Cotești, jud.
Vrancea, împreună cu satele Valea Cotești și Goleștii de Sus. Distanța rutieră de la
Cotești la Focșani este de 15 Km, iar până la Râmnicu Sărat de 33 Km. La sfârșitul
secolului al XIX-lea distanța dintre satele Budești, situat la est și Cotești, situat la vest
(comune separate) era de doi km, Cotești fiind și reședința plășii Orașul. Având, la
8
9

S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 5v (Pl. 6).
S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, f. 5 (Pl. 5).
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1896, 980 de locuitori, conform tradiției orale, satul Cotești ar fi fost fondat, în 1470, de
căpitanul Stan Cotea (Dănescu 1896 88). În anul 1931, satele Cotești și Budești făceau
parte din comuna Cotești, plasa Dealul, împreună cu satele Blidari, Bonțești, Calicu,
Cârligele, Dălhăuți, Goleștii de Sus, Mahriu, Odobasca, Odobasca-Cotești, Petreanu,
Podul-Lacului, Sluți și Târâtu (Moșescu 1931 91). După 1950, cele două sate (împreună
cu partea de est a județului Râmnicu Sărat) au trecut la raionul Focșani, pentru ca din
1968 să facă parte din județul Vrancea.
Pe teritoriul comunei Cotești există două monumente istorice, Mânăstirea Cotești,
în satul Cotești, atestată la 1720 (L.M.I. 2015, poz. 252, cod VN-II-a-A-06504) și Biserica
de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, satul Odobasca (?), în incinta cimitirului Cotești,
monument de sec. XVII (L.M.I. 2015, poz. 287, cod VN-II-m-B-06505).
Ca artefacte, în comuna Cotești „în urma unor cercetări de suprafață au fost
identificate monede din argint, aparținând geto-dacilor. Numismatică: - monede argint 3 bucăți - Cultura Geto-dacică” (Apostu 2006a 25), iar în Budești au fost descoperite mai
multe obiecte din piatră și resturi ceramice, din neolitic până în secolele X-XI, dar și o
„monedă din argint - 1 bucată - geto-dacică”, Budeştii fiind una din „cele patru localități
unde au fost descoperite depozite de unelte meșteșugărești şi agricole, cât şi arme de
luptă, aparținând perioadei de ev mediu timpuriu şi ev mediu” (Apostu 2003 19-20).
Din păcate, în cadrul procesului verbal din 1933 avem doar o descriere succintă,
cu puține detalii, a uneia din piesele mai mari: „în mărimea unui ban de 2 lei, ceva mai
subțire și cu multe inițiale neînțelese și un cuvânt Sigis. III”10, cele trei piese fiind
aproximate cu aceleași dimensiuni. Așadar, probabilitatea este destul de mare ca aceste
piese să fie monede de trei groși (trojak) emise de către Sigismund al III-lea Vasa
(Zygmunt III Waza, 1587-1632), mai cu seamă că dimensiunile se potrivesc cu cele ale
monedelor de 2 lei, emise în 1924, care erau din cupru-nichel și aveau dimensiunile de 25
mm și greutatea de șapte grame (Buzdugan 1977 265; World Coins 2018 1834: KM#47).
Considerăm probabilitatea mare ca monedele să fie de trei groși, pentru că acestea
prezintă în general dimensiuni cuprinse între 19.5 și 23.5 mm, în timp ce piesele de șase
groși (szóstaki) ar fi prea mari (27-28 mm), la fel și sferturile de taleri (ort), fapt care nu
avea cum să treacă neobservat și neconsemnat. Firește, se naște întrebarea de ce modele
mai mari nu au fost comparate cu piesele de 5 lei (Mihai I, 1930, 21 mm) sau 10 lei (Carol
a II-lea, 1930, 23 mm), mai apropiate, ca dimensiuni, de exemplarele cunoscute de trei
groși, în timp ce moneda din argint, emisă de Carol I avea 27 mm, era mult mai mare față
de trojaki și sensibil mai mică față de monedele de ¼ taleri11. Răspunsul poate fi în faptul
că monedele de 2 lei din 1924, emise în peste 100 milioane de exemplare și intens
folosite, au fost un exemplu la îndemână pentru protagoniștii evenimentului.
Cele câteva zeci de monede mai mici „parale foarte mici parte din ele găurite la
margine unele mâncate chiar de rugină”, din care au fost recuperate doar patru, ar putea
fi monede poloneze sau ungurești din aliaj slab de argint, des întâlnite în tezaurele din
zonă alături de monedele de trei groși. Lansăm astfel ipoteza că este vorba de piese de ½
gros (polgroși), emise de regii Poloniei pentru domeniile Coroanei sau Lituania sau, mai
probabil, de denari emiși de către regii Ungariei (și Boemiei, în cazul emisiunilor pentru
Schweidnitz) și Habsburgi, ca regi ai Ungariei, sau chiar falsuri după aceste tipuri de
monede. Datorită deprecierii monedei otomane dar și a ponderii reduse a acesteia în

Parte din legenda circulară cu numele și titlurile regelui: SIGIS[MUNDUS] III D[EI]
G[RATIA] REX POLONIAE M[AGNVS] D[UX] L[ITVANIE] etc.
11 Cu toate că orții emiși de către Sigismund al III-lea, începând cu 1608, la Danzing/Gdańsk
aveau o greutate apropiată de a pieselor de 2 lei din 1924 (6,8 g. brut) și în legenda de pe avers a
multor exemplare apare întocmai SIGIS:III, considerăm dimensiunile acestora (29-30 mm)
prea mari pentru a fi comparate cu moneda de 2 lei din 1924 (chiar și cu cea de 2 lei din argint,
emisă de Carol I, 27 mm), mai cu seamă că piesele de ¼ taleri nu erau mai subțiri.
10
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tezaure încheiate cu emisiuni Sigismund al III-lea Vasa, probabilitatea prezenței printre
monedele mărunte a unor piese otomane o considerăm destul de scăzută.
Cu privire la ipoteza lansată chiar de subiecții anchetei, ca monedele să facă
parte din inventarul funerar al unor morminte, acest fapt este puțin probabil, deoarece
numărul estimat al pieselor (câteva zeci, descoperite concentrat) este prea mare pentru
un astfel de inventar, mai cu seamă că, din descriere, piesele par de același tip. Așadar,
posibilitatea ca piesele descoperite în ianuarie 1933 să reprezinte „obolul lui Charon”
este extrem de redusă, ca inventar funerar monedele apărând, de regulă, câte una, în
mâna defunctului, ceea ce duce la descoperirea în necropole a unor piese cu emitenți
diferiți, din intervale mai largi de timp și din materiale diferite.
Astfel, într-un cimitir de secol XVIII, cercetat în 2010, la Puieștii de Sus, com. Puiești,
în estul județului Buzău, din inventarul a șapte morminte a fost identificată o singură
monedă, perforată, otomană în acest caz (Constantinescu et alii 2011 161,178), iar printre
artefactele din secolele XIV-XVI, descoperite în zona satelor Iaz și Pietricica, com. Strugari,
jud. Iași, într-un areal în care tradiția populară spune că ar exista „un cimitir de sute de ani”,
nu a fost identificată nicio monedă (Prisecaru et alii 2018 275), deși în altă necropolă cu care
este comparată această ultimă descoperire (Piatra Neamț - Dărmănești), același tip de
artefacte, din sec. XIV-XV, au fost găsite în asociere cu monede, fiind vorba de 32 de schelete,
provenind din 27 de morminte, din care patru aveau în inventar monede, toate emisiuni ale
lui Alexandru cel Bun (1400-1432), morminte cercetate în campania 2012 (MunteanuGarvăn 2018), numărul descoperirilor monetare ridicându-se la 13, pentru patru campanii de
cercetare, reprezentând emisiuni monetare ale domnitorilor Moldovei, Petru I Mușat și
Alexandru cel Bun (Munteanu 2015). Mai mult, de regulă, în necropole sunt întâlnite piese cu
o structură variată. În acest sens precizăm că, la Nicorești, jud. Galați, într-o necropolă de sec.
XVIII-XIX, au fost descoperite 11 monede din argint și bronz emise în Polonia, Lituania,
Riga, Rusia, Ungaria, Austria și Imperiul Otoman între 1501 și 1816, alături de o monedă
românească de 5 bani din 1867 (Vâlcu-Ilie 2010), la Suceava, în 2010, în cimitirul bisericii
Sfântul Nicolae, au fost descoperite 12 monede din bronz și argint, emise în Moldova,
Ungaria și Polonia, între 1408 și 1623 (Dejan 2011), iar la Buzău, într-o necropolă din sec.
XVIII-XIX, din curtea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” (str. Broşteni, nr. 13-15), au
fost descoperite, în 18 morminte, diferite monede, austriece, otomane și românești, emise
începând cu sec. al XVII-lea până la 1873 (Stăicuț 2008). O necropolă în care s-au descoperit
doar denari ungurești, toți din prima jumătate a secolului al XVII-lea, este cea de la Buzău „Balastiera”, în care s-au făcut săpături de salvare în 1977, în zece din cele 22 de morminte
fiind descoperite câte un denar din argint, care fuseseră puși în palma stângă (nouă cazuri)
sau dreaptă (un caz) a defunctului (Drâmbocianu 1978). Într-o altă necropolă din județul
Buzău, cea din punctul „La bisericuţă”, din Vadu Soreşti, com. Zărnești, jud. Buzău (sec. XVXVI), cercetată în anul 1982, au fost descoperit un număr de 12 monede, toate otomane, din
argint, perforate, emise de sultanii Baiazid al II-lea și Selim I (Drâmbocianu 1993 473), iar în
cinci din zece morminte dintr-o necropolă mai târzie, cercetată în 1989, din apropierea
municipiului Focșani (întretăierea drumurilor ce duc spre Mândrești și Gologanu), au fost
descoperite monede otomane de o para, emise de sultanul Mustafa al III-lea (1754-1774),
perforate (Paragină-Constantinescu 1991 168). De asemenea, într-o necropolă de la Bătinești,
com. Țifești, jud. Vrancea (la „Vâlcică”) au fost descoperite monede din a doua jumătate a
secolului al XVI-lea (denar emis de Ferdinand I, 1551), înhumările continuând și în secolele
următoare (XVII-XIX), din care au fost descoperite monede, din care mai mulți denari emiși
pentru Ungaria (Paragină 1991 124-125, 127-133), aici fiind descoperită, într-un mormânt de
copil (M 36) și o mică salbă, formată dintr-o cruciuliță din sticlă, un medalion fragmentat și
trei monede otomane, perforate, emise în secolul al XVIII-lea (Paragină 1991 131).
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Pe teritoriul Moldovei dintre Carpați și Prut sunt înregistrate atât descoperiri de
trojaki din timpul lui Sigismund al III-lea12, cât și de piese de ¼ taler (ort)13, de o jumătate
de groș (polgroși)14 și denari ungurești, piese cu o pondere numerică mai însemnată15.
Pe teritoriul actualului județ Vrancea au fost făcute o serie de descoperiri de
tezaure cu piese ungurești și poloneze din secolele XV-XVII. Astfel, în 1912, la Țifești, a
fost descoperit un tezaur de podoabe și monede, cu ocazia unor lucrări de replantare a
viei, printre monede aflându-se și 49 de denari ungurești, emiși de Matei Corvin și
Vladislav al II-lea (Moisil 1916 8-12; Butnariu 2019 219). Tot cu ocazia cu ocazia unor
lucrări pentru desfundarea terenului pentru plantarea viței de vie, în luna aprilie 1972,
în punctul „Domneasca” de la Cândești, a fost descoperit un tezaur de monede și
podoabe, monedele fiind 31 de denari și falsuri de denari, emisiuni Ferdinand I și
Maximilian al II-lea (Bobi 1980 117-118, 124). Un alt tezaur, descoperit pe raza satului
Blidaru [Blidari], com. Cîrligele, conține un număr de 99 de trojaki, din care 88 emiși
de Sigismund al III-lea, 67 monede pentru Polonia, 15 pentru Riga şi patru monede
pentru Lituania (Chițescu-Constantinescu 1967 224).
Muzeul Vrancei deține, conform unor articole din perioada 2003-2006 (Apostu
2003; Apostu 2006a și Apostu 2006b), un număr de peste 9.000 de piese arheologice și
numismatice, descoperite pe teritoriul județului, descoperirile fiind menționate, pe
localități, în cele trei articole. Din păcate, descrierea monedelor din patrimoniul muzeului
vrâncean este sumară, la o primă vedere unele fiind determinate/datate eronat, ceea ce nu
ne ajută prea mult în depistarea unor descoperiri similare de pe raza județului Vrancea,
mai ales că nu cunoaștem contextul sau datele descoperirilor. Mai putem preciza că
descoperiri de monede din secolele XV-XVII, izolate sau ca inventar funerar, care sunt în
Tezaure care au în componență monede de trei groși emise de Sigismund al III-lea au fost
descoperite la: Iurești (Butnariu-Vîlcu 2013 17; Butnariu 2019 113), Zlătunoaia (Butnariu 2019
92), Borzești (Butnariu 2019 94-95), Păun (Butnariu 119-120), Codăreni (Butnariu 2019 106108) și Seliștea, jud. Botoșani (Butnariu 2019 110-111), Bârlad (Butnariu 2019 167-168), Arsura
(Butnariu 2019 90-91), Vetrișoaia (Butnariu 2019 87), Costești (Butnariu 2019 165-166) și
Tanacu, jud. Vaslui (Butnariu 2019 109-110), Netezi, jud. Neamț (Butnariu 2019 91), Scobinți
(Butnariu 2019 106) și Vlădiceni jud. Iași (Butnariu 2019 175), Petrești, jud. Bacău (Butnariu
2019 114), Fântâna Mare, jud. Suceava (Butnariu 2019 119), la Suceava (Butnariu 2019 181-183),
Cotnari (Butnariu 2019 88-89) și în trei tezaure descoperite la Iași (Butnariu 2019 88, 97, 117).
13 În tezaurele de la Petrești, jud. Bacău (Butnariu 2019 114), Iași, (Butnariu 2019 117),
Vlădiceni, jud. Iași (Butnariu 2019 175), Păun, jud Botoșani (Butnariu 2019 119-120), Bârald
(Butnariu 2019 167-168), Costești, jud. Vaslui (Butnariu 2019 165), Suceava (Butnariu 2019 124,
181-183), Siret, jud. Suceava (Butnariu 2019 292), Roman (Butnariu 2019 273), Cetatea Neamț
(Butnariu 2019 176-177), Trifești, jud. Neamț (Butnariu 2019 124), Ciorăști, jud. Galați
(Butnariu 2019 169-170).
14 Piese de o jumătate de groș (polgroși) sunt semnalate în tezaurele de la Măgura, jud. Bacău
(Butnariu-Vîlcu 2013 20-21; Butnariu 2019 123-124), la Piatra-Neamț (Butnariu 2019, 99-100),
Șerbești, jud. Neamț, (Butnariu 2019 72), Avrămeni (Butnariu 2019, 76), Codăreni (Butnariu
2019 106-108), Borzești (Butnariu 2019 94-95), Ungureni, jud. Botoșani (Butnariu 2019 172),
Câmpulung Moldovenesc (Butnariu 2019 95), Baia (Butnariu 2019 115-116), Suceava (Butnariu
2019, 98-99, 126, 181-183), Măriței, jud. Suceava (Butnariu 2019 104-105), Bălțați (Butnariu
2019 111-112), Costești, jud. Vaslui (Butnariu 2019 165-166), Iași (Butnariu 2019 125-126, 128135, 149-150, 170-171), Ipatele (Butnariu 2019 71), Vlădiceni (Butnariu 2019 175), Cepelnița
(Butnariu 2019 114), Golăești (Butnariu 2019 85), Balș (Butnariu 2019 221) și Tătărași, jud. Iași
(Butnariu 2019 231-232).
15 Denari apar în tezaurele descoperite la: Măgura (Butnariu-Vîlcu 2013, 20), Budești, jud. Bacău
(Butnariu 2019, 79-80), Câmpulung Moldovenesc (Butnariu 2019 95), Suceava (Butnariu 2019
67, 69-70, 98-99, 126, 181-183), Măriței, jud. Suceava (Butnariu 2019, 104-105), Victoria
(Butnariu 2019, 70), Zlătunoaia (Butnariu 2019 92), Codăreni (Butnariu 2019 106-108),
Sătuceni, jud. Botoșani (Butnariu 2019 79-80, 84-85), Bârlad (Butnariu 2019 167-168), Costești
(Butnariu 2019 165-166), Vetrișoaia (Butnariu 2019, 87), Bălțați (Butnariu 2019 111-112), Bălești
(Butnariu 2019 89-90), Arsura, jud. Vaslui (Butnariu 2019, 90-91), Piatra-Neamț (Butnariu
2019, 99-100), în mai multe tezaure descoperite la Iași (Butnariu 2019 125-126, 128-135, 170171), Balș (Butnariu 2019 221), Tătărași (Butnariu 2019 231-232), Buhăieni (Butnariu 2019 77),
Frenciugi (Butnariu 2019 78) și Buciumi, jud. Iași (Butnariu 2019 244).
12
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inventarul muzeului vrâncean, au fost făcute pe raza localităților Adjudu-Vechi, 14 bucăți
(Apostu 2003 13; Artimon-Paragină 1981 151-152) și Brătineșți, com. Țifești, „șapte
monede diferite din sec. XVII” (Apostu 2003 15), monede emise de către Sigismund al IIIlea fiind prezente în tezaurul de la Voetin - 11 orți (Paragină-Constantinescu 1991 164-165).
Pe teritoriul județului Buzău, în componența căruia se regăsește azi o mare
parte din teritoriul fostului județ Râmnicu Sărat16, trojaki emiși de Sigismund al III-lea
se întâlnesc în tezaurele de la Săpoca, 63 de piese (Știrbu-Velter 1994, 343, 358-361),
Râmnicu Sărat, 64 de piese (Dicu-Vîlcu 2001 459-472), Dedulești, 17 piese (VîlcuNeculae 2012 91-94), Blăjani I, 41 bucăți (Neculae-Matei 2015 146-147), șase piese în
tezaurul de la Blăjani II (Neculae 2018 329-330) și Scurtești (Secășanu 1938 13).
Piese de ¼ taleri (ort) se regăsesc în tezaurul de la Dedulești, două bucăți
(Vîlcu-Neculae 2012 100-101) și Săsenii Vechi, un fals (Neculae-Dinu 2017 227).
Denari ungurești din secolele XV-XVII sunt întâlniți în tezaurele de la Glodeanu
Siliștea, 154 denari (Drâmbocianu 1973), Dedulești, 417 piese (Vîlcu-Neculae 2012 1438), Blăjani II, 38 de bucăți (Neculae 2018 328), în cel de la Săsenii Vechi, 123 de piese
(Neculae-Dinu 2017 207), în tezaurul de la Scurtești (Secășanu 1938 13) și într-un tezaur
nedatat, din județul Buzău, localizarea exactă nefiind precizată, 175 de piese (Pârvan 1994
367).
Polgroși se întâlnesc în tezaurele de la Dedulești, 126 piese (Vîlcu-Neculae 2012
71-85), la Săsenii Vechi, 75 bucăți (Neculae-Dinu 2017 207) și în cel de la Blăjani II – 4
piese (Neculae 2018, 331).
Mai facem precizarea că, la Muzeul Județean Buzău se mai află alte două
tezaure, nepublicate, cu piese din secolele XVI-XVII, care au o structură asemănătoare
cu a tezaurelor menționate17. Despre descoperirea, în 1898, pe teritoriul fostului județ
Râmnicu Sărat, într-un loc neprecizat, a unui tezaur „de vre-o șease mii de piese din
argint”, cu piese emise de Sigismund al II-lea August (1548-1572), aflăm din cotidianul
național Adevărul, fără prea multe detalii (Adevărul 20.06.1898 3)18.
Cu privire la perforarea pieselor, mai cu seamă a monedei mărunte, această
practică este des întâlnită, fiind identificate piese perforate din argint, de la denari și
polgoși până la piese cu valoarea unui sfert de taler. Precizăm că 19 din cele 23 de piese
din tezaurul de la Măgura, jud. Bacău prezintă perforații, 82.6% (Butnariu-Vîlcu 2013
20-21, pl. X-XI; Butnariu 2019 123-124), un trojak din tezaurul Blăjani I, șapte din cele
60 de piese care fac parte din tezaurul de la Blăjani II (11.67%), nouă din cele 201
descoperite la Săsenii Vechi (4.47%), precum și 279 din cele 593 de piese din tezaurul de
la Dedulești (47.04%).
Prezentarea unor emisiuni de tipul celor la care se face referire în aceste documente,
catalogate încă de acum un veac drept „monete de argint prost de ale regelui polon
Sigismund III” (Moisil 1914 24; Butnariu 2019 227), nu aduce nimic spectaculos, mai cu
seamă că, după cum se vede, astfel de descoperiri sunt comune, iar piesele fac parte din
categoria monedelor mărunte, folosite în tranzacțiile cotidiene și sunt consemnate în
În 1950 județul Râmnicu Sărat a fost desființat, intrând în componența regiunii Buzău (Legea
nr. 5/1950), din 1952 trece, ca raion, la regiunea Prahova (Decretul nr. 331/1952), pentru ca,
odată cu reorganizarea administrativă din 1968 (Legea nr. 2/1968), teritoriul fostului județ să fie
împărțit între trei județe vecine (Buzău, Vrancea și Brăila), cu orașul reședință și cea mai mare
parte a teritoriului alipite la județul Buzău.
17 Bradu, com. Tisău (denari și polgroși, sec. XVI-XVII) și Spătaru, com. Costești (2517 de piese
din argint, din mai multe categorii, unele cu perforație, sec. XVI-XVII), descoperit pe 16
februarie 2020.
18 „Un țăran din Rîmnicul-Sărat a descoperit o comoară de vre-o șease mii de piese din argint,
cari s-au înaintat ministerului de instrucție. S-a constatat că aceste piese sunt polone și poartă
pe ele efigia regatului polonez și data 1564, fiind bătute sub domnia lui Sigismund, regele
Poloniei și Lituaniei”.
16
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număr mic. În schimb, considerăm importantă menționarea descoperirii în contextul în
care aceasta (sau altele asemănătoare) nu apar în repertoriile localităților respective, la fel
de importantă fiind sursa documentară, cercetarea acestui tip de documente putând aduce
clarificări interesante în privința altor demersuri numismatice sau arheologice.
În afara dosarului descris mai sus, după o foarte scurtă căutare, am putut
identifica un dosar de anchetă similar, despre descoperirea unei „comori”, în 1938, în
punctul Cetățuie, com. Dărâmați19 (azi, sat Oreavu, com. Valea Râmnicului, jud. Buzău),
precum și alte documente (în cazul acesta la A.N.I.C.) despre descoperirea unui lot de
monede din aur cu ocazia deshumării unui ostaș căzut în Primul Război Mondial20. În
plus, cum este deja semnalat (Nicolescu-Marafet 2008 3721; Nicolescu 2010 12122), pot fi
identificate documente referitoare la descoperirea unor tezaure și în alte fonduri
arhivistice, acestea având legătură tot cu activitățile jandarmilor.
Conform art. 43-44 din legea jandarmeriei (Legea nr. 912/1929), jandarmii aveau
dreptul de instrumentare, cu atribuții de poliție judiciară pe întinderea teritoriului
formațiunii unde funcționau. Ținând cont că activitatea jandarmeriei din prima jumătate a
secolului al XX-lea (activitate destul de intensă) este foarte bine documentată în fondurile
de arhivă (ale legiunilor județene de jandarmi și Inspectoratului General al Jandarmeriei A.N.I.C.), precum și de faptul că, am identificat, relativ repede și alte documente referitoare
la descoperiri arheologice și numismatice, nu ar fi surprinzătoare identificarea altor referiri
cu privire la descoperiri monetare în documentele corpului jandarmilor sau în fonduri
arhivistice conexe.

S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1938, 20 ff.
A.N.I.C., fond „Inspectoratul General al Jandarmeriei”, dos. 4/1939, ff. 90, 104. În data de 2 mai
1939, în cimitirul din com. Bălești (acum în jud. Vrancea), cu ocazia deshumării osemintelor unor
soldați, printre cele ale unui soldat german au fost descoperite următoarele monede din aur: „1. 16
mărci (20 M.C. Germane); 2. 5 Napoleon Bonaparte Francezi, 20 Franci Francezi; 3. 1 marcă
Belgiană Leopold; 4. 1 Liră Otomană; 5. 2 Galbeni austriaci. 6. 2 poli Imperiali Rusești”. Piesele au
fost ridicate de către plutonierul major Mihai Vasile, delegatul Societății „Cultul Eroilor”.
21 Este vorba de documente existente tot la S.J.A.N. Buzău, însă fondul „Prefectura județului
Râmnicu Sărat”, care fac referire la „o comoară săpată” în 1834 la Grădiștea, un tezaur descoperit
în 1930, de către locuitorul Vasile Lepădatu din Dedulești și trimis Ministerului Cultelor și
Instrucțiunii Publice, iar în 1931 este consemnat un nou tezaur, fără a se preciza localitatea.
22 Documente tot din fondul „Prefectura județului Râmnicu Sărat” de la S.J.A.N. Buzău unde, în
anul 1931 există o referire că, șeful postului de jandarmi Vișani (azi com. Vișani este în jud.
Brăila) a primit misiunea de a supraveghea săpăturile unui locuitor, care cerea să fie autorizat să
„sape în malul râului Buzău o comoară unde s-au găsit 13 monede de argint vechi”.
19

20

110

O descoperire monetară din ianuarie 1933 în documentele Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat

Bibliografie
Apostu 2003 – A.-E. Apostu, Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea
(I), în CV 4, 2003, pp. 9-20.
Apostu 2006a – A.-E. Apostu, Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea
(II), în CV 5, 2006, pp. 9-33.
Apostu 2006b – A.-E. Apostu, Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea
(III), în CV 6, 2006, pp. 9-44.
Artimon, Paragină 1981 – A. Artimon, A. Paragină, Descoperirile arheologice de la
Adjudul Vechi și semnificația lor istorică, în VSC 4, 1981, pp. 149-156.
Bobi 1980 – V. Bobi, Tezaurul medieval de monede și podoabe descoperit la Cîndești –
Vrancea, în VSC 3, 1980, pp. 111-126.
Butnariu, Vîlcu 2013 – V. Butnariu, A. Vîlcu, Tezaure monetare din Moldova, vol. I,
Iași, 2013.
Butnariu 2019 – V. Butnariu (ed.), Moneta Terrae Moldaviae - II - Repertoriu tezaure,
Iași, 2019.
Buzdugan 1977 – Gh. Buzdugan, O. Luchian, C. C. Oprescu, Monede și bancnote
românești, București, 1977.
Chițescu-Constantinescu 1967 – M. Chițescu, Gh. Constantinescu, Trei tezaure
monetare feudale descoperite în raionul Focșani, Danubius 1, 1967, pp. 223-226.
Constantinescu et alii 2011 – E. M. Constantinescu, D. Costache, C. Dinu, Raport de
cercetare arheologică preventivă. Puiești – Crucea Ilincăi, în Mousaios 16, 2011, pp. 157-181.
Dănescu 1896 – Gr. Gr. Dănescu, Dicționarul geografic, statistic și istoric al județului
Râmnicu Sărat, București, 1896.
Dejan 2011 – M. Dejan, Monede descoperite la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava,
în SCN 2 (14), 2011, pp. 169-174.
Dicu-Vîlcu 2001 – A. Dicu, A. Vîlcu, Un tezaur monetar din secolele XVI-XVII
descoperit la Râmnicu Sărat, în Mousaios 6, 2001, pp. 459-472.
Drâmbocianu 1973 – V. Drâmbocianu, Un tezaur de monede medievale descoperit la
Glodeanu Siliștea, județul Buzău, în SCIB [Mousaios, I], 1973, pp. 31-40.
Drâmbocianu 1978 – V. Drâmbocianu, Săpăturile arheologice de salvare în necropola
feudală din punctul «Balastiera» (Buzău-Est), în Mousaios 2, 1978, pp. 26-33.
Drâmbocianu 1993 – V. Drâmbocianu, Staţiunea arheologică de la Vadu Soreşti, jud.
Buzău, MCA 17, 1993, pp. 469-478.
Moisil 1914 – C. Moisil, Monete şl tezaure monetare găsite în România şi în ținuturile
româneşti învecinate (vechiul teritoriu geto-dac), în BSNR 11.21, 1914, pp. 23-27.
Moisil 1916 – C. Moisil, Monete și podoabe dela sfârșitul veacului al XV-lea (Tezaurul
din Țifești, jud. Putna), în BSNR 13.27, 1916, pp. 3-16.
Moșescu 1931 – O. Moșescu, Râmnicul Sărat – Călăuză, București 1931.
Munteanu 2015 – L. Munteanu, Monede descoperite în cimitirul de la Piatra NeamțDărmănești (jud. Neamț), în D. Garvăn, S.-C. Ceaușu, G.-D. Hânceanu, V.-M. Groza, L.
Munteanu, Cimitirul medieval de la Piatra-Neamț – Dărmănești. Cercetările preventive
din anul 2012, Târgoviște, 2015, pp. 41-59.
Munteanu, Garvăn 2018 – L. Munteanu, D. Garvăn, Descoperiri monetare recente în
cimitirul de la Piatra-Neamț, în SCN 5-8 (17-20), 2014-2017 (2018), pp. 183-195.
Neculae, Matei 2015 – M. Neculae, S. Matei, Tezaurul monetar de la Blăjani, județul
Buzău, în Mousaios 20, 2015, pp. 145-152.
Neculae, Dinu 2017 – M. Neculae, C. Dinu, Tezaurul monetar de la Săsenii Vechi, com.
Vernești (jud. Buzău), (sec. XV-XVII), Mousaios 21, 2017, pp. 207-247.
Neculae 2018 – M. Neculae, Un nou tezaur monetar descoperit la Blăjani, jud. Buzău
(sec. al XVI-lea), în RCAN 4, 2018, pp. 324-346.

111

Marius Gabriel Neculae

(Nicolescu, Marafet 2008 – V. Nicolescu, C. Marafet, Un colț de țară românească:
județul Slam Râmnic, vol. I, Râmnicu Sărat, 2008.
Nicolescu 2010 – V. Nicolescu, Un colț de țară românească: județul Slam Râmnic, vol.
III, Buzău, 2010.
Paragină, Constantinescu 1991 – A. Paragină, Gh. Constantinescu, Descoperiri
arheologice și monetare efectuate în județul Vrancea, în VSC 8-10, 1991, pp. 163-173.
Paragină 1991 – A. Paragină, Cercetări istorice și arheologice privind așezarea medievală
de la Bătinești - Vrancea, în VSC 8-10, 1991, pp. 121-162.
Pârvan 1994 – K. Pârvan, Un tezaur de secol XVII descoperit în județul Buzău, în
Mousaios 4/1, 1994, pp. 367-375.
Prisecaru et alii 2018 – D. Prisecaru, P. Voinescu, I. Voinescu, Spectaculozitatea
simplității. Artefacte medievale de la Iaz, com. Strugari, jud. Bacău, în Mousaios 22,
2018, pp. 273-279.
Secășanu 1938 – C. Secășanu, Noui descoperiri monetare, în CNA, 13, 109, 1938, pp.
13- 17.
Stăicuț 2008 – G. Stăicuț, Cercetarea arheologică preventivă din str. Brosteni, nr. 1315, municipiul Buzău, în Mousaios 13, 2008, pp. 227-239.
Știrbu, Velter 1994 – C. Știrbu, A.-M. Velter, Tezaurul de la Săpoca, județul Buzău,
Mousaios 4/1, 1994, pp. 343-365.
Vîlcu, Ilie 2010 – A. Vîlcu, C. Ilie, Monede medievale și moderne descoperite în județul
Galați, în SCN 1 (13), 2010, pp. 199-209.
Vîlcu, Neculae 2012 – A. Vîlcu, M. Neculae, Tezaurul de la Dedulești (secolele XVXVII), Buzău, 2012.
World Coins 2018 – Th. Michael, T. L. Schmidt (eds.), Standard Catalogue of World
Coins (1901-2000), 46th Edition, Wisconsin, 2019.
Legea nr. 912/1929 – Monitorul Oficial, partea I, nr. 69 din 24 martie 1929, pp. 23782884: Legea nr. 912/1929, pentru organizarea jandarmeriei rurale.
L.M.I. 2015 – Monitorul Oficial, partea I, nr. 113 bis din 15 februarie 2016: Ordinul
ministrului culturii nr. 2.828 din 24 decembrie 2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la
Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, cu
modificările ulterioare (Lista monumentelor istorice pentru județul Vrancea - 2015).
Adevărul 20.06.1898 – Adevărul, an 11, nr. 3207, 20 iunie 1898, p. 3.
http://arhivelenationale.ro
Fonduri arhivistice
A.N.I.C., fond „Inspectoratul General al Jandarmeriei”, dos. 4/1939.
S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat”, dos. 1/1933, 1/1938.
Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fila 3 din dosarul 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi
Râmnicu Sărat”.
Plate 1 – File 3 of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National Archives,
archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.
Planșa 2 – Fila 3 verso din dos. 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi
Râmnicu Sărat”.
112

O descoperire monetară din ianuarie 1933 în documentele Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat

Plate 2 – File 3 verso of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National
Archives, archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.
Planșa 3 – Fila 4 din dos. 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi
Râmnicu Sărat”.
Plate 3 – File 4 of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National Archives,
archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.
Planșa 4 – Fila 4 verso din dos. 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi
Râmnicu Sărat”.
Plate 4 – File 4 verso of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National
Archives, archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.
Planșa 5 – Fila 5 din dos. 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi Râmnicu
Sărat”.
Plate 5 – File 5 of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National Archives,
archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.
Planșa 6 – Fila 5 verso din dos. 1/1933, S.J.A.N. Buzău, fond „Legiunea de Jandarmi
Râmnicu Sărat”.
Plate 6 – File 5 verso of the dossier 1/1933, Buzău County Service of the National
Archives, archival fond „ Râmnicu Sărat Legion of Gendarmes”.

113

Planșa 1

Planșa 2

Planșa 3

Planșa 4

Planșa 5

Planșa 6

NUMISMATICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
MODERN AND CONTEMPORARY NUMISMATICS

Cercetări numismatice, XXVII, Bucureşti, 2021, p. 123-134

PAGINI DIN ISTORIA INDUSTRIEI DE CIMENT DIN ROMÂNIA.
JETOANELE FABRICII DE CIMENT PORTLAND
„IOAN G. CANTACUZINO” DIN BRĂILA
Dorel Bălăiță ∗
Zusammenfassung
Die nationale Zementindustrie wurde zwischen 1889 und 1890 in
Rumänien durch den Aufbau der Portlandzementfabrik in Brăila durch den
Ingenieur Ioan G. Cantacuzino gegründet. Der Autor präsentiert Daten zur
Geschichte der Gründung und Entwicklung dieser Fabrik. Der erste rumänische
Zement wurde 1890 in Braila hergestellt. Von Anfang an war die Fabrik mit
modernsten Geräten ausgestattet und profitierte von den Vorteilen des Gesetzes
zum Schutz der nationalen Industrie ab 1887. Der Autor informiert über die
Gründung anderer Zementfabriken in Rumänien und unterstreicht deren
Bedeutung in der Entwicklung und Modernisierung Rumäniens im zwanzigsten
Jahrhundert. In der Kantine der Fabrik in Braila wurden münzförmige
Gegenstände mit Nennwert verwendet, um die gekauften Lebensmittel zu
bezahlen. Diese Wertmarken, eine Art "Vorfahr" der aktuellen Essensgutscheine,
wurden von den Mitarbeitern vorab von einem Teil des fälligen Gehalts zugeteilt
und konnten nur in der Fabrikkantine verwendet werden. Es sind zwei Serien
solcher Wertmarken bekannt, die der Autor im vorliegenden Artikel vorstellt.
Diese Wertmarken wurden vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Beginn des
Ersten Weltkriegs verwendet, bis zu dem Moment als die Fabrik in Braila fast
vollständig zerstört wurde.
Schlüsselwörter: Zementindustrie, Brăila, Ioan G. Cantacuzino, wertmarken,
Fabrikkantine.

Industria naţională de ciment ia fiinţă în România între anii 1889-1890, prin
întemeierea fabricii de ciment Portland din Brăila (cartierul Islaz) de către eminentul
inginer Ioan G. Cantacuzino 1, om de afaceri şcolit la Ecole Centrale de Paris (Gheorghe
2020). Necesitatea înfiinţării unei fabrici de ciment în România a venit pe fondul creşterii
cererii de ciment 2 generată de noile lucrări de construcţii și modernizări care se făceau în
România, aflată în plină dezvoltare (construcţii de căi ferate, docuri, fortificaţii etc.) la
∗

Societatea Numismatică Română, Onești.
E-mail: dorelb2003@yahoo.com
1 Ioan G. Cantacuzino făcea parte din renumita familie nobiliară a Cantacuzinilor, dinastie cu
origini bizantine care a dat domni în Țara Românească și Moldova. Descendent din ramura
domnitorului Şerban Cantacuzino (1679-1689), Ioan G. Cantacuzino s-a născut în 1847 ca fiul lui
George Cantacuzino şi al Elenei născută Florescu. A fost căsătorit cu Elena Warthiadi (1853-1907)
cu care a avut trei fii (George, Şerban, Ion) şi două fiice. A doua căsătorie a fost cu Măria Fălcoianu
(1866-1908) cu care a avut pe Mircea şi trei fete. A fost un timp inginerul oraşului Bucureşti. A
decedat în 1912 la București. (http://www.arhivacezaramucenic.rhabillage.ro/wp-content/uploads
/2017/11/Dionisie-Lupu-68-studiu-istoric.pdf - accesat la 03.03.2020). În documentele vremii
numele său apare şi sub forma franţuzită Jean G. Cantacuzino/Cantacuzène.
2 Prima formă de ciment a fost descoperită de către romani. Aceștia înlocuind calcarul cu marne și
marnocalcare în cuptoarele de obținere a varului și crescând temperatura de ardere au obținut un
material, care fin măcinat și amestecat cu cenușă vulcanică, este considerat primul ciment din
istorie (caementum). Amestecul s-a numit și ciment puzzolanic după numele localității Pouzzolli
de lângă Vezuviu, de unde s-a exploatat prima dată cenușa vulcanică.
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sfârşitul secolului al XIX-lea. Tot cimentul utilizat până atunci era provenit exclusiv din
import. Facilităţile capitalului autohton românesc oferite de Legea pentru protecţia
industriei naţionale din 18873 au fost un alt motiv care a condus la fondarea primei fabrici
de ciment. După vizitarea mai multor întreprinderi străine, inginerul Ioan G. Cantacuzino a
înfiinţat în 1888 o societate în comandită simplă, sub numele său drept comanditat, cu un
capital de 557.000 lei (Enciclopedia României III 1938 898) şi al cărui sediu social se afla
în Bucureşti pe strada Paris nr. 4. Lucrările la fabrica din Brăila au început efectiv în 1889,
iar primul ciment românesc a fost fabricat în iulie 1890 (Gheorghe 2020). Fabrica
producea cimentul Portland 4 după o metodă care îşi dovedise eficienţa în Anglia, reuşind,
în câţiva ani, să reducă şi să stopeze importul de ciment din străinătate (Gheorghe 2020).

Fig. 1 – Planul general al fabricii - 1890 5

3 Legea din anul 1887, „Măsuri generale pentru a veni în ajutorul industriei naţionale”, acorda
tuturor întreprinderilor industriale care îndeplineau condiţiile prevăzute următoarele avantaje
principale, pe timp de 15 ani: scutire de orice taxe şi impozite directe, teren de până la 5 ha
pentru construcţie, reducerea până la 40% a tarifelor de transport al mărfurilor pe Căile Ferate
Române, scutire de taxe la importul de maşini şi utilaje necesare fabricii şi de materii prime care
nu se găseau în ţară, prioritate faţă de ofertele străine la comenzile de furnituri pentru stat.
4 Cimentul Portland este obţinut din calcar şi argilă sfărâmate în bucăți de mărimea unei monede.
Aceste materii prime, împreună cu un material care are aport de fier, sunt omogenizate într-o pudră,
numită „făină brută”. Făina brută este încălzită la o temperatură de 1.450˚C. Temperatura înaltă
transformă „făina” într-un material nou, numit clincher. Clincherul este răcit brusc, fiind apoi
măcinat împreună cu gipsul într-o pulbere fină. Acesta este cimentul Portland. Pentru obținerea
diferitelor tipuri de ciment se adaugă zgură și/sau cenușă de termocentrală (material care rezultă din
arderea cărbunelui sau a altor materiale de proveniență minerală). În anul 1824, Joseph Aspdin, un
constructor din Leeds, Marea Britanie, a patentat cimentul pe care l-a denumit „portland”, datorită
culorii care semăna foarte mult cu cea a pietrelor din insula Portland, din largul coastelor britanice.
Prima fabrică pentru producerea cimentului a fost înfiinţată de Aspdin, în Wakefield.
5 Imaginile din figurile 1, 3, 5, 6, 13 si 14 sunt preluate din albumul Fabrica Portland Brăila,
Colecţia Bibliotecii Judeţene Panait Istrati, 1900, de pe https://www. slideshare.net/biblioteca
braila/fotografii-fabrica-portland-salvat-automat (accesat la 20.04.2020).
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Fig. 2 – Fabrica de ciment Cantacuzino – carte poștală început de secol XX 6

Alegerea Brăilei ca locaţie pentru prima fabrică de ciment din România a fost făcută
de însuşi inginerul Cantacuzino şi nu a fost întâmplătoare, fiind motivată de consideraţii
comerciale. În primul rând, a contat apropierea de materia primă din Dobrogea şi de
Dunăre, necesară pentru transportul fluvial al materiei prime şi al cimentului pentru
vânzarea internă sau export. Portul se afla la egală distanţă de Bucureşti şi Iaşi, iar
vapoarele puteau acosta fără probleme la chei, transportând pe calea apei cărbuni (pentru
producerea aburului) şi materii prime (calcar şi argilă) şi încărcând apoi cimentul, fie
pentru export, fie pentru consum intern. De la început fabrica a fost dotată cu cele mai
moderne utilaje. Capacitatea de producţie a fost mărită an de an ajungând în 1899 la o
producţie de 3000 de vagoane anual obţinute în zece cuptoare verticale în sistem Dietsch.
În 1938, cu 198 de lucrători la Brăila se fabricau 28 vagoane ciment Portland în 24 de ore,
iar în anul următor s-au produs 10.000 de vagoane de ciment (Munteanu 2011 316).
La început a existat o reticenţă a clienţilor faţă de cimentul produs la Brăila,
considerându-l unul inferior. Lumea era obişnuită cu cimentul englezesc şi privea
cimentul românesc ca pe o contrafacere. „Calitatea superioară şi uniformă a cimentului,
grija fabricei de a nu expedia nici un ciment de o calitate îndoelnică, garanţia dată de
aceasta că orice ciment predat îndeplineşte condiţiunile caietelor de sarcini au avut
drept rezultat admiterea cimentului indigen de către toate autorităţile şi răspândirea lui
în ţară, înlocuind treptat cimenturile străine” (Enciclopedia României III 1938 899). În
1889 importul de ciment al României fusese de 4600 vagoane, iar acesta a scăzut ca
urmare a producţiei de la Brăila la 2250 vagoane în 1891 şi la 536 vagoane în 1896
(Enciclopedia României III 1938 899).
În anul 1899, capitalul total investit în instalaţii se ridica la deloc neglijabila sumă
de 1.906.614 lei. Rezultatele remarcabile obţinute au fost răsplătite de statul român,
fabrica a primit Diploma de Onoare la Expoziţia de la Bucureşti, din 1894 (Gheorghe
2020). La Expoziţia Universală de la Paris din 1900, fabrica brăileană a primit Medalia
de argint (Gheorghe 2020).
6

www.delcampe.net (accesat la 02.03.2020)
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În acelaşi timp cu fabrica de ciment din Brăila, au luat fiinţă şi primele fabrici de
ciment în provinciile de sub stăpânirea straină. În 1890 este înfiinţată fabrica de ciment
Kugler din Braşov, având cuptoare verticale cu o producţie de 300-400 vagoane anual, iar
în 1892 a început să funcţioneze fabrica de ciment a societăţii Arad-Brad din Gurahonţ
(jud. Arad), având cuptoare verticale sistem Dietsch, cu o producţie de circa 5oo vagoane
anual (Enciclopedia României III/1938 899).
În Bucovina, prima fabrică de ciment a apărut în 1898, la Putna, cu un capital de
720.000 coroane, fiind prevăzută cu un cuptor vertical sistem Libau și având o producţie
anuală de aproximativ 450 vagoane.

Fig. 3 – „Mașina principală” a fabricii de ciment de la Brăila

Nevoia tot mai mare de ciment de pe piaţa din România şi prevederile legii de
încurajare a industriei autohtone au dus la înfiinţarea şi a altor fabrici. În 1896,
inginerul E. Erler înfiinţează la Azuga a doua fabrică de ciment din ţară, sub firma E.
Erler & Co. cu un capital de 350.000 lei. Pentru ardere s-au ales tot cuptoare verticale
cu etaj sistem Dietsch (două cuptoare, cu o capacitate de producţie de 22.5 tone pe zi).
Această fabrică a început să producă în 1902 (Enciclopedia României III 1938 899).
Cea de-a treia fabrică de ciment din ţară s-a înfiinţat în 1899 la Cernavodă, cu capital
străin, 5 milioane de franci belgieni (Năsturaş 1924 243) de către Societatea Anonimă de
Ciment din Europa Orientală cu sediul la Anvers, Belgia (Rommenhoeller 1926 332).
Instalaţia avea șase cuptoare verticale cu etaj în acelaşi sistem Dietsch şi producea 50 de tone
pe zi (Enciclopedia României III 1938 899).
„În anul 1908, la sfârşitul primei perioade de dezvoltare a industriei cimentului
în România, care se încheie în preajma introducerii cuptorului rotativ în fabricaţie,
aveam în ţară trei fabrici de ciment, cu un total de 22 cuptoare verticale instalate şi o
capacitate de producţie de 67.000 tone ciment anual” (Enciclopedia României III 1938
900), importurile ajungând în 1907 la doar 2.4% din totalul consumului intern.
Începând cu anul 1900 fabricile de la Brăila şi Cernavodă exportă ciment în
Bulgaria, Egipt şi Turcia, ajungând în 1907 la o cantitate de 4439 tone (Enciclopedia
României III 1938 900).
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Vânzările de ciment ale fabricii din Brăila au crescut în fiecare an. Dacă în 1890, sau vândut 3.171 tone ciment, doi ani mai târziu se vindeau 11.259 tone. În anul 1899,
fabrica brăileană vindea pe piaţa internă 22.015 tone (faţă de 10.596 tone ciment importat).
În 1942, în plin război, producţia era de 33.759 tone ciment, cu o valoare de 52.6 milioane
lei, fabrica având, în acel moment, 149 de salariaţi (Gheorghe 2020). Până în 1945 la
fabrica de ciment din Brăila s-a produs ciment sub marca proprie „Traian”, reprezentată cu
un logo cu bustul împăratului roman Traian înconjurat de numele fabricii.
Din anul 1912, fabrica de ciment a devenit societate anonimă pe acţiuni, având un
capital de 2.5 milioane lei (Munteanu 2011 316) împărţit în 2500 de acţiuni nominative.
Principalii acţionari erau Ioan G. Cantacuzino, inginer, Constantin G. Cantacuzino, doctor
în medicină, Dimitrie Warthiadi, proprietar, Michail N. Romniceanu, inginer, Elena G.
Cantacuzino, proprietară, Ioan G.C. Cantacuzino, student şi Elena I. Ghica, rentieră (Act
1912 31-32).
Suprafaţa totală a fabricii brăilene era, la 1900, de 52.123 m2, având la Dunăre o
deschidere de 326 de metri, iar suprafaţa construită era de 11.773 m2. De-a lungul
Dunării, fusese construit un cheu cu o lărgime de 30 de metri, care permitea ca vapoarele
mari să poată acosta aici fără probleme.

Fig. 4 – Coperta memoriului prezentat la Expoziția universală de la Paris din 1900

Terenul pe care era construită fabrica se afla la 7 metri deasupra nivelului
cheiului. Căile ferate industriale permiteau încărcarea materialelor în vagonete, printr-un
elevator dublu electric. De la 1901, exista o cale ferată permanentă între fabrica de ciment
şi gara Brăila, ale cărei urme s-au putut vedea până de curând.
În perioada interbelică, fabrica avea propriile cariere de calcar şi de argilă (cariera
de argilă de la Gura-Borcei, judeţul Ialomiţa- Act 1912 33), remorchere, barje şi terenuri în

127

Dorel Bălăiță

Brăila, Bucureşti, Giurgiu şi Cernavodă şi un ostrov în Balta Brăilei. Materia primă,
calcarul, era extrasă din cariera fabricii, cariera „Mariella” situată în Dobrogea la Topalu,
jud. Constanţa, pe o suprafaţă de 100 de hectare (Act 1912 33), iar încărcarea se făcea direct
în şlepurile fabricii, putând transporta, fiecare, 300 m3 de piatră. Iniţial, argila necesară în
procesul de producţie era luată de pe malul Dunării, apoi din Ialomiţa. În primii ani de
existenţă a fabricii, aburul necesar era dat de trei cazane. Două dintre ele erau furnizate de
firma Sachsische Maschinenfabrik, Chemnitz, Germania, iar al treilea de Babcock & Wilcox
Ltd. Presiunea aburului era de 7 atmosfere. Cazanele, încălzite cu păcură, aveau un coş de
40 de metri înălţime. Demn de remarcat este faptul că „maşina principală” avea 373 caiputere fiind, la acea vreme, cea mai mare maşină cu abur din România (Gheorghe 2020).
În timpul Primului Război Mondial fabricile de ciment din România au suferit mari
pagube. Fabrica de la Brăila a fost aproape complet distrusă (Ioaniţiu 1925 203), bună
parte din utilaje fiind transportate la Sofia (Rommenhoeller 1926 333). Reconstrucţia
fabricii de ciment „I.G. Cantacuzino” a început imediat după război, iar pentru reutilarea ei
Banca Marmorosch Blank a subscris suma de 7.5 milioane lei, devenind principalul
acţionar. În 1923 fabrica a început să producă din nou ciment. În acest an în România erau
12 fabrici de ciment cu 13 cuptoare rotative și șapte cuptoare verticale. Capitalul investit se
ridica la 236 milioane lei, iar energia folosită la 17.057 CV (Rommenhoeller 1926 333).
Producţia zilnică de ciment a celor 12 mari fabrici din ţară era de 132.5 vagoane, iar la
Brăila se fabricau cel mai mult, 28 de vagoane de ciment zilnic (Rommerhoeller 1926 333).
În 22 iulie 1920, prin actul constitutiv autentificat de Tribunalul Ilfov sub numărul 17229 ia
fiinţă Societatea Anonimă „Societate de ciment Jean G. Cantacuzino” cu sediul social în
Bucureşti şi un capital deplin vărsat de 50 milioane lei.
Marea criza economică din prima parte a secolului al XX-lea a condus la
schimbări în acţionariatul fabricii de ciment „Cantacuzino”, peste 50 la sută din acţiuni
fiind oferite spre vânzare. Acţiunile au fost cumpărate de o firmă belgiană.

Fig. 5 – Vederea fabricii dinspre Dunăre

În anul 1929, capitalul social al fabricii de la Brăila era de 100 milioane lei,
repartizat în 200.000 acţiuni la purtător. În 1936, fabrica avea două cuptoare rotative cu o
capacitate de producţie de 90.000 t/an, capitalul investit era de 137 milioane lei, iar forţa
motrice era de 1.900 CP. În 1939 în fabrică lucrau 182 de angajaţi din care personal
administrativ superior - 8, inferior - 10, asimilat lucrătorilor calificaţi-11, lucrători calificaţi
- 53, lucrători - 40, salahori - 66 (Munteanu 2011 316). În august 1941 Subinspectoratul de
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Muncă înregistra la fabrica „Cantacuzino” existenţa unei cantine muncitoreşti, unde
serveau masa 60-70 muncitori, o mâncare cu carne şi pâine - 16 lei, de post, cu pâine sau
mămăligă - 13 lei (Munteanu 2011 317).
Pentru angajaţi fabrica dispunea încă de la începuturi de o „cazarmă” ce permitea
găzduirea a 36 de oameni. Clădirile administraţiei (cu trei etaje) adăposteau şi laboratoarele
şi apartamentele direcţiunii. Mai existau şi 12 apartamente ale funcţionarilor, fiecare având
două - patru camere. În incinta fabricii se aflau un magazin şi o cantină unde angajaţii puteau
servi masa. La această cantină erau utilizate pentru achitarea alimentelor achiziţionate şi
obiectele monetiforme pe care vi le prezentăm mai jos. Aceste jetoane valorice, un fel de
„strămoş” al actualelor tichete de masă, erau primite de angajaţi în contul unei părţi din
salariul cuvenit şi puteau fi utilizate numai în cadrul cantinei fabricii. Se cunosc două serii de
astfel de jetoane fără a şti care au fost primele emise şi utilizate.

Fig. 6 – Casa portarului, impiegaților și cantina

Din prima serie fac parte patru jetoane cu valori nominale de: 5, 10, 50, și 100.
Aceste jetoane sunt prezentate în catalogul Schäffer din 2012 (Schäffer 2012 20). Piesele
cu valorile de 5 (BRA-6 7) si 10 (BRA-7) sunt din cupru, iar piesele de 50 (BRA-8) si 100
(BRA-9) sunt din alamă. Jetoanele cu valorile de 5 şi 50 au diametre apropiate, 20.6 mm
(piesa de 5) şi 20.7 mm (piesa de 50). Celelalte două piese, de 10 şi 100, au acelaşi
diametru de 25.3 mm.
Pe avers, între două cercuri perlate se află următoarea inscripţie circulară: FABRICA
DE CIMENT PORTLAND, iar în partea de jos între două stele cu cinci raze: BRAILA. În
câmp este monograma întemeietorului fabricii: IGC, iar dedesubt numele gravorului: M.
GERSCOVICI. Reversul este populat doar de valoarea nominală în interiorul unui cerc perlat
exterior. Piesa de 5 prezintă pe revers valoarea nominală încadrată, stânga-dreapta, de două
rozete cu cinci petale. Piesele din alamă au deasupra şi dedesubtul valorii nominale câte un
motiv floral. Considerăm că valorile nominale fac referire la bani şi nu la lei.
Jetoanele din cea de-a doua serie au fost publicate pentru prima dată în anuarul
Muzeului Național de Istorie a României, Cercetări Numismatice din 2018 (Popescu
2018 135). Sunt cunoscute doar două valori nominale de 10 bani (poz. 1318-BRA-17) şi 1
Leu (poz. 1319-BRA-18). Ambele piese au acelaşi diametru, 25.5 mm. Jetonul de 10 bani
este din alamă iar cel de 1 leu din zinc argintat.
7

Notația din catalogul Schäffer.
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Fig. 7 – Jeton valoare „5” 8

Fig. 8 – Jeton valoare „10”

Fig. 9 – Jeton valoare „50”

Fig. 10 – Jeton valoare „100”
Piesele prezentate sunt din colecţia Erwin Schäffer (Germania), căruia îi mulţumim pentru
amabilitatea de a ne permite publicarea acestora.

8
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Fig. 11 – Jeton cu valoarea de 10 Bani

Fig. 12 – Jeton cu valoare de 1 Leu

Pe aversul pieselor este următoarea inscripţie: în interiorul unui cerc perlat
exterior, circular: FABRICA DE CIMENT *BRAILA*. În câmp pe două rânduri: J.G. /
CANTACUZINO. Dedesubt un ornament din patru romburi dispuse în cruce. Pe revers,
în interiorul unui cerc perlat este valoarea nominală pe două rânduri. În cazul acestei
serii de jetoane bănuim că au existat şi alte valori nominale.
Credem că aceste jetoane au fost utilizate începând cu sfârşitul secolului al XIXlea şi până la începutul Primului Război Mondial.

Fig. 13 – Sala de mese a cantinei
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Premiată de nenumărate ori, prima fabrică de ciment din România avea să fie închisă
temporar, în anul 1945, odată cu venirea comuniştilor la putere. A fost numit un administrator
de supraveghere în persoana colonelului G. Brătescu, iar pe 12 iunie 1948, Ministerul Industriei
l-a numit pe Ion Bejan în funcţia de director al Societăţii de Ciment „I. G. Cantacuzino”. La 24
iulie 1948, fabrica este naţionalizată, în baza „Legii pentru naţionalizarea întreprinderilor
industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi”. Până la sfârşitul anului,
denumirea fabricii a fost schimbată în „Stânca”. În 1948, anul naţionalizării, fabrica a produs
56.869 t ciment; după care producţia a crescut astfel: 107.495 t în 1950, 148.601 t în 1959,
177.860 t în 1962 şi 204.000 t în 1965, timp în care a sporit şi numărul sortimentelor, cum ar fi:
ciment Portland 400, cu priză mai rapidă; ciment M400, cu rezistenţă de compresiune de 400
kg pe centimetrul pătrat; ciment F 300, cu rezistenţă de numai 300 kg/cmp. Numărul
angajaţilor ajunge la 583 lucrători plus personalul administrativ, în acest număr fiind incluşi şi
cei 70 salariaţi ai carierei de la Topalu (Dobrogea), de unde se aducea calcarul utilizat în
fabricaţie, necesarul anual fiind de 180.000 t. O a doua carieră pentru argilă se afla în Insula
Mare, de unde se extrăgeau 60.000 t/an (Munteanu 2011 317). În anul 1981, „Stânca” a devenit
Fabrică de Materiale Refractare. În 1992 S.C. „Stânca” S.A. a dat faliment. Toate construcțiile
au fost demolate în 2006, iar pe locul primei fabrici de ciment din România a fost construit
supermarketul „Pic”9 care peste nu foarte mult timp a dat şi el faliment.

Fig. 14 – Cuptoarele, podurile de transport și depozitele

Fig. 15 – Sigla fabricii după naționalizare
https://brailachirei.wordpress.com/2013/01/22/expozitie-despre-fabrica-de-ciment-cantacuzi
no-la-biblioteca-istrati-braila (accesat la 10.03.2020).
9
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Fig. 16 - Titlu de 10 acţiuni la Societatea de ciment J.G. Cantacuzino, din 1923 10

10

http://www.stampscoinscorner.com/ (accesat la 05.03.2020)
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MEDALISTICĂ ȘI FALERISTICĂ
MEDALISTICS AND PHALERISTICS

Cercetări numismatice, XXVII, Bucureşti, 2021, p. 137-157

GEORGE COȘBUC (1866-1918) ÎN MEDALISTICA ROMÂNEASCĂ
Laurențiu Popescu 
Zusammenfassung
Es ist leicht zu erkennen, dass es eine kleine Zahl von Persönlichkeiten
der rumänischen Kultur gibt, denen Forscher, Museographen oder Sammler von
Medaillen und Plaketten umfassende Studien über Medaillen (und andere
numismatische) Erzeugnisse, im Laufe der Zeit, als Zeichen der Ehre oder
Erinnerung – wie dem Dichter Mihai Eminescu (1850-1889) bzw. dem Dichter
Vasile Alecsandri (1821-1890) gewidmet haben.
Kürzlich, konnte nach langem Suchen eine beeindruckende (Gedenk-)
Porzellanmedaille (Abbildung Nr. 1) des Dichters und- Akademikers George
Coşbuc (1866-1918), anlässlich seines 100. Geburtstags (1866 -1966) gefunden
werden. Ich empfinde es als eine Ehre eine kurze chronologische Darstellung der
ausdrucksstarken (dokumentarischen) Metallquellen – Medaillen, Plaketten,
Medaillons, Gedenkmünzen –, welche die rumänische Nation dem „Dichter der
Bauernschaft” und „dem Sänger der rumänischen Tapferkeit”, hergestellt und
über sieben Jahrzente 1944-2016 gewitmet hat, vorstellen zu können.
Schlüsselwörter: Medaillenkunst, Medallie, Medallion, Plakette, Gedenktafel,
Gedenkmünze.

În urmă cu trei decenii, sub semnătura profesorului Dulciu Morărescu, de la
Biblioteca Academiei Române din Bucureşti, se publica un dicţionar - „Oameni de cultură
români în arta medaliei” (Morărescu 19911) – dedicat unor exponenţi ai artei, culturii şi
ştiinţei, cărturari şi mari gânditori români care, în decursul istoriei, au fost onoraţi şi
omagiaţi prin medalistică, spre cinstirea memoriei respectivilor concetăţeni. Astfel, în prima
parte a lucrării se regăsesc, înregistrate alfabetic, un număr de 118 ilustre personalităţi ale
neamului românesc, iar în partea a doua entuziastul cercetător al medalisticii a reprodus
fotografic (în alb-negru şi la o scară redusă) un număr de 112 realizări medalistice, larga
majoritate a pieselor având o compoziţie metalică (bronz, argint).
Era pentru întâia oară în medalistica românească, în decursul a peste un secol
de la prima apariţie tipografică (Sturza 1872)2 în care erau prezentate şi medalii
românești, când un autor aborda în mod particular acest subiect, toate celelalte lucrări
– cărţi sau studii, nu multe ca număr (Sturdza 1872; Krupenski 1894-1895; Resch 1901;
Groner 1905; Severeanu 1905-1906; Buzdugan, Neculiţă 1971; Ievreinov et alii 1999) –
concentrându-se pe enumerarea cronologică a (emiterii) medaliilor şi plachetelor.
Merită apreciat şi efortul câtorva autori care, la sfârşitul anilor ’80, au ales a releva, din
perspectivă medalistică, unele momente istorice de răscruce ale societăţii româneşti



Comisia Română de Istorie Militară, București.
E-mail: laur.popp@gmail.com
1 Autorul dicţionarului nu a clamat exhaustivitatea, principala intenţie fiind de a prezenta realizări
medalistice inedite – româneşti sau străine – majoritatea având grad ridicat de raritate.
2 Studiul conţine şi planşe cu reprezentări de medalii româneşti emise în prima jumătate a
secolului al XIX-lea.
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(Gheorghe, Dogaru 1988) împreună cu personalităţile a căror activitate a/au contribuit
definitoriu la evoluţia respectivelor evenimente (Bieltz 1978; Dogaru 1987).
Fiind considerată elevată, noua abordare a impresionat, extinzându-se, aşa
încât şi alţi împătimiţi colecţionari de realizări medalistice au publicat astfel de tipuri
de studii (Iliescu, Ievreinov 1986-1991; Iliescu 1992-1993; Ievreinov 1994-1995) ori
chiar (câteva) albume dedicate (însă numai) unei singure personalităţi naţionale –
poetului Mihai Eminescu (Dogaru, Dogaru 1991; Cornaci, Chiricheş 2000; Dogaru
2000). O altă tematică distinctă a domeniului este aceea a voievozilor şi domnitorilor
(Ciofu 1986-1991; Ievreinov 1996-1997; Pârvan 2004) care, în Evul Mediu, au condus
Ţara Românească ori, respectiv, principatul Moldova, o singură lucrare, în două ediţii,
fiind dedicată domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (Dogaru 1987; Dogaru 2004).
Ulterior, un colectiv de la Muzeul Naţional de Istorie a României, având la dispoziţie o
vastă colecţie de medalii şi plachete emise în anii regalităţii (1866-1947), a reuşit să
publice în mod sistematizat studii medalistice despre astfel de documente în metal care
conţin efigii cu regii şi reginele României (Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2001; Oberländer
-Târnoveanu, Pârvan 2002; Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2003; Oberländer-Târnoveanu,
Pârvan 2004; Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2005).
Prin urmare, este facil a constata că există un număr restrâns de personalităţi ale
culturii române cărora cercetătorii, muzeografii ori colecţionarii de medalii şi plachete leau dedicat studii specializate privitoare la realizările medalistice (şi numismatice) emise,
în decursul timpului3, în semn de cinstire ori de aducere aminte – poetului Mihai
Eminescu (1850-1889) şi, respectiv, poetului Vasile Alecsandri (1821-1890). Această stare
de fapt nu poate să constituie un motiv de mândrie din perspectiva celor care activează în
domeniu, mai ales că numărul total de medalii lansate nu este unul chiar redus – pe
parcursul a patru secole au fost inventariate aproximativ 5000 de astfel de documente de
metal (Ievreinov et alii 19994).
În toamna anului 2020 am reuşit să obţin, după o îndelungată căutare, o impresionantă medalie (comemorativă) unifacies de porţelan (Pl. 1, Fig. 1) care îl înfăţişează pe
poetul şi eruditul George Coşbuc (1866-1918), emisă cu ocazia centenarului naşterii sale,
iar cum poeziile care îmi sunt întotdeauna la îndemână, spre a le reciti ori de câte ori
starea sufletească îmi solicită un refugiu aparte, îi aparţin, evident, lui „badea Coşbuc”5,
am apreciat ca fiind onorantă o succintă prezentare cronologică a expresivelor izvoare
(documentare) metalice – medalii, plachete, medalioane, monede comemorative ş.a. – pe
care naţiunea română a reuşit să le dedice „poetului ţărănimii” şi „cântăreţului vitejiei
româneşti”6.
Şi în mediul online există astfel de încercări (editate virtual) – spre exemplu, istoricului Nicolae
Iorga.
4 Pentru perioada 1551-1998 autorii au repertorizat un număr de 5294 de piese). Urmare unei
îndelungate experienţe în domeniu, opinăm că, în realitate, numărul total al acestora este
superior, multe realizări medalistice au rămas neinventariate/neidentificate (nefiind semnalate
echipei), deoarece mijloacele de studiu utilizate în acei ani (1984-1998) erau rudimentare.
Afirmăm aceasta doar ca o constatare, mai ales că am avut privilegiul de a participa „indirect” la
finalizarea catalogului (anii 1998-1999). În plus, în cele două decenii care s-au scurs de la
publicarea catalogului, datorită evoluţiei vieţii sociale, au fost emise un număr semnificativ de
noi medalii şi plachete româneşti, atât de către diverse entităţi publice cât şi de unele private.
5 Tatăl meu, Ion C. Popescu (1945-2018), mi-a cerut, elev fiind, să memorez şi să nu uit
niciodată numai două poezii: „Decebal către popor” şi „Noi vrem pământ!”.
6 Într-o discuţie telefonică din luna mai 2021, domnul Someşan Dorel Aurelian, custode la
Muzeul memorial „George Coşbuc” (complexul muzeal este chiar casa natală a poetului), cu
deosebită amabilitate a subliniat faptul că poetul Coşbuc prefera să fie apelat cu „bade George”
ori „bădiţă Coşbuc”. Cu toate acestea, ca formă superioară de respect, în epocă, unii prieteni şi
admiratori îl numeau „Gheorghe Coşbuc”, fără a exista vreo însemnare oficială (un document
administrativ) care să conţină în mod explicit pronumele „Gheorghe” (în locul celui de „George”,
atestat în documentele oficiale). Astfel, chiar şi poetul Octavian Goga (1881-1938) în discursul
său de primire între membrii Academiei Române – susţinut la 30 mai 1923 şi intitulat „Coşbuc”
3
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Excede scopului studiului de faţă o eventuală analiză a biografiei (şi a operei)
poetului George Coşbuc – născut7 pe plaiuri năsăudene la 20 septembrie 1866 (st.n.) şi
trecut în nefiinţă, prea devreme, la doar 51 de ani, în ziua de 9 mai 1918 (st.n.), în locuinţa
sa din Bucureşti – mai ales că, pentru publicul interesat, există o bogată literatură de
specialitate unde este tratat critic subiectul8. Totuşi, în consideraţie, se impun unele
precizări definitorii ale biografiei sale: după un periplu studenţesc la Cluj (1884-1886) şi un
rodnic stagiu la Sibiu, a venit (fiind chemat) la Bucureşti în toamna-iarna 1889/1890,
pentru un timp activând ca funcţionar într-un minister; s-a căsătorit în prima săptămână a
verii 1895 cu Elena Sfetea (1872-1943)9, care la sfârşitul acelei veri i-a dăruit un fiu,
Alexandru (1895-1915), unicul lor copil. După moartea lui Mihai Eminescu, în 1889,
George Coşbuc era considerat cel mai important poet naţional român10. Dovada: în aprilie
1900 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în mai 1916 a devenit
membru activ/titular al acesteia.
Decesul lui George Coşbuc a survenit pe neaşteptate în ziua de 9 mai 1918 (st.n.), în
capitală, oraş aflat sub ocupaţia vremelnică a Puterilor Centrale încă din 23 noiembrie/6
decembrie 1916. Cum întreaga conducere politică şi militară a României, alături de elita sa
culturală, erau refugiate la Iaşi, şi cum chiar în acele clipe de deznădejde naţiunea română
îşi vedea primejduită însăşi fiinţa sa datorită dificilului context politico-militar
internaţional (armatele Antantei încă luptau pe diferite fronturi în primăvara anului 1918),
despărţirea11 de poetul George Coşbuc nu a avut amploarea prezumată – fiind fără funerarii
naţionale – aşa cum oamenii de cultură cu o personalitate de anvergura sa ar fi avut-o în
vremuri de pace. Trupul neînsufleţit al poetului a fost depus12 în 11 mai 1918 la cimitirul
„Şerban Vodă” (popular, „cimitirul Bellu”), în Locul de veci 8 din Figura 86, lângă trupul
(Goga 1923) – a folosit în conţinutul expunerii numai apelativul „Gheorghe Coşbuc”. De
asemenea, inclusiv pe placa memorială (de marmură albă), care a fost dezvelită la 14 mai 1922 la
casa natală a poetului, a fost încrustat acelaşi apelativ, socotit de către organizatori o
manifestare de adâncă preţuire, astfel: „Aici s’a născut fericitul / Gheorghe Coşbuc / Poetul
ţărănimii / Marele meşter al graiului românesc [...]” (Russu-Şirianu 1922).
7 Calendaristic, ziua de 20 septembrie 1866 (st.n.) corespunde zilei de 8 septembrie 1866 (st.v.), iar
din acest motiv o lungă perioadă de timp au existat incertitudini asupra stabilirii exacte a datei de
naştere a poetului ardelean George Coşbuc, ca urmare a folosirii în epocă a celor două stiluri
calendaristice diferite (cel din Transilvania comparativ cu cel din România – Vechiul Regat). Chiar
şi în prezent, la mai bine de un secol de când statul român a decis să adopte oficial utilizarea
Calendarului Gregorian începând cu ziua de 14 aprilie 1919 (după ziua de duminică, 31 martie, a
urmat ziua de luni, 14 aprilie, aşa încât luna Aprilie 1919 a avut în fapt numai 17 zile: 14-30 aprilie),
mai există încă dificultăţi/confuzii/neclarităţi la interpretarea şi corelarea datelor calendaristice
aparţinând celor două stiluri.
8 Pentru aceasta este utilă bibliografia publicată în 1965 de Gavril Scridon şi Ioan Domşa
(Scridon, Domşa 1965). De dată relativ recentă este de menţionat una dintre lucrările
profesorului Gavril Scridon (1922-1996), valoros exeget coşbucian, apărută postum, în 2003, la
Cluj-Napoca (şi în 2016, într-o nouă ediţie).
9 Elena Sfetea a fost sora editorului Constantin Sfetea (1863-1924), un bun prieten al lui George
Coşbuc.
10 Ca element de noutate pentru biografia lui George Coşbuc adăugăm faptul că, la 8 martie 1899,
prin Decretul Regal nr.1015, Regele Carol I l-a numit Cavaler al Ordinului naţional „Steaua
României”, iar la începutul anului următor, la 7 februarie 1900, prin Decretul Regal nr.558,
Suveranul României i-a conferit „pentru merite literare” clasa I a medaliei „Bene Merenti”. În
epocă, cele două distincţii ale Statului român erau considerate cele mai importante din perspectiva
oricărei personalităţi a culturii naţionale.
11 Unele detalii privind funerariile poetului George Coşbuc se regăsesc într-un articol semnat de
Iuliu Moisil, publicat în nr.13 al revistei „Arhiva Someşană” (Moisil 1929-1931).
12 Probabil că după decesul Elenei Coşbuc (11 octombrie 1943), rămăşiţele pământeşti ale
membrilor familiei au fost transferate în Locul de veci 19 din Figura 9 – aşa cum s-a procedat şi
cu rămăşiţele scriitorului Ion Luca Caragiale (1852-1912) – în imediata vecinătate a poetului
Mihai Eminescu (1850-1889), cel mai important om de cultură român care se odihneşte în
această necropolă. Nici decidenţii şi nici data exactă a transferului nu au fost identificate, aşa
încât viitoare cercetări ar putea clarifica aspectul.
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unicului său fiu, Alexandru, decedat într-un accident rutier la Băleşti, lângă Târgu-Jiu, cu
trei ani mai înainte, în august 1915.
Tocmai de aceea, atât prietenii cât şi admiratorii săi au năzuit necontenit să se
revanşeze, aşa încât în anii care au urmat desăvârşirii unităţii statale realizată la 1
decembrie 1918 la Alba Iulia, au avut loc diferite comemorări ori evenimente culturale
prin intermediul cărora s-a urmărit omagierea lui George Coşbuc, printre care se cade a
aminti: a) la 14 mai 1922 a fost dezvelită o placă memorială de marmură albă la casa
natală din localitatea Hordou, judeţul Bistriţa-Năsăud; b) la 2o iunie 1926 a fost dezvelit
un bust al poetului în curtea Liceului grăniceresc „George Coşbuc” din Năsăud (anterior,
Gimnaziul superior român greco-catolic), instituţie absolvită de tânărul George Coşbuc în
vara anului 188413; c) cu ocazia unei impresionante serbări culturale, la Arad, la 9 iunie
1929, au fost dezvelite atât bustul poetului George Coşbuc, cât şi bustul istoricului
Alexandru Dimitrie Xenopol (1847-1920)14; d) la 16 iulie 1933, la Sibiu, a fost inaugurat
încă un bust monumental al scriitorului George Coşbuc, realizare artistică (turnată în
bronz) a sculptorului Corneliu Medrea, cu un postament din piatră cioplită, fiind
poziţionat în prezent în micul parc din faţa unuia dintre sediile Primăriei Sibiu.
Enumerarea acestor manifestări de expresie culturală – în fapt, dezveliri de
monumente de for public15 – de cinstire a memoriei poetului George Coşbuc este necesară
deoarece „dispariţia” bustului poetului aflat în curtea liceului din Năsăud, săvârşită în
timpul vremelnicei ocupaţii horthyste (într-una din nopţile anului 1942), a reuşit să
coaguleze un grup de scriitori şi gazetari ardeleni refugiaţi la Bucureşti şi să îi determine să
lanseze în toamna anului 1942, prin intermediul ziarului „Ardealul”, o strângere publică de
fonduri „pentru ridicarea unui monument demn la mormântul fără cruce din cimitirul
Bellu a lui George Coşbuc”. Acesta „trebuia ridicat din contribuţia tuturor”, cu scopul de „a
răspunde sacrilegiului de la Năsăud şi pentru a cinsti aşa cum se cuvine memoria marelui
năsăudean”16. Ulterior, în nr.18 din 1 mai 1943 al ziarului „Ardealul”, în josul primei pagini,
a fost reprodus un desen ce conţinea o schiţă a monumentului propus de sculptorul Ion
Vlasiu (1908-1997), cel care a reuşit să obţină spre realizare proiectul17.

Bustul monumental, turnat în bronz, a fost o lucrare de artă din portofoliul sculptorului
Corneliu Medrea (1888-1964), fiind finalizat încă din vara anului 1914 (planificat a se dezveli la
28 august 1914), dar din cauza izbucnirii Primului Război Mondial festivităţile au fost amânate
(Câmpean, Buzaşi 2016). S-a folosit timpul trecut „a fost” deoarece în anii ocupaţiei horthyste
din nordul Ardealului, 1940-1944, bustul a fost mutilat şi apoi a „dispărut” – gest neonorant
pentru ocupant (Protase, 2014). Câţiva ani mai târziu, în ziua de 14 octombrie 1956, o creaţie
artistică a aceluiaşi sculptor Corneliu Medrea, reprezentând un alt bust al poetului George
Coşbuc („mai maturizat”), a fost dezvelită în curtea aceleiaşi şcoli din Năsăud.
14 Ambele busturi au fost realizate de către sculptorul Gheorghe Groza (1899-1930), fiecare
dintre sculpturi fiind aşezată pe câte un soclu (un trunchi de piramidă suprapus pe un cub) şi
poziţionate simetric la stânga şi dreapta intrării în Palatul Cultural din Arad.
15 Fiind de obicei lucrări unicat, monumentele de for public, pe lângă mari avantaje (propagandistice), au şi un serios dezavantaj – „un risc asumat”: ele pot fi înlăturate (ori distruse semnificativ)
cu un efort minimal de către indivizi (sau de administraţii politice ori militare vremelnice) care nu
îmbrăţişează „figura” celui omagiat, când ideile şi opera acestuia sunt „contrare” concepţiei noilor
potentaţi ai zilei, ori când simbolistica respectivei lucrări de artă plastică exprimă o aşa-zisă
„atitudine perimată ori nocivă”.
16 În perioada octombrie 1942 – octombrie 1943, în paginile ziarului „Ardealul” au fost raportate
cu perseverenţă de către Comitetul de iniţiativă detalii actualizate despre sumele primite în
cadrul colectei publice intitulată „Pentru o cruce la mormântul lui G. Coşbuc”. În nr.40 din 16
octombrie 1943 a fost anunţată în mod oficial „Închiderea subscripţiei pentru monumentul lui
George Coşbuc”. Costul total estimat/contractat era de un milion de lei, iar inaugurarea
monumentului era planificată pentru data de 12 decembrie 1943 (sau eventual într-una din
zilele imediat următoare).
17 În pofida faptului că există suficiente albume-monografii despre biografia şi portofoliul artistic
al sculptorului Ion Vlasiu, în niciunul nu apar detalii ori ilustraţii despre acest deosebit
monument funerar.
13
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Planificată pentru sfârşitului anului 1943, inaugurarea monumentului funerar de
la căpătâiul poetului George Coşbuc a fost amânată, singura explicaţie publică apărând în
luna martie 194418. Apoi, abia în data de 19 august 1944 stăruitorul grup de publicişti
ardeleni din jurul ziarului „Ardealul” care au lansat proiectul au anunţat intempestiv că a
doua zi, duminică 20 august 1944, la orele 17:30, urma să se desfăşoare la „cimitirul
Bellu” dezvelirea monumentului, operă a sculptorului Ion Vlasiu, „în cadrul unei pioase
ceremonii” la care „publicul românesc din capitală este rugat a lua parte la această
solemnitate reparatoare”. Presa din zilele următoare a inserat diverse relatări de la
această „măreaţă solemnitate”, uneori însoţite de instantanee fotografice (Pl. 1, Fig. 2)
obţinute în timpul acestei „vibrante manifestaţiuni naţional-culturale”19.
Din analiza acelor reproduceri fotografice – cu slab nivel calitativ – se poate
afirma că monumentul funerar se prezenta sub forma unui bloc paralelipipedic din piatra
albă, care, pe faţa principală, central, avea profilată (prin cioplire) o cruce latină, iar la
intersecţia braţelor crucii era poziţionată (prin alipire) efigia poetului George Coşbuc, din
bronz turnat, în relief înalt, orientată înspre stânga. Din perspectivă artistică efigia poate
fi „considerată” atât un basorelief, cât şi un medalion20, în pofida faptului că aceasta nu
este oglindită „în interiorul” unei plinte metalice (ca un câmp/fond). Prin dimensiuni,
monumentul era (este încă) impunător: circa 2200-2400 mm înalţime, 1000-1200 mm
lăţime (mai îngust la bază) şi 330 mm grosime.
Vizitând în ziua de 6 iunie 2021 monumentul funerar al poetului George Coşbuc
(Pl. 2, Fig. 3), am constatat unele detalii şi particularităţi, astfel: a) medalionul-efigia
poetului (din bronz patinat), poziţionat central pe braţul orizontal al crucii (960 x 500
mm), are o înălţime a reliefului de maximum 65 mm, iar dimensiunile exterioare
(neregulate) sunt de 350 mm pe orizontală şi 420 mm pe verticală (Pl. 2, Fig. 4); b)
întreaga cruce latină are aceeaşi culoare/patină ca şi efigia poetului, chiar dacă în alte
instantanee fotografice – ceva mai vechi, identificate în mediul online – aceasta era
albă (nepatinată); c) pe braţul vertical superior (500 x 500 x 9 mm) se regăseşte un text
reliefat în piatră, de asemenea patinat, pe trei rânduri: „GEORGE / COŞBUC / 1866 –
1918”; d) pe braţul vertical inferior se regăsesc pe 12 rânduri, gravate în piatră (şi
patinate), câteva versuri din poezia „Lupta vieţii”21; e) la nivelul solului există o lespede
(1100x1900 mm), de asemenea cu text explicativ scris în piatră (în relief), „să fie semn
pentru urmaşi” şi „îndemn la faptă”; f) pe spatele blocului de piatră, către bază, am
localizat o legendă discretă, săpată în piatră, pe trei rânduri, dar cu ultimul rând
obliterat fiindcă a fost acoperit de piatra funerară anterioară/iniţială (520 x 445 mm),
fixată ulterior acolo, modificând inestetic viziunea autorului22.
La scurtă vreme după inaugurarea monumentului funerar ridicat în cinstea
poetului George Coşbuc, în România s-a instalat, cu sprijinul Moscovei, un regim de
democraţie populară – în fapt un regim totalitar comunist – aşa încât întreaga putere
politică a fost acaparată de partidul unic, respectiva formă de guvernământ
În ultima pagină a nr.10 din 11 martie 1944 a ziarului „Ardealul” se lansa informaţia că
monumentul lui Coşbuc urma să fie inaugurat în cursul lunii aprilie 1944, iar prezentând stadiul
lucrării, sculptorul Ion Vlasiu justifica nefinalizarea prin întârzierea livrării pietrei frontale, „un
monolit comandat în Bulgaria”.
19 A fost accesată colecţia cotidianului „Universul” din august 1944 care se păstrează la Biblioteca
Centrală Universitară din Bucureşti, precum şi colecţia ziarului „Ardealul” din perioada 1942-1944.
20 Aflat în imediata vecinătate, monumentul lui Mihai Eminescu conţine un medalion (din
metal, cu diametrul de 420 mm) reprezentând efigia poetului, semnat de sculptorul Ioan
Georgescu (1856-1898).
21 S-a optat pentru şase versuri: „O LUPTĂ-I VIAŢA; / DECI TE LUPTĂ / CU DRAGOSTE / DE
EA, CU DOR. / PE SEAMA CUI? / EŞTI UN NEMER- / NIC CÂND N’AI UN / ŢEL HOTĂRÂTOR.
/ TU AI PE-AI TĂI! / DE N’AI PE NIMENI / TE LUPŢI PE / SEAMA TUTUROR.”
22 Text lizibil: „RIDICAT DIN INIŢIATIVA REFUGIAŢILOR ARDELENI PRIN / SUBSCRIPŢIE
PUBLICĂ DESCHISĂ DE ZIARUL ARDEALUL 1944 / ARHI[TECT] (...) [VL]ASIU”.
18
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perpetuându-se până în Decembrie 1989. În perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie
1989, am identificat două momente semnificative cu caracter omagial-evocator a
poetului George Coşbuc: a) celebrarea (indirectă) pe plan local a nouă decenii de la
naştere, în toamna anului 1956; b) sărbătorirea la nivel naţional a centenarului naşterii
lui, în luna septembrie 1966.
La Năsăud, după trei decenii de la dezvelirea primului bust sculptat al poetului
George Coşbuc23 (lucrare de artă plastică distrusă în anul 1942, în timpul ocupaţiei
horthyste a respectivului ţinut24), „în cadrul tradiţionalelor sărbători comemorative ale
liceului local – liceu în a cărei matricolă au figurat ca elevi George Coşbuc şi Liviu
Rebreanu” – s-a inaugurat la 14 octombrie 1956 un nou bust monumental al poetului
George Coşbuc, operă a aceluiaşi sculptor Corneliu Medrea25. Cu aceeaşi ocazie, Şcoala
medie nr.1 din Năsăud a (re)primit în denumirea sa numele fostului ei absolvent
George Coşbuc.
Cum presa vremii era sub controlul total al partidului unic de guvernământ,
succintele menţiuni din ziare nu precizau niciun detaliu despre faptul că acesta era un
al doilea bust, că primul fusese distrus sub oblăduirea regimului horthyst, că instituţia
de învăţământ năsăudeană mai purtase cu ani în urmă denumirea „George Coşbuc” (şi
că printr-o decizie anterioară a partidului-stat numele poetului fusese eliminat de pe
frontispiciu) – prin urmare, toate comunicările dădeau impresia (în special cetăţenilor
neavizaţi) că „partidul e-n toate”... că era pentru întâia oară când se organizau festivităţi
de omagiere a poetului (evident, un fapt incorect), că doar ei, comuniştii, s-au gândit şi
s-au îngrijit (vreodată) de astfel de celebrări populare.
Al doilea moment este şi cel mai important fiindcă s-a desfăşurat, la nivel
naţional, în perioada 15-20 septembrie 1966, spre a se marca împlinirea unui secol de la
naşterea poetului ardelean George Coşbuc. Asemenea evenimente se organizau tot mai
des – începuseră cu doar câţiva ani mai înainte – autorităţile comuniste căutând
permanent ocazii festiviste, mai ales că la un secol de la Unirea Ţării Româneşti cu
Moldova (24 ianuarie 1859) nu era dificil să fie „alese” anumite momente „convenabile”
din recenta istorie a poporului român. Astfel, exemplificativ, în prima decadă a lunii
septembrie 1966 s-a sărbătorit Centenarul introducerii sistemului metric în România,
ocazie cu care s-a emis şi o medalie de bronz, cu diametrul de 60 mm (Buzdugan,
Neculiţă 197126). Ulterior, imediat după încheierea omagierii lui George Coşbuc,
autorităţile centrale au organizat festivităţi de sărbătorire a Centenarului Academiei
Republicii Socialiste România, ocazie cu care s-au emis atât o medalie de bronz
(diametrul de 60 mm), cât şi o insignă cu email (diametrul de 24 mm).
Neavând acces la documente relevante de arhivă nu se pot preciza nici promotorii
şi nici momentul iniţial când s-a propus autorităţilor competente – conducerii Academiei
şi/sau conducerii Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă (C.S.C.A.) – ideea unei
celebrări oficiale a împlinirii unui secol de la naşterea poetului academician George
Coşbuc27. Cronologic, rezultatele cercetării noastre asupra conţinutului periodicelor
Evenimentul a avut loc la 2o iunie 1926, în curtea liceului absolvit în 1884 de tânărul George
Coşbuc, la 8 ani de la trecere lui în nefiinţă şi la 60 de ani de la naşterea acestuia.
24 Unica mărturie iconografică a bustului „doborât de pe soclu” şi „mutilat” este reprodusă în
Istrate 2001.
25 Având în vedere că evenimentul s-a desfăşurat în toamna anului 1956, se poate considera că
festivităţile au avut un pronunţat caracter de omagiere a lui George Coşbuc, cu ocazia împlinirii
a 90 de ani de la naşterea sa (reprezentări fotografice ale noului bust în: Scridon, Domşa 1965;
Câmpean, Buzaşi 2016).
26 Se oferă explicaţii privind emiterea în acei ani a medaliilor şi a plachetelor.
27 Este regretabil că accesul la o cercetare sistematică în arhivele publice este încă deficitar, mai
ales că unele instituţii publice nu şi-au predat fondurile cu documentele din perioada 1945-1989,
iar multe dintre actele oficiale mai vechi de 30 de ani (de la crearea lor) sunt încă clasificate şi
nu pot fi studiate liber.
23
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vremii şi a unora dintre documentele emise de către instituţiile de profil ne dezvăluie că
destul de târziu – pe la mijlocul verii anului 1966 – a început pregătirea unor acţiuni
festive de omagiere. Astfel, printr-o adresă înaintată lui Emil Bodnăraş, primvicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, întocmită la 20 august 196628, sub semnătura
preşedintelui C.S.C.A., Pompiliu Macovei, se solicita aprobarea unor acţiuni de dezvelire
a unor plăci memoriale dedicate unor „personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice din
ţara noastră”, menţionându-se în mod expres că personalităţile alese/preferate erau deja
„prevăzute în planul aprobat de Secretariatul C.C. al P.C.R. (Secretariatul Comitetului
Central al Partidului Comunist Român, n.n.)”. În fapt, respectiva solicitare de aprobare
era însoţită de două anexe cu „Propuneri”29, una susţinută de C.S.C.A., care evidenţia un
număr de 35 de dezveliri de plăci comemorative (şi două înlocuiri), iar cea de a doua era
din partea Academiei – cu ocazia aniversării propriului ei Centenar – şi conţinea un
număr de 86 de dezveliri de plăci memoriale.
Subiectul studiului de faţă – academicianul George Coşbuc – se regăseşte
consemnat în ambele anexe-liste. Astfel, prin intermediul primei liste, C.S.C.A.
propunea, „cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc”,
instalarea/dezvelirea „unei plăci comemorative la Sibiu, pe fostul local al redacţiei
revistei Tribuna”, cu următorul text: „În această clădire a funcţionat sub conducerea
scriitorului Ioan Slavici revista Tribuna. Printre redactorii revistei se afla, între anii
1887-1889, tînărul poet George Coşbuc”30. În a doua anexă, conducerea Academiei
propunea, la poziţia 73, „fixarea unei plăci comemorative pe casa în care a locuit George
Coşbuc din Bucureşti, str. Povernei nr.40”31, din raionul „16 Februarie”, care să conţină
următorul text: „În această clădire şi-a petrecut ultimii ani din viaţă poetul George
Coşbuc (1866-1918), cîntăreţ al ţărănimii şi al frumuseţilor patriei, strălucit traducător
din literatura universală. Această placă s-a aşezat în anul 1966 cu ocazia împlinirii a
100 de ani de la naştere şi cu prilejul Centenarului Academiei”32.
Este de presupus că solicitarea de aprobare a fost trimisă imediat de către primvicepreşedintele Consiliului de Miniştri spre analiză Secţiei Propagandă a C.C. al P.C.R.,
iar responsabilii de acolo, la 13 septembrie 1966, printr-o notă, semnată de Rădulescu I.,
adjunct al şefului Secţiei, au avizat pozitiv acţiunea, făcând unele minore corecţii şi
comentarii (dar fără vreo legătură cu subiectul studiului de faţă). Pe 15 septembrie, sub
semnătura lui D. Trică, şeful Secţiei Cultură-Învăţământ, a fost transmis către C.S.C.A.
acordul final al lui Emil Bodnăraş asupra întregii acţiuni.
În paralel, în principalele ziare ale vremii care au apărut în ziua de duminică 4
septembrie 1966 a fost anunţată organizarea, între 15 şi 20 septembrie 1966 atât în capitală,
cât şi în alte localităţi din ţară, a „Zilelor George Coşbuc”, sub auspiciile Comitetului de Stat
pentru Cultură şi Artă, Academiei Republicii Socialiste România şi Uniunii Scriitorilor, în
Data întocmirii documentului – „20 august 1966” – apare corectată/actualizată cu cerneală
albastră, aşa încât solicitarea trebuie considerată ca fiind emisă oficial sub data de „5 septembrie
1966” şi, respectiv, primită/înregistrată de către destinatar în ziua imediat următoare, la 6
septembrie 1966.
29 Locaţiile specificate erau răspândite pe întreg cuprinsul ţării, însă majoritatea se regăseau în
Bucureşti.
30 Deoarece placa memorială (de marmură albă) dezvelită oficial la 18 septembrie 1966 la Sibiu
nu conţine vreun medalion/basorelief (sau vreo altă componentă plastică), am exclus-o din
prezenta analiză. Oricum, din informaţiile obţinute textul gravat (în final) pe placă este diferit,
dar nu într-un mod semnificativ.
31 Adresa menţionată în document este „str. Povernei nr.40” şi nu cea binecunoscută – „Calea
Plevnei nr. 40” (în anul 1918 adresa oficială a locuinţei era „Calea Plevnei nr.48”).
32 Deoarece această placă memorială a fost dezvelită la 24 septembrie 1966, cu două zile înainte
de începerea festivităţilor privind Centenarul Academiei (planificate a se desfăşura în perioada
26 septembrie – 3 octombrie 1966), textul propus (şi aprobat) a suferit modificări ulterioare,
după cum se va arăta.
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colaborare cu alte instituţii culturale (nenominalizate). Cititorii erau informaţi că, „în acest
scop s-a constituit Comitetul naţional pentru organizarea festivităţilor prilejuite de
centenarul lui George Coşbuc”, dându-se şi lista celor 56 de membri ai respectivului Comitet,
ordonaţi alfabetic33. Prezumăm că şedinţa de constituire a avut loc sâmbătă, 3 septembrie
1966 (în acea perioadă sâmbăta era zi lucrătoare).
Următorul moment semnificativ anunţat în presa vremii a fost conferinţa de presă
din dimineaţa zilei de 9 septembrie 1966 unde au fost prezentate datele de desfăşurare a
câtorva dintre cele mai importante evenimente cultural-educative, cu caracter evocator sau
ştiinţific (inclusiv manifestări literar-artistice, expoziţii documentare, lansări de carte şi
vizite la casa natală a poetului) pe care Comitetul le planificase pentru intervalul 15-20
septembrie 1966. De interes este însă semnalarea expresă a faptului că „se vor fixa plăci
(memoriale/comemorative, n.n.) la fosta redacţie a „Tribunei” din Sibiu şi, în Bucureşti, pe
clădirea unde şi-a petrecut poetul ultimii ani”. De asemenea, se menţiona că „un timbru
aniversar (subl.n.) şi un afiş (subl.n.) cu centenarul lui George Coşbuc se vor adăuga
manifestărilor prin care este cinstită în conştiinţa publicului amintirea marelui poet”.
Din cercetarea surselor edite a reieşit că în spaţiul public nu a existat nicio
menţiune (difuzată anterior sau posterior acţiunii) privind medalia comemorativă pe care
Comitetul a conferit-o – totuşi cândva (sic!), unor anumiţi cetăţeni „cu merite” (sic!) – cu
ocazia „Zilelor George Coşbuc” (aşa cum, spre exemplu, la conferinţa de presă din 20
septembrie 1966 privind planificarea aniversării Centenarului Academiei s-a anunţat
oficial despre o preconizată emitere de medalii jubiliare şi de insigne). Dar, urmare a
cercetării fondurilor arhivistice a fost identificat un act normativ emis la 15 septembrie
1966 – „Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.1981 privind sărbătorirea împlinirii a 100 de
ani de la naşterea lui George Coşbuc” – care avea scopul, prin art.1, de a stabili
componenţa Comitetului (lista membrilor regăsindu-se în anexa nr.1 a actului), iar prin
art.2 de a aproba planul de măsuri pentru respectiva sărbătoare (în anexa nr.2 a hotărârii
sunt enumerate 15 acţiuni distincte). De interes este cel din urmă punct unde erau
specificate următoarele: „Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă şi Uniunea Scriitorilor
se vor îngriji de emiterea unei medalii comemorative „George Coşbuc” (subl.n.) şi de
editarea unui afiş.” Nefiind alte precizări (ori eventuale limitări) este de presupus că
respectivul Comitet a considerat că este pe deplin împuternicit să decidă în toate
aspectele şi privinţele spre a se îndeplinii planul de măsuri încredinţat, iar că medaliile
comemorative se pot acorda orişicui (sic!) doresc membrii acestuia, fără prea multe
justificări. Opinăm aceasta deoarece certificatul care a însoţit conferirea acestei medalii
nu conţine niciun element unic de identificare – un număr de ordine – aşa încât în aceste
condiţii ele se puteau oferi în mod discreţionar.
Eventuala analiză a acţiunilor şi a festivităţilor care au avut loc pentru cinstirea
poetului academician George Coşbuc excede scopul studiului de faţă 34, aşa încât atenţia
noastră se îndreaptă doar asupra manifestărilor cu caracter medalistic: a) dezvelirea unei
plăci memoriale care conţine un medalion de bronz cu efigia celui omagiat, amplasată pe
zidul casei în care acesta şi-a petrecut ultimii ani ai vieţii; b) emiterea unei medalii
comemorative, conferită împreună cu un certificat tip legitimaţie; c) lansarea unei
medalii (comemorative) unifaţă de porţelan.
Cronologic, cea din urmă acţiune identificată şi fixată cu exactitate în timp a fost
una de dezvelire a plăcii memoriale – abia aprobată la cel mai înalt nivel politicComitetul era format din 56 de personalităţi ale vieţii culturale, ştiinţifice şi gazetăreşti
(academicieni, universitari, scriitori, redactori, directori, functionari guvernamentali de rang
superior ş.a.), atât din capitală, cât şi din restul ţării, dar nu considerăm a fi relevant pentru
studiu de faţă enumerarea acestora ori a funcţiilor lor.
34 Cititorii interesaţi pot cerceta direct ziarele din epocă sau pot studia o extinsă cronică a
omagierii lui George Coşbuc, dar având ca punct de plecare festivităţile de pe plaiurile
năsăudene (Ruleanu 1973-1974).
33

144

George Coșbuc (1866-1918) în medalistica românească

guvernamental – care a avut loc în ziua de sâmbătă, 24 septembrie 1966, fiind montată
pe peretele exterior al clădirii de la nr.40 de pe Calea Plevnei. În mod surprinzător,
acţiunea a fost tratată succint şi numai de către unele cotidiene: „Scânteia” a publicat o
ilustraţie a plăcii alături de un scurt comentariu; „Informaţia Bucureştiului” a fost
singurul ziar care a menţionat (în plus) autorul medalionului de bronz montat în partea
superioară a plăcii – sculptorul Constantin Iordache (1920-[1994?]).
Placa memorială se află şi în prezent în aceeaşi poziţie, este din marmură albă
(610 x 895 x 35 mm), are fixată în partea superioară, central, un medalion de bronz cu
efigia poetului George Coşbuc, orientată spre stânga (diametrul de 380 mm). Pe placă
este gravată prin incizie următoarea inscripţie: „IN ACEASTA CASA A LOCUIT / IN
ULTIMII ANI AI VIETII SALE / POETUL GEORGE COSBUC •1866-1918• /
CINTARET DE SEAMA AL VIETII SI / ASPIRATIILOR POPORULUI ROMAN, /
EMINENT TRADUCATOR DIN / LITERATURA UNIVERSALA. – / – septembrie 1966
–”35 (Pl. 3, Fig. 5).
Deoarece medalionul de bronz nu are nicio legendă şi nici vreo semnătură a
autorului, s-a considerat oportun a se insista asupra cercetării realizărilor sculptorului
Constantin Iordache. Sursele edite de informaţii privind portofoliul său artistic sunt
insuficiente, însă într-un catalog de expoziţie de la Braşov, din mai-iunie 1971, artistul a
expus printre diverse lucrări şi patru „Medalii”, una dintre ele fiind intitulată „G.
Coşbuc”, din „bronz”, cu dimensiunea de „0.40 m”. Coroborând cu lista pieselor expuse
în catalogul din iulie-august 1966, se poate susţine că în septembrie 1966 autorul a
„executat” medalionul George Coşbuc în (cel puţin) două exemplare: unul fiind fixat pe
placa memorială, iar al doilea regăsindu-se în colecţia sa personală (şi păstrat cel puţin
câţiva ani)36. Nu deţinem informaţii privind prezenta locaţie a celui de-al doilea exemplar
din bronz, însă s-a reuşit identificarea modelului din ghips (Pl. 3, Fig. 6) creat de artistul
plastic Constantin Iordache după care au fost turnate exemplarele din bronz37.
O menţiune este necesar a se introduce: în realitate, la fel ca în cazul multor
altor lucrări artistice de acest gen, opinăm că placa memorială a fost realizată într-unul
din atelierele productive din cadrul Fondului Plastic (cu sediul în Bucureşti), o
întreprindere economică aflată sub îndrumarea şi controlul Uniunii Artiştilor Plastici
(U.A.P.), iar sculptorul Constantin Iordache a realizat efectiv numai modelul din ghips
al medalionului cu efigia poetului George Coşbuc. Nu lipsit de importanţă este şi faptul
că printre membrii Comitetului se regăsea şi preşedintele U.A.P., academicianul Ion
Jalea, probabil tocmai pentru a se avea un control direct relativ la finalizarea în timp
util a celor două plăci memoriale aflate în planul de dezveliri festiviste - cea pentru
locaţia din Bucureşti şi, respectiv, cea pentru locaţia din Sibiu.
A doua manifestare cu caracter medalistic înfăptuită cândva (sic!) prin
septembrie 1966 are ca element principal medalia comemorativă „George Coşbuc” (Pl.
4, Fig. 7) care a fost conferită de către Comitetul naţional pentru sărbătorirea
Centenarului, împreună cu un certificat tip legitimaţie. Nu au fost identificate
documente ori informaţii care să lămurească momentul în care aceste medalii au fost
conferite ori care să precizeze numărul exemplarelor acordate. Totuşi, şansele ca
medaliile să fi fost înmânate chiar în cursul desfăşurarii „Zilelor George Coşbuc” sunt
Se poate observa că textul final săpat în marmură diferă de cel aprobat iniţial, însă noua
formulare este mult mai concisă, strict la obiect. Prezumăm că, fiind presaţi de timpul scurt,
într-una din şedinţele Comitetului s-au decis aceste modificări, fără a se mai solicita vreo altă
aprobare în acest sens.
36 Într-una din paginile catalogului se găseşte o reprezentare fotografică a plăcii memoriale
dezvelite la 24 septembrie 1966, iar în dreptul acesteia este adăugată o notiţă, scrisă de mână, în
creion: „Placă comemorativă - casa în care a locuit Gh. Coşbuc”.
37 Modelul din ghips alb are un diametru de 360 mm şi o înălţime maximă a reliefului de 60 mm.
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suficient de mari deoarece piesele au fost executate - aşa cum se va arăta - la atelierele
din cadrul Monetăriei Statului din Bucureşti, instituţie specializată în astfel de lucrări
medalistice, locaţie unde au fost realizate larga majoritate a medaliilor şi plachetelor
emise în acea perioadă.
Pe aversul medaliei, în câmpul central, este reprezentat, în relief înalt, bustul lui
George Coşbuc, având privirea în faţă, iar în exergă este reprodusă (incus), în facsimil,
caligrafica semnătură a acestuia, „GeorgeCoşbuc”, având dedesubt, urmărindu-se
cordonul/gulerul, anii de viaţă „1866 – 1918”. Lateral, în partea stângă, urmărind
cordonul, se regăseşte încrustat numele artistului gravor care a creat medalia „S.GRUDINSCHI” (Ştefan Grudinschi) (Ciofu 1992-199338). Pe revers, în câmpul central,
deasupra unei semicoroane din frunze de laur, unite printr-o fundă, este inscripţionat, pe
două rânduri orizontale, într-un aranjament inspirat, „100” şi „1866 ANI 1966”. Circular,
pe marginea medaliei, legenda se continuă cu textul „DE LA NAŞTEREA LUI GEORGE
COŞBUC”. În decursul ultimilor cinci ani am analizat mai multe variante constructive ale
acestei medalii comemorative de bronz, toate cu acelaşi diametru de 60 mm, însă având
mase/greutăţi în gama 90-120 grame (Buzdugan, Neculiţă 1971)39. Diferenţa de gramaj
apare datorită utilizării în etapa de presare a unor rondele/module de grosimi diferite (cu
înălţimea muchiei în gama 4.5-6.5 mm). Unele dintre exemplare nu au numele
gravorului imprimat pronunţat, fiind dificil de descifrat.
Medalia a fost oferită într-o cutie specială (Pl. 4, Fig. 8), din imitaţie de piele, care
se deschide precum o carte în lateral stânga (închisă are 81 x 82 x 13 mm, iar deschisă are
180 x 82 x 10 mm), având în centrul jumătăţii din dreapta un locaş decupat rotund, cu
diametrul de 60 mm, unde se poate depozita spre bună păstrare medalia. Pe
capac/copertă este inscripţionat pe trei rânduri textul: „CENTENARUL / COŞBUC /
1866•1966”.
Certificatul care a însoţit conferirea medaliei comemorative „George Coşbuc”
(Pl. 4, Fig. 9) este din carton crem lucios, sub formă de legitimaţie, având patru file
(71.5 x 100 mm). Pe prima filă apare imaginea aversului medaliei, redusă la numai 34
mm, iar dedesubt o legendă, pe două rânduri: „GEORGE COŞBUC / 1866–1966”. Pe a
treia filă este imprimat un text, în interiorul căruia este un spaţiu punctat rezervat
pentru a se completa cu mâna numele persoanei căreia i se acorda medalia („Cu prilejul
aniversării a 100 de ani de la naşterea poetului George Coşbuc, se conferă ....... medalia
George Coşbuc”), iar în partea inferioară apare denumirea emitentului („COMITETUL
NAŢIONAL PENTRU / SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI”) şi data conferirii
medaliei („BUCUREŞTI – SEPTEMBRIE 1966”).
În lipsa oricăror informaţii, este dificil a estima numărul persoanelor care au
primit medalia cu ocazia „Zilelor George Coşbuc”, dar prin deducţie cel puţin 56 (sic!).
Afirmăm aceasta deoarece singurele două astfel de certificate identificate până în
prezent sunt completate cu numele a doi dintre membrii Comitetului: a) Lăncrănjan
Ion – scriitor, redactor-şef adjunct al revistei „Gazeta literară”; b) Nestor Ignat –
preşedintele Uniunii Ziariştilor. Altfel spus, Comitetul – în practica elitei comuniste –
şi-a autoconferit medaliile comemorative pe care avea datoria morală să le acorde în
primul rând cetăţenilor care, în decursul timpului, contribuiseră la susţinerea operei şi
a biografiei năsăudeanului George Coşbuc40. Cum Bibliografia din 1965 conţine şi un

Studiul prezintă succint „viaţa şi opera” medalistului Ştefan Grudinschi, 1928-1989.
Autorii menţionează numai modelul de bronz, de 60 mm. Într-un alt catalog specializat
(Ievreinov et alii 1999), autorii susţin că au fost emise şi modele/variante din argint (de 60 mm)
ale medaliei, însă până în prezent nu am reuşit să identificăm pentru studiu niciun astfel de
exemplar.
40 Se va continua cercetarea altor certificate spre a se identifica măcar o persoană care nu a fost
membru al Comitetului, care nu a primit medalia într-o acţiune protocolară datorită funcţiei
38
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util indice de nume de persoane, este facil a depista că niciunul dintre cei doi tovarăşi
nu au avut vreun aport la promovarea celui omagiat (cel puţin nu înainte de 1960).
Spre bucuria celor interesaţi de domeniu, în colecţiile Monetăriei Statului din
Bucureşti încă se mai păstrează macheta în ipsos a aversului medaliei comemorative
„George Coşbuc” (Pl. 5, Fig. 10), una dintre cele două componente pe care sculptorulmedalist Ştefan Grudunschi le-a realizat efectiv spre a se putea finaliza comanda
primită din partea Comitetului. De obicei, pentru a se obţine acurateţe la detaliile
compoziţiilor/reprezentărilor iconografice, macheta în ipsos care este lucrată direct de
către artistul-creator se face (dimensional) de câteva ori mai mare decât piesa finită,
aşa că, spre exemplu, această machetă are un diametru de 230 mm (Ciornei 200041).
Cea de a treia realizare medalistică – cu o lansare încă nedeterminată /
nelocalizată (nici ca locaţie şi nici calendaristic, dar probabil cândva (sic!) în a doua
jumătate a anului 1966) – este o medalie unifaţă de porţelan alb (Morărescu 199142), cu
diametrul de 121 mm (Pl. 1, Fig. 1). Căutată / aşteptată o lungă perioadă de timp,
recenta obţinere a acesteia ne-a permis să o includem în prezentul studiu. Nu
cunoaştem scopul pentru care medalia a fost creată – dacă a fost unul eminamente
comercial sau dacă a fost o comandă specială a unei instituţii publice spre a o oferi celor
meritoşi în promovarea operei ardeleanului George Coşbuc, la centenarul naşterii lui.
Neavând vreo informaţie validă, denumirea acesteia ar putea fi medalia de
porţelan Centenarul naşterii lui George Coşbuc, 1866-1966. Pe aversul medaliei, în
câmpul central, este reprezentat bustul lui George Coşbuc cu pălărie43, având privirea
orientată înspre stânga, înconjurat circular de legenda „CENTENARUL NAŞTERII •
GEORGE COŞBUC”, iar în exergă anii „• 1866–1966 •”. Cordonul care bordează
marginea aversului este aurit.
Marca de fabrică imprimată central pe reversul medaliei – „iris / PORTELAN
FIN” – îşi dovedeşte utilitatea în identificarea întreprinderii care a realizat această
frumoasă medalie: Fabrica de porţelan „IRIS” din Cluj44. Medalia este protejată de o cutie
pătrată (dimensiuni: 130x130x17 mm), din carton pânzat (albastru), iar pe capac este
inscripţionat pe două rânduri: „GEORGE COŞBUC / 1866–1966”. Este dificil a propune
un tiraj orientativ al medaliei deoarece nu se cunoaşte nici scopul (real / concret) şi nici
emitentul acestei lansări45.
Din perspectivă medalistică, după momentul „Zilelor George Coşbuc” – cu o
desfăşurare de nivel naţional – din luna septembrie 1966, personalitatea poetului
George Coşbuc nu a mai revenit în actualitate, nici până la înlăturarea regimului
totalitar comunist din Decembrie 1989, dar nici în prima perioadă de după instituirea
regimului politic actual. S-au scurs aproape cinci decenii, 1966-2013, până când „poetul
ţărănimii” a fost readus în atenţia publicului prin intermediul unor realizări medalistice
şi numismatice dedicate, chiar dacă numărul acestor acţiunilor este oarecum redus: a)
vremelnic deţinută, şi care a primit medalia pentru contribuţii efective (anterioare) la
promovarea operei lui George Coşbuc.
41 Se oferă inclusiv detalii privind tehnologia fabricării medaliilor la Monetăria Statului.
42 Este prezentată piesa, fiind redată şi o reprezentare fotografică în partea a doua.
43 Modelatorul iconografiei medaliei (încă neindentificat) s-a inspirat probabil după o binecunoscută carte poştală, emisă în 1928 de Editura „Cartea Românească”, care îl prezintă pe poet
într-o asemenea poziţie.
44 În anul 1972, cu ocazia împlinirii a cinci decenii de la înfiinţarea fabricii „IRIS”, a fost editată
o monografie, dar nu conţine nicio informaţie relevantă privind aceste (rare) realizări
medalistice din porţelan, cu excepţia numelor celor opt creatori, angajaţi permanenţi ai fabricii.
45 În acest caz am considerat că fabrica a avut rolul de producător/realizator al unei comenzi din
ţară. În aceeaşi măsură nu trebuie exclusă varianta ca fabrica din Cluj să fie atât producător /
realizator cât şi emitent, scopul fiind doar unul comercial – o „creaţie” (aparte) oferită spre a fi
achiziţionată în special de către colecţionari sau de către publicul care preţuia sectorul
elementelor decorative din porţelan.
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în toamna anului 2013, cu ocazia aniversării a 150 ani de neîntruptă activitate şcolară la
Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Năsăud, printre manifestările desfăşurate au
fost incluse şi unele cu caracter medalistic46; b) la 12 decembrie 2016, pentru a se
omagia împlinirea a 150 ani de la naşterea lui George Coşbuc, Banca Naţională a
României (BNR) a emis o monedă din argint cu valoarea nominală de 10 lei; c) la
sfârşitul anului 2016 şi Monetăria Statului şi-a propus să celebreze un secol şi jumătate
de la naşterea poetului ardelean George Coşbuc, lansând o medalie comemorativă cu
intenţia declarată a colecţionării ei, ulterior fiind inclusă şi într-un set de şase medalii
comemorative expresiv intitulat „Poeţii României”, alături de alţi cinci importanţi poeţi
ai neamului românesc, cu ocazia „Zilei Internaţionale a Poeziei” din 21 martie 2017.
Un moment omagial-evocator cel puţin la fel de important precum cel din
septembrie 1966 trebuie considerat a fi cel făcut de Banca Națională a României în luna
decembrie 2016, ocazie cu care banca centrală a lansat o emisiune numismatică din
argint, cu valoarea nominală de 10 lei – deci cu putere circulatorie pe teritoriul
României – cu scopul de a marca împlinirea unui secol şi jumătate de la naşterea lui
George Coşbuc (Pl. 5, Fig. 11). Aversul monedei este împărţit în două zone inegale, în
cea din stânga de forma unui ovoid ascuțit sunt poziţionate pe verticală, pe cinci
rânduri distincte (suprapuse) milesimul „2016” (anul emisiunii), stema României,
inscripţia „ROMANIA”; valoarea nominală cu „10” şi „LEI”, iar în zona din dreapta,
mult mai extinsă, este ilustrată o compoziţie (ţărănci cu fus, soldaţi, scenă de pe câmpul
de luptă) care are drept sursă creaţia lirică a lui George Coşbuc. Reversul monedei este
şi el format din două zone inegale, cea din stânga, mai extinsă şi tot sub forma unui
ovoid ascutiţ, prezintă portretul lui George Coşbuc şi semnătura acestuia în facsimil
„GeorgeCoşbuc”, în zona din partea dreaptă se regăseşte o compoziţie inspirată din
poezia „Iarna pe uliţă”, iar incus în exergă „1866”, anul naşterii celui omagiat.
Tirajul acestei monede este unul redus – numai 200 de exemplare – fiind dificil
de explicat de ce a fost aleasă/emisă o cantitate atât de insignifiantă, element factual ce
a transformat-o rapid într-o deosebit de căutată realizare numismatică în rândul
colecţionarilor români. Moneda a fost realizată în tehnica proof, iar titlul argintului ales
este unul ridicat – 999‰. Aceasta are un diametru de 37 mm, cântăreşte o uncie
(31.103 grame), iar muchia este zimţată. Pentru a fi protejate, piesele au fost ambalate
în capsule de metacrilat transparent, fiind însoţite de câte o broşură de prezentare, cu
text redactat în trei limbi (română, engleză, franceză), cu un total de 74 de pagini.
Ultima foaie din broşură (paginile 73-74) este în fapt certificatul de autenticitate care
conţine înscris numărul (unic) de autentificare, format din şapte cifre, primele patru
dinspre stânga fiind toate zero.
Confom informaţiilor din broşura însoţitoare, designul monedei a fost realizat
de către ing. Cristian Ciornei, iar machetele din ipsos au fost executate de către
machetistul-grafician Tudor Leşanu (pentru avers) şi, respectiv, de machetistulgrafician Cristian Guţă (pentru revers).
Aproximativ în aceeaşi perioadă, Monetaria Statului din Bucureşti, în dorinţa de
a veni în întâmpinarea colecţionarilor de medalii şi plachete şi spre a celebra jubileul
celor 150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc, a lansat o medalie comemorativă (Pl.
5, Fig. 12) prin care a încercat atât să revitalizeze reuşitul portret al poetului realizat în
1966 de către artistul-gravor Ştefan Grudinschi (de pe avers), cât şi să introducă
elemente iconografice distincte (pe revers) care să răspundă şi unor orientări

În pofida insistenţelor, până la finalizarea studiului de faţă, nu s-a reuşit obţinerea unor date
tehnice şi informaţii relevante privind realizările medalistice dedicate în mod exclusiv
portretizării fostului elev al şcolii, George Coşbuc (reprezentări iconografice nedetaliate sub
raport tehnic sunt incluse în ACNGC 2013-2014).
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comerciale ale instituţiei (o eventuală includere ulterioară în serii / seturi medalistice
privind comemorarea unor personalităţi şi a unor evenimente marcante).
Prin urmare, aversul noii medalii păstrează întreaga iconografie a medaliei
comemorative (din bronz) „George Coşbuc” conferită în septembrie 1966, iar pe noul
revers, machetistul-grafician Ilie Murgilas – realizatorul machetei în ipsos – a propus o
sugestivă compoziţie din trei elemente indispensabile oamenilor de litere care au creat
opere literare în secolele precedente: un caiet-manuscris, o pană de scris şi, alături, o
călimară pentru cerneală.
Diametrul medaliei a fost păstrat la 60 mm, iar compoziţia aliajului este tombac
argintat. Este posibil ca ulterior să se fi produs şi variante din tombac (aliaj de cupru)
şi, respectiv, din argint (aliaj cu o puritate de 900‰).
Merită a se evidenţia bunele intenţii ale Monetăriei Naţionale care a decis să îşi
intensifice eforturile în domeniul medalistic, lansând mult mai des medalii aniversative
sau comemorative, într-o largă paletă de tematici, după cum se arată şi într-unul dintre
cataloagele color editate de această regie autonomă47. În cadrul capitolului „Colecţii
permanente”, alături de seturile de medalii dedicate „Regilor României” ori
„Domnitorilor Români”, se regăsesc şi seturile intitulate „Poeţii României” şi, respectiv,
„Scriitorii României”.
Astfel, lansat cu ocazia „Zilei internaţionale a Poeziei” din 21 martie 2017, setul
„Poeţii României” se compune din şase medalii – toate având acelaşi revers realizat de
machetistul-grafician Ilie Murgilas – ce îi înfăţişează, în mod individual, pe cei mai
reprezentativi poeţi ai românilor: Mihai Eminescu (1850-1889), George Coşbuc (18661918), Nichita Stănescu (1933-1983), Tudor Arghezi (1880-1967), Vasile Alecsandri
(1821-1890), George Bacovia (1881-1957). Cele şase medalii din set sunt ambalate întro casetă din lemn, ce conţine şi un Certificat de Autenticitate (nenumerotat) emis de
conducerea Monetăriei Statului.
Încercarea noastră de a evidenţia diversele realizări medalistice precum şi
emisiunea monetară care evocă personalitatea poetului academician George Coşbuc –
făurite ori lansate pe parcursul a şapte decenii, 1944-2016 – nu a fost nicidecum o
prestaţie facilă. Suntem conştienţi că nu am reuşit să cuprindem toate tipurile de
realizări după cum ne propusesem iniţial.
Întreaga gratitudine tuturor colecţionarilor, custozilor şi artiştilor-gravori
pentru amabilitatea cu care au pus la dispoziţia noastră spre studiu unele dintre
artefactele prezentate.
Sperăm ca iniţiativa să nu rămână una izolată şi să fie urmată şi de alţi
colecţionari ori specialişti ai domeniului, iar în viitor să vadă mai des lumina tiparului
astfel de studii dedicate şi altor personalităţi ale vieţii culturale şi ştiinţifice ale
României, deoarece prin astfel de expresive realizări artistice în metal un popor îşi
poate promova, atât în interior, cât mai ales în exterior, propria sa cultură şi istorie,
valorile morale în care crede, precum şi capacităţile sale creatoare deosebite.

Albumul color se prezintă într-o calitate grafică deosebită şi redă succint, în 32 de pagini (în
format A4), programul medalistic şi produsele de serie pe care le poate oferi Monetăria Statului
(Catalog MS 2017).
47

149

Laurențiu Popescu

Bibliografie
Bieltz 1978 – L Bieltz, Medalii referitoare la revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu,
în CN 1, 1978, pp. 95-101.
Bugdugan, Neculiţă 1971 – G. Buzdugan, Gh. Neculiţă, Medalii şi plachete româneşti.
Memoria metalului, Bucureşti, 1971.
Catalog MS 2017 – Monetăria Statului (catalog), Bucureşti, 2017.
Câmpean, Buzaşi 2016 – D. Câmpean, I. Buzaşi, Omagiul lui George Coşbuc cu ocazia
dezvelirii bustului în Năsăud, Cluj-Napoca, 2016.
Ciofu 1986-1991 – V. Ciofu, Voievodul Mircea cel Bătrân ilustrat în medalii, în BSNR
80-85/134-139, 1986-1991, pp. 233-246.
Ciofu 1992-1993 – V. Ciofu, Sculptorul medalist Ştefan Grudinschi (1928-1989). Viaţa
şi opera, în BSNR 86-87/140-141, 1992-1993, pp. 269-281.
Ciornei 2000 – C. Ciornei, Monetăria Statului – Activitatea medalistică 1999, Bucureşti,
2000.
Cornaci, Chiricheş 2000 – M. Cornaci, C. Chiricheş, Eminescu în medalistică. Catalog,
Botoşani, 2000.
Dogaru 1987 – I. Dogaru, Ştefan cel Mare în medalistica românească, Bucureşti, 1987.
Dogaru 2000 – I. Dogaru, Mihai Eminescu 1889-2000: 111 ani în medalistică, Bucureşti,
2000.
Dogaru 2004 – I. Dogaru, Ştefan cel Mare şi Sfânt în medalistica românească (187102004). 500 de ani de la trecerea lui în veşnicie 1504-2004, Alexandria, 2004.
Dogaru, Dogaru 1991 – I. Dogaru, M. Dogaru, Eminescu în documente de metal,
Bucureşti, 1991.
Gheorghe, Dogaru 1988 – C. Gheorghe, M. Dogaru, Revoluţia română din 1948
reflectată în documente de metal, Bucureşti, 1988.
Goga 1923 – Oc. Goga, Coşbuc. Discurs de primire rostit în sedinţa solemnă la 30 maiu
1923, Bucureşti, 1923.
Groner 1905 – E Groner, Rümanische Medaillen vom Jahre 1600 bis einschliesslich
1900, Bucureşti, 1905.
Ievreinov 1994-1995 – A. Ievreinov, Medalii româneşti cu efigie din perioada 19901993, în BSNR 88-89/142-143, 1994-1995, pp. 217-243.
Ievreinov 1996-1997 – A. Ievreinov, Efigii domneşti pe medalii româneşti bătute între
anii 1959-1997, în BSNR 90-91/144-145, 1996-1997, pp. 231-238.
Ievreinov et alii 1999 – A. Ievreinov, Oc. Iliescu, N. Curdov, M. Duţu, Medalii
privitoare la Istoria Românilor. Repertoriu cronologic, 1551-1998, Bucureşti.
Iliescu, Ievreinov 1986-1991 – Oc. Iliescu, A. Ievreinov, Alecsandri în medalistica
românească, în BSNR 80-85/134-139, 1986-1991, pp. 227-232.
Iliescu 1992-1993 – Oc. Iliescu, Dimitrie Alexandru Sturdza şi numismatica românească,
în BSNR 86-87/140-141, 1992-1993, pp. 17-58.
Istrate 2001 –G. Istrate, George Coşbuc în ultimii 50 de ani, Cluj-Napoca, 2001.
Krupenski 1894-1895 – N. G. Krupenski, Medaliele române sub Regele Carol I şi alte
câteva medalii mai vechi, 1839-1895, Bucureşti, 1895.
Moisil 1929-1931 – I. Moisil, Din timpul Războiului Unirii Neamului – Moartea poetului
George Coşbuc, în Arhiva Someşană 3.13, 1929-1931, pp. 351-358.
Morărescu 1991 – D. Morărescu, Oameni de cultură români în arta medaliei. Dicţionar,
Bucureşti, 1991.
Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2001 – E. Oberländer-Târnoveanu, K. Pârvan, Carol I
în medalistică, în MN 13, 2001, pp. 137-181.
Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2002 – E. Oberländer-Târnoveanu, K. Pârvan, Regina
Elisabeta în medalistică, în MN 14, 2002, pp. 246-270.

150

George Coșbuc (1866-1918) în medalistica românească

Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2003 – E. Oberländer-Târnoveanu, K. Pârvan, Medalii,
plachete, ordine, decoraţii, monede şi bancnote cu portretele Regelui Ferdinand I şi
Reginei Maria, în MN 15, 2003, pp. 311-341.
Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2004 – E. Oberländer-Târnoveanu, K. Pârvan, Medalii,
plachete, ordine, monede şi bancnote cu portretul Regelui Carol al II-lea, în MN 16,
2004, pp. 355-374.
Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2005 – E. Oberländer-Târnoveanu, K. Pârvan, Medalii,
plachete, monede, bancnote şi ordine cu efigia sau cifrul Regelui Mihai I, în MN 17,
2005, pp. 339-350.
Pârvan 2004 – K. Pârvan, Medalii comemorative Ştefan cel Mare, în MN 16, 2004, pp.
269-285.
Pârvan, Neguţu 2003 – K. Pârvan, M. Neguţu, Personalitatea şi opera domnitorului Al.
Ioan Cuza reflectată în medalistică, în MN 15, 2003, pp. 211-247.
Protase, 2014 – D. Protase, Amintiri din viaţa de elev la liceul „George Coşbuc” din
Năsăud (anii 1938-1946), în ACNGC, 2013-2014, pp. 198-204.
Resch 1901 – A. Resch, Siebenbürgische Münzen und Medaillen von 1538 bis zur
Gegenwart, Sibiu, 1901.
Russu-Şirianu 1922 – V. Russu-Şirianu, La casa natală a poetului Gheorghe Coşbuc, în
Flacăra 7.25, 23 iunie 1922, pp. 399-400.
Ruleanu 1973-1974 – Oc. Ruleanu, Centenarul George Coşbuc. Cronica desfăşurării
sărbătoririi a 100 de ani de la naştere (1866-1966), în Arhiva Someşană. Studii şi
comunicări, 1973-1974, pp. 299-331.
Scridon, Domşa 1965 – G. Scridon, I. Domşa, George Coşbuc – Bibliografie, Bucureşti,
1965.
Scridon 2003 – G. Scridon, Viaţa lui George Coşbuc, Cluj-Napoca, 2003.
Severeanu 1905-1906 – G. Severeanu, Catalogul medaliilor moldo-române cunoscute
de la anul 1600 până la 1906, în BSNR 3, 1905-1906.
Sturdza 1872 – D. A. Sturdza, Uebersicht der Münzen und Medaillen des Fürstenthums
Romanien (Moldau und Walachei), în NZ 4, 1872, pp.44-129.
Explicația planșelor / Erklärung zur Tafel
Planşa 1 – Fig.1 - Medalia de porţelan Centenarul naşterii lui George Coşbuc, 1866-1966
(lansată în 1966); Fig.2 - Colaj fotografic cu instantanee de la dezvelirea monumentului
funerar al poetului George Coşbuc (20 august 1944, Cimitirul Bellu).
Tafel 1 – Bild 1 - Porzellanmedaille zum hundertjährigen Geburtstag von George Coşbuc,
1866-1966 (ausgegeben 1966); Bild 2 - Foto Collage mit Momentaufnahmen anlässlich
der Enthüllung des Grabdenkmals des Dichters George Coşbuc (20. August 1944,
Friedhof Bellu).
Planşa 2 – Fig.3 - Monumentul funerar al poetului George Coşbuc (6 iunie 2021,
Cimitirul Bellu); Fig.4 - Medalionul-efigie al poetului George Coşbuc poziţionat central
pe monumentul funerar (detaliu).
Tafel 2 – Bild 3 - Grabdenkmal des Dichters George Coşbuc (6. Juni 2021, Friedhof Bellu);
Bild 4 - Medallion-Büste des Dichters George Coşbuc in der Mitte des Grabdenkmals
(Detail).
Planşa 3 – Fig.5 - Placa memorială cu medalionul de bronz cu efigia lui George Coşbuc
poziţionată pe clădirea din Calea Plevei nr.40 şi dezvelită oficial în 24 septembrie 1966
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(17 iulie 2021, Bucureşti); Fig.6 - Modelul din ghips alb al medalionului cu efigia poetului
George Coşbuc (realizat în 1966).
Tafel 3 – Bild 5 - Erinnerungstafel mit der Bronz-Büste von George Coşbuc, angebracht
an dem Gebäude in der Calea Plevnei nr.40 und offiziell enthüllt am 24. September 1966
(Bukarest den 17. Juli 2021); Bild 6 - Gipsmodell des Medaillions mit der Büste des
Dichters George Coşbuc (gefertigt 1966).
Planşa 4 – Fig.7 - Medalia comemorativă de bronz „George Coşbuc”, 1866-1918 conferită
de către Comitetul naţional pentru sărbătorirea Centenarului (oferită în septembrie
1966); Fig.8 - Cutia în care a fost oferită Medalia comemorativă „George Coşbuc”, 18661966; Fig.9 - Certificatul tip legitimaţie care a însoţit conferirea medaliei comemorative
„George Coşbuc”, 1866-1966.
Tafel 4 – Bild 7 - Gedenkmedaille in Bronze „George Coşbuc”, 1866-1918 dargeboten
vom Nationalkomitee für die Feier des hundertjährigen Jubileums (überreicht im
September 1966); Bild 8 - Das Etui in welchem die Gedenkmedaille „George Coşbuc“,
1866-1966, überreicht wurde; Bild 9 - Zertifikat Typ Ausweis welches die Überreichung
der Gedenkmedaille „George Coşbuc“, 1866-1966, begleitet hat.
Planşa 5 – Fig.10 - Macheta în ipsos a aversului medaliei comemorative „George
Coşbuc”, 1866-1966 (realizată în septembrie 1966); Fig.11 - Moneda comemorativă din
argint (dedicată împlinirii a) „150 de ani de la naşterea lui George Coşbuc” cu valoarea
nominală de 10 lei (emisă la 12 decembrie 2016); Fig.12 - Medalia comemorativă (din
aliaj de cupru argintat) „George Coşbuc” lansată de către Monetăria Statului spre a fi
colecţionată (în 2016).
Tafel 5 – Bild 10 - Gipsmodel der Vorderseite der Gedenkmedaille „George Coşbuc“, 18661966 (angefertigt im September 1966); Bild 11 - Gedenkmünze in Silber, gewidmet zur
„hundertfünfzig-jährigen Wiederkehr des Geburtstages von George Coşbuc“ (ausgegeben
am 12. Dezember 2016); Bild 12 - Erinnerungs-Medaille (versilberte Kupferverbindung)
„George Coşbuc“, ausgegeben von der Monetaria Statului (Staatliche Münzprägeanstalt)
zu Sammlerzwecken (2016).
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TITLURI DE ONOARE ȘI PREMII PENTRU ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE,
CULTURALE ȘI ARTISTICE ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST
Radu Tabără
Abstract
As soon as the Communist Regime assumed power in Romania, it
introduced a lot of changes in all spheres of the society and activities. Under the
Soviet influence the Communists also introduced the system of the honorary titles,
in order to reward meritory deeds that were not enough to receive a decoration.
This also applied in the domain of culture and science, among the first on the list in
order for the new regime to be able to remodel the values and to reward the
persons that contributed to their promotion. Under such circumstances, in just two
years, three prizes that had associated honorary titles were established. Each one
replaced the other. The first, in August 1948, was the National Prize, that was
awarded for 10 domains connected to the arts and culture. It was replaced in
January 1949 by the Prize of the Academy of the Popular Republic of Romania,
awarded for 15 domains connected to arts, culture and science. In December 1949 a
new change appeared, with the introduction of the State Prize. Although this one
continued to be awarded up until 1989, it suffered three changes. In 1949 when it
was introduced, it was organized on two classes, awarded for 14 domains. In 1952 it
was changed to three classes awarded for 25 domains, and in 1961 it was switched
to a single class, awarded for three domains broadly defined, and begun to be
awarded every other year. All these prizes came with a considerable amount of
money and a prestige.
Key words: Romanian People’s Republic, laureate of the State Prize, arts,
science and culture, honorary titles.

Instaurarea regimului comunist în România a adus o schimbare semnificativă,
chiar radicală, în toate sferele societății, precum și în majoritatea domeniilor de
activitate. După abdicarea regelui Mihai I, comuniștii au inițiat un program intens de
impunere rapidă și agresivă a valorilor noului regim. Aceste măsuri s-au reflectat și
asupra sistemului național de decorații, care până în anul 1953 a fost complet modificat,
o dată cu emiterea Decretului nr. 13 privind aprobarea Regulamentului privitor la
distincțiuni, care a reunit, structurat și ierarhizat într-un document unitar noile decorații
comuniste emise până la momentul respectiv.
În paralel, sub influența sovietică, au fost introduse titlurile de onoare, care
recompensau activitatea meritorie în diverse domenii de activitate, dar care nu era
suficientă pentru primirea unor decorații. Astfel au apărut numeroase titluri de „fruntaș”,
„emerit”, „laureat”, „artist al poporului” etc. Titlurile de onoare au fost folosite pentru a
umple o lacună a sistemului de decorații și a aduce recompensele mai aproape „de
oamenii muncii”, cu scopul de a-i stimula. Trebuie să subliniem că în perioada de început
a regimului comunist, sistemul de decorații disponibil nu era foarte dezvoltat și variat, o
mare parte a decorațiilor având rolul de a recompensa rezultatele bune din mai multe
domenii de activitate, neexistând distincții dedicate. Titlurile de onoare erau mult mai
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flexibile, fiind acordate pentru fiecare domeniu de activitate (ex. „medalia și ordinul
Muncii”, erau deschie tuturor domeniilor de activitate, în timp titlurile de onoare erau
dedicate fiecărei activități în parte: „Profesor fruntaș”, „Medic emerit”, „Pentru merite în
răspândirea presei”, „Radist de onoare” etc.).
Pe măsura dezvoltării sistemului de decorații și a instituirii altor mijloace de
recompensă și stimulare, rolul titlurilor de onoare s-a diminuat semnificativ în a doua
parte a regimului comunist, când numeroase titluri vechi au fost abandonate, iar
numărul celor nou-create a fost redus (mai ales după 1965 aproximativ).
Această situație a fost valabilă și în domeniul culturii, unul dintre primele
vizate, atât prin remodelarea valorilor promovate, cât și pentru recompensarea celor
care aderau la ele și le promovau.
La foarte scurt timp după preluarea puterii, în august 1948 a fost emis un prim
decret pentru reglementarea unor recompense în domeniul culturii, științei și artei, și o
dată cu el au fost instituite o serie de premii și titluri. Acesta a fost primul domeniu
reglementat, toate celelalte titluri apărând la o distanță de doi ani. Următorul act
normativ pentru instituirea unor noi titluri a fost emis abia în septembrie 1950, când au
fost instituite următoarele titluri: „Om de Știința Emerit”; „Artist al Poporului”; Maestru
Emerit al Artei”; „Profesor Emerit”; „Învățător Emerit” (Decretul nr. 203/1950). Ulterior,
actele normative care reglementau acordarea de recompense în diverse domenii s-au
înmulțit semnificativ.
În august 1948 au fost instituite Premiile Naționale pentru zece categorii conexe
artei. Demersurile pentru reglementarea premiilor în aceste domenii nu au fost, însă,
ușoare. Legislația care le guverna a fost schimbată cu o frecvență crescută, stabilizânduse abia în anul 1962.
Astfel, în doar doi ani au fost instituite trei premii, fiecare abrogându-l implicit
sau explicit pe cel dinainte. Așa cum am menționat, în august 1948 este emis Decretul
196, care instituia și reglementa Premiul Național. În ianuarie 1949 este emis Decretul 31
pentru stimularea activității științifice, literare și artistice, care instituia 15 premii anuale
ale Academiei Republicii Populare Române (RPR). Acestea sunt abrogate în decembrie
1949, o dată cu instituirea Premiului de Stat. Deși acesta a rămas în vigoare până în anul
1989, forma sa a fost schimbată de trei ori, fiind modificate de fiecare dată numărul de
clase, domeniile pentru care era acordat, cuantumul recompensei financiare și periodicitatea cu care era acordat premiul, forma sa fiind definitivată abia în anul 1961. Practic,
în intervalul 1949-1961 autoritățile au decis să nu mai modifice denumirea premiului, ci
doar diverse aspecte organizatorice. Decizia a fost luată, probabil, pentru a oferi o
imagine de stabilitate atât sistemului de recompense, cât și deciziilor adoptate de nou
instauratul regim comunist. Astfel, în intervalul 1949-1952, Premiul de Stat a fost
organizat pe trei clase și acordat pentru 14 domenii în fiecare an. Între 1952 și 1961, este
reorganizat pe trei clase și continuă să fie acordat anual pentru 25 de domenii. În anul
1961 suferă o nouă modificare, fiind acordat până în 1989 din doi în doi ani într-o singură
clasă pentru trei domenii, care în practică, erau la rândul lor sub-împărțite în numeroase
alte sub-domenii, din acest punct de vedere, diferența față de modul de acordare anterior
fiind că în legislație referirile erau făcute doar la domeniile mari, în timp ce acordarea
ținea cont de sub-domeniile din fiecare categorie.
Dintre toate premiile care fac obiectul acestui articol, Premiul de Stat este
singurul cunoscut, celelalte două, nu în ultimul rând și din cauza caracterului lor efemer,
sunt complet uitate.
În continuare prezentăm cronologic actele normative care reglementau cele trei
premii dedicate recompensării activității în domeniul culturii, științei și artei, urmate
de o serie de analize.
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Premiul Național a fost prima distincție a regimului comunist care avea asociat
și un titlu de onoare, fiind instituită prin Decretul nr. 196/1948, care prevedea:
„Art. 1 – Premiile Naționale reprezintă recunoașterea și încurajarea Statului
pentru creatorii și interpreții de reală valoare în domeniul artei și culturii din RPR.
Art. 2 – Ele se acordă, prin decret prezidial, în fiecare an, pentru următoarele
zece categorii de lucrări:
1. Poezie.
2. Proză literară;
3. Proză critică sau eseu.
4. Literatură dramatică.
5. Muzică.
6. Pictură și sculptură.
7. Arhitectură.
8. Presă.
9. Interpretare dramatică sau lirică, și
10. Interpretare instrumentală sau coregrafică.
Art. 3 – Premiile Naționale sunt de două grade:
a) Cele conferind titlul de „titular al Premiului Național pentru categoria
respectivă pe anul în curs”.
Acest premiu poate fi acordat aceluiași autor pentru mai multe lucrări în ani
diferiți.
b) Cele conferind titlul de „Laureat al Premiului Național pentru categoria
respectivă”, fără indicație de an.
Acest premiu se acordă, fie pentru lucrări de interes și valoare culturală națională
excepțională, fie pentru întreaga operă a unui creator, ca o consacrare a acestuia.
Premiile de sub punctul b), se acordă o singură dată aceluiași creator pentru
categoria respectivă.
Un același creator poate să obțină Premiul Național ca titular, pentru două
dintre categoriile enumerate.
c) Comisiile instituite de Ministerul Artelor și Informațiilor pentru acordare
Premiului Național vor aprecia dacă în anul respectiv se aprobă toate cele zece premii
enumerate la art. 2 sau numai o parte dintre ele. Fiecărui premiat i se va acorda o insignă
specială.
Art. 4 – Premiile Naționale sunt în valoare de un milion de lei pentru toate
categoriile enumerate mai sus și anume:
a) Pentru titularii Premiului Național pe anul expirat, zece premii a cincizeci mii
lei;
b) Pentru laureații Premiului Național, două premii a douăsutecincizeci mii lei.
Art. 5 – Premiile Naționale se acordă în fiecare an la 1 iunie de către Prezidiul
Marii Adunări Naționale, prin comisiile instituite în acest scop de Ministerul Artelor și
Informațiilor.
Comisiile se vor întruni în cursul lunii mai a fiecărui an, pentru a examina
candidaturile și a decide asupra lor.
Art. 6 – Comisiile speciale pentru acordarea Premiilor Naționale se compun din
următoarele persoane:
a) Unul dintre miniștri desemnați de președintele Consiliului de Miniștri, ca
președinte;
b) Directorul direcției respective din Ministerul Artelor și Informațiilor, în
competența căreia se află categoria respectivă;
c) Doi delegați ai Conferinței Generale a Muncii;
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d) Un delegat al USAZ;
e) Un delegat al Academiei RPR;
f) Un critic de specialitate respectivă, desemnat de Ministerul Artelor și
Informațiilor.
Art. 7 – Numirile de membri în comisiile speciale se vor face în fiecare an de
Ministerul Artelor și Informațiilor prin decizie ministerială.
Art. 8 – Fiecare comisie va avea ca secretar un funcționar cu gradul de șef de
serviciu din direcția respectivă a Ministerul Artelor și Informațiilor.
Art. 9 – Comisiile se vor reuni și vor lucra cu unanimitatea membrilor.
Propunerile pentru acordarea Premiilor Naționale vor fi puse la vot, premiile
acordându-se acelor care vor întruni majoritatea voturilor.
Voturile prin procură sau prin scrisoare nu se admit.
Art. 10 – În mod excepțional, în anul 1948, premiile vor fi acordate în cursul
lunii noiembrie.
Art. 11 – Dispozițiile legilor anterioare pentru Premiile Naționale, precum și
modificările ulterioare ale acestora, sunt și rămân abrogate.”
Deși la scurt timp după emiterea Decretului 196/1948 au fost emise alte acte
normative care acopereau acordarea de premii pentru majoritatea domeniilor prevăzute
în acest act normativ (principalul fiind Premiul de Stat), acest Decret rămânând, practic,
fără obiect, el nu a fost abrogat explicit decât în anul 2000, prin Legea nr. 120.
Premiul Academiei Republicii Populare Române a fost instituit la scurt timp după
crearea Premiului Național, prin art. 1 al Decretului nr. 31/1949. Menționăm, însă, că
Premiul Academiei era o distincție existentă și acordată din perioada monarhiei,
legiuitorii comuniști acționând doar pentru a-l adapta cerințelor noului regim.
Decretului nr. 31/1949 prevedea: „În vederea creării condițiilor pentru dezvoltarea
multilaterală a activității oamenilor științei, tehnicii, literelor și artei, se înființează 15
premii anuale ale Academiei RPR în valoare de 200.000 lei fiecare pentru lucrări științifice
și opere de artă eminente, după cum urmează:
1. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Gh. Lazăr”, pentru o
lucrare în domeniul științelor fizico-matematice;
2. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Nicolae Teclu”, pentru
o lucrare în domeniul științelor chimice;
3. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Emil Racovița”, pentru
o lucrare în domeniul științelor naturale și a biologiei;
4. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Gheorghe Doja”,
pentru o lucrare în domeniul științelor agricole;
5. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Aurel Vlaicu”, pentru o
lucrare în domeniul științelor tehnice;
6. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Victor Babeș”, pentru o
lucrare în domeniul medicinei;
7. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Nicolae Balcescu”,
pentru o lucrare în domeniul științelor istorico-filosofice;
8. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Ștefan Gheorghiu",
pentru o lucrare din domeniul științelor sociale;
9. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Gh. Coșbuc”, pentru o
lucrare în domeniul poeziei;
10. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Ion Creangă”, pentru
o lucrare în domeniul prozei;
11. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „I.L. Caragiale”, pentru
o lucrare în domeniul literaturii dramatice;
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12. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „C.D. Gherea”, pentru
o lucrare în domeniul criticii literare sau artistice;
13. Un premiu, pentru publicistică, purtând numele Premiul Academiei RPR
„Al. Sahia”;
14. Un premiu, purtând numele Premiul Academiei RPR „Ciprian Porumbescu”,
pentru o lucrare în domeniul muzicii;
15. Un premiu purtând numele Premiul Academiei RPR „Ion Andreescu”,
pentru o lucrare în domeniul plasticii.
Prezidiul Academiei RPR poate propune împărțirea premiului între mai mulți
autori.
Premiile vor fi decernate de un Comitet special numit de Prezidiul Academiei
RPR, comitet alcătuit din nouă membri. El va fi prezidat de președintele Academiei
RPR. Premiile se vor decerna pentru fiecare an în luna ianuarie a anului următor. Ele
vor fi aprobate de Adunarea generală a Academiei.
Hotărârile Academiei RPR cu privire la decernarea premiilor vor fi confirmate
de Consiliul de Miniștri al RPR și se vor publica în presă.
În mod excepțional, în cursul lunii februarie 1949, decernarea premiilor se va
face pentru lucrări științifice și operele de artă eminente create în ultimii 3 ani.”
Articolul 1 al acestui decret a fost abrogat la scurt timp, prin art. 6 al Decretul
nr. 447/1949 pentru instituirea Premiului de Stat, iar celelalte articole ale sale prin
Legea 120/2000.
Apariția Premiul de Stat și a titlului de „Laureat al Premiului de stat” în anul 1949
a marcat o stabilizare a premiilor acordate pentru activități artistice și științifice din
punct de vedere al titulaturii, deși de-a lungul timpului actele normative în baza căruia a
fost acordat au suferit mai multe modificări, însă prestigiul și liniile sale directoare au
rămas neschimbate.
„Actul său de naștere”, este Decretul nr. 447/1949 pentru instituirea Premiului
de Stat al Republicii Populare Române, care prevedea:
„Art. 1 - Se instituie Premiul de Stat al RPR și titlul de Laureat al Premiului de
Stat al RPR.
Art. 2 - Premiul de Stat al RPR se acordă, anual, celor care au realizat opere de
deosebită valoare pentru construirea socialismului în RPR pe tărâmul:
Științelor Matematice și Fizice.
Științelor Biologice, Geografice și Geologice.
Științelor Tehnice și Agricole.
Științelor Medicale.
Științelor Istorice, Filosofice și Economico-Juridice.
Științei Limbii, Literaturii și Artelor.
Art. 3 - Premiul de Stat al RPR are următoarele clase:
Clasa I-a.
Clasa II-a.
Art. 4 - Premiul de Stat clasa I-a este în valoare de 500.000 lei. Deținătorii
acestui premiu primesc o insigna de aur și dreptul sa poarte titlul de „Laureat” al
Premiului de Stat al RPR.
Premiul de Stat clasa II-a este în valoare de 200.000 lei și deținătorii acestui
premiu primesc o insignă de argint.
Art. 5 - Premiul de Stat se acordă de Consiliul de Miniștri.
Art. 6 - Art. I din Decretul nr. 31 din 29 ianuarie 1949, se abrogă [n.n. referitor
la Premiul Academiei RPR, vezi mai sus]”.
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Criteriile și modul de acordare au fost schimbate în anul 1952 prin Decretul nr.
119, cu următorul conținut:
„Art. 1 – Premiul de Stat al RPR, instituit prin Decretul nr. 447/1949, se decernează
celor care au realizat lucrări deosebit de valoroase pentru construirea socialismului în RPR,
în domeniul:
1. Științelor fizico-matematice,
2. Științelor chimice;
3. Științelor tehnice,
4. Științelor biologice,
5. Științelor agricole,
6. Științelor geografice,
7. Științelor geologice,
8. Științelor medicale,
9. Științelor filosofice,
10. Științelor economice,
11. Științelor istorico – filologice,
12. Științelor juridice,
13. Științelor militare,
14. Invențiilor,
15. Perfecționării radicale a metodelor de producție,
16. Muzicii,
17. Picturii și artei grafice,
18. Sculpturii,
19. Arhitecturii,
20. Cinematografiei,
21. Artei teatrale,
22. Prozei,
23. Poeziei,
24. Dramaturgiei,
25. Criticii literare.
Art. 2 – Premiul de Stat al RPR are următoarele clase:
- clasa I,
- clasa a II-a,
- clasa a III-a.
Art. 3 – Premiul de stat al RPR clasa I este în valoare de 25.000 lei, clasa a II-a
în valoare de 15.000 lei, iar clasa a III-a în valoare de 7.500 lei.
Art. 4 – Cei cărora li se decernează Premiul de Stat al RPR sunt laureați al
Premiului de Stat al RPR și primesc diplomă și o insignă onorifică de laureat al
Premiului de Stat:
- clasa I insignă de aur,
- clasa a II-a insignă de argint,
- clasa a III-a insignă de bronz.
Art. 5 – Premiul de Stat al RPR se decernează de către Consiliul de Miniștri, care
va stabili prin Hotărâre numărul premiilor ce se vor decerna anual, pe clase și domenii.
Art. 6 – Modul de decernare al Premiului de Stat, precum și modul de organizare
și funcționare a Comitetului Premiului de Stat se vor stabili prin regulamente aprobate de
Consiliul de Miniștri.
Art. 7 – Se abrogă orice dispoziții contrarii prezentului Decret.” [n.n. acest articol
abroga implicit Decretul 447/1949, în baza căruia era acordat până la momentul
respectiv Premiul de Stat].
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Conform „Regulamentului privind decernarea Premiului de Stat al RPR”, care
însoțea Decretul nr. 119/1952, Premiul de stat era acordat anual de Consiliul de Miniștri la
propunerea Comitetului Premiului de Stat „celor care realizau individual sau în colectiv
lucrări deosebit de valoroase” în cele 25 de domenii enumerate mai sus, iar hotărârile
Consiliului de Miniștri privind decernarea Premiului de Stat se publicau în presa centrală.
La concursul pentru Premiul de Stat, lucrările din domeniul științelor, literaturii
și artelor, precum și declarațiile și descrierile invențiilor și perfecționărilor radicale a
metodelor de producție erau prezentate Comitetului Premiului de Stat până la data de
15 octombrie a fiecărui an, iar acesta înainta Consiliului de Miniștri propunerile de
decernare până la 10 decembrie.
În concurs se puteau înscrie doar lucrări noi, terminate în anul respectiv. Cele
terminate după 15 octombrie puteau participa la concursul din anul următor. Acestea
erau analizate de diverse organisme cu expertiză în domeniul la care concurau. Nu
exista o anumită dată pentru acordarea Premiului de Stat („locul și data înmânării se va
stabili de Consiliul de Miniștri la propunerea Comitetului Premiului de stat”).
Persoanele cărora le era decernat premiul de stat primeau: valoarea premiului,
o diplomă și o insignă onorifică de laureat al Premiului de Stat. Insigna era purtată
deasupra medaliilor și ordinelor RPR. Valoarea în bani a premiului se împărțea astfel:
- în cazul unui colectiv din două persoane, premiul era împărțit în mod egal
între cei doi;
- la cele din trei persoane, conducătorul colectivului primea jumătate din
premiu, iar cealaltă jumătate era împărțită egal de ceilalți doi;
- pentru colectivele formate din patru sau mai multe persoane, o treime din
premiu revenea coordonatorului, iar restul era împărțit în mod egal de ceilalți membri.
Membri colectivelor cărora le era decernat Premiul de Stat deveneau laureați ai
Premiului de stat și primeau fiecare câte o diplomă și o insignă onorifică.
În 1961 a fost emis un nou act normativ care reglementa acordarea acestei
distincții, Decretul nr. 170 privind Premiul de Stat al Republicii Populare Române,
conform căruia:
„Art. 1 - Premiul de Stat al RPR și titlul de Laureat al Premiului de Stat al RPR
constituie o recompensa morală și materială, ce se acordă cetățenilor români, care au
realizat fie individual, fie în colectiv, lucrări de mare valoare ce reprezintă o contribuție
deosebită la dezvoltarea științei, tehnicii, literaturii și artei, la realizarea sarcinilor
construcției socialiste.
Art. 2 Premiul de Stat se acordă de Consiliul de Miniștri, la propunerea,
Comitetului pentru Premiul de Stat al RPR.
Art. 3 - Premiul de Stat se acordă pentru lucrările de mare valoare, realizate în
domeniile:
a) științei;
b) tehnicii și invențiilor;
c) literaturii și artei.
Art. 4 - Premiul de Stat se acordă pentru lucrări complete, originale, terminate
și publicate (lucrările științifice, literare, muzicale), reprezentate sau executate (operele
dramatice, dramatico-muzicale sau muzicale), prezentate sau expuse (operele de arta
plastica, cinematografica și de arta interpretativa), realizate și aplicate în practica
(invențiile și lucrările tehnice).
Art. 5 - Premiul de Stat este în valoare de la 20.000 - 50.000 lei și se acordă din
doi în doi ani - în cursul lunii august - în ajunul zilei de 23 August, sărbătoarea
națională a poporului român.
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Art. 6 - Premiul de Stat se acordă o singură dată unei persoane; se mai poate
acorda aceleiași persoane numai în cazuri excepționale.
Art. 7 - Pot face propuneri Comitetului pentru Premiul de Stat al RPR instituțiile
științifice, economice și cultural-artistice. Lucrările care se propun pentru Premiul de
Stat trebuie să fi apărut cu cel puțin șase luni înainte de data înaintării propunerilor.
Art. 8 - Comitetul pentru Premiul de Stat va publică în presă lista lucrărilor și a
autorilor lor, propuse pentru acordarea Premiului de Stat nu mai târziu de o lună
înainte de data acordării premiului.
După publicarea în presă a listei lucrărilor recomandate a fi distinse cu Premiul
de Stat, Comitetul primește observațiile și aprecierile făcute asupra lucrărilor de către
opinia publică și efectuează cu ajutorul comisiilor de specialiști un studiu al lucrărilor și
cercetează justețea componentei colectivelor de autori.
Art. 9 - Comitetul pentru Premiul de Stat va înainta Consiliului de Miniștri:
studiul cuprinzând prezentarea lucrărilor propuse; referatele forurilor de specialitate
(ministere, foruri științifice de specialitate, Comitetul pentru tehnica noua, Uniuni de
Creatori) cu privire la valoarea lucrărilor: concluziile Comitetului pentru Premiul de Stat.
Art. 10 - Cetățenii cărora li se acordă Premiul de Stat sunt Laureați ai Premiului
de Stat. În caz că lucrarea premiata este realizarea unui colectiv; Comitetul pentru
Premiul de Stat stabilește nominal cine dintre participanții la elaborarea ei urmează să
poarte titlul de Laureați ai Premiului de Stat. Laureații Premiului de Stat primesc:
valoarea în bani a Premiului, diploma de Laureat, insigna de aur și carnet-legitimație.
Insigna de Laureat al Premiului de Stat se poarta pe partea dreaptă a pieptului.
Art. 11 - Titlul de Laureat al Premiului de Stat poate fi retras dacă ulterior se
constată că lucrarea nu îndeplinește condițiunile prevăzute de art. 4 sau dacă cel căruia
i s-a decernat săvârșește fapte penale sau alte fapte care din punct de vedere politic sau
moral sunt incompatibile cu calitatea de Laureat al Premiului de Stat.
Retragerea titlului de Laureat al Premiului de Stat se face de către Consiliul de
Miniștri al Republicii Populare Române.
Art. 12 - Modul de acordare a Premiului de Stat, precum și modul de organizare
și funcționare a Comitetului pentru Premiul de Stat se vor stabili prin regulamente
aprobate de Consiliul de Miniștri.
Art. 13 - Decretul nr. 119/1952 pentru decernarea Premiului de Stat al RPR, cu
modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrarii prezentului decret, se
abrogă”.
Prevederile Decretului nr. 170/1961 au fost dezvoltate prin HCM nr. 548/1962
care reglementa modul de funcționare al Comitetului pentru Premiul de Stat și
regulamentul de acordare al Premiului.
Potrivit acesteia, în continuare Premiul de Stat era acordat anual de Consiliul de
Miniștri la propunerea Comitetului Premiului de Stat, însă doar din doi în doi ani, în
ajunul datei de 23 august (ziua națională). Lucrările propuse pentru Premiul de Stat
trebuiau să fie cunoscute opiniei publice cu cel puțin șase luni înainte de data prezentării
lor (practic, spre deosebire de perioada anterioară, când erau luate în calcul doar lucrările
din anul în curs, acum intrau în concurs doar cele din anul precedent).
Propunerile pentru acordarea Premiului de Stat puteau fi înaintate Comitetului
pentru Premiul de Stat de instituțiile științifice, economice și cultural artistice. În prealabil
acestea erau analizate ierarhic de mai multe ori, inclusiv la nivelul ministerului de care
aparțineau, fiind prevăzute trasee distincte în funcție de inițiatori: unitățile de cercetare ale
academiei RPR; instituțiile de învățământ superior; instituțiile și unitățile de creație
(teatre, filarmonici etc.); instituții de studii, proiectare și cercetare; organizațiile cu caracter
obștesc (uniuni de creație, uniuni profesionale etc.).
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Înmânarea Premiului de Stat era făcută de Consiliul de Miniștri, cei premianți
primind: valoarea în bani a premiului, diploma de laureat, insigna de aur și carnetullegitimație. Insigna se purta în continuare deasupra ordinelor și medaliilor românești.
Valoarea în bani a Premiului de Stat era cuprinsă 20.000 și 50.000 de lei, fiind
aprobată în fiecare caz de Consiliul de Miniștri la propunerea Comitetului pentru Premiul
de Stat. Pentru lucrările realizate de colective, valoarea premiului era împărțită între
membri conform unei convenții scrise exprimate în procente care trebuia înaintată
obligatoriu Comitetului pentru Premiul de Stat odată cu propunerea de decernare. În
lipsa propunerii repartizarea se făcea de ministerele sau alte organe centrale care
înaintaseră propunerea.
Titlul putea fi retras dacă se constata ulterior că lucrarea nu îndeplinea
condițiile stabilite sau persoana premiată săvârșea fapte penale sau de altă natură, care
din punct de vedere politic sau moral îl făceau incompatibil cu calitatea de laureat al
Premiului de Stat.
Deși instituia reguli complet noi pentru acordarea Premiului de Stat, Decretul nr.
170/1961 nu abroga explicit Decretul nr. 447/1949, ci doar pe cel din 1952 în baza căruia
acesta era acordat. Decretul 170/1961 a fost abrogat abia în anul 2000, prin Legea 120.
Comitetul pentru Premiul de Stat era desemnat nominal prin hotărâre a Consiliului
de Miniștri, componența sa fiind schimbată periodic. Pentru exemplificare prezentăm
componența sa stabilită în anul 1964: președintele Academiei RPR (președinte al
Comitetului), ministrul învățământului, directorul Institutului de Energetică al Academiei
RPR, președintele Consiliului de Stat pentru Cultura și Artă, președintele Consiliului
Central al Sindicatelor, ministrul industriei construcțiilor de mașini, ministrul minelor și
energiei electrice, ministrul industriei petrolului și chimiei, doi prim vicepreședinți ai
Comitetului de Stat al Planificării, președintele Comitetului Geologic, președintele
Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, prim vicepreședintele
Consiliului Superior al Agriculturii, directorul Institutului de Inframicrobiologie al
Academiei RPR, directorul Institutului de Fizica Atomică, rectorul Universității BabeșBolyai din Cluj, președintele Uniunii Scriitorilor, președintele Uniunii Artiștilor Plastici,
președintele Consiliului Cinematografiei din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă,
președintele Consiliului Teatrelor din Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, președintele
Uniunii Compozitorilor, doi academicieni și un membru corespondent al Academiei
Române (Hotărârea nr. 157/1964).
O analiză a celor trei acte normative care au reglementat de-a lungul timpului
acordarea Premiului de Stat, arată că între ele nu există diferențe semnificative, din
punct de vedere al criteriilor și modului de acordare, modificările în sine fiind
minimale. Singurele aspecte modificate semnificativ au fost numărul de clase acordate,
cuantumul premiilor și nivelul de detaliere al domeniilor pentru care era acordat, așa
cum am prezentat mai sus. Ultima formă, cu doar trei domenii mari, a fost, probabil,
preferată pentru a oferi flexibilitate și oferi posibilitatea de a acorda premiul pentru
orice sub-domeniu al științei, artei și culturii, fără a mai fi nevoie ca acesta să fie
identificat exact. Decizia adoptată în 1961 de a acorda premiul doar din doi în doi ani a
fost o măsură de a spori prestigiul premiului, prin reducerea numărului celor care îl
puteau primi, în paralel cu creșterea valorii în bani a recompensei acordate laureaților.
Un alt avantaj de care s-au bucurat persoanele distinse cu titlul de „laureat al
Premiului de Stat”, a fost scutirea de impozit pentru valoarea premiului în intervalul
1954-1968 (Decret 153/1954, art. 2, lit. d). Ulterior anului 1968, în care au fost anulate
sau reduse numeroase indemnizații și avantaje materiale de care se bucurau cei
recompensați cu decorații sau titluri de onoare, cuantumul premiului a fost impozitat
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cu o cotă egală cu cea a impozitului aplicat veniturilor din muncă (Decretul nr.
546/1968, art. 1).
O privire comparativă a cele trei premii evidențiază în primul rând o evoluție
din punct de vedere al domeniilor și a modului de acordare. Astfel, Premiul Național
din anul 1948 acoperea doar domeniul artei, nu și pe ce al științei. Premiile Academiei
RPR și Premiul de Stat le includeau pe toate.
O altă modificare semnificativă a fost mecanismul de alegere al lucrărilor /
persoanelor câștigătoare. Premiul Național era acordat prin intermediul unei comisii
formate pentru fiecare domeniu din șapte persoane desemnate de Ministerul Artelor și
Informațiilor. În mai puțin de un an, o dată cu Instituirea Premiilor Academiei RPR,
această sarcină a fost trecută în seama Academiei RPR, ca autoritate națională în domeniul
științei și artelor. Premiile erau decernate de un comitet format din nouă persoane și numit
de Prezidiul Academiei.
O dată cu instituirea Premiului de Stat, acordarea sa era decisă de un comitet
dedicat (Comitetul pentru Premiul de Stat) cu o componență numeroasă și largă, ce
reunea reprezentanți din toate instituțiile care aveau tangență cu domeniile științei și
artei pentru care Premiul putea fi acordat.
O altă evoluție evidentă în timp, a fost o relativă depolitizare și reducere a
„influenței proletare” în desemnarea câștigătorilor. Astfel, în anul 1948, din cei nouă
membri ai Comisiei de desemnare a Premiului Național, doi erau delegați ai
Confederației Generale a Muncii (CGM). În anul 1964, din comitetul pentru Premiul de
Stat făcea parte doar președintele Consiliului Central al Sindicatelor (un echivalent
aproximativ al CGM). Pe lângă creșterea nivelului, de la delegați la președinte, se
remarcă și o reducere a ponderii (în 1948, cei doi delegați ai CGM reprezentau 22% din
membri, în timp ce ponderea la care s-a ajuns în 1964 era nesemnificativă).
O componentă care a variat semnificativ între cele trei premii este nivelul la care
erau acordate. Din acest punct de vedere se remarcă faptul că „Premiul Național” era
acordat de Prezidiul Marii Adunări Naționale, cel mai înalt for în ierarhia comunistă.
La acest nivel erau acordate la momentul respectiv ordinele și medaliile care făceau
parte din sistemul național de decorații, context din care rezultă prestigiul de care se
dorea să se bucure acest premiu și importanța care îi erau acordate. Premiul care i-a
urmat a avut parte de o diminuare semnificativă a nivelului de acordare, fiind conferit
de Academia RPR. O dată cu instituirea Premiului de Stat, nivelul acordării cunoaște o
îmbunătățire, fără a mai ajunge la cel al Premiului Național, prin acordarea sa de
Consiliul de Miniștri (echivalentul guvernului din zilele noastre).
Motivul pentru care nu s-a revenit la nivelul anterior nu ne este cunoscut. O
posibilă supoziție este că autoritățile au dorit să facă o distincție între decorații și
această formă de recompensă, ce intră în categoria titlurilor de onoare, reglementate
mult mai lejer (erau, în general, acordate la nivel de ministru sau inferior și nu au fost
niciodată reunite întru-un sistem coerent și unitar). Argumentul poate fi, însă, ușor
combătut, prin faptul că titlurile de „emerit”, „artist al poporului” și „maestru al artei”
au fost acordate în toată perioada comunistă de Prezidiul Marii Adunări Naționale
(Decretul nr. 203/1950, art. 2).
Indiferent de nivelul pentru care a fost ales acest nivel de acordare, merită
menționat că Premiului de Stat a fost singura distincție acordată de Consiliul de Miniștri
de-a lungul întregii perioade comuniste. Consiliul de Miniștri a mai acordat doar două alte
premii: „Întreprindere fruntașă pe țară” în cadrul Întrecerii Socialiste, în intervalul 19511963 (HCM nr. 1.015/1951) și cel de „Oraș fruntaș” în întrecerea patriotică între orașe și
comune, însă doar pentru orașele mari, în intervalul 1966-1969 (HCM nr. 237/1966).
Din punct de vedere al evoluției, se poate observa că „Premiul Academiei” a fost
precursorul „Premiului de Stat”, având în vedere domeniile pentru care era acordat. Se
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poate considera că prin Premiul de Stat a reprezentat o ridicare pe o treaptă superioară
a Premiilor Academiei. De asemenea, prima formă a Premiului de Stat a fost o
combinație între Premiul Național și Premiul Academiei. De la acesta din urmă a
menținut domeniile pentru care era acordat și validarea lor de un for ce reunea
personalități recunoscute. De la Premiul Național a păstrat organizarea pe două clase și
practica de a nu acorda premiul de două ori aceleiași persoane decât cu titlu de excepție
(în cazul Premiului Național această clauză era aplicabilă doar clasei superioare).
În acest stadiul al cercetării nu am reușit să documentăm eventuala acordare a
Premiilor Naționale sau ale Academiei RPR. Premiul de Stat a fost, însă, acordat până în
anul 1989. Numărul celor care l-au primit nu a fost deplin investigat, principala
dificultate fiind identificarea celor care l-au primit în intervalul 1949-1961, când nu era
acordat la o dată fixă. Pentru aflarea lor este nevoie de parcurgerea tuturor monitoarelor
oficiale din perioada respectivă. Cu toate acestea, ne putem forma o idee destul de clară
despre numărul celor care l-au primit, folosind datele din intervalul 1962-1989. Pentru
exemplificare prezentăm datele aferente anilor 1962 și 1964 (reamintim că după 1961
Premiul era acordat din doi în doi ani). Astfel, în primul an a fost acordat unui număr de
107 persoane (HCM nr. 281/1963), iar în 1964 a fost primit de 64 (HCM nr. 630/1964).
Din studiul hotărârilor Consiliului de Miniștri în baza cărora a fost acordat Premiul de
Stat, se poate observa că în domeniul tehnicii și invențiilor predomină acordarea către
colective de cercetători și mai puțin de persoane individual. Colectivele predomină și în
domeniul arhitecturii.
Numărul premiilor acordate anual a variat semnificativ, dar din cifrele prezentate
mai sus este destul de clar că a fost primit de un număr destul de mare de persoane până
în 1989 (făcând o medie aproximativă, putem estima că a fost acordat unui număr de
500-600 de persoane). Menționăm că acest studiu numeric acoperă doar perioada de
după 1961, când Premiul a fost acordat în clasă unică. Pentru perioadele anterioare, când
era organizat pe clase, nu avem încă date complete, motiv pentru care nu ne vom lansa în
speculații.
Deși acordat în număr relativ mare, prestigiul ridicat de care s-a bucurat Premiul
de Stat, rezultă din faptul că în conformitate cu legislația din perioada respectivă, însemnul
acestui premiu se purta pe partea stângă a pieptului, deasupra tuturor celorlalte decorații
(Decret nr. 119/1952, art. 12). Ulterior, după 1961, portul său este mutat pe partea dreaptă a
pieptului, unde tradițional sunt purtate decorațiile mai importante. Însemnul premiului
consta într-o insignă rotundă cu diametrul de 2,6 cm care avea atașată o baretă textilă
grena cu trei dungi subțiri tricolore pe margini (roșu, galben și albastru de la exterior spre
interior). În perioada în care distincția fost organizată pe mai mult clase, diferențierea se
făcea prin culoarea insignei (auriu, argintiu sau bronz). Pe aversul insignei era redată stema
României, iar pe revers textul „PREMIUL DE STAT / AL REPUBLICII / POPULARE (sau
socialiste, în funcție de perioadă) ROMÂNE” scris pe trei rânduri. O mare parte a pieselor
sunt realizate din argint nemarcat.
Tabel comparativ privind premiile acordate în perioada 1948-1989
Premiul
Premiul
Premiul de Stat
Național
Academiei
Interval
aug.48-ian.49
ian.-dec. 1949
1949-1952
1952-1961 1962-1989
Nr. de clase
2
1
2
3
1
Nr. domenii
10
15
14
25
3
periodicitate
anual
anual
anual
anual
la doi ani
I – 25.000
Între
Valoare
I – 250.000
I – 500.000
200.000
II – 15.000 20.000 și
premiu în lei
II – 50.000
II – 200.000
III – 7.500
50.000
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Pentru a ne putea forma o idee asupra domeniilor și lucrărilor pentru care era
acordat Premiul de Stat, mai jos redăm lista câștigătorilor din anul 1964, așa cum este
ea prezentată în HCM 630/1964:
„1. Se acorda Premiul de Stat al RPR pe anul 1964, după cum urmează:
A. - În domeniul științei
a) Academicianului Profesor Doctor Stefan Procopiu, pentru „Cercetări ale
magnetismului atomic” concretizate în 1962/1963, în continuarea lucrărilor inițiate în
1912, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
b) Candidatului în științe fizico-matematice Corciovei Aretin pentru „Ansamblul
lucrărilor de teoria corpului solid sub formă de pelicule subțiri și a modificărilor
structurale sub acțiunea radiațiilor nucleare”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
c) Doctorului Drăgănescu State, pentru aportul hotărâtor în lucrarea „Encefalite
virotice umane”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
d) Academicianului Profesor Doctor Constantinescu Gherasim, inginerilor
Negreanu Elena, Lăzărescu Victor, Poenaru Ilie și Mihalca Gheorghe, pentru lucrarea
„Ampelografia R.P.R.” vol. II, III, IV și V, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
e) Profesorului Doctor Roșca Alexandru, membru corespondent al Academiei,
Doctorilor Zorgo Beniamin și Pavelcu Vasile, pentru lucrarea „Tratat de psihologie
experimentală”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
f) Profesorului Papahagi Tache, pentru lucrarea „Dicționarul dialectului
aromân” general și etimologic, valoarea premiului fiind de 30.000 lei.
B. - În domeniul tehnicii și invențiilor
a) Inginerului Petcu C. Nicolae, pentru lucrarea „Procedeu, aparat și instalație
pentru separarea de componenți dintr-un amestec gazos, prin adsorbanți în strat fix”,
valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
b) Inginerilor Timus Marcel și Hotopeleanu Aurel, profesorului doctor inginer
Suciu Gheorghe, membru corespondent al Academiei, inginerilor Teodorescu Ștefan,
Ionița Gheorghe și Moisuc Teodor, pentru lucrarea „Instalație de distilație atmosferică
și sub vid combinată cu desalinare electrică pentru o capacitate de 3 mil. tone/an”
(Rafinăria Brazi), valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
c) Costache Sava, inginerilor Teodoru Aurel, Neculau V. Gheorghe, Petcov
Nicolae și Ganea Vasile, pentru lucrarea „Concepția de profil și organizarea
Combinatului Chimic Borzești”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
d) Inginerilor Rusu Nicolae, Paladescu Adrian, Rădulescu Cristian și Aldea
Virgil, pentru lucrarea „Extinderea sectorului de laminoare Peștiș de la Combinatul
Siderurgic Hunedoara”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
e) Ing. Hosu Vasile, Petrescu Gheorghe, Petrescu Paul, Gaita Nicolae, Dobrian
Gheorghe și Bărăscu Ion, pentru lucrarea „Fabrica de aglomerare cu mașini de 100 m.p.
de la Combinatul Siderurgic Hunedoara”, valoarea premiului fiind de 40.000 lei;
f) Profesorului Giosan Nicolae, membru corespondent al Academiei, inginerului
Mureșan Tiberiu și doctorilor ingineri Hulpoi Nicolae și Coculescu Grigore, pentru
lucrarea „Crearea unor hibrizi dubli de porumb autohtoni și stabilirea agrotehnicii lor
în cultura irigată și neirigată”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
g) Candidatului în științe tehnice inginer Constantinescu G. V. Nicolae, pentru
lucrarea „Lubrificația cu gaze”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
h) Ing. Patraulea N. Nicolae, membru corespondent al Academiei, pentru lucrarea
„Studii de aerodinamica hipersustentației”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
i) Conferențiarului inginer Drăgănescu Mihai, pentru lucrarea „Procese electronice
în dispozitive semiconductoare de circuit”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei.
C. - În domeniul literaturii și artei
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a) Academicianului profesor George Călinescu, pentru activitatea literara și
publicistică din ultimii ani, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
b) Ion Lăncrănjan, pentru romanul „Cordovanii”, valoarea premiului fiind de
30.000 lei;
c) Ion Vlad, pentru lucrările de sculptura realizate în ultimii ani („Vânturile”,
„23 August”, „Muzica”, „Mihail Sadoveanu” și altele), valoarea premiului fiind de
30.000 lei;
d) Servatiusz Jeno, pentru lucrările de sculptură realizate în ultimii ani („Cariatide”,
„Țăran din Rodna”, „Iubire”, „Mama cu copil” și altele), valoarea premiului fiind de 30.000
lei;
e) Aurel Ciupe, pentru lucrările de pictură realizate în ultimii ani („Culori de
toamnă”, „Interior”, „Balconul”, 3 peisaje și altele), valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
f) Pascal Bentoiu, pentru lucrările „Concert pentru vioară și orchestră” și
„Concert nr. 2 pentru pian și orchestră”, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
g) Nicolae Herlea, pentru merite excepționale în afirmarea artei interpretative
romanești în ultimii ani, valoarea premiului fiind de 30.000 lei;
h) Mircea Drăgan, Tic Nicolae, Eugen Mandric, Theodor Grigoriu, Aurel Samson,
inginer Coman Oscar, Lica Gheorghiu și Colea Răutu, pentru realizarea filmului „Lupeni
29”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
i) Lucian Bratu, Mihnea Gheorghiu și Constantin Ciubotaru, pentru realizarea
filmului „Tudor”, valoarea premiului fiind de 50.000 lei;
j) Arhitectului Dumitrașcu Gheorghe, inginerului Popovici Constantin, arhitecților
Săvulescu Theonic, Manolescu Șerban și Răducanu Ion, pentru lucrarea „Ansamblul
construcției noii gări și ansamblul de blocuri de locuințe din zona gara veche-gara noua
Constanța”, valoarea premiului fiind de 40.000 lei.”
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CÂTEVA MONEDE ROMANE AFLATE ÎN COLECȚIA
PAROHIEI BRĂDET DIN JUDEȚUL ARGEȘ
Ionuț Badea
Abstract
This paper describes five ancient roman coins that belong to a small museum
organized by the parochial church of Bradet village, Arges County, Romania. The coins
were donated 50 years ago by an anonymous person from Constanța who said that he
found the pieces on the seashore. The individual pieces are described in a catalog.
Key words: Roman coins, Leo VI, Septimius Severus, Bradet, coin collection.

În urmă cu ceva vreme, un bun prieten îmi semnala prezența câtorva monede
antice printre obiectele aparținând unui mic muzeu al Parohiei Brădet din județul
Argeș. Amplasat în satul Brădet, comuna Brăduleț, județul Argeș, lăcașul de cult
parohial este unul dintre cele mai vechi monumente de artă bisericească din România.
Biserica, purtând hramul Înălțarea Domnului a fost construită în veacul al XV-lea și
împodobită cu pictură murală în veacul al XVIII-lea, fiind la origine metoh al
Mănăstirii Curtea de Argeș (Stoicescu 1970 84-85). Cel mai probabil, transformarea în
biserică de parohie s-a petrecut odată cu dezvoltarea satului omonim, după reforma
agrară din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza (Argatu 2020).
Catalog
1. Denar, Septimius Severus (Pl. 1, Fig. 1)
Av. L SEPT PART AVG IMP X
Cap spre dreapta al împăratului, cunună de lauri.
Rv. ANNO - NAE AVGG
Annona în picioare, spre stânga, cornucopiae în mâna stângă, spice de grâu în dreapta,
piciorul drept pe o provă de corabie (aluzie la proviziile de grâu care erau aduse la
Roma pentru populație). Totul în cerc perlat.
Piesă circulată, aspect poros, reliefurile înalte șterse, zgârieturi pe ambele suprafețe,
ușoară crăpătură a flanului survenită în urma baterii. Inscripții parțial vizibile.
AR ↑, 15 mm.
RIC IV 1 107 (Roma 197 – 198 p.Chr.).
2. Follis, Licinius I (Pl. 1, Fig. 2)
Av. IMP C VAL LI[CIN LICINI]VS PF AVG
Capul împăratului spre dreapta, cunună de lauri, barbă și păr scurte (tunsură militară
specifică iconografiei imperiale din timpul tetrarhiei)
Rv. IOVI CONS-ERVATORI
Jupiter în picioare spre stânga cu chlamys pe umăr, sceptru lung în mâna stângă și
statuia Victoriei având cunună de lauri, pe glob, în mâna dreaptă. Vultur purtând
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cunună de lauri în cioc, la picioare, în partea stângă. Marcă de monetărie: Z, în câmp
lateral dreapta. SMK în exergă.
Piesă în stare bună, circulată, zgârieturi prezente pe ambele fețe.
AE ↑, 17 mm.
RIC VII, Cyzic 4, r2 (Cizic, 313-315 p.Chr.).
3. Follis, Constantin I cel Mare (Pl. 1, Fig. 3)
Av. IMP CONSTANTINVS PF AVG
Bust al împăratului spre dreapta, cuirasă și paludamentum, cunună de lauri și tunsură
militară specifică iconografiei imperiale din timpul tetrarhiei. Totul în cerc perlat.
Rv. IOVI CON-SERVATORI AVGGNN
Jupiter în picioare spre dreapta, chamys pe umăr, sceptru în mâna stângă, statuia
Victoriei pe glob, cunună de lauri și ramură de măslin în mâna dreaptă. Vultur ținând o
cunună de lauri în cioc la picioare, în partea stângă. Marcă de monetărie în câmp,
dreapta: Γ. SIS în exergă. Totul în cerc perlat.
Piesă în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, flan tăiat.
AE ↑, 25 x 21 mm.
RIC VII, Siscia 3, r2 (Siscia, 313-315 p.Chr.).
4. Follis, Constantin II (Pl. 1, Fig. 4)
Av. CONSTANTINVS IVN NOB C
Bustul lui Constantin II spre dreapta, cuirasă, cunună de lauri. Totul în cerc perlat.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS
Două steaguri legionare romane flancate de doi soldați echipați cu suliță, scut și coif.
·CONS Γ·în exergă. Totul în cerc perlat.
Piesă în stare bună, circulată.
AE ↑, 17mm.
RIC VII, Constantinopol 81, r2 (Constantinopol, 333-335 p.Chr.).
5. Follis, Leon VI cel Înțelept (Pl. 1, Fig. 5)
Av. +Lñon bAS – ILñVS Rom
Bust al împăratului cu fața. Coroană crucigeră pe cap, chlamys închis cu o fibulă mare
cu prependilia pe umărul drept, akakia în mână. Totul în cerc perlat.
Rv. + Lñon / ñníñob@ / SILñVSR / omñon
Inscripție în patru linii. Totul în cerc perlat.
Piesă în stare bună, relativ bine centrată, urme de coroziune pe ambele fețe.
AE ↓, 26 mm.
DOC III 8 (Constantinopol, 886-912 p.Chr.).
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O „SALBĂ CU MONEDE VECHI” DIN INVENTARUL UNEI BISERICI
DEMOLATE – O FEREASTRĂ SPRE BUCUREȘTIUL
PRIMEI JUMĂTĂȚI A VEACULUI AL XIX-LEA
Ionuț Badea∗
Abstract
The purpose of our study is to present the result of a process of
identifying and reconstructing an ex-voto object made from thin metallic bands
with various coins attached (necklaces with coins). The object is preserved in a
fragmentary state and the reconstruction was possible by identifying a previous
inventory mentioning it as a whole. The study also presents a catalogue for the 71
coins identified as issued by the Roman, Ottoman, and Austrian Empires and
some remarks about the use of the reconstructed object and the time when it was
offered as a gift for a supposedly miraculous healing in the Christian-orthodox
church of „Saint Trinity Dudești” from 19th century Bucharest.
Key words: Ottoman coins, valuables, coin necklace, religious ornaments, coin
pendants.

În cursul anului 2020, în cadrul mai larg al cercetărilor pentru finalizarea tezei de
doctorat, am avut ocazia studierii unor obiecte din metal prețios, proprietatea Arhiepiscopiei
Bucureștilor (Biserica Ortodoxă Română). Printre aceste obiecte, mi-au atras atenția în mod
deosebit unele aflate în două săculețe din material textil, care au inscripționate pe ele
proveniența, „Parohia Sfânta Treime Dudești”, metalul (aur/argint) și detalii privind
gramajul și conținutul de metal prețios pur, precum și mențiunea „Inseparabil”. Obiectele se
prezintă sub forma unor benzi și fragmente de benzi metalice pe care au fost lipite sau agățate
mai multe monede, precum și a câtorva monede din care se pot întregi patru salbe, de
mărimi diferite. Documentele de proveniență sunt reprezentate de două procese verbale,
după cum urmează: un proces-verbal, nr. 66/28.10.2005, prin care Banca Națională a
României, Sucursala Municipiului București, Serviciul Metale Prețioase, a returnat preotului
paroh de atunci „unele obiecte din metale prețioase” provenite de la parohia Sfânta Treime
Dudești, și un al doilea proces-verbal, nr. 9847/2005, cu aceeași dată ca precedentul, prin
care preotul paroh predă „obiectele prețioase” în custodia Centrului eparhial București 1,
întrucât parohia care a deținut obiectele ajunse în posesia Băncii Naționale a României, a fost
desființată în anul 1987, după demolarea bisericii acesteia2. Actuala parohie a fost reînființată
∗

București.
E-mail: ionutbd@gmail.com
1 În conformitate cu art. 40 al Regulamentului Administrării Bunurilor Bisericești, bunurile
provenite de la bisericile desființate se păstrează în muzeul eparhial, Patriarhia Română (RABB
2019 50).
2 Prima atestare documentară a bisericii Sfânta Treime Dudești se găsește într-o catagrafie din
1810, conform căreia lăcașul de cult a fost ridicat în anul 1804 de un anume Păun Plugaru
(Giurescu 1966 102). Conform pisaniei vechi, biserica a fost sfințită în ziua de 30 septembrie
1804. De asemenea, ea a fost restaurată și modificată de mai multe ori în anii 1887, 1900, 1950,
1962/63. Biserica a fost demolată în „mare grabă” în anul 1987, în noaptea dintre 9 și 10
octombrie, având ca motiv sistematizarea zonei Dudești. Istorisirile martorilor oculari
menționează atât buna intenție a credincioșilor care au încercat să mai salveze ce se putea din
inventarul acesteia, cât și inevitabila distrugere a obiectelor și bunurilor care n-au mai putut fi
recuperate (Protoieria III Capitală 2009 506-508).
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în anul 1993, iar lucrările pentru ridicarea unei noi biserici au început în anul 2007, prin
ridicarea unei biserici de lemn. Cu o istorie, la vremea demolării, de peste 180 de ani, biserica
parohială adăpostea, pe lângă arhiva de documente, în mare parte pierdută, multe obiecte de
valoare (cărți și icoane vechi, vase liturgice etc.), care au fost risipite și cărora li s-a pierdut, în
timp, urma. Eforturile pentru recuperarea fostului patrimoniu al parohiei sunt continuate
astăzi de noul preot paroh.
Între ceea ce privește obiectele analizate în acest studiu, un Registru inventar al
parohiei Sfânta Treime Dudești din Calea Dudești nr. 81, București, întocmit în anul 1959
și salvat de la distrugere, menționează la nr. crt. 199, nr. inventar 316: „Salbă de monede
vechi, compusă din 4 coroane: (coroana mare avînd 28 buc. argint presupus), (coroana
II-a avînd 19 buc. aur presupus), (coroana III-a avînd 10 buc. argint presupus), (coroana
IV-a avînd 10 buc aur presupus)(un cercul mic cu piatră sus)”.
Tabelul alcătuit de specialiștii Băncii Naționale a României cu prilejul întocmirii
procesului-verbal de predare-primire menționat mai sus, întocmit pe metale (AU/AG) și
principii metrologice, menționează în categoria AUR un număr de 26 monede diferite,
Imperiul Otoman, prinse pe benzi din metal comun, în greutate totală brută de 24.7 gr. În
categoria ARGINT sunt menționate: 1 monedă Macedonia Prima, tetradrahmă, încadrată
la clasa tezaur, 15.70 gr, prinsă în salbă; 1 monedă Austria, 20 kreuzeri; 1 ex-voto,
reprezentând un sân și prins pe un fragment de salbă; 1 monedă Imperiul Otoman, 0.27
gr; 1 denar republican, Roma, anul 149, 3.40 gr, clasa tezaur; 1 silicva Valens, RIC IX 34 b
3, Antiohia, 367-375, 1.20 gr, clasa tezaur; 1 imitație de epocă, datată post 346, 2.00 gr,
clasa tezaur; 28 monede Austria a 5 kreuzeri; șapte monede diferite (6 din metal comun),
Imperiul Roman, fixate pe bandă din argint cu titlul 500/1000, cu știfturi de metal
comun. Din obiectele identificate în cele două săculețe pot fi întregite patru salbe,
alcătuite cu ajutorul unor benzi metalice pe care au fost prinse diverse monede. Conform
expertizei Băncii Naționale a României, una dintre benzi este din argint cu titlul 500‰,
iar celelalte trei din metal comun. Două dintre cele patru benzi au practicate perforații
circulare la ambele capete, în scopul fixării în plan vertical, iar celelalte două prezintă
îndoituri ale capetelor, în scopul agățării, probabil peste lanțuri sau alte salbe. În
analizarea obiectelor menționate anterior am pornit de la premisa că cel mai probabil
acestea compun „coroanele” menționate ca alcătuind „salba” din Registrul inventar al
fostei parohii Sfânta Treime – Dudești, întocmit în anul 19593.
În continuare, fiecare dintre cele patru salbe va fi prezentată distinct, în funcție de
integritatea și titlul lor, de la cea păstrată integral la cea mai fragmentată, de la cea mai
valoroasă la cea mai comună. Alături de numirea convențională a fiecărui obiect reîntregit,
salbă, am adăugat corespondentul propus, care se regăsește în Registrul inventar din 1959.
Salba 1 / coroana a III-a
Primul obiect studiat este banda de argint cu titlul de 500/1000 (expertiza BNR),
pe care sunt lipite un număr de 10 monede diverse, după cu rezultă din fig. 1 și 2. Este
singurul obiect din cele menționate care se prezintă unitar, fără rupturi sau monede
înlăturate. Banda metalică are lipită o bucată de hârtie în partea dreaptă sus, pe ceea ce
considerăm a fi fața acesteia. În lipsa altor informații am considerat hârtia un martor,
adăugat cel mai probabil de specialiștii Băncii Naționale a României care au efectuat
prima analiză a obiectului, în scopul identificării pe bandă a celor trei monede clasificate
în clasa tezaur.
Pentru studiul de față am considerat mai potrivită prezentarea monedelor de la
stânga la dreapta, în sensul firesc al citirii în limba română 4.
Ultimul obiect menționat în Registrul inventar din 1959, „un cercul mic cu piatră sus”, nu se
regăsește printre obiectele studiate.
4 Am folosit aceeași procedură pentru fiecare salbă.
3
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Fig. 1 – Bandă de argint cu monede diverse, lipite cu ajutorul unor verigi circulare (față)

Fig. 2 - Bandă de argint cu monede diverse, lipite cu ajutorul unor verigi circulare (spate)

Banda de argint pe care sunt lipite monedele este perforată circular la ambele
capete, în scopul agățării în plan vertical, cel mai probabil la baza gâtului. Faptul că
această bandă nu are nicio parte flexibilă susține ipoteza ca ea să fi fost special
confecționată pentru agățarea ei pe plan drept, posibil pe una din icoanele expuse în
biserică. Distanța dintre cele două perforații este de 158 mm, iar adâncimea salbei este
de 60 mm. Dat fiind faptul că efigia Mântuitorului Iisus Hristos de pe aversul monedei
centrale, cea mai mare dintre toate, este agățată cu capul în jos, salba a fost expusă
privitorului ca în figura 1. Dacă luăm în considerare faptul că cele două personaje
figurate pe moneda centrală seamănă cu reprezentarea iconografică a sfinților împărați
Constantin și Elena, este foarte probabil ca acesta să fi fost motivul agățării în acest
mod, proprietarul neputând identifica personajul de pe avers ca fiind Iisus Hristos. De
asemenea, dat fiind gradul de uzură al monedelor și întrebuințarea acestora, cel mai
probabil în alcătuirea salbei a fost folosit criteriul estetic, fețele cel mai bine păstrate
fiind la vedere. Monedele de argint, în număr de 4, sunt plasate central, încadrate de
câte trei monede de bronz.

Fig. 3 - Tabel cu așezarea monedelor pe salba 1.

181

Ionuț Badea

CATALOG 5

1. Antoninian, Aurelian
Av. [...] VS AVG
Împăratul Aurelian, bust spre dreapta, corona radiata pe cap, pelerină peste platoșă,
inscripție vizibilă parțial din cauza flanului mic.
Rv. SAECVL[I FE]LICITAS
Împăratul în picioare, spre dreapta, în costum militar, cu pelerină, glob în mâna
dreaptă și suliță în stânga, transversal, cu vârful în sus.
AE ↑, 18 mm.
Monedă corodată, circulată, flan mic, inscripțiile fragmentare, mai evidentă cea de pe
revers.
RIC V.1 352, Cyzic, 272-274 AD.

2. Follis, Constantius II
Av. FL IVL CONSTANTIVS NOB C
Constantius II Caesar, bust tânăr spre dreapta, cunună de lauri, pelerină prinsă pește
platoșă.
Rv. GLORIA EXERCITVS
Doi soldați legionari, echipați cu coif, scut și suliță, flanchează două steaguri militare,
SMHΓ în exergă.
AE ↑, 16 mm.
Monedă lizibilă. Reliefurile înalte sunt tocite în urma circulației. Urme de coroziune mai
evidente pe avers.
RIC VII, Heraclea,113, 330-333 AD, oficina Γ (3).

3. Imitație barbară follis sec IV

5

Ordinea monedelor este cea din fig. 1, de la stânga la dreapta.
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Av. Inscripție indescifrabilă, formată dintr-o înșiruire de linii și cercuri, care să imite,
probabil, IMP CONSTANTINUS PF AVG. Bust cu coif cu creastă și obrăzar, platoșă,
realizat destul de fidel.
Rv. Inscripție indescifrabilă, asemenea celei de pe avers, copiată după modelul
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP. Două victorii înaripate, care țin între ele un scut,
deasupra unui altar pe care este vizibil X.
AE , 2.0 g, 18 mm.
Moneda este păstrată destul de bine, lizibilă, puțin corodată, flan neregulat, urme minime
de circulație.
Datare BNR: post 346AD. Clasat în categoria tezaur (BNR).

4. Drahmă, Septimius Severus
Av. AV Λ CΕΠ CΕΒΥΡΟC
Septimius Severus, bust nud spre dreapta, cunună de lauri.
Rv. MHTROΠ ΚΑΙCAPI / ET R în câmp
Nike, reprezentată spre stânga, piciorul drept pe glob, având cunună de lauri în dreapta
și ramură de palmier în stânga.
AR ↑, 16 x 17mm
Moneda a fost găurită în partea de sus a efigiei imperiale, probabil pentru a fi purtată ca
podoabă. Ochetul de argint este lipit ulterior, cu scopul prinderii monedei pe banda
salbei. Moneda este uzată în urma circulării intense. Aspect poros.
Sydenham 393, 194 AD.

5. Gros, Jacopo Tiepolo, Veneția
Av. IC XC
Hristos Pantocrator pe tron cu spătar, ornamente din câte trei globule la colțurile
exterioare ale tronului, nimb crucifer, binecuvântează cu dreapta în timp ce ține
Evanghelia, decorată cu cinci globule, cu stânga, sprijinită pe picior.
Rv. IA TEVPL SM VENETI
Dogele Veneției, în picioare, stânga, primește steagul republicii de la Sfântul Marcu,
dreapta, care are aureolă în jurul capului și Evanghelie ținută la piept. Lângă steag, spre
doge, inscripție columnară: DVX, obliterată în partea superioară de un nit din metal alb.
AR ↓, 20 x 21 mm.
Moneda are reliefurile înalte tocite în urma circulării îndelungate. La un moment dat a
fost perforată în partea superioară a celor două personaje de pe revers, pentru a fi purtată
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ca medalion. Ulterior, perforația a fost reparată, iar monedei i-a fost adăugată o verigă
pentru a fi lipită pe salbă.
Papadopoli 1.1, Jacopo Tiepolo, Veneția, 1229-1249 AD, p. 98.

6. Silicva, Valens
Av. DN VALENS PF AVG
Bust al împăratului spre dreapta, diademă perlată, pelerină prinsă peste platoșă, totul în
cerc perlat.
Rv. VOT X MVLT XX
Inscripție pe patru rânduri, în cunună de lauri prinsă cu bandă jos și decorată cu o globulă
rotundă, înconjurată de cerc perlat în partea superioară, ANT. în exergă, totul în cerc
perlat.
AR ↑, 1.20 g, 18 mm.
Moneda este bine păstrată, aproape perfect centrată, cu urme minime de circulație. Flan
crăpat în timpul baterii și matriță avers uzată.
RIC IX, Antiohia, 34b3, 367-375 AD. Clasat în categoria tezaur (BNR).

7. Denar republican, Roma
Av. Capul Romei spre dreapta, coif cu aripi și spini. Marca de valoare, X, parțial vizibilă
în spatele capului.
Rv. Victoria înaripată în biga, spre dreapta, sub cai: NATĀ, ROMA în exergă.
AR ↑, 3.40 g, 17 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație mai vizibile pe revers, portret bine
centrat al Romei pe avers.
RRC 208.1, Roma, Pinarius Natta, 149 BC. Clasat în categoria tezaur (BNR).

8. Assarion, Caracalla
Av. ΑVK M A ΑΝΤΩΝΙΝ
Bustul imberb al împăratului spre dreapta, cunună de lauri și pelerină, totul în cerc perlat.
Rv. ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΤΩΝ
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Templu tetrastil, statuia zeului Askelpios în mijloc, totul în cerc perlat.
AE ↓, 16 mm.
Moneda prezintă urme de circulație, reliefurile înalte fiind tocite. Baterea ușor excentrică
a celor două fețe, face inscripțiile fragmentare.
Moushmov 1141 var, Nicopolis ad Istrum (Moesia), 198-217 AD.

9. Follis, Licinius II
Av. DN VAL LICIN LICINIVS NOB C
Bustul împăratului spre stânga, coif cu creastă pe cap, platoșă, scut în mâna stângă și
suliță în dreapta, ținută peste umăr, totul în cerc perlat.
Rv. IOVI CONSERVATORI
Personificarea lui Jupiter nud în picioare, spre stânga, cu reprezentarea Victoriei
înaripate în dreapta, care îi pune o cunună pe cap. În mâna stângă ține un sceptru lung cu
vultur. Vultur roman cu o cunună de lauri în față, la picioare. În spate, pe aceeași linie,
prizonier așezat, cu mâinile legate la spate, capul descoperit, întors pre zeu, valoarea
monedei: XIIΓ în câmp, dreapta. SMHΓ în exergă.
AE ↑, 19 mm.
Moneda are urme de circulație și coroziune, bustul imperial este aproape șters, dar
inscripția este vizibilă. Reversul este mai bine păstrat.
RIC VII 54, Heraclea, 321-324 AD, oficina Γ (3).

10. Follis, Valens
Av. DN VALENS PF AVG
Bust al împăratului spre dreapta, diademă perlată, cu ornament central rotund, pelerină
prinsă peste platoșă.
Rv. GLORIA RO MANORVM
Împăratul în mers spre dreapta, cu mâna dreaptă trage de păr un prizonier de război și
în stânga ține labarumul, TESΓ în exergă.
AE ↑, 17 mm.
Flan neregulat, monedă uzată, reliefuri înalte șterse, inscripție descifrabilă, aspect poros.
RIC IX 16b, Tesalonic, oficina Γ (3), 364-367 AD.
Salba 2 / coroana a IV-a
A doua salbă (Fig. 3 și 4), reconstituită din două fragmente, al căror punct de
rupere se poate observa cu ușurință în Fig. 4, se prezintă sub forma unei bande metalice
îndoită la ambele capete în scopul agățării.
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Fig. 3 – Salbă cu pandantiv de argint și 10 monede de aur, emisiuni ale Imperiului Otoman (față)

Fig. 4 – Salbă cu pandantiv de argint și 10 monede de aur, emisiuni ale Imperiului Otoman (spate)
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Distanța dintre capetele benzii este de 105 mm, iar adâncimea salbei este de 80
mm. Pandantivul central, cu reprezentarea unui sân în chenar perlat, este atașat de banda
metalică cu două știfturi din metal. Alcătuirea benzii sugerează ea însăși forma motivului
central al salbei. Este posibil ca fragmentarea acesteia să se fi produs atunci când salba a
fost demontată și îndoită în scopul depozitării. De asemenea, este foarte probabil ca graba
cu care a fost făcută îndepărtarea obiectului și depozitarea acestuia să fi condus la ruperea
accidentală a benzii metalice. În rest, atât pandantivul central, cât și monedele se prezintă
în stare foarte bună. Alcătuirea salbei este simetrică, câte cinci monede (două mari și trei
mici) încadrează armonios pandantivul de argint. Folosind același principiu, am analizat
monedele de la stânga la dreapta, numerotându-le în consecință. 9 din cele 10 monede sunt
prezentate cu fața/aversul, respectiv tugra sultanului emitent, singura excepție fiind
moneda nr. 9 din catalog, expusă cu reversul.
CATALOG 6
1. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea inferioară a tugrei.
Nuri Pere 774.
2. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea inferioară a tugrei.
Nuri Pere 774.
3. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta tugrei, lângă adlî.
Nuri Pere 774.
4. Yirmilik, Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 20 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-stânga tugrei, opus adlî.
Nuri Pere 773.
6

Ordinea monedelor este cea din fig. 3, de la stânga la dreapta.
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5. Yirmilik, Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 20 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta tugrei, lângă adlî.
Nuri Pere 773.
6. Yirmilik, Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 20 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-stânga tugrei, opus adlî.
Nuri Pere 773.
7. Yirmilik, Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 31 (1839 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 20 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta tugrei, sub adlî.
Nuri Pere 773.
8. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta tugrei, lângă adlî.
Nuri Pere 774.
9. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea superioară, în stânga anului de domnie.
Nuri Pere 774.
10. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 16 mm.
Monedă foarte bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta tugrei, sub adlî.
Nuri Pere 774.
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Salba 3 / coroana a II-a
A treia salbă a fost reconstituită din mai multe fragmente: două bucăți de bandă
metalică, cu monede diverse, o monedă de 20 kreuzeri Austria, și 2 monede otomane, așa
cum rezultă din fig. 5.

Fig. 5 - Salbă cu monede diverse - reconstituire (20 monede atașate de salbă, trei păstrate în plicuri,
separat. Cele 4 nituri atașate de bandă atestă existența a încă patru piese, două dintre ele pierdute).
Banda de susținere este ruptă în dreptul nitului care agață moneda de 20 Kreuzeri, Austria.

Salba, alcătuită simetric, măsoară 150 mm între capete și are o adâncime de 130
mm. Aceasta are în centru cinci monede de argint (două piese otomane mici, o piesă
Austria, o piesă Polonia, o piesă Macedonia Prima), piesa centrală fiind tetradrahma
clasificată ca tezaur de specialiștii Băncii Naționale a României. De-a stânga și de-a dreapta
pieselor de argint sunt grupate câte zece monede Imperiul Otoman, diverse, dintre care sau păstrat pe salbă 16 piese: în partea stângă, aur monede aur și una de argint, respectiv în
partea dreaptă șase monede de aur. În săculețele în care se păstrează obiectele prețioase de
la fosta biserică Sfânta Treime Dudești mai există două monede otomane perforate: o para
Abdul Hamid I (1774 - 1789) și ¼ zeri mahbub Mahmud II, care este foarte probabil să fi
aparținut acestei salbe (în fig. 5 au fost plasate în dreptul niturilor libere).
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CATALOG 7
1. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 4 (1812 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
AV, 14 mm.
Moneda este bine păstrată, perforată în partea de jos a tugrei.
Nuri Pere 752.
2. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 3 (1811 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
AV, 14 mm.
Moneda este bine păstrată, perforată în partea lateral-dreapta jos a tugrei.
Nuri Pere 752.
3. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 5 (1813 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Av, 15 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe avers, perforată în partea lateraldreapta jos a tugrei. Fisură în partea opusă perforației.
Nuri Pere 752.
4. Onluk, ½ Cedid mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
Margine zimțată.
AV, 15 mm.
Monedă bine păstrată, urme de circulație, perforată în partea lateral-stânga sus a tugrei.
Nuri Pere 774.
5. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine netedă.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 28 (1836 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 15 mm.
Aparent identică cu moneda anterioară, culoarea mai închisă și marginea netedă indică
faptul că aceasta face parte din grupul paralelor de argint bătute sub forma celor de aur.
Monedă bine păstrată, perforată în partea opusă adlî.
Nuri Pere 840.
6. Ceyrek Findik, Selim III
Av. Tugra în cerc perlat.
7

Fig. 5, de la stânga la dreapta.
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Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Islambol, anul domniei 11 (1800 AD), sus, încadrat
de două puncte, jos, anul accederii la tron 1203 AH, în cerc liniar, totul în cerc perlat.
AV, 15 mm.
Monedă cu urme de circulație pe ambele părți, prezintă o fisură pe margine în dreptul
literei I.
Nuri Pere 696.
7. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei perforat / indescifrabil,
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc liniar,
totul în cerc perlat.
AV, 15 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea superioară
tugrei.
Nuri Pere 751.
8. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1808 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc
liniar, totul în cerc perlat.
AV, 15 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea
superioară tugrei.
Nuri Pere 751.
9. Onluk, ½ Cedid Mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 32 (1839 AD),
deasupra, anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 15 mm.
Monedă bine păstrată, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea inferioară
tugrei.
Nuri Pere 774.
10. Yarim (Onluk), ½ Memduhiye, Abdulmecid
Av. Tugra cu ramură în dreapta, totul într-un cerc care imită un lanț. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 2 (1840 AD), punct
la dreapta, anul accederii la tron 1255 AH, totul în cerc care imită un lanț.
AV, 15 mm.
Monedă în stare foarte bună, urme minime de circulație, perforată în partea superioară
tugrei.
Nuri Pere 873.
11. Beșlik, Mahmud II
Av. Tugra cu ramură în dreapta și două ornamente (flori sau stele?) în câmpul din
stânga, în cerc liniar, totul într-un cerc care imită un lanț. Margine zimțată.
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Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 15 (1823 AD), încadrat
de câte un punct, stânga-dreapta, prima literă afectată de o zgârietură adâncă; anul
accederii la tron 1223 AH (ultimele două cifre nu se văd), în cerc liniar, totul într-un cerc
care imită un lanț.
AR, 18 mm.
Monedă uzată, circulată intens, perforată în partea superioară tugrei.
Nuri Pere 818.

12. 20 Kreuzeri, Austria, Francisc I
Av. FRANCISCVS I·D·G·AVST·IMPERATOR·/ A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. HVN· BOH· LOMB· ET VEN· GAL· LOD· IL· REX· A ·A· 1831 / 20
Vulturul bicefal cu coroană, blazonul imperial, sabie și glob crucifer.
AR, 27 mm.
Monedă în stare bună, urme de circulație mai evidente pe revers (reliefuri înalte tocite).
Perforată în partea superioară portretului imperial, moneda reține știftul cu ajutorul
căruia a fost suspendată pe salbă, banda acesteia fiind ruptă în dreptul acestei monede.
Schön 76.

13. Tetradrahmă, Macedonia Prima, Amfipolis
Av. Scut macedonean rotund, decorat cu șapte medalioane, formate fiecare din combinarea
semilunii duble cu steaua în opt colțuri. Între medalioane, câte trei globule dispuse în
triunghi. În centrul scutului, într-un cerc perlat, bustul zeiței Artemis spre dreapta, cu
diademă simplă și pelerină prinsă pe umărul drept. Arc și tolbă cu săgeți în spatele capului.
Rv. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ
Măciucă de luptă, ghintuită, cu mâner, poziționată central. Monogramele ΣΠΑΤΡ deasupra,
ΤΚP și ΜΤΕ dedesubt. Totul în cunună de frunze de stejar, fulger stilizat în exergă.
AR ↑, 15.70 g, 31 x 34 mm.
Monedă foarte bine păstrată, batere ușor excentrică pe avers, perforată deasupra efigiei.
AMNG III 180, Macedonia, Prima confederație, Amfipolis, cca 158-150 a.Chr. Clasat în
categoria tezaur (BNR).
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14. Ort, ¼ Thaler, Regatul Poloniei, Sigismund III Vasa
Av. SIGIS III D G REX POL M D L R P
Bust al regelui spre dreapta, cu armură, guler și coroană, 1 și 6 în câmp, în cerc perlat,
totul în cerc perlat.
Rv. MONETA CIVIT GEDANENSIS
Blazonul orașului Gdansk, susținut de doi lei, 2 și 6 în câmp, deasupra, în cerc perlat,
totul în cerc perlat.
AR ↑, 29.5 mm.
Moneda este în stare bună, prezintă urme de circulație, reliefurile înalte fiind tocite. A
fost inițial găurită în dreptul cifrei 6 de pe avers, spre margine, pentru a fi purtată ca
podoabă. Ulterior a fost găurită deasupra bustului regal, pentru a fi atașată salbei.
Kopicki 1490, Gdansk, 1629.
15. Yirmilik, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în dreapta, în cerc liniar, încadrată de o broderie din linii și puncte.
Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 21 (1829 AD) deasupra,
un punct în dreapta, iar anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, încadrată de o broderie
din linii și puncte.
AR, 18 mm.
Monedă bine păstrată, perforată în partea dreaptă a tugrei, lângă floare.
Nuri Pere 820.
16. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1808 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc liniar, totul în
cerc perlat.
AV, 16 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea
inferioară-stânga tugrei.
Nuri Pere 751.
17. Onluk, ½ Cedid mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 26 (1834 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 15 mm.
Monedă bine păstrată, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea stângă a
tugrei, opus adlî.
Nuri Pere 774.
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18. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1808 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc liniar, totul în
cerc perlat.
AV, 16 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea
superioară tugrei, lângă o perforație anterioară.
Nuri Pere 751.
19. Onluk, ½ Cedid mahmudiye, Mahmud II
Av. Tugra cu adlî și patru flori dispuse simetric raportate la tugra, totul în cunună
vegetală cu flori. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 26 (1834 AD), cu
prima literă vizibilă, iar ce de-a doua obliterată de perforație, deasupra, anul accederii
la tron 1223 AH, dedesubt, totul în cunună vegetală cu flori.
AV, 15 mm.
Monedă bine păstrată, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea superioară
tugrei, opus adlî.
Nuri Pere 774.
20. Yarim (Onluk), ½ Memduhiye, Abdulmecid
Av. Tugra cu ramură în dreapta, totul într-un cerc care imită un lanț. Margine zimțată.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 2 (1840 AD), punct la
dreapta, anul accederii la tron 1255 AH, totul în cerc care imită un lanț.
Monedă în stare foarte bună, urme de circulație, perforată în partea superioară tugrei.
AV, 16 mm.
Nuri Pere 873.
21. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1808 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc liniar, totul în
cerc perlat.
AV, 16 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în partea
lateral-dreapta tugrei. Lângă o perforație anterioară.
Nuri Pere 751.
Următoarele monede prezentate sunt cele două piese desprinse de salbă.

22. Ceyrek, ¼ Zeri Mahbubu, Mahmud II
Av. Tugra cu floare în partea dreaptă, încadrată în cerc liniar, totul în cerc perlat.
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Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1808 AD), deasupra,
anul accederii la tron 1223 AH, precedat de două puncte, încadrată în cerc liniar, totul în
cerc perlat.
AV, 0.27 g, 16 mm.
Moneda este în stare bună, urme de circulație pe ambele fețe, perforată în lateral
dreapta-jos tugrei, îndoită, cel mai probabil atunci când a fost desprinsă de pe salbă.
Nuri Pere 751.

23. Para, Abdulhamid I
Av. Tugra, în cerc liniar, totul în cerc perlat.
Rv. Inscripție cu litere arabe: Duribe fi Kostantiniye, anul domniei 1 (1774 AD), deasupra,
anul accederii la tron, 1187 AH, dedesubt, încadrată în cerc liniat, totul în cerc perlat.
AR, 15 mm.
Moneda este în stare relativ bună, perforată în partea dreaptă a tugrei.
Nuri Pere 681.
Salba 4 / coroana mare
A patra salbă, care poate fi reconstituită din 2 fragmente și o monedă, păstrată
separat, este compusă numai din monede de argint de același titlu și valoare, și anume 27
piese de 5 kreuzeri, Austria, ani diferiți (1834-1848). De asemenea, în săculețul cu obiecte
este păstrată separat o alt monedă de 5 kreuzeri, Austria, 1846, care are mențiunea: „cumulat
cu salbele”. Pe benzile salbei se observă patru locuri libere (perforații, fără nituri în ele).

Fig. 6 – Salbă cu monede de argint, Austria, 5 kreuzeri, ani diferiți (1834-1848) (față)
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Fig. 7 – Salbă cu monede de argint, Austria, 5 kreuzeri, ani diferiți (1834-1848) (spate)

După cum se poate observa din imagini, monedele au fost montate pe două
benzi de metal alb, unite cu ajutorul unei plăcuțe, prinsă în două nituri. Benzile
prezintă un model în zigzag pe fața expusă privitorului, care împarte ansamblul salbei
în 31 de câmpuri, fiecare dintre acestea fiind perforat aproximativ la mijloc în vederea
agățării unei monede. Capetelor exterioare, pilite, le-a fost lipită câte o stea a câte 11
colțuri, perforată circular în mijloc. Monedele au fost agățate cu reversul spre privitor,
aversul fiind tocit.
CATALOG 8
1. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVSøIøDøGøAVSTøIMPERATOR / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1836øHVNGøBOHøLOMBøETøVEN / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2195
2. 5 Kreuzer, Austria, Francisc I
Av. FRANCISCVS IøDøGøAVSTøIMPERATOR / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILøREXøAøAø1834øHVNøBOHøLOMBøETøVEN / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
8

De la stânga la dreapta, fig. 6.
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Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2126.
3. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALM / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196
4. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVS IøDøGøAVSTøIMPERATOR / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1836øHVNGøBOHøLOMBøETøVEN / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2195
5. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø /A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1846øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
6. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1839øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
7. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
8. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
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Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1847øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
9. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
10. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
11. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1846øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
12. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVS IøDøGøAVSTøIMPERATORø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1836øHVNGøBOHøLOMBøETøVENø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2195.
13. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVS IøDøGøAVSTøIMPERATORø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1836øHVNGøBOHøLOMBøETøVENø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2195.
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14. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
15. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVS IøDøGøAVSTøIMPERATORø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1836øHVNGøBOHøLOMBøETøVENø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR, ↑ 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat. Această monedă
marchează mijlocul salbei, fiind agățată de piesa de metal care unește cele două benzi
ale acesteia.
KM 2195.
16. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR, ↑ 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
17. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
18. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
19. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDINANDVS IøDøGøAVSTøIMPERATORø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.

199

Ionuț Badea

Rv. GALøLODøILLøREXøAøAø1835øHVNGøBOHøLOMBøETøVENø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2195.
20. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDIDGAVSTRIMPHVNGBOHRHNV / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALLODAA1838REXLOMBETVENDALM / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
21. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1848øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
22. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
23. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1839øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
24. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
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25. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
26. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1838øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
27. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDøIøDøGøAVSTRøIMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat.
KM 2196.
Următoarea monedă prezentată este păstrată separat, cu mențiunea „cumulat
cu salbele”.

28. 5 Kreuzer, Austria, Ferdinand I
Av. FERDIDGAVSTRøMPøHVNGøBOHøRøHøNøVø / A
Bust al împăratului spre dreapta, cunună de lauri. Margine zimțată.
Rv. GALøLODøAøAø1840øREXøLOMBøETøVENøDALMø / 5
Vulturul bicefal cu coroană, blazon, sabie și glob crucifer.
AR ↑, 20 mm.
Monedă relativ bine păstrată, circulată, revers mult mai bine păstrat. Perforată în
partea de jos a efigiei imperiale. Dunga întunecată de pe avers reprezintă o depunere
cauzată de păstrarea salbei, semne similare putând fi constatate la majoritatea pieselor
austriece din ansamblu (Fig. 7).
KM 2196.
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Procesul de reconstituire a salbelor/coroanelor, confruntarea tabelului redactat
de către Banca Națională a României și a inventarului din 1959 cu obiectele păstrate în
custodia Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor pledează pentru identificarea
„obiectelor din metal prețios” din procesele verbale din 2005 cu „salba mare compusă din
patru coroane” din registrul datat 1959. În tabelul din fig. 9 este prezentată o paralelă
între inventarul obiectelor, în ordine cronologică.

Fig. 9 – Analiza comparativă a evidențelor despre obiectele studiate

După cum am putut constata, deși există unele diferențe între evidențele scrise
despre obiectele studiate, acestea pot fi depășite. Diferențele sunt cauzate în principal
de integritatea obiectelor și criteriul de clasificare. Dacă pentru autorii inventarului din
1959, obiectele se prezentau sub forma unitară a unei „salbe de monede vechi”, pentru
cei ai procesului verbal din 2005, precum și pentru autorul acestui studiu, obiectele se
prezintă fragmentar. Criteriul de clasificare în funcție de valoarea metalului (aur, argint
și metal comun/bronz) a fost folosit de specialiștii Băncii Naționale a României în
alcătuirea tabelului/inventar de obiecte, parte a procesului-verbal de predare-primire
încheiat cu Arhiepiscopia Bucureștilor, Parohia Sfânta Treime Dudești.
Asemănările au în vedere în primul rând numărul de monede și metalul din care
sunt alcătuite. Astfel, se poate stabili destul de ușor că cele două fragmente de salbă pe
care sunt atașate, în total, 27 monede argint de 5 kreuzeri, Austria, la care se adaugă 1
monedă similară, păstrată separat, reîntregită și analizată în prezentul studiu sub
numele de salba 4, formează coroana mare a salbei din 1959. Totodată, singura salbă
păstrată unitar, salba 1, cu cele 10 monede ale ei, lipite cu ajutorul unor verigi din metal
alb, formează coroana III-a a salbei din 1959. Analiza Băncii Naționale a României a
monedelor acestei salbe/coroane, identifică corect două monede (denarul republican și
silicva) și face confuzie în ceea ce privește tipul de monedă romană imitat de emisiunea
barbară datată post 346 și încadrată la clasa tezaur. Cât despre celelalte șapte monede,
dintre care șase sunt menționate ca fiind din metal comun, le identifică grosso modo ca
fiind emise de Imperiul Roman. Studierea atentă a acestor piese a permis identificarea
a două monede de argint: drahma emisă la Cezarea și grosul venețian, piesa centrală a
acestui ansamblu, restul fiind emisiuni diverse de bronz ale Imperiului Roman.
Modul de prindere al celor două salbe/coroane cu monede de argint și bronz
(perforații circulare), precum și flexibilitatea celei mari, permit o reconstituire ipotetică
a modului de îmbinare în salbă (Fig. 10).
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Fig. 10 – Propunere îmbinare salbe argint

Un alt obiect care poate fi reîntregit și identificat cu o relativă ușurință este
salba 2, compusă din monede de aur și având ca obiect distinct pandantivul ex-voto
reprezentând un sân. Singura dificultate o reprezintă raportul BNR, care tratează
obiectul fragmentar și nu urmărește reconstituirea acestuia. Cele zece monede de aur
emise de Imperiul Otoman, din componența ei, se regăsesc în totalul de 26 monede aur
din tabelul Băncii Naționale a României.
Din fragmentele rămase am întregit salba 3. Ea cuprinde (după reîntregire) 16
monede aur Imperiul Otoman (15 piese pe salbă și una separat), la care se adaugă încă trei
monede argint Imperiul Otoman și una separat, presupusă a fi parte a acestui ansamblu,
precum și trei monede diferite, mai mari (20 kreuzeri Austria, tetradrahma Macedonia
Prima și ortul polonez, dintre care moneda austrică păstrată separat). Prima încercare de
reconstituire a acestei salbe/coroane (Fig. 11) a permis constatarea existenței pe salbă a 20
piese diferite, la care au fost adăugate ulterior piesele păstrate separat, în pliculețe.
Dacă facem abstracție de piesele mari, de argint, rezultă un număr de 18 piese
Imperiul Otoman, asemănătoare, de aproximativ aceeași culoare, aurie. Analiza BNR
include monedele de aur în totalul de 26 identificate ca fiind din acest metal, rezultând
un număr de 16 monede aur Imperiul Otoman (26 – 10 de pe salba 2/coroana IV-a).
Acestea pot fi identificate cu ușurință: 15 pe salbă și una separat. Dată fiind culoarea
aurie aparentă a celorlalte monede otomane prezente pe salbă, în număr de trei, am
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putea presupune, asemenea autorului inventarului din 1959, că toate cele 18 monede
galbene sunt din aur, la care o putem adăuga cu siguranță pe cea de aur păstrată separat,
ca fiind prezentă pe coroana II-a în 1959, rezultând un total de 19 monede presupuse de
aur în Registrul inventar. Astfel, este posibilă identificarea salbei 3 cu coroana II-a.

Fig. 11 – Prima încercare de reconstituire a salbei 3 / coroana a II-a

O încercare de reconstituire a întregului ansamblu menționat înregistrat ca
„Salbă de monede vechi, compusă din 4 coroane”, în lipsa oricăror elemente de ligatură,
precum și a altor detalii poate fi doar una ipotetică.
Ansamblul salbei astfel reconstituite cuprinde 71 monede diverse (67 în
inventarul din 1959, 71 în tabelul BNR din 2005). Majoritatea monedelor este formată
din piesele otomane, în număr de 30, urmate de cele 29 piese austriece, nouă Imperiul
Roman, una Regatul Poloniei, una Republica Venețiană și o imitație barbară de secol
IV. În favoarea reconstituirii propuse și pentru considerarea obiectelor analizare ca
făcând parte din același ansamblu, pledează și constatarea legăturii dintre coroane.
Astfel, piesa de 20 kreuzeri de pe coroana II-a poate fi considerată element de legătură
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cu coroana mare. Piesele de aur otomane sunt elemente de legătură dintre coroana II-a
și a IV-a, iar piesa Macedonia Prima este elementul de legătură cu coroana III-a.

Fig. 12 – Reconstituire a salbei cu patru
coroane

Fig. 12 – Reconstituirea ipotetică a salbei cu patru coroane

Distribuirea monedelor otomane pe ani și în funcție de sultanii emitenți, arată
dominația netă a pieselor emise de Mahmud II (1808 – 1839)9, cu an terminus 1840, dat
de piesele yarim ½ memduhie, emise în anul 2 al domniei lui Abdulmecid (1839 – 1861).
După cum am putut constata din analiza salbei cu monede austriece/coroana
mare, timpul emiterii acestora se suprapune aproximativ cu cel al monedelor otomane,
cu o pondere crescută a pieselor emise între 1836 – 1840, pe care le depășește ca an de
emitere, piesa cea mai recentă fiind din anul 1848, fixând astfel termenul post quem al
confecționării salbei.
Excluzând monedele emise anterior anului 1800, care reprezintă doar 17% din
total, alcătuirea salbei cu patru coroane reflectă, în parte, specificul circulației monetare
din Țara Românească la începutul veacului al XIX-lea.
De altfel, piese de aur similare celor de pe salbă, majoritatea perforate, se regăsesc în număr
mare în colecțiile muzeelor din Muntenia, astfel: 6 onluk, 45 yirmilik și 60 ceyrek la Muzeul
Județean de Istorie Buzău; 22 yirmilik și 1 ceyrek la Muzeul Județean de Istorie Prahova din
municipiul Ploiești și 1 yirmilik la Muzeul Județean de Istorie Giurgiu (Vîlcu, Dima 2001 61-66,
87, 99-100).

9
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Fig 13 – Distribuirea pieselor otomane în funcție de sultanul emitent

Fig. 14 – Distribuirea pieselor otomane în funcție de anul emiterii

Fig. 15 – Graficul distribuirii pieselor de 5 Kreuzer, Austria, pe ani
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Fig. 16 – Distribuire monede salbă în funcție de perioada emiterii

Curiozitatea o reprezintă monedele Imperiului Roman, ortul polonez și grosul
venețian. Cu toate acestea, relativ frecventele descoperiri de monedă romană, inclusiv
emisiuni locale, provinciale10, din Muntenia și Dobrogea, dar și tendința de a constitui mici
colecții de antichități, se pot regăsi printre cauzele apariției acestor monede în salbă 11. Dacă
în cazul monedelor otomane și a celor austriece se poate identifica un caracter relativ
omogen, mai evident în cazul monedelor habsburgice (aproape identice ca stare de
conservare și uzură), cel mai probabil acestea fiind retrase direct din circulație, în cazul
monedelor antice, acestea este foarte probabil să fi făcut parte dintr-o colecție12 sau dintr-o
moștenire de familie 13, o parte dintre monede având evidențe de folosire anterioară ca
podoabe sau în cadrul unor podoabe, cercei, alte salbe sau pandantive14.
10 Spre exemplu, monedele emise de Nicopolis ad Istrum în perioada romană sunt o apariție
frecventă în descoperirile de monedă din Muntenia și Dobrogea (tezaurele de la Beș Tepe,
Callatis, dar și în necropole) (Custurea, Talmațchi 2011 149, 255, 257).
11 Cea mai timpurie dintre monedele salbei, piesa Macedonia Prima, apare în tezaurele
descoperite pe teritoriul României, inclusiv împreună cu denari romani republicani (Preda 2000
13 - piesa folosită ca ilustrare în volum este similară cu piesa studiată). De asemenea, același tip
de piesă apare în descoperiri izolate, iar în tezaurul de la Turtucaia-Transmarisca pot fi
identificate opt piese (Custurea, Talmațchi 2011 370).
12 Toate cele opt piese neperforate sunt o apariție frecventă în descoperirile de monedă din
Muntenia și Dobrogea. Spre exemplu, denarii republicani au circulat în zona Munteniei și
Dobrogei și se regăsesc în tezaure sau în descoperiri izolate, inclusiv imitații ale acestora. Doi
denari (3.64 g, 17.50 mm / 3.25 g, 17.15 mm) similari celui descris în prezentul studiu (3.40 gr,
17 mm) se regăsesc două tezaure descoperit în anii 1949 și 1950 la Poiana (Mitrea 2011 206,
208). Monedele emise de împăratul Aurelian, chiar în atelierul de la Cyzic, sunt prezente în
tezaure din Sudul Dunării: Dobrici X și Zafirovo (Silistra) (Custurea, Talmațchi 2011 170, 385).
Silicva emisă de Valens este o apariție mai rară, mai ales emisiunea din Antiohia, dar 18 piese
emise în atelierul din Constantinopol se regăsesc în tezaurul de la Constanța, descoperit în 1921
(Custurea, Talmațchi 2011 388).
După cum remarcă majoritatea autorilor, multe piese au fost „risipite” chiar de către
descoperitorii lor și au ajuns, în cel mai fericit caz, prin colecții particulare. De asemenea, lipsa
educației a făcut ca piesele din metal comun să fie multă vreme trecute cu vederea sau chiar
ignorate. Cu atât mai mult monedele mărunte, precum cele atașate salbei din prezentul studiu,
care au supraviețuit și au fost expuse doar pentru că au „aparența” argintului.
13 Studiul unor tezaure databile în perioada medievală târzie atestă obiceiul acumulării de
monedă pe o perioadă lungă de timp, mai multe generații, inclusiv folosirea monedelor astfel
tezaurizate în salbe (Țânțăreanu 2012 227, 238).
14 Monedele perforate anterior alcătuirii salbelor/coroanelor sunt: drahma Septimius Sever,
grosul venețian, ortul polonez și doi ceyrek Mahmud II. Perforația anterioară din grosul
venețian a fost reparată cu ajutorul unui nit din metal alb. Drahme Septimius Sever emise la
Cezarea Capadociei sunt prezente în tezaurul de la Abrud și Balcic-Dionysopolis (Custurea,
Talmațchi 2011 122-124, 144). Ortul polonez își găsește corespondența în tezaurele de la
Babadag IV (3 piese: 1623, 24 și 25), Cernavodă-Axiopolis IV, Eforie Sud I (22 piese), Eforie Sud
III (3 piese, Danzig), Efreitor Bakalovo și Silistra-Durostorum (Custurea, Talmațchi 2011 143,
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Fig. 17 – Graficul monedelor distribuite în funcție de prezența sau absența perforațiilor

Din păcate, graba cu care a fost demolată biserica Sfânta Treime Dudești în
cadrul planurilor de sistematizare ale regimului comunist a condus la pierderea
iremediabilă a multora dintre obiectele de valoare care alcătuiau patrimoniul mobil al
comunități parohiale, implicit la pierderea informațiilor atât de necesare efortului de
reconstituire a patrimoniului pierdut sau a pieselor care au supraviețuit 15.

Fig. 18 – Încercare de reconstituire geometrică a salbei.
Se remarcă intenția de armonizare a pieselor componente

Încercarea de reconstituire geometrică a salbei, atât vizuală, cât și geometrică
demonstrează prevalența criteriului estetic folosit în alcătuirea acesteia. Coroana mare,
așa cum este denumită în registrul inventar are rolul de a sublinia linia exterioară a
ansamblului, întocmai coroana III-a pentru linia interioară. Alcătuirea lor preponderent
din argint are rolul de a pune în evidență cele două coroane interne, care evidențiază,
163, 197, 200, 201, 326). O salbă alcătuită din monede de argint (taleri, groși și orți), în care se
regăsesc și orți emiși la Danzig/Gdansk a fost descoperită în anul 1990 sub pragul ușii principale
a bisericii din satul Mănăstioara, de lângă orașul Siret, județul Suceava, cu ocazia lucrărilor de
restaurare și consolidare. Salba a intrat în posesia Muzeului Bucovinei din Suceava în același an
(Dejan 2012 25-32).
15 Un articol relativ recent despre impactul negativ al măsurilor luate de regimul comunist
asupra patrimoniului cultural deținut de mănăstirile din Republica Moldova, precum și câteva
aspecte ale importanței recuperării acestuia vezi Condraticova 2015 251-266.
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prin structura lor, pandantivul ex-voto, ce reprezintă un sân. Alegerea cu atenție a
monedelor care compun coroana IV-a adaugă un plus de valoare piesei centrale, ca o
compensare a faptului că acesta a fost modelat din argint. De fapt, valoarea piesei
centrale, medalionul, este de natură personală, intimă, emoțională. Acesta este simbolul
văzut al actului de mulțumire pentru darul primit de la Dumnezeu, dar care nu poate fi
cumpărat cu bani: sănătatea. Nu avem informații despre boala de care suferea
depunătorul, dar cu siguranță vindecarea acesteia a fost motivul depunerii salbei în
biserică. Specificul feminin al motivului central al salbei, și punerea lui în evidență,
alegerea și aranjarea pieselor care compun ansamblul, se constituie în argumente pentru
identificarea depunătorului ca fiind membră a comunității de negustori, cel mai probabil
educați și înstăriți, care au susținut prin daniile lor biserica Sfânta Treime Dudești.
Coordonatele cronologice oferite de monede, ca și ansamblul în sine, pledează pentru
încadrarea acestuia în peisajul primei jumătăți a secolului al XIX-lea, atunci când obiecte
similare, mai bogate, făceau parte din costumul aristocrației feminine din Țara
Românească (Beldiman 2012 251-266) 16.
Având în vedere pandantivul care, aparent, se constituie în motivul central al
salbei, reprezentarea unui sân pe acesta și încadrarea lui cu monede de aur, atent alese,
putem presupune că această salbă a fost ea însăși un dar ex-voto. Cel mai probabil,
ansamblul a fost agățat la o icoană a Maicii Domnului expusă în biserica parohială, în
semn de mulțumire pentru o vindecare miraculoasă 17.
De altfel, în România, mai ales în mediul creștin-ortodox, pot fi văzute și astăzi
icoane ale Preacuratei care au atașate salbe sau medalioane ex-voto (icoanele Maicii
Domnului de la Mănăstirea Căldărușani, Ilfov; „Siriaca” de la Mănăstirea Ghighiu, Prahova
sau de la Mănăstirea Nămăiești, Argeș). Exemple mult mai elocvente pot fi văzute în
Muntele Athos, Grecia (icoanele Maicii Domnului: „Portaitisa/Portărița” de la Mănăstirea
Iviron sau „Paramitia” de la Mănăstirea Vatoped etc.). De asemenea, arta populară
românească a imortalizat icoanele cu salbe în reprezentări pictate pe sticlă ale Maicii
Domnului „cu salbe”, majoritatea acestor reprezentări fiind datate în prima jumătate a
secolului al XIX-lea18. O reprezentare insolită, de data aceasta pe lemn, o reprezintă icoana
Maicii Domnului pictată cu salbă din biserica cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și
Gavriil, localitatea Groși, Neamț, în apropiere de Târgu Neamț (Bălinișteanu doxologia).
Analizarea și reconstituirea Salbei de monede vechi din patrimoniul
Arhiepiscopiei Bucureștilor (Patriarhia Română) în cadrul studiului de față reprezintă,
în primul rând un act reparatoriu față de una dintre bisericile bucureștene demolate
„peste noapte” de regimul comunist în anii 80 ai secolului trecut. De asemenea,
demersul se constituie într-un act de reîntregire a etosului bucureștean din veacul al
XIX-lea, o altă țintă a unui regim care a dorit să rescrie dacă nu toată, măcar o parte din
istoria românilor.

16 Salbele alcătuite din monedă otomană sunt cunoscute și sub numele de salbe mahmudiene
sau salbe altîn/monisto. Acestea erau un accesoriu comun populațiilor spațiului balcanic:
români (Țara Românească și Moldova/Basarabia, bulgari sau găgăuzi, care purtau astfel de
podoabe ca simbol al stării socio-economice a deținătorului (Condraticova 2014 177-190).
17 Obiceiul de a oferi astfel de salbe este atestat pentru icoanele Maicii Domnului (Beldiman
2012 143). În biserica mănăstirii Hâncu din Basarabia, în anul 1817 sunt menționate două salbe
la icoana Maicii Domnului (Condraticova 2013 149-156).
18 O căutare pe clasate.cimec.ro relevă câteva icoane pe sticlă ale Maicii Domnului cu pruncul
Iisus, înfățișată cu salbe la gât (colecțiile: Muzeul Național Brașov nr. inv. E 86, E 1442, E 1456,
E 1531; Muzeul Național al Unirii – Alba Iulia: nr. inv. E 18081; Academia Română – București:
nr. inv. 1672 etc.).
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A MEDAL SERIES WITH THE DEPICTION OF
THE GREEK REVOLUTION FROM THE COLLECTIONS OF
THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA
Christianna Nikoloudi, Konstantinos Mastorogiannis 
Abstract
This article presents a few medals related to the Greek Revolution from
the collection of the National History Museum of Romania. All of them are the
work of the Austrian engraver and medalist Konrad Lange, which, in 1836, was
the author of a series, which comprised twelve medals created in honor of the
Greek Independence.
Key words: medals, Greek War of Independence, Konrad Lange, collection.

This year the Hellenic Republic celebrated 200 years of Independence and as a
tribute to this special anniversary we will present some medals, struck almost two centuries
ago, depicting this exact topic. In 1836, on the occasion of the wedding of King Otho to
Queen Amalia, the Viennese artist Konrad Lange (1809-1856) designed twelve medals
dedicated to the Greek Revolution (1821). These medals depict symbolic representations of
the struggle for Independence and significant people who led the national liberation
movement like: Georgios Kountouriotis, Archbishop Germanos, Petros Mavromichalis,
Alexander Mavrokordatos, Theodoros Kolokotronis, Markos Botsaris, Andreas Miaoulis,
Ioannis Kolettis, Spiridon Trikoupis, Ioannis Kapodistrias, Nikitas Stamatopoulos, Prince
Otto – the later King Otto, and his wife Amalia of Oldenburg.
In the Coin Room of the National History Museum of Romania from Bucharest,
amongst a great collection of medals and coins, all of these twelve medals can be found
and are presented in the following catalogue.
CATALOGUE
1. Inv. no. 323592 (Pl. 1, Fig. 1)
Bronze, 44.15 mm, 43.04 g
Archbishop Germanos
Ob. The archbishop Palaion Patron Germanos and the inscription “ΓΕΡΜΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ” (GERMANOS, ARCHBISHΟP PATRAS’).
Rv. The inauguration in Ayia Lavra is illustrated along with the inscription “ΘΕΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ” (GOD OF MY FATHER AND ERECT HIM) and
“ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 ΜΑΡΤ. 1821” (KALAVRYTA MARCH 25TH, 1821).
Palaion Patron Germanos (1771-1826) was an archbishop, the Metropolitan
Bishop of Old Patras (Palaion Patron) and a leading personality of the Greek Revolution.
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In November of 1818 he also became a member of the Society of Friends (Filiki Eteria).
He helped the preparation of the Revolution and firstly thought that it was too early to
start the events on the beginning of 1821, but when he realized that the Ottomans
suspected the preparations, he called a conference to gain some time. March 25th was
about to be the first day of the Revolution but there were some incidents against Turks
before that day. In that day, Palaion Patron Germanos raised the flag of the Revolution
and he preached the beginning at the monastery of Ayia Lavra, which was a significant
spot. That movement was the start of the attainment of Greek Independence.
The museum has another example of the medal: inv. no. 324076, gilt bronze,
44.1 mm, 40.07 g.
2. Inv. no. 323593 (Pl. 1, Fig. 2)
Bronze, 44.25 mm, 53.47 g
Petros Mavromichalis
Ob. Petros Mavromichalis, also known as Petrobey, is represented along with the inscription “ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ” (PETROS MAVROMICHALIS
GENERAL).
Rv. Symbolism for the deliverance of Tripoli; two Greek fighters help Greece to stand
up again. On the upper part, there is the inscription “Ο ΔΕ ΘΕΟΣ ΕΓΕΙΤΟ ΑΥΤΩΝ”
(GOD IS LEADING THEM) and on the lower part “ΤΡΙΠΟΛΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡ. 1821”
(TRIPOLIS 23 SEPTEMBR. 1821).
Petros Mavromichalis (1765-1848) was a Greek general, politician, and the
leader of the Maniot people during the first half of the 19th century. His family is well
known for leading several revolts against the Ottoman Empire. He was the one who
raised his war flag in Areopolis (city in Laconia), on March 17, 1821, signaling the start
of the Greek War of Independence.
3. Inv. no. 323594 (Pl. 1, Fig.3)
Bronze, 44.65 mm, 51.3 g
Alexandros Mavrokordatos
Ob. Alexandros Mavrokordatos, member of the family of Phanariotes is depicted with
the inscription of his name “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ” (ALEXANDROS
MAVROKORDATOS).
Rv. In memoriam of the assembly of Epidaurus, three figures (military, civilian, priest)
are holding hands. Above them there is the inscription “ΚΑΙ ΕΣΕΣΘΕ ΜΟΙ ΕΙΣ ΛΑΟΝ
ΚΑΙ ΕΣΟΜΑΙ ΥΜΙΝ ΕΙΣ ΘΕΟΝ” (AND YOU WILL BE MY PEOPLE, AND I WILL BE
YOUR GOD) and on the bottom “ΕΠΙΔΑΥΡ. 1. ΙΑΝΝ. 1822” (EPIDAVR. 1. IANN. 1822).
Alexandros Mavrokordatos (1791-1865) was a Greek statesman, diplomat, and
politician. He was a member of the Filiki Eteria and a leading figure of the War of
Independence in 1821. At the moment of the outbreak, he was living in Pisa and
immediately came back to Greece. In January 1822, he was elected as the “President of
the Executive” by the First National Assembly at Epidaurus. He was also the author of
the first Greek constitution and became the new national leader.
4. Inv. no. 3232595 (Pl. 1, Fig. 4)
Bronze, 44.3 mm, 49 g
Theodoros Kolokotronis and Nikitaras Stamatopoulos
Ob. Theodoros Kolokotronis and Nikitas Stamatopoulos (Nikitaras) along with the inscription
“ΘΕΟΔΩΡ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
212

A Medal Series with the Depiction of the Greek Revolution from the Collections of the National…

ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ” (THEODOR. KOLOKOTRONIS SUPREME COMMANDER K. NIKITAS
STAMATOPOULOS GENERAL).
Rv. A Greek fighter killing a Turk after getting him of his horse and the inscription
“ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΔΥΝΑΤΗ” (ENCROATCH HIM, MY STRONG
SOUL) and “ΝΕΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣ. 1822” (NEMEA AUGUS. 1822).
Kolokotronis (1770-1843) and Nikitaras (c. 1784-1849) were two of the most
important personalities of the Greek Revolution against the Ottoman Empire. The first
was the commander in chief and leader of the Revolution. In 1818, he became a member
of the Society of Friends (Filiki Eteria) and when the revolution started, he participated in
several military operations, like the battles of Valtetsi, Tripolitsa and Thervenakia. The
second was one of the leaders of the Revolution and he was a leading person from the
first battle of Valtetsi. He was given the nickname the Turk-slayer because in the battle of
Ano Tholiana, he led a small force of 450 Greek soldiers which killed thousands of Turks.
He fought in lots of battles until Greece was independent.
The museum has another example of the medal: inv. no. 324074, gilt bronze,
44.1 mm, 43.11 g.
5. Inv. no. 323596 (Pl. 2; Fig. 5)
Bronze, 44.35 mm, 40.47 g
Markos Botzaris
Ob. Markos Botsaris along with the inscription of his name “ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΤΖΑΡΗΣ”
(MARKOS BOTZARIS).
Rv. Symbolism for the fight in Karpenisi; Greek soldier standing with a sword in his right
hand, draws back curtain with left hand to reveal two Ottoman soldiers, one standing
beside a table and the other hiding beneath it. Above them there is the inscription
“ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥ ΜΟΙ ΠΡΟΣ ΣΕ” (THE WORD OF THE LORD FROM ME TO YOU) and
beneath them “ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 12 ΑΥΓ. 1823” (KARPENISI 12 AUG. 1823).
Markos Botsaris (1788-1823) was a Greek general and hero of the Greek War of
Independence and captain of the Souliotes. He also served in the Albanian Regiment of
the French Army for eleven years and became one of the regiment’s officers. In 1815, he
returned to Epirus. Botsaris of course took part in the revolution against the Ottoman
Empire, and he was a leading figure in the fighting in Western Greece. Recognizing his
bravery, the Greek Government made him general of Western Greece. Although, this act
angered the unranked Greek chiefs, to show that he did not care for ranks, he tore apart
his military diploma. On the night of 21 August 1823, he led the attack on Karpenisi by
350 Souliotes, against approximately 4.000 Albanian troops but he was shot in the head
and killed.
6. Inv. no. 323597 (Pl. 2, Fig. 6)
Bronze, 44.65 mm, 51.33 g
Andreas Miaoulis
Ob. Andreas Miaoulis with the inscription “ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΝΑΥΑΡΧΟΣ”
(ANDREAS MIAOULIS ADMIRAL).
Rv. A Greek, in national dress, stepping out of a boat holding a torch in his right hand
and a sword on his left hand. In the background, ships are on fire, while one of them is
sailing away. Legend “ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΕΠΙ ΣΕ ΦΑΡΑΩ” (BEHOLD, I AM AGAINST THEE,
PHARAOH) and on the bottom “ΜΟΘΩΝΗ 1 ΜΑΙ. 1825” (MODON, 1 MAY 1825).
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Andreas Miaoulis (Andreas Vokos) (1765-1835) was a Greek admiral and
politician who commanded the Greek naval forces during the Greek War of
Independence. He was known as a wealthy corn trader and a merchant captain who was
also chosen to lead the naval forces of the islands when they rose against the government
of the Sultan. His contribution was extremely important for the fight, as he led the Greeks
to victory over the Turks in skirmishes off Modon, Cape Matapan, Suda, and Cape Papas.
7. Inv. no. 323598 (Pl. 2, Fig. 7)
Bronze, 44.5 mm, 48.48 g
Georgios Kountouriotis
Ob. Georgios Kountouriotis is represented, who was the President of the Provisional
Administration of Greece (December 31, 1823 - April 26, 1826). Above him, is the
inscription “ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ” (GEORG. KOYNTOYRIOTIS
PRESIDENT).
Rv. A sitting figure of a woman that represents Greece and the inscription “ΚΥΡΙΟΣ
ΕΞΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚ ΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥ” (THE LORD WHO RESCUED ME
FROM THE HAND OF THIS PHILISTINE).
Georgios Kountouriotis (1782-1858) was a boat owner and afterwards the Prime
Minister of Greece. During Kapodistrias’ rule, he was a member of the Panhellenic, a
senator, a counselor of the state and minister of the Department of the Navy. In 1848,
he was appointed as Prime Minister and ten years later, 1858, he died in Athens.
The museum has another example of the medal: inv. no. 324077, gilt bronze,
44.2 mm, 42.69 mm.
8. Inv. no. 323599 (Pl. 2, Fig. 8)
Gilt bronze, 44.7 mm, 41.3 g
Spyridon Trikoupis
Ob. Spyridon Trikoupis is depicted and alongside the inscription of his name
“ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ”.
Rv. The embodiment of Greece is illustrated providing help to a Greek fighter and his
child and the inscription “ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΙΑ ΚΑΤΑΚΑΡΠΟΣ” (MAY BE LIKEWISE
OLIVE TREES FULL OF FRUITS) and in the lower part “ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΩΝ 10 ΑΠΡΙΛ.
1826” (MESOLOGGION 12 APRIL 1826), the day of the Siege of Messolonghi.
Spyridon Trikoupis (1788-1873) entered the political path in 1824 when he was
elected as the attorney of the National Assemblies of Messolonghi and afterwards he
became a member of the Temporary Government during the Revolution. He served in the
fight for the Greek independence and he lead the movement for the foundation of
political and social structures. He served as Prime Minister of Greece, Minister of Foreign
Affairs, and as the Greek ambassador to London.
The museum has another example of the medal: inv. no. 324075, gilt bronze, 44
mm, 43.6 mm.
9. Inv. no. 323600 (Pl. 3, Fig. 9)
Bronze, 44.74 mm, 50.96 g
Ioannis Kolettis
Ob. Ioannis Kolettis alongside the inscription with his name “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ”
(IOANNIS KOLETTIS).
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Rv. Ioannis Kolettis standing and holding a sword in his right hand raised above his
head, between two Ottoman soldiers who are on the floor. It’s a symbolism for the
victory in the battle of Karystos in Euboea.
Ioannis Kolettis was a doctor and a politician who played a significant role in
Greek affairs from the Greek War of Independence through the early years of the Greek
Kingdom, including as ambassador to France and serving twice as Prime Minister. In
1813, he settled in Ioannina, where he served as a doctor and later became the personal
doctor of Ali Pasa’s son. He left Ioannina for Syrrako in March 1821 when he entered
Filiki Eteria. Kolettis was the leader of the pro-French party and in January 1822 he
became Minister of Internal Affairs, while in 1823 he managed to remove the Turkish
troops off the island of Euboea.
10. Inv. no. 323601 (Pl. 3, Fig. 10)
Bronze, 44.7 mm, 47.91 g
Prince Otto of Bavaria
Ob. Prince Otto is illustrated and above him there is the inscription “ΟΘΩΝ ΠΡΙΓΚΗΨ
ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ” (OTHON PRINCE OF BAVARIA).
Rv. The handing of the crown from Miaoulis, Botsaris and Plapoutas. The inscription of
the reverse is “ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΛΗΜ Ο ΕΣΤΙ ΒΑΣΙΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ” (KING SALEM THE
KING OF PEACE) and on the lower part there is “ΜΟΝΑΧΟN 3 ΟΚΤ. 1832” (MUNICH
3 OCT. 1832).
In 1832, Prince Otto of Bavaria (1815-1867) was elected by the three Great Forces
(England, French, Russia) as king of Greece. A year later, he arrived in Nafplio, the
temporary capital of the newborn Greek state, alongside 3500 men of the Royal Bavarian
Auxiliary Corps which would replace the French army that remained in Greece. Until he
was 18, the Regency was in charge and even when he became an adult, he kept the
Bavarian Generals which were members of the Regency. During his first years of rule, he
followed an authoritarian practice, and this led to a general dissatisfaction. Consequently,
on September 3, 1843 there was a military uprising against him led by Kallergis and
Makriyianis, known as “The Revolution of September 3rd”. After this event he appointed a
political person as Prime Minister, he announced elections and made the Bavarian
Generals leave. From that moment and until his dethroning (1862) he ruled according to
the Constitution. After a series of events, like the Rebellion of October 1862, King Otto
was exiled from the country. He died in exile at Bamberg, on July 26, 1867.
The museum has another example of the medal: inv. no. 324073, gilt bronze,
44.2 mm, 47.09 g.
11. Inv. no. 323602 (Pl. 3, Fig. 11)
Bronze, 44.1 mm, 50.26 g
King Otto and Queen Amalia
Ob. King Otto and Queen Amalia as bride with the inscription of their names “ΟΘΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ” (OTHON KING AND AMALIA QUEEN)
Rv. Crowned mantle with the coat of arms of Greece and Oldenburg with the legend “ΕΝ
ΔΕ ΕΙΡΗΝΕΙ ΚΕΚΛΗΚΕΝ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ” (GOD GAVE US PEACE) and “ΟΛΔΕΝΒ. ΤΗ
10 ΝΟΕΜΒ. 1836” (OLDENB. THE 10 NOVEMB. 1836).
Amalia of Oldenburg (1818-1875) was queen of Greece from 1836 to 1862 as
spouse of King Otto. She acted as Regent of Greece twice when Otto was out of the

215

Christianna Nikoloudi, Konstantinos Mastorogiannis

country. She was born a Duchess of Oldenburg and she arrived in Greece in 1837 where
at first, she was loved by the Greeks but when she got involved in politics, she became
the target of harsh attacks. She was expelled from Greece, with Otto, in 1862, after an
uprising and she spent the rest of her years in exile in Bavaria.
12. Inv. no. 324072 (Pl. 3, Fig. 12)
Gilt bronze, 44.3 mm, 43.01 g
Ioannis Kapodistrias
Ob. Ioannis Kapodistrias is depicted along with the inscription “Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ” (Ι. A. KAPODISTIRIAS GOVERNOR).
Rv. The embodiments of France, England and Russia helping Greece stand up from the
ground. The inscription “Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΘ’ ΗΜΩΝ” (THE LORD OF
THE FORCES WITH US) is above them.
When the Revolution started Kapodistrias (1776-1831) had to step down from
being Minister of Foreign Affairs in Russia. In 1827, after the end of the Greek
Revolution, the National Commission of Troizina elected him as the first governor of
the Greek state and he made Nafplio the capital of the country. During his political
career, he made important changes to the state machine and his aim was to create a
legal framework and reinforce the armed forces under one general command. He also
achieved to expand the countries’ borders and to guarantee the Greek Independence.
As a governor, Kapodistrias faced a number of problems with the local generals and
consequently he was assassinated on October 9, 1831 by the brother and the son of
Petrompeis Mavromichalis, as an answer to the latter’s imprisonment.
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Explanation of the plates
Plate 1 – Medals dedicated to the Greek Revolution in 1821: Fig. 1 - Medal with the
portrait of Archbishop Germanos; Fig. 2 - Medal with the portrait of Petros
Mavromichalis; Fig. 3 - Medal with the portrait of Alexandros Mavrokordatos; Fig. 4 Medal with the portraits of Theodoros Kolokotronis and Nikitaras Stamatopoulos.
Planșa 1 – Medalii dedicate Revoluției grecești din 1821: Fig. 1 - Medalie cu portretul
Arhiepiscopului Germanos; Fig. 2 - Medalie cu portretul lui Petros Mavromichalis;
Fig. 3 - Medalie cu portretul lui Alexandros Mavrokordatos; Fig. 4 - Medalie cu
portretele lui Theodoros Kolokotronis și Nikitaras Stamatopoulos.
Plate 2 – Medals dedicated to the Greek Revolution in 1821: Fig. 5 - Medal with the
portrait of Markos Botzaris; Fig. 6 - Medal with the portrait of Andreas Miaoulis; Fig. 7
- Medal with the portrait of Georgios Kountouriotis; Fig. 8 - Medal with the portrait of
Spyridon Trikoupis.
Planșa 2 – Medalii dedicate Revoluției grecești din 1821: Fig. 5 - Medalie cu portretul
lui Markos Botzaris; Fig. 6 - Medalie cu portretul lui Andreas Miaoulis; Fig. 7 Medalie cu portretul lui Georgios Kountouriotis; Fig. 8 - Medalie cu portretul lui
Spyridon Trikoupis.
Plate 3 – Medals dedicated to the Greek Revolution in 1821: Fig. 9 - Medal with the
portrait of Ioannis Kolettis; Fig. 10 - Medal with the portrait of Prince Otto of Bavaria;
Fig. 11 - Medal with the portraits of King Otto and Queen Amalia; Fig. 12 - Medal with
the portrait of Ioannis Kapodistrias.
Planșa 3 – Medalii dedicate Revoluției grecești din 1821: Fig. 9 - Medalie cu portretul
lui Ioannis Kolettis; Fig. 10 - Medalie cu portretul Prințului Otto of Bavaria; Fig. 11 Medalie cu portretele Regelui Otto și al Reginei Amalia; Fig. 12 - Medalie cu portretul
lui Ioannis Kapodistrias.
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UN LOT DE MONEDE DIN AUR ACHIZIȚIONAT
RECENT DE MUZEUL OLTENIEI
Radu Gabriel Dumitrescu
Abstract
The present study is intended to be a continuation of the presentation of
the „Hoard Collection” of the Museum of Oltenia by introducing in the scientific
circuit a batch of 37 gold coins purchased in 2018, which fall in the gap between
1840- 1945.
Most coins (20 pieces) are issues of the Habsburg Empire and later
Austro-Hungarian Empire, with the effigies of the emperors Ferdinand I (18351848) and Franz Joseph (1848-1916), being denominations of 1 and 4 ducats, but
also a coin of 20 francs / 8 forints.
Among the rarest coins are a 20-lire coin, issued in the name of Vittorio
Emmanuel II, from 1851, as king of Sardinia and future unifier of the Kingdom of
Italy, but especially the Romanian coins of 12.5 and 50 lei from 1906.
Key words: Museum of Oltenia, gold, The Habsburg Empire, The German
Empire, The French Republic.

Studiul de față se dorește a fi o continuare a prezentării colecției „Tezaur” a
Muzeului Olteniei (Dumitrescu 2020 309-351) prin introducerea în circuitul științific a
unui lot de 37 de monede din aur achiziționate în anul 2018 și care se încadrează din
punct de vedere cronologic în ecartul temporal 1840-1945. Independent de valoarea
intrinsecă a pieselor, care este una semnificativă, componenta numismatică este una de
netăgăduit. Cele 37 de monede sunt realizate din aur de cea mai bună calitate, de 22 și
24 k, iar greutatea lor totală se apropie de un sfert de kilogram. Totodată, trebuie
menționat faptul că Muzeul Olteniei nu deținea în colecțiile sale multe din exemplarele
acestei recente achiziții.
Cele mai multe monede (20 de piese) sunt emisiuni ale Imperiului Habsburgic și
ulterior Austro-Ungar, bătute în atelierele din Viena, Kremnitz și Alba Iulia1, cu efigiile
împăraților Ferdinand I (1835-1848) și Franz Joseph (1848-1916) fiind nominaluri de 1 și 4
ducați, dar și o monedă de 20 franci / 8 forinți. Aceste tipuri monetare s-au bucurat în
epocă de o mare popularitate. Erau considerate o valută forte prin prisma prestigiului
statului emitent, dar mai ales prin valoarea intrinsecă a aurului. Cumpărarea unor astfel de
monede a reprezentat o investiție sigură fiind transmise din generație în generație. De
altfel, astfel de exemplare se găsesc în mai multe colecții publice din țară (OberländerTârnoveanu et alii 2001 57-59, nr. 6-38; 98, nr. 9; Vîlcu et alii 2006 211, nr. 784-785).
Nu lipsește din acest lot de monede nici exponentul celebrilor „cocoșei”, cum
erau denumiți popular piesele de 20 de franci francezi.
Dintre piesele mai rare sunt de amintit o monedă de 20 de lire, emisă în numele
lui Vittorio Emmanuel al II-lea, din anul 1851, ca rege al Sardiniei și viitor unificator al
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Regatului Italiei (cat. nr. 21), dar mai ales monedele românești de 12,5 și 50 lei din anul
1906 (cat. nr. 31-32). Un exemplar al emisiunii de 50 de lei 1906 mai este cunoscut în
colecția Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova (Oberländer-Târnoveanu et
alii 2001 101, nr. 56).
O mare parte a emisiunilor de aur moderne româneşti din secolele XIX - XX au
fost demonetizate şi topite, ori s-au pierdut, fiind trimise în 1917 la Moscova, împreună
cu tezaurul Băncii Naţionale a României, care nu a mai fost restituit de autorităţile
sovietice. Datorită acestui fapt, monedele de aur româneşti sunt în realitate mult mai
rare decât ar lăsa să se întrevadă evaluările din cataloagele de licitaţie.
Emisiunea din anul 1906, care a fost comandată pentru a marca cei 40 de ani de
domnie ai regelui Carol I, a fost bătută la Bruxelles și a reprezentat ultima serie de batere
sistematică a monedelor de aur româneşti.
În toată perioada de după primul război mondial, în România a continuat folosirea
de către publicul larg a vechilor monede de aur emise de regele Carol I, a monedelor de aur
străine emise în secolul al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, precum şi a unor
emisiuni străine contemporane, din perioada interbelică, chiar dacă aurul încetase să mai
fie un mijloc de plată curent. O serie de monede de aur foarte importante şi general
acceptate, ca de exemplu, piesele de 20 de franci francezi sau elveţieni (şi echivalentul lor
din alte state), sovereign-ii britanici („lirele sterline”) sau piesele de 20 de dolari SUA erau
cotate la bursă, preţul lor în lei fluctuând. Perioadele de tulburări politice, economice şi
sociale, războaiele, revoluţiile şi vremurile de inflaţie galopantă constituiau factori
favorizanţi ai utilizării monedelor de aur, ca formă de investiţie sigură sau de păstrare
nealterată a valorii averilor, de tezaurizare.
Regimul liberal al aurului, care permitea deţinerea şi folosirea fără restricţii de
către persoanele fizice sau juridice a monedelor sau lingourilor din metal galben a luat
sfârşit în anul 1938, odată cu publicarea decretului nr. 1037/1938. Sub pretextul
pregătirii ţării pentru a face faţă înrăutăţirii situaţiei politice internaţionale şi a iminenţei
unui nou război, autorităţile au impus interdicţia de deţinere şi folosire a numerarului de
aur de către persoanele fizice, care trebuiau să le preschimbe obligatoriu la oficiile Băncii
Naţionale a României. De asemenea, folosirea monedei de aur de către persoanele
juridice a fost şi mai mult restricţionată.
Ultimele emisiuni de monede de aur româneşti datează din anul 1944 (în
realitate din prima parte a anului 1945), deşi prima dată figurează pe monede.
Este vorba de piesele fără valoare nominală, cântărind 6,55 g, bătute pentru a
comemora readucerea Ardealului de Nord în cadrul statului român, după aproape
patru ani de ocupaţie străină, în urma dictatului de la Viena. S-au pus în circulaţie
74.480 exemplare, bătute la Monetăria Statului din Bucureşti. Teoretic, măsura de
punere în circulaţie a pieselor de aur avea şi o funcţie antiinflaţionistă, prin vânzarea de
aur urmând să se resoarbă o parte din excesul de monedă de hârtie de pe piaţă. Acestea
erau explicaţiile oficiale, căci în realitate, conducerea politică şi economică a ţării a
încercat să pună la adăpost o parte a rezervelor de aur ale Băncii Naţionale a României,
de o eventuală confiscare din partea autorităţilor de ocupaţie sovietice (OberländerTârnoveanu et alii 2001 18-19).
În final dorim să evocăm „povestea” acestor monede, în contextul legilor de
confiscare a colecțiilor și a monedelor de aur inițiată de regimul comunist, care
subliniază și mai mult valoarea acestor piese și destinul pe care l-au avut.
Din relatările celor care au deținut aceste monede, pentru a putea salva măcar o
mică parte din averea care le-a fost confiscată de autorități în anii 1957-1958 (terenuri, case
și bunuri mobile la București și Calafat), tatăl lor a ascuns monedele de aur deținute de
familie înainte de a fi trimis din nou la închisoare în anii 1959-1963, fără să spună nimănui
unde sunt ținute. În ultimii ani de viață ai acestuia, el i-a dăruit fiului său, care se stabilise
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în București, monedele de aur ascunse. Acesta, la rândul său, neavând urmași, i-a dat
surorii sale cele 37 de monede care-i mai rămăseseră, pentru a se ocupa de orânduielile
creștinești după moartea sa fiind foarte bolnav. Acesta este anevoiosul drum al acestor
monede care au ajuns în cele din urmă în colecția Muzeului Olteniei în anul 2018.
Așadar această achiziție realizată de Muzeul Olteniei trebuie privită ambivalent.
Pe de o parte ca o capitalizare și investiție, iar pe de altă parte ca o recuperare a memoriei
generațiilor trecute.
CATALOG
IMPERIUL AUSTRIAC
1. Ducat, Ferdinand I (1835-1848).
Datare: 1840.
Atelier: Alba Iulia.
Av. Legenda circulară: FERD I  D G  AVSTR IM[P]  HVNG  BOH  R  H  N  V.
Efigia laureată a împăratului Ferdinand I în profil spre dreapta. Sub efigie sigla
monetăriei: E. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: REX  LOMB  ET  VEN  DALM  – GAL  LOD  ILL  A  A  1840 .
În câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 97.06 %; Ag: 0.21 %; Cu: 0.80 %; Pd: 0.47 %; Si: 1.46 %.
Ax 12; D = 20 x 20.1 mm; G = 3.46 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55522.
Referințe: Herinek 1970 238, nr. 46; World Coins 2012 93, KM # 2262; Ciulavu 2020
612, nr. 2019.
2. Ducat, Ferdinand I (1835-1848).
Datare: 1848.
Atelier: Alba Iulia.
Av. Legenda circulară: FERD  I  D  G  AVSTR  IM[P]  HVNG  BOH  R  H  N  V .
Efigia laureată a împăratului Ferdinand I în profil spre dreapta. Sub efigie sigla
monetăriei: E. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: REX  LOMB  ET  VEN  DALM  – GAL  LOD  ILL  A  A  1848 .
În câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 97.37 %; Cu: 0.57 %; Pd: 0.50 %; Si: 1.55 %.
Ax 12; D = 20.1 mm; G = 3.45 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55523.
Referințe: Herinek 1970 238, nr. 54; World Coins 2012 93, KM # 2262; Ciulavu 2020
624, nr. 2104.
3. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1860.
Atelier: Viena.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Sub efigie sigla monetăriei:
A. Cerc perlat exterior.

223

Radu Gabriel Dumitrescu

Rv. Legenda circulară: HVNG  BOH  LOMB  ET  VEN  – GAL  LOD  ILL  REX A  A 
1860. În câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob
cruciger; pe piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.88 %; Ag: 0.18 %; Cu: 0.74 %; Pd: 0.50 %; Si: 1.69 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.48 g.
Nr. inv. I 55524.
Referințe: Herinek 1970 255, nr. 105; World Coins 2012, p. 93, KM # 2264.
4. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1861.
Atelier: Alba Iulia.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Sub efigie sigla monetăriei:
[E]. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNG  BOH  LOMB  ET  VEN  – GAL  LOD  ILL  REX A 
A  1861. În câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob
cruciger; pe piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.63 %; Ag: 0.54 %; Cu: 0.25 %; Pd: 0.46 %; Si: 2.12 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.42 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55529.
Referințe: Herinek 1970 255, nr. 118; World Coins 2012, p. 93, KM # 2264; Ciulavu
2020 647-648, nr. 2262.
IMPERIUL AUSTRO-UNGAR
AUSTRIA
5. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1867
Atelier: Alba Iulia.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Sub efigie sigla monetăriei:
E. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1867. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.79 %; Ag: 0.23 %; Cu: 0.80 %; Pd: 0.54 %; Si: 1.63 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.47 g.
Nr. inv. I 55526.
Referințe: Herinek 1970 255, nr. 140; World Coins 2012, p. 93, KM # 2266; Ciulavu
2020 659, nr. 2340.
6. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1877
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  [AV]STRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1877. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.40 %; Ag: 0.23 %; Cu: 0.79 %; Zn: 0.36 %; Pd: 0.51 %; Si: 1.71 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.43 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55527.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 146; World Coins 2012, p. 93, KM # 2267.
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7. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1881.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  A[VS]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1881. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.75 %; Ag: 0.13 %; Cu: 0.39 %; Zn: 0.41 %; Pd: 0.44 %; Si: 1.88 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.45 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55525.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 150; World Coins 2012, p. 93, KM # 2267.
8. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1883.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1883. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 97.01 %; Ag: 0.18 %; Cu: 0.22 %; Zn: 0.32 %; Pd: 0.47 %; Si: 1.79 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.47 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55530.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 152; World Coins 2012, p. 93, KM # 2267.
9. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1884.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AV[S]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1884. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.88 %; Ag: 0.18 %; Cu: 0.48 %; Zn: 0.34 %; Pd: 0.47 %; Si: 1.66 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.48 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55531.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 153; World Coins 2012, p. 93, KM # 2267.
10. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1893.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVS[T]RIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1893. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.81 %; Ag: 0.20 %; Cu: 0.55 %; Zn: 0.31 %; Pd: 0.46 %; Si: 1.66 %.
Ax 11; D = 20 mm; G = 3.30 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55528.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 162; World Coins 2012, p. 93, KM # 2267.
11. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1905.
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Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1905. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.37 %; Ag: 0.12 %; Cu: 0.71 %; Zn: 0.35 %; Pd: 0.48 %; Si: 1.97 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.38 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55532.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 174; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
12. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1906.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1906. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.59 %; Ag: 0.15 %; Cu: 0.86 %; Zn: 0.30 %; Pd: 0.47 %; Si: 1.64 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.29 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55533.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 175; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
13. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1906.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AV[S]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1906. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.71 %; Ag: 0.22 %; Cu: 0.55 %; Pd: 0.46 %; Si: 1.70 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.28 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55534.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 175; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
14. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1910.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  A[V]STRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1910. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.45 %; Ag: 0.30 %; Cu: 0.80 %; Zn: 0.31 %; Pd: 0.48 %; Si: 1.64 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.41 g. (Perforată și tortiță adăugată).
Nr. inv. I 55535.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 179; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
15. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1912.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  A[VS]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
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Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1912. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe
piept stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.89 %; Ag: 0.20 %; Cu: 0.49 %; Zn: 0.42 %; Pd: 0.44 %; Si: 1.56 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.46 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55536.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 181; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
16. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1912.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  A[VS]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1912. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe piept
stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.69 %; Ag: 0.18 %; Cu: 0.63 %; Zn: 0.39 %; Si: 1.62 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.49 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55537.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 181; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
17. Ducat, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1913.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  A[VS]TRIAE IMPERATOR. Efigia
laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1913. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe piept
stema Habsburg-Lothringen. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.94 %; Ag: 0.08 %; Cu: 0.86 %; Si: 1.66 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 3.38 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55538.
Referințe: Herinek 1970 256, nr. 181; World Coins 2016, p. 132, KM # 2267.
18. 4 ducați, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1900.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Bustul
laureat al împăratului Franz Joseph, spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1900. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe piept
stema Habsburg-Lothringen. În partea de jos este inscripționată valoarea nominală. Cerc
perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.69 %; Ag: 0.14 %; Cu: 0.77 %; Zn: 0.30 %; Pd: 0.44 %; Si: 1.65 %.
Ax 12; D = 40 mm; G = 13.84 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55502.
Referințe: Herinek 1970 254, nr. 55; World Coins 2012 94, KM # 2276.
19. 4 ducați, Franz Joseph I (1848-1916).
Datare: 1913.
Av. Legenda circulară: FRANC  IOS  I  D  G  AVSTRIAE IMPERATOR. Bustul
laureat al împăratului Franz Joseph, spre dreapta. Cerc perlat exterior.
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Rv. Legenda circulară: HVNGAR  BOHEM  GAL  – LOD  ILL  REX A  A  1913. În
câmp, acvila bicefală încoronată, ținând în gheare spadă, sceptru și glob cruciger; pe piept
stema Habsburg-Lothringen. În partea de jos este inscripționată valoarea nominală. Cerc
perlat exterior.
Compoziție: Au: 96.89 %; Ag: 0.10 %; Cu: 0.86 %; Pd: 0.48 %; Si: 1.67 %.
Ax 12; D = 40 mm; G = 13.92 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55503.
Referințe: Herinek 1970 254, nr. 68; World Coins 2016 132, KM # 2276.
UNGARIA
20. 20 franci / 8 forinți, Franz Joseph I (1848-1916)
Datare: 1889.
Atelier: Kremnitz.
Gravori: Josef Tautenhayn, Carl Gerl.
Av. Legenda circulară: FERENCZ JÖZSEF I  K  A  CS  ÉS M  H  S  D  O  AP  KIR.
Efigia laureată a împăratului Franz Joseph în profil spre dreapta. Sub efigie sigla
monetăriei: K  B . Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: MAGYAR KIRÁLYSÁC ⁕ 1889 ⁕. Stema maghiară având de o
parte și de alta valoarea nominală: 20/ Fr · – 8/ Frt ·. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 90.60 %; Ag: 0.36 %; Cu: 6.36 %; Zn: 0.33 %; Pd: 0.41 %; Si: 1.94 %.
Ax 12; D = 21 mm; G = 6.44 g.
Nr. inv. I 55521.
Referințe: Huszár 1979 304, nr. 2117; World Coins 2012 596, KM # 467.
REGATUL SARDINIEI
21. 20 lire, Vittorio Emmanuel al II-lea (1849-1861).
Datare: 1851.
Atelier: Torino.
Maestrul monetăriei: Tommaso Battilana.
Gravor: Giuseppe Ferraris.
Av. Legenda circulară: VICTORIVS EMMANVEL II  D  G  REX SARD  CYP  ET
HIER  1851. Efigia regelui Victor Emanuel al II-lea în profil spre stânga. Sub efigie: F ·.
Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: DVX SAB  GENVAE ET MONTISF  PRINC  PED  &. Scutul
încoronat al Casei de Savoia între două ramuri de lauri, având în partea de jos valoarea
nominală: L  20. În partea stângă a acesteia simbolurile monetăriei și maestrului
monetar: cap de vultur și scut având în centru litera B.
Compoziție: Au: 88.37 %; Ag: 1.19 %; Cu: 7.75 %; Zn: 0.30 %; Pd: 0.40 %; Si: 1.99 %.
Ax 6; D = 21 mm; G = 6.41 g.
Nr. inv. I 55516.
Referințe: World Coins 2012 838, KM # 146.1.
REGATUL ITALIEI
22. 20 lire, Vittorio Emmanuel al II-lea (1861-1878).
Datare: 1865.
Atelier: Torino.
Gravor: Giuseppe Ferraris.
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Av. Legenda circulară: VITTORIO EMMANUEL II 1865. Efigia regelui Victor Emanuel
al II-lea în profil spre stânga. Sub efigie: FERRARIS. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: REGNO D'ITALIA. Scutul încoronat al Casei de Savoia între
două ramuri de lauri, având în partea de jos valoarea nominală: L · 20. De o parte și de
alta a acesteia inițialele monetăriei: T – BN (în monogramă). Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 90.14 %; Ag: 0.38 %; Cu: 7.10 %; Zn: 0.31 %; Pd: 0.41 %; Si: 1.65 %.
Ax 6; D = 21 mm; G = 6.42 g.
Nr. inv. I 55517.
Referințe: World Coins 2012 848, KM # 10.1.
IMPERIUL GERMAN
23. 20 mărci, Wilhelm I (1871-1888).
Datare: 1888.
Atelier: Berlin.
Av. Legenda circulară: WILHELM DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN. Efigia
împăratului Wilhelm I în profil spre dreapta. Sub efigie, sigla A. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: DEUTSCHES REICH 1888 ¤ 20 MARK ¤. Stema Imperiului
German, vulturul imperial cu coroană. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 87.99 %; Ag: 0.53 %; Cu: 9.27 %; Zn: 0.46 %; Pd: 0.32 %; Si: 1.55 %.
Ax 12; D = 22.5 x 22.4 mm; G = 7,95 g.
Nr. inv. I 55512.
Referințe: World Coins 2012 472, KM # 505.
24. 20 mărci, Wilhelm al II-lea (1888-1918).
Datare: 1896.
Atelier: Berlin.
Av. Legenda circulară: WILHELM II DEUTSCHER KAISER KÖNIG V. PREUSSEN.
Efigia împăratului Wilhelm al II-lea în profil spre dreapta. Sub efigie, sigla A. Cerc
perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: DEUTSCHES REICH 1896 ¤ 20 MARK ¤. Stema Imperiului
German, vulturul imperial cu coroană. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 87.55 %; Ag: 0.33 %; Cu: 9.80 %; Zn: 0.34 %; Pd: 0.32 %; Si: 1.64 %.
Ax 12; D = 22.5 mm; G = 7.96 g.
Nr. inv. I 55513.
Referințe: World Coins 2012 472, KM # 521.
MAREA BRITANIE
25. 1 sovereign, Victoria (1837-1901).
Datare: 1888.
Atelier: Londra.
Gravori: Joseph Edgar Boehm, Benedetto Pistrucci.
Av. Legenda circulară: VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D :. Bustul încoronat și
voalat al reginei Victoria, în profil spre stânga. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. În exergă, inițialele gravorului B. P. și anul
1888. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 88.96 %; Ag: 1.07 %; Cu: 7.40 %; Zn: 0.26 %; Pd: 0.41 %; Si: 1.92 %.
Ax 12; D = 22 mm; G = 7.93 g.
Nr. inv. I 55508.
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Referințe: World Coins 2012 550, KM # 767.
26. 1 sovereign, Victoria (1837-1901).
Datare: 1889.
Atelier: Londra.
Gravori: Joseph Edgar Boehm, Benedetto Pistrucci.
Av. Legenda circulară: VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D :. Bustul încoronat și
voalat al reginei Victoria, în profil spre stânga. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. În exergă, inițialele gravorului B. P. și anul
1889. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 88.62 %; Ag: 0.29 %; Cu: 8.54 %; Zn: 0.25 %; Pd: 0.35 %; Si: 1.94 %.
Ax 12; D = 22 mm; G = 7.95 g.
Nr. inv. I 55507.
Referințe: World Coins 2012 550, KM # 767.
27. 1 sovereign, Victoria (1837-1901).
Datare: 1890.
Atelier: Sydney.
Gravori: Joseph Edgar Boehm, Benedetto Pistrucci
Av. Legenda circulară: VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D :. Bustul încoronat și
voalat al reginei Victoria, în profil spre stânga. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, sub care se află sigla monetăriei: S. În exergă,
inițialele gravorului B. P. și anul 1890. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 89.38 %; Ag: 0.47 %; Cu: 7.76 %; Zn: 0.34 %; Pd: 0.35 %; Si: 1.69 %.
Ax 12; D = 22 mm; G = 7.95 g.
Nr. inv. I 55506.
Referințe: World Coins 2012 58, KM # 10.
28. 1 sovereign, Victoria (1837-1901).
Datare: 1893.
Atelier: Sydney.
Gravori: Thomas Brock, Benedetto Pistrucci.
Av. Legenda circulară: VICTORIA D : G : BRITT : REG : F : D :. Bustul încoronat și
voalat al reginei Victoria, în profil spre stânga. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul, sub care se află sigla monetăriei: S. În exergă,
inițialele gravorului B. P. și anul 1893. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 89.37 %; Ag: 0.41 %; Cu: 7.84 %; Zn: 0.44 %; Pd: 0.36 %; Si: 1.59 %.
Ax 12; D = 22 mm; G = 7.98 g.
Nr. inv. I 55509.
Referințe: World Coins 2012 59, KM # 13.
29. 1 sovereign, Eduard al VII-lea (1901-1910).
Datare: 1909.
Atelier: Londra.
Gravori: George William de Saulles, Benedetto Pistrucci.
Av. Legenda circulară: EDWARDVS VII D : G : BRITT : OMN : REX F : D : IND : IMP :.
Efigia regelui Eduard al VII-lea, în profil spre dreapta. Sub efigie inițialele gravorului:
DeS. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. În exergă, inițialele gravorului B. P. și anul
1909. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 89.26 %; Ag: 0.35 %; Cu: 8.08 %; Zn: 0.31 %; Pd: 0.39 %; Si: 1.60 %.
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Ax 12; D = 22 mm; G = 7.96 g.
Nr. inv. I 55510.
Referințe: World Coins 2016 1008, KM # 805.
30. 1 sovereign, Eduard al VII-lea (1901-1910).
Datare: 1910.
Atelier: Londra.
Gravori: George William de Saulles, Benedetto Pistrucci.
Av. Legenda circulară: EDWARDVS VII D  G : BRITT : OMN : REX F : D : IND : IMP :.
Efigia regelui Eduard al VII-lea, în profil spre dreapta. Sub efigie inițialele gravorului:
DeS. Cerc perlat exterior.
Rv. Sfântul Gheorghe ucigând balaurul. În exergă, inițialele gravorului B. P. și anul
1910. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 89.25 %; Ag: 0.10 %; Cu: 8.26 %; Zn: 0.36 %; Pd: 0.38 %; Si: 1.65 %.
Ax 12; D = 22 mm; G = 7.99 g.
Nr. inv. I 55511.
Referințe: World Coins 2016 1008, KM # 805.
REGATUL ROMÂNIEI
31. 12 – 1/2 lei, Carol I (1866-1914).
Datare: 1906.
Atelier: Bruxelles.
Gravor: Alfons Michaux.
Av. Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI  1866-1906. Bustul regelui
Carol I, în uniformă militară, spre stânga. Deasupra umărului drept: A. MICHAUX. Cerc
perlat exterior.
Rv. Legenda în partea de jos: 12 1/2 LEI. Vultur cu crucea în cioc și coroană pe cap
ținând sceptru și sabie peste panglica cu deviza PRIN STATORNICIE LA ISBINDA. Cerc
perlat exterior.
Compoziție: Au: 87.42 %; Ag: 7.81 %; Cu: 1.92 %; Zn: 0.15 %; Fe: 0.71 %; Ti: 0.33 %;
Pd: 0.37 %; Si: 1.03 %.
Ax 12; D = 20 mm; G = 4.01 g.
Nr. inv. I 55505.
Referințe: MBR 263, nr. 76; World Coins 2016 1820, KM # 36.
32. 50 lei, Carol I (1866-1914).
Datare: 1906.
Atelier: Bruxelles.
Gravor: Alfons Michaux.
Av. Legenda circulară: CAROL I REGE AL ROMANIEI  1866-1906. Bustul regelui
Carol I, spre stânga. Deasupra umărului stâng: A. MICHAUX. Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: CAROL I DOMNUL ROMANIEI  50 LEI. Regele Carol I, călare,
spre dreapta. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 88.15 %; Ag: 7.86 %; Cu: 1.15 %; Zn: 0.25 %; Sn: 0.12 %; Hg: 0.51 %;
Pd: 0.33 %; Si: 1.64 %.
Ax 12; D = 35 mm; G = 15.93 g. (Perforată).
Nr. inv. I 55504.
Referințe: MBR 264, nr. 82; World Coins 2016 1820, KM # 39.

231

Radu Gabriel Dumitrescu

33. Moneda-medalie „Ardealul Nostru”, Mihai I (1940-1947).
Datare: 1945.
Atelier: București.
Gravori: Haralambie Ionescu, Ioana Bassarab, Ștefan Iordan.
Av. Legenda circulară: ARDEALUL NOSTRU  1601 - 1918 - 1944 . Efigiile regilor
Mihai I și Ferdinand I, ambii purtând casca de război şi a lui Mihai Viteazul, purtând
căciula caracteristică voievodală. Efigiile sunt în profil, suprapuse şi îndreptate înspre
stânga. Portretele sunt încadrate într-un cerc subțire în relief.
Rv. Capul acvilei heraldice din stema țării, având în partea de jos scris textul
ROMANIA. De jur împrejur sunt reprezentate stemele celor 11 județe din Transilvania
de Nord, redobândite în anul 1944: Trei Scaune, Năsăud, Odorhei, Cluj, Satu Mare,
Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș, Ciuc şi Someș.
Compoziție: Au: 87.26 %; Ag: 0.25 %; Cu: 10.13 %; Zn: 0.34 %; Pd: 0.25 %; Si: 1.62 %.
Ax 12; D = 21 mm; G = 6.55 g.
Nr. inv. I 55518.
Referințe: Schäffer, Stambuliu 2009 401.
34. Ca mai sus.
Compoziție: Au: 87.63 %; Ag: 0.31 %; Cu: 9.76 %; Zn: 0.34 %; Pd: 0.41 %; Si: 1.55 %.
Ax 12; D = 21 mm; G = 6.55 g.
Nr. inv. I 55519.
Referințe: Schäffer, Stambuliu 2009 401.
35. Ca mai sus.
Compoziție: Au: 87.48 %; Ag: 0.32 %; Cu: 10.02 %; Zn: 0.28 %; Pd: 0.36 %; Si: 1.53 %.
Ax 12; D = 21 mm; G = 6.52 g.
Nr. inv. I 55520.
Referințe: Schäffer, Stambuliu 2009 401.
REPUBLICA FRANCEZĂ
36. 20 franci.
Datare: 1907.
Atelier: Paris.
Gravor: Jules-Clément Chaplain.
Av. Legenda circulară: REPUBLIQUE – FRANÇAISE . Efigia laureată a Mariannei,
simbolul național al Franței, purtând o bonetă frigiană, în profil spre dreapta. În partea
dreaptă, jos, este inscripționat numele gravorului pe două rânduri: J. C./ CHAPLAIN.
Cerc perlat exterior.
Rv. Legenda circulară: LIBERTE  EGALITE  FRATERNITE . Cocoșul galic în profil
spre stânga, mergând pe o pajiște de flori, iar de o parte și de alta: 20 – Fcs. În exergă
anul 1907. Cerc perlat exterior.
Compoziție: Au: 87.99 %; Ag: 0.14 %; Cu: 9.59 %; Zn: 0.29 %; Pd: 0.39 %; Si: 1.61 %.
Ax 6; D = 21 mm; G = 6.43 g.
Nr. inv. I 55515.
Referințe: World Coins 2016 817, KM # 857.
STATELE UNITE ALE AMERICII
37. 5 dolari.
Datare: 1911.
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Un lot de monede din aur achiziționat recent de Muzeul Olteniei

Gravor: Bela Lyon Pratt.
Av. Legenda în partea de sus: LIBERTY. Cap de indian în profil spre stânga, încadrat de
treisprezece stele cu cinci colțuri (șase în față și șapte în spate). Sub efigie inițialele
gravorului: B. L. P. În partea de jos anul 1911.
Rv. Legenda de o parte și de alta a unui vultur așezat pe o ramură: E / PLURIBUS /
UNUM / – IN/ GOD / WE / TRUST. În partea de sus legenda: UNITED  STATES  OF 
AMERICA. În partea de jos: FIVE  DOLLARS.
Compoziție: Au: 86.69 %; Cu: 10.96 %; Zn: 0.30 %; Pd: 0.34 %; Si: 1.71 %.
Ax 12; D = 21.5 x 21.2 mm; G = 8.36 g.
Nr. inv. I 55514.
Referințe: World Coins 2016 2242, KM # 129.
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșele 1-3 – Monedele de aur numerotate conform catalogului prezentat în articol.
Plates 1-3 – The gold coins numbered according to the catalog presented in the article.
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O CORESPONDENȚĂ NUMISMATICĂ ÎN VREME DE RĂZBOI:
FRIEDRICH STEFAN ȘI VLADIMIR CLAIN-STEFANELLI
Monica Dejan, Elena-Liliana Axinte
Abstract
Without doubt the Second World War was a tremendous tragedy for
hundreds of millions humans and it destroyed so many lives that it is, even now,
impossible to count. In the middle of that massive destruction, few people had
the possibility and tried to continue their scientific works and projects. The short
correspondence between two numismatists (1940-1941), Friedrich Stefan and
Vladimir Clain-Stefanelli, proved the common interest for numismatics and the
importance to change ideas and books even in wartime.
Key words: Numismatic correspondence, 1940-1941, Friedrich Stefan,
Vladimir Clain-Stefanelli, Romania.

Acum câţiva ani, studiind arhiva ultimului director al Muzeului Bucovinei de la
Cernăuţi, Nicolai Grămadă, aflată la Filiala Judeţeană Suceava a Arhivelor Naţionale,
ne-au atras atenţia o serie de documente legate de primii ani ai carierei lui Vladimir
Clain-Stefanelli (Dejan 2014-2017 153-158), activitate mai puţin cunoscută şi umbrită
de cel de-Al Doilea Război Mondial, dar şi de remarcabila carieră a viitorului numismat
la Smithsonian Institute.
Datorită amabilităţii domnului prof. univ. dr. Hubert Emmerig, profesor la
Facultatea de Studii Culturale şi Istorice şi la Institutul de Numismatică şi Istorie
Monetară ale Universităţii din Viena, faţă de care ne exprimăm recunoştinţa şi pe această
cale, am intrat în posesia unei corespondenţe inedite 1 dintre numismatul şi colecţionarul
Friedrich Stefan (1886-1962) şi Vladimir Clain-Stefanelli (1914-1982), tânăr arheolog,
preocupat şi de numismatica oraşelor pontice, datorită cercetărilor pe care le desfăşura în
Dobrogea în anii '30 ai secolului trecut (Dejan 2014-2017 156).
Începem prin a-i prezenta pe scurt cei doi corespondenţi. Dr. Freidrich Stefan s-a
născut în anul 1886 la Svitavy (Swittau), astăzi în Cehia. Studiile universitare terminate la
Viena au fost continuate de burse la Besançon şi Paris. Ulterior, se întoarce la Viena unde
încheie un stagiul de pregătire la Cabinetul Numismatic de la Kunsthistorischen Museum
(Scherrer 2010 131). În activitatea sa numismatică a fost îndrumat de profesorul Arnold
Luschin von Ebengreuth (1841-1932), fiul lui Andreas Luschin, viitor preşedinte la Curţii
regionale de la Cernăuţi (Doblinger, Rintelen 1922 1). Activând la Universitatea din Graz,
Luschin şi Stefan au fost recunoscuţi specialişti în numismatica epocii migraţiilor şi a
emisiunilor medievale timpurii din spaţiul german. Profesorul Friedrich Stefan va continua
să predea la Universitatea din Graz numismatica şi arheologia epocii migraţiilor în deceniul
patru al secolului al XX-lea, pregătindu-şi lucrarea de habilitare cu titlul Die Rugen in
Niederdonau, ihre Geschichte, Kultur und Kunst, susţinută în iarna lui 1941/1942
(Scherrer 2010 132).
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Vladimir Clain-Stefanelli, semna la vremea corespondenţei Vladimir Clain
(Stefanelli era numele de fată al mamei sale şi îl adaugă mai târziu), s-a născut la
Cernăuţi în anul 1914, absolvind Facultatea de Litere şi Filozofie din acelaşi oraş în anul
1936, unde îşi continuă cariera ca asistent al profesorului Teofil Sauciuc-Săveanu cu
care participă la cercetărri arheologice în Dobrogea, fiind şi angajat al Muzeului
Bucovinei de la Cernăuţi. În anul 1938 îşi va susţine teza de doctorat care avea ca
subiect monedele de la Callatis (Van Winkle 1989 22, Satco, Niculică 2018 470). În anul
1938, împreună cu soţia sa Elvira-Eliza Clain-Stefanelli, pleca la Roma unde amândoi
obţinuseră pe rând câte o bursă la Academia di Romania la Roma, Vladimir Clain în
domeniul arheologie pentru perioada 1938-1940, iar Elvira Clain în domeniul istorie
modernă pentru perioada 1940-1942 (Bărbulescu, Turcuş, Damian 2012 204, 206).
Cele câteva scrisori provenind din fondul documentar Friedrich Stefan donat de
către familia acestuia Institutului de Numismatică şi Istorie Monetară de la Viena în
care se află, printre altele, un impresionant dialog epistolar între profesorul și
colecționarul din Graz şi personalităţi ştiinţifice ale epocii, în domeniul numismaticii
romane imperiale târzii şi în special al epocii migraţiilor. Corespondenţa păstrată la
Institutul de Numismatică şi Istorie Monetară al Universităţii din Viena este una
privată, totuşi aceasta nu conţine referiri la evenimente din viaţa personală sau
consideraţii cu privire la situaţia politică din epocă, singura excepţie fiind schimbul de
scrisori cu Ernst Unger (1875-1938). Prietenia lor avea în comun interesul pentru
monedele romane târzii şi imitaţiile lor barbare, dar şi colaborarea cu firma specializată
în numismatică, Leo Hamburger (Scherrer 2010 131, Komnick, Pilekić, Wigg-Wolf
2021 226). Amintim că, la începutul secolului al XX-lea, custodele Muzeului Orăşenesc
Suceava, Alfred von Peyersfeld, va apela la aceeaşi firmă din Frankfurt pe Main, pentru
a face achiziţii în vederea îmbogăţirii colecţiei numismatice (Dejan, Ostafi 2018 417418). Revenind la schimbul de scrisori dintre Freidrich Stefan și Ernst Unger, aflată de
asemenea în arhiva Institutului de Numismatică şi Istorie Monetară al Universității
vieneze, se poate observa un efervescent schimb de idei bazat pe interese științifice
comune, între doi numismați aflați la un nivel egal de cunoaștere și care doresc să fie la
curent cu ultimele cercetări și descoperiri, mai ales că ambii dețineau colecții cu
monede aparținând perioadei romane târzii și medievale timpurii (Komnick, Pilekić,
Wigg-Wolf 2021 226-229). Pasiunea comună pentru monedele care altora le-ar fi părut
neînsemnate se poate observa din cele câteva fraze în care Ernst Unger descrie primii
săi ani de colecționar când accepta tot ce i se oferea interesant, fără să depună vreun
efort: „să achiziționez a fost foarte ușor pentru mine atunci, a venit rapid și era doar o
problemă de bani și de cheltuire a lor”. Falimentul firmei lui îl obligă să se despartă de
cea mai valoroasă parte a colecției, ceea ce îl face însă să aprecieze ceea ce îi rămăsese
(Komnick, Pilekić, Wigg-Wolf 2021 229).
Putem observa că perioada interbelică va contura o serie de preocupări în domeniul
numismaticii legate de epoci mai puțin abordate anterior. Numismatica greacă și romană
clasică este îmbogățită cu „ramuri colaterale”: imitațiile barbare ale acestor monede,
emisiunile provinciale sau ale statelor succesoare. Astfel, devin interesante și zone în care
aceste monede apar sau există cercetători preocupați de aceste aspecte, acesta fiind
contextul în care se desfășoară scurta corespondență dintre Vladimir Clain-Stefanelli și
Friedrich Stefan, primul se pregătea pentru o lucrare de doctorat, iar al doilea pentru
habilitare. Presupunem că cei doi s-au cunoscut înainte de începutul războiului când
Vladimir Clain-Stefanelli va participa la Congresul de Arheologie de la Berlin din anul 1939
la recomandarea profesorului Teofil Sauciuc-Săveanu, prezent şi el în programul
congresului (Bericht über den VI. Internationalen Kongress für Archäologie, Berlin, 21.26. August, 1939, 55). Cei doi vor prezenta comunicări legate de descoperirile de la Callatis,
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T. Sauciuc-Săveanu prezentând arheologia sitului (Archäologische Grabungen im altern
Kallatis), iar Vladimir Clain având o intervenție despre monedele descoperite (Beiträge zur
Münzkunde von Kallatis). Ulterior la invitaţia profesorului Gerhart Rodewaldt (18861945), directorul Institutului de Arheologie din Berlin şi profesor de arheologie clasică, va
începe un doctorat având acelaşi subiect, ca şi cel susţinut la Cernăuţi, despre monedele de
la Callatis (Iliescu 1998-2003 507).
Corespondenţa Stefan-Clain se desfăşoară într-un interval limitat de anii 19401941, care pentru arheologul cernăuţean este unul foarte dificil, având în vedere
evenimentele care se derulează cu rapiditate în Bucovina de Nord şi în Transilvania,
afectând sute de mii de oameni. Deşi această primă etapă a celui de-Al Doilea Război
Mondial este una de succes pe toate fronturile pentru Germania nazistă, în corespondenţa
celor doi nu există nici un fel de remarcă legată de opiniile lor politice sau de desfăşurarea
războiului, se invocă pe scurt „împrejurările politice” pentru dificultăţile întâmpinate în
expedierile de cărţi şi în primirea de informaţii ştiinţifice.
O primă scrisoare este expediată de Fr. Stefan la Cernăuți, fiind datată 8 iunie
1940. Printr-o coincidență, în aceeași zi este întrunit și comitetul de conducere a
Muzeului Carol II de la Cernăuți care este informat, prin vocea directorului V. Stupnicki,
despre organizarea operațiunilor de evacuare a patrimoniului cu stabilirea unei liste de
priorități, cunoscându-se deja chiar la nivel local, iminența evenimentelor care se vor
derula după ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940 (Dejan 2014 539). Răspunsul lui
Clain este de la Roma (24 iunie 1940) unde tânărul asistent de la Cernăuți avea, după
cum am amintit, o bursă la Accademia di Romania care i-a permis să facă diverse
cercetări în muzee italiene și nu numai, dar și să revină în țară atunci când era necesar
(Manea 1992 77-79, Bărbulescu, Turcuş, Damian 2012 103). Deși bursa se va încheia în
1940, Vladimir Clain rămâne în Italia pentru că soția sa va primi, la rândul ei, o bursă la
aceeași instituție pentru perioada 1940-1942 (Bărbulescu, Turcuş, Damian 2012 206).
Mulți ani după aceste evenimente, Elvira Eliza Clain-Stefanelli își va aminti de activitățile
desfășurate ca cercetători la Roma, după terminarea bursei, soțul ei fiind angajat la o
firmă cu specific numismatic, „Frații Santa Maria” (Mohon 1994 20). Cedarea Bucovinei
de Nord i-a forțat pe soții Clain să solicite o prelungire a șederii lor la Roma, care le este
aprobată (Turcuș, Turcuș 2013 271). În acest fel, schimbul de scrisori Stefan-Clain
continuă pe traseul Graz-Roma până la începutul anului 1941, cu solicitări de ambele
părți pentru publicații de interes comun. Scurte remarci arată desfășurarea operațiunilor
militare. În scrisoarea din 11 iulie 1940, profesorul Stefan constată că „expedierea prin
poșta de la Cernăuți a devenit imposibilă”2, dovadă a ocupației sovietice a orașului. În
plus, războiul generalizat în Europa impune noi restricții: „Acum am înțeles că nu se mai
pot expedia tipărituri în străinătate, dar voi încerca totuși la poșta principală”3. Ocuparea
Transilvaniei de Nord de către Ungaria în urma Dictatului de la Viena îl împiedică pe
Friedrich Stefan să intre în posesia revistei Transilvania4, publicațiile științifice fiind
blocate între teatrele de operațiuni.
Schimbul de scrisori se oprește la începutul anului 1941, evenimentele internaționale se precipitau, iar soții Clain ajung să fie angrenați într-o situație care le va afecta
viața o bună perioadă de timp. Anul 1942 îi găsește pe cei doi soți în Germania unde
Vladimir Clain își continua studiile doctorale (Turcuș, Turcuș 2013 271). Aici se găseau și
fruntașii mișcării legionare extrași de germani din România la sfârșitul lunii ianuarie 1941,
conduși de Horia Sima. Acesta, aflând că li se pregătește o nouă relocare, urmată de un
regim mai strict, hotărăște să plece din Germania în Italia. Întreaga operațiune este
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033.
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033.
4 Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033.
2
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descrisă în amănunt în volumul de memorii Prizonieri ai puterilor Axei. Pagini din istoria
Gărzii de Fier, Horia Sima afirmând că Vladimir Clain s-a oferit să-i dea pașaportul, iar
soția lui, care avea o sarcină avansată, a reușit să obțină viza de la Ambasada Italiei din
Berlin, afirmând că doreşte să nască în Italia (Sima 1995 104). Comandantul Gărzii de Fier
își intitulează chiar un subcapitol din Memorii, Vladimir Clain. (Sima 1995 104, Turcuș,
Turcuș 2013 271) În interviul acordat în anul 1989 revistei Legacy, Elvira Clain-Stefanelli
afirmă însă că pașaportul lor a fost furat de către un inamic al statului care a părăsit
Germania, iar cei doi soți au fost reținuți și internați în lagărul de concentrare de la
Buchenwald pentru un an și jumătate. Totuși recunoaște că nu au avut parte de tratament
de lagăr, ci erau găzduiți în calitate de „oaspeți” de statul german (Van Winkle 1989 24-25).
În volumul amintit mai sus al lui Horia Sima se subliniază același aspect, legionarii
internați la Buchenwald, nu locuiau propriu-zis în lagăr, ci într-o amenajare adiacentă,
separată de lagăr, unde beneficiau de hrană de calitate, își purtau propriile haine, iar
regimul nu era în nici un caz de exterminare, fiind „prizonieri de onoare”. Ulterior, cei
închiși care au cerut compensații din partea statului german, nu le-au primit, tocmai din
aceste motive (Sima 1995 111, 129). Momentan, alte relatări contemporane despre aceste
evenimente nu ne sunt cunoscute, pentru a le confrunta, dar am considerat necesar să
luminăm puțin aceste aspecte din perioada respectivă.
Sfârșitul războiului îi readuce pe Friedrich Stefan și Vladimir Clain în centrul
preocupărilor lor anterioare, dar fără a relua corespondența. Curând, în 1951, soții ClainStefanelli vor pleca în Statele Unite, unde vor desfășura o prodigioasă activitate științifică,
concretizată prin organizarea Cabinetului Numismatic de la Smithsonian Institution și a
expoziției aferente. Întreaga lor activitate, începută la Cernăuți și la Callatis sub conducerea
profesorului Teofil Sauciuc-Săveanu, este un model de dedicare științifică, pornind de la
monedele callatiene și ajungând până la emisiunile monetare americane.
Corespondența
Graz, 8 iunie 19405
Domnului prof. universitar Dr. Vladimir Clain,
Cernăuți
Stimate domnule profesor,
În numărul 368/369 al revistei de numismatică scoasă în noiembrie
1939, de către dr. Richard Gaettens, la pagina 3005 ați publicat și descris
lucrarea lui Ferenczi A, Fondul Firtosch, monede bizantine din aur. Revista
transilvăneană nr. 62, Iași 1938, pg. 59-78.
Deoarece pregătesc o mare lucrare științifică, în colaborare cu Cabinetul
Numismatic de Stat, la Muzeul de Artă- din Viena împreună și directorul muzeului,
domnul dr. Fritz Bworschak, despre monedele germanilor, la momentul migrației
popoarelor în întregul spațiu Dunărean, unde bineînțeles gepizii reprezintă un
capitol mare, aș dori să vă rog, să-mi procurați această lucrare, a domnului
Ferenczi, deoarece este deosebit de importantă pentru capitolul adresat gepizilor.
Ați putea să-mi trimiteți o copie sau ați putea interveni pe lângă autor sămi trimită un exemplar retipărit? Aș putea să mă revanșez față de dvs. cu una din
lucrările mele sau cu lucrarea aceasta, care urmează să apară. Lucrarea domnului
Ferenczi este extrem de importantă pentru capitolul meu despre gepizi. Nu pot să
primesc numărul revistei la niciuna din bibliotecile universitare de aici.
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1940_06_08.
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Are domnul dr. Rich. Gaettens bunăvoința de a-mi comunica adresa
dânsului, ca să mă pot adresa dânsului?
Cu cele mai bune salutări și recomandări și cu speranța unei împliniri
favorabile a rugăminții mele.
***
Roma, 24 iunie 19406
Stimate domnule profesor!
Tocmai am primit adresa dvs. din 8 iunie prin Cernăuți și mă grăbesc să
vă comunic, faptul că, cu aceeași poștă va pleca o carte poștală către domnul A.
Ferenczi în Cluj (Institutul de Studii clasice), în care îl rog pe domnul A.F. să vă
trimită un extras al lucrării dorite sau numărul respectiv al revistei de
numismatică transilvănene.
Vă rog să mă înștiințați, dacă nu veți primi în curând lucrarea domnului
F., ca să pot întreprinde alți pași în vederea procurării revistei; din păcate nu
am propriul exemplar.
V-aș fi deosebit de recunoscător, dacă ați avea bunăvoința să-mi
comunicați dacă, în colecțiile din Graz, există monede din provincia Dacia și
Viminacium Moesia, mai ales din orașele Callatis, Istros, Marcianopolis, Nicopolis,
Varna și Tomis, din orașele sarmatice, Tyra și Olbia sau monede, care să aparțină
regilor sciți ai acestui ținut. De asemenea v-aș fi deosebit de recunoscător, dacă mați face atent asupra acelor piese din colecții, care vă sunt cunoscute. Sunt
colaborator al lucrărilor despre numismatica grecească editate de Academia de
Științe din Berlin, deoarece adaptez anexele la vol. I. scos de B. Pick și K. Regling.
De asemenea v-aș fi deosebit de recunoscător, dacă mi-ați pune la
dispoziție una din lucrările dvs. De exemplu m-ar interesa Numismatica
antichității. Sper să vă pot trimite cât mai curând un extras din comunicarea mea
cu ocazia Celui de-al Șaselea Congres Internațional de Arheologie. Momentan vam trimis cu poșta o lucrare a domnului Bucur Mitrea Le monete urbiche e
coloniali dell’Impero Romano trovate in Dacia, care poate v-ar interesa.
Cu cele mai bune salutări și recomandări
Al dvs. dr. V.C
***
Graz, 11 iulie 19407
Stimate domnule doctor,
Vă mulțumesc sincer pentru rândurile din 24 iunie din Roma, care m-au
bucurat enorm. Încă nu v-am răspuns, deoarece m-am gândit că am să vă pot
comunica și rezultatul la adresa dvs. trimisă domnului A. Ferenczi din Cluj,
Institutul de Studii Clasice. Nici până astăzi nu a ajuns nimic, nici măcar numărul
revistei transilvănene, anul 1938, pag. 59-78 nu a ajuns la mine. Din cauza
circumstanțelor politice, expedierea prin poșta din Cernăuți a devenit imposibilă,
totuși am putut primi poșta din Klausenburg, de la institutul la care eram în anul
1934. Astăzi, cu aceeași poștă v-am trimis un text al Numismaticii, pe care din
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1940_06_24_1-2.
7 Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1940_07_24_1-2.
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păcate îl am doar în forma de program a instituției noastre. Toate celelalte
exemplare sunt vândute. Acum am înțeles că nu se mai pot expedia tipărituri în
străinătate, dar voi încerca totuși la poșta principală. Vă mulțumesc pentru
lucrarea utilă a domnului H. Bucur, despre monedele găsite pe teritoriul Daciei,
care m-a interesat foarte mult. La întrebările dvs. referitoare la sigiliile care
provin de la localnicii din Dacia sau din localitățile din apropiere, vă voi răspunde
separat, într-o altă scrisoare, imediat după ce voi lua legătura cu directorul
muzeului, deoarece momentan, acesta este la săpături arheologice.
***
Roma, 22 august 19408.
Stimate domnule profesor,
Vă mulțumesc foarte mult pentru scrisoarea dvs. din 9 august, care abia
acum a ajuns în mâinile mele. Îmi pare nespus de rău că până acum nu ați
primit lucrarea domnului A. Ferenczi. Acum i-am comunicat situația domnului
prof. dr. Karl Kurt Klein din Cluj, editorul revistei transilvănene, și sper doar că
veți primi numărul care vă interesează cât de curând. În cazul în care, în
decursul a 20 de zile nu veți primi, vă rog să-mi comunicați acest lucru. Sper că
voi primi revista printr-un prieten din București împreună cu câteva broșuri
pentru mine. Ar trebui să vină la Roma, în jur de 25 octombrie. Dacă nu, voi
transcrie/copia lucrarea pentru dvs.
Îmi pare rău că nu am putut primi mai repede scrisoarea dvs. și lucrarea
dvs. Numismatica romană. Vă mulțumesc din suflet pentru lista monedelor de la
Johanneum. Aș avea totuși următoarea rugăminte: aș putea să primesc mulaje
după toate aceste monede? Dacă totuși acest lucru nu este posibil, cred că sunt
suficiente copii; de aceea aș avea nevoie de informații despre originea, greutatea
și poziția mărcilor fiecărei piese. Ar trebui poate să-i scriu prof. Schmidt,
personal? Aș vrea să vă rog să-mi dați o scurtă listă ale monedelor grecești din
partea de nord, existente în Johanneum, deci din Tracia, pentru a o putea trimite
domnului Gerassimow la Sofia, întrucât dânsul studiază această zonă pentru
lucrarea de numismatică greacă a Academiei. Sunt monede din aur și argint ale
lui Alexandru cel Mare şi Lysimach? Ce denumire au? Vă rog să-mi iertați
numărul mare al doleanțelor mele.
Cu cele mai bune salutări,
Al dvs. dr. V.C.
***
Graz, 9 ianuarie 19419
Domnului dr. Wladimir Clain
Stimate domnule doctor,
Vă mulțumesc sincer, pentru urările din inimă, cu ocazia Crăciunului și
a Anului Nou, la care vă răspund, din inimă, chiar dacă mai târziu. Astăzi am
primit și studiul dvs. despre monedele de la Callatis, retipărit, care m-a bucurat

Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL
Stefan/033_1940_08_22_Clain
9 Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1941_01_09_Stefan
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nespus de mult. Sunt multe piese adăugate, de la ultimele dvs. lucrări. Încă o
dată mulțumesc foarte mult.
Am găsit o modalitate de a vă trimite Numismatica romană prin
intermediul editurii Leuschner & Lubensky din Graz, întrucât eu personal, nu
pot acest lucru.
V-a contactat editura? Au trecut deja câteva săptămâni? De vreme ce nați scris nimic, mă tem că s-a pierdut din nou. V-am trimis o carte poștală, care
mi-a fost trimisă înapoi, fără adresa dvs. completă.
Dorința dvs. referitoare la mulaje/copii am transmis-o domnului prof. dr.
Walter Schmidt din Graz, ca să poată favoriza confecționarea de mulaje/copii.
Domnul Schmidt mi-a comunicat că dorește să vă pună la dispoziție mulaje/copii,
doar că nu la toate piesele, întrucât unele au fost primite în stare foarte proastă sau
nu se vede nimic pe ele. Personal nu pot face nimic, întrucât toate aceste piese se
află sub cheie la domnul prof. Schmidt.
I-am trimis o carte poștală și domnului Gerassimov din Sofia, pe care îl
cunosc personal, dar nici până astăzi nu am primit un răspuns de la dânsul.
Nici eu nu am primit scrierea despre colecția Firtoscher. Este complicat acum
cu lucrările științifice.
Am văzut în muzeu piesele numeroase, pe care le-ați menționat, sunt mult
mai puține exemplare. Bineînțeles că pot fi văzute piese, care reprezintă variante ale
celor publicate până acum. Există câteva piese de la Alexandru cel Mare și Lysimach,
denumirile nu-mi sunt cunoscute, le-am vizualizat doar fugitiv. Dar v-am înțeles
dorința și voi negocia cu domnul prof. Schmidt să vă îndeplinească dorința.
Vă rog să-mi comunicați scurt, dacă lucrarea mea a ajuns sau nu.
***
Roma, 14 ianuarie 194110
Stimate domnnule profesor!
Vă mulțumesc din suflet pentru rândurile prietenești din 9 iunie. Am
primit lucrarea dvs. Numismatica romană în stare bună și vă mulțumesc mult.
Văd acum, că nu ați primit cartea poștală, pe care v-am scris-o.
Referitor la colecția Firtoscher îi voi scrie din nou domnului prof. Karl
Klein, după ce voi avea noua adresă din Sibiu. Astăzi va scrie un prieten tatălui
său, care de asemenea locuiește în Sibiu, pentru a favoriza să intrați în posesia
numărului Revistei Transilvănene. Sper că sunteți bine!
Vă mulțumesc pentru eforturile depuse, cu privire la mulajele de la
Johanneum. Totuși aș accepta materialul existent pentru anexele lucrării. Poate
voi putea vizita și colecția Johanneum din Graz. Până atunci îmi sunt suficiente
notițele pe hârtie sau o listă cu date despre legende (tipul), greutatea, originea.
Vă rog să menționați denumirile monedelor de la Alexandru și Lysimach (aur și
argint). Aș dori să-mi dați informații mai ales despre monedele din provincia
Dacia și orașele Istros, Marcianopolis și Nikopolis. Îi voi scrie personal
domnului prof. W. Schmidt.
Prima parte a catalogului de monede Goebels am primit-o prin librăria
mea din Cernăuți. Despre cealaltă parte nu mai știu nimic.
Încă o dată mulțumiri și toate cele bune.
Al dvs. C.Clain.
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1941_01_14_Clain_1-2
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***
Sibiu, 22 ianuarie 194111
Stimate domnule profesor!
Dr. V. Klein vă roagă să-i trimiteți nr. 1/1939 al revistei transilvănene. Din
păcate nu vă putem îndeplini rugămintea, deoarece numerele revistei se află în
Klausenburg, iar acea parte a revistei, care a rămas la români, a fost blocată
instantaneu de către unguri. Până când această situație nu se clarifică - poate fi și
o chestiune de timp – și până când reușim să ajungem la stocurile noastre vechi,
numărul dorit nu poate ajunge la dvs. Până atunci ar trebui să-l împrumutați de
la o universitate sau o librărie mai mare.
Cele bune,
Reprezentant, Revista Transilvăneană
***
Graz, 17 februarie 194112
Domnului dr. Wladimir Clain,
Stimate domnule doctor,
Vă mulțumesc mult pentru rândurile prietenoase din 14 ianuarie, care
m-au bucurat foarte mult. Din păcate cartea dvs. poștală nu a ajuns la mine.
Între timp am primit răspuns de la redacția revistei din Sibiu, că
scrisoarea a ajuns la dvs., dar numerele revistei se află în Klausenburg, iar
această parte, care vă interesează este blocată în România, deci numerele nu sunt
accesibile. Trebuie doar să am răbdare, până când se vor deschide granițele.
Am vorbit din nou cu domnul prof. Dr. Walter Schmidt despre mulajele
monedelor grecești, dar dânsul nu vrea să cedeze. I-am propus ca decalcurile pe
hârtie să le realizez la presa mea, dar nu a vrut acest lucru. Dorește să le facă el
însuși. I-am propus să merg eu în Johanneum și să fac acest lucru cu asistentul
dr. Pichler, tot ce trebuie să facă, este să-mi dea monedele, nu a vrut, a pretins
că este prea rece. În trecere spus, el are o atitudine ostilă față de cei pasionați de
numismatică.
L-am întrebat dacă v-a primit scrisoarea și a răspuns afirmativ; dar nu
am fost sigur, dacă a fost serios sau mi-a spus mie doar așa. Vedeți, deseori
avem de-a face cu oameni de felul lui. Dar nu-l voi lăsa în pace și sper ca în cele
din urmă să o scot la capăt. Am vrut să vă fac niște copii/decalcuri cu grafit. Se
disting foarte bine.
Catalogul de monede Goebels a apărut deja. Este un număr special,
despre care poate am să vă povestesc verbal. Goebels locuiește nu departe de
mine, el merge mereu la sora lui să mănânce. Dânsul ar putea să vă trimită
catalogul la Roma, să treacă mai întâi prin Cernăuți, care este sub ruși acum.
Dar nu voi vorbi cu acest domn, deoarece m-a primit foarte curios, referitor la
această chestiune. Așa că voi interveni prin nepotul său.
V-a răspuns domnul dr. Gerassimov din Sofia? Mi-a primit cartea poștală?
Mă străduiesc în continuare să vă fac rost de amprentele monedelor și
mă bucur nespus că ați primit lucrarea mea Numismatică, în condiții bune.
Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1941_01_22_1-2
12 Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033_
1941_02_17_Stefan
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Explicația planșelor / Explanation of the plates13
Planșele 1-2 – Fig. 1-3 - Carte poştală şi scrisoare expediate de Friedrich Stefan către
Vladimir Clain, Graz, 8 iunie 1940.
Fotografiile scrisorilor provin de la Institut für Numismatik und Geldgeschichte der
Universität Wien, Archiv, NL Stefan/033, prin bunăvoinţa domnului prof. univ. dr. Hubert
Emmerig.
13
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Plates 1-2 – Fig. 1-3 - Postcard and letter sent by Friedrich Stefan to Vladimir Clain,
Graz, June 8th, 1940.
Planșele 3-4 – Fig. 4-5 - Scrisoare expediată de Vladimir Clain către Friedrich Stefan,
Roma, 24 iunie 1940.
Plate 3-4 – Fig. 4-5 - Letter sent by Vladimir Clain to Friedrich Stefan, Rome, June
24th, 1940.
Planșa 5 – Fig. 6-7 - Carte poştală expediată de Friedrich Stefan către Vladimir Clain,
Graz, 11 iulie 1940.
Plate 5 – Fig. 6-7 - Postcard sent by Friedrich Stefan to Vladimir Clain, Graz, July 11 th,
1940.
Planșa 6 – Fig. 8 - Scrisoare expediată de Vladimir Clain către Friedrich Stefan, Roma,
22 august 1940.
Plate 6 – Fig. 8 - Letter sent by Vladimir Clain to Friedrich Stefan, Rome, August 22 nd,
1940.
Planșa 7 – Fig. 9-10 - Carte poştală expediată de Vladimir Clain către Friedrich Stefan,
Roma, 23 decembrie 1940.
Plate 7 – Fig. 9-10 - Postcard sent by Vladimir Clain to Friedrich Stefan, Rome,
December 23rd, 1940.
Planșa 8 – Fig. 11 - Scrisoare expediată de Friedrich Stefan către Vladimir Clain, Graz, 9
ianuarie 1941.
Plate 8 – Fig. 11 - Letter sent by Friedrich Stefan to Vladimir Clain, Graz, January 9th,
1941.
Planșele 9-10 – Fig. 12-13 - Scrisoare expediată de Vladimir Clain către Friedrich
Stefan, Roma, 14 ianuarie 1941.
Plates 9-10 – Fig. 12-13 - Letter sent by Vladimir Clain to Friedrich Stefan, Rome,
January 14th, 1941.
Planșa 11 - Fig. 14-15 - Carte poştală expediată de reprezentantul Revistei Transilvania
către Friedrich Stefan, Sibiu, 22 ianuarie 1941.
Plate 11 – Fig. 14-15 - Postcard sent by the representative of Transilvania Journal to
Friedrich Stefan, Sibiu, January 22nd, 1941.
Planșa 12 – Fig. 16 - Scrisoare expediată de Friedrich Stefan către Vladimir Clain, Graz,
17 februarie 1941.
Plate 12 – Fig. 16 - Letter sent by Friedrich Stefan to Vladimir Clain, Graz, February
17th, 1941.
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PIESE NUMISMATICE NOU INTRATE ÎN COLECȚIA
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI (III)
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article presents a part of the numismatic material which entered the
collection of the National History Museum of Romania between the years 2018
and 2020. The material was organized by the order of entry into the collection.
The majority of the objects which entered the collection are coins, medals, badges
and award documents. The most interesting objects were illustrated, when
possible.
Key words: award documents, badges, banknotes, coins, medals, orders,
tokens.

Acest articol prezintă o parte din piesele numismatice intrate în colecția
Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României în cursul anilor
2018 – 2020. Acestea au fost aranjate în ordinea oferirii spre achiziție/donării. Ofertele
și donațiile sunt alcătuite, în principal, din monede, bancnote, brevete, medalii și
insigne. Cele mai interesante piese, unde s-a putut, au fost prezentate și prin fotografii.
Față de anii precedenți, prezentați la nivelul donațiilor și achizițiilor de piese
numismatice (2012-2017), între 2018 și 2020 se poate observa o scădere constantă în
interesul populației de a dona sau oferi spre achiziție astfel de piese către muzeu. Dacă
pentru perioada 2012-2014 au fost prezentate 24 de donații și oferte de achziții, între
2015 și 2017 au fost doar 12, iar pentru următorii ani numărul scade la șapte, astfel se
poate observa o înjumătățire la fiecare ciclu de câte trei ani.
1. Prima ofertă, de la începutul lunii august 2018, a fost compusă din 23 de
medalii românești și străine, o decorație, două insigne, patru mărturii de botez, un
medalion pentru identificarea animalelor de companie, cinci jetoane, 16 monede străine
și trei bancnote de necesitate. Monedele sunt din diferite perioade și state precum: Cuba
(2), Egipt (2), Hong Kong (1), Irak (1), Libia (1), Mexic (1), Imperiul Otoman (4), Imperiul
Roman – Valentinian? (1), Imperiul Rus (1) și Teritoriile Caribiene Britanice (1) și Statele
Caribiene de Est (1). Medalionul de identificare pentru animalul de companie a fost emis
de Primăria orașului București și are numărul 011275 – Pl. 1, Fig. 1. Patru din cele cinci
jetoane sunt românești, din secolul al XX-lea, iar ultimul este bătut la Nuremberg în anul
1836. Cele două insigne sunt ambele românești – una de membru de comitet a
Corporației Meseriașilor (1903) – Pl. 1, Fig. 2 și cealaltă din tipul Amintirea eroilor căzuți
în războiul pentru reîntregirea neamului (1941) – Pl. 1, Fig. 3. Mărturiile de botez sunt, de
asemenea, toate românești și din secolul al XIX-lea, din anii 1847 – Pl. 1, Fig. 4, 1896,
1897 și 1899 – Pl. 1, Fig. 5. Bancnotele sunt interesante deoarece sunt emise de autorități
și pentru autorități diferite – Germania/Aachen, 20 Pfennigi 1918 – Pl. 1, Fig. 6;
Austria/Ocupația Aliată, doi Schillingi 1944 – Pl. 2, Fig. 7; Germania / Wermacht – 10
Pfennigi [1942] – Pl. 2, Fig. 8. Singura decorație din ofertă este o medalie de tipul
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Răsplata Muncii pentru Învățământ, clasa a III-a, model 1907 (1907-1947). Medaliile se
împart astfel – șapte românești, două germane, una belgiană, una senegaleză, una
poloneză, două probabil canadiene, trei din Uniunea Sovietică, patru cehoslovace și două
din San Marino. Dintre acestea cele mai interesante sunt următoarele: 25 de ani de la
întronizarea patriarhului Iustinian, 1973 – Pl. 3, Fig. 9, 10 ani Comitetul pentru Habitat
al Comisiei Economice pentru Națiunile Unite ala Europei, 1956 – Pl. 3, Fig. 10, Apollo 11
– Pl. 4, Fig. 11, Cracovia-Polonia – Pl. 4, Fig. 12, 200 de ani de la nașterea Ludwig van
Beethoven, 1970 – Pl. 4, Fig. 13, Republica Senegal - Un popor, un țel, o credință – Pl. 5,
Fig. 14, Leningrad – Pl. 5, Fig. 15 și 200 de ani Academia de Arte a U.R.S.S., 1957 – Pl. 5,
Fig. 16.
2. Următoarea ofertă de achiziție, de la jumătatea jumătatea lunii octombrie, a
constat într-un singur obiect, un brevet pentru o cruce comemorativă a Primului
Război Mondial – Pl. 6, Fig. 17. Decorația i-a fost acordată în anul 1920 sergentului
Zaharia Frânculescu, din cadrul Regimentului 80 Infanterie, care a luptat la Turtucaia.
3. Ultima ofertă a anului 2018, tot din luna octombrie, a fost alcătuită din 88 de
obiecte, dintre care majoritatea monede (82), două medalii, o decorație, un jeton, un
medalion pentru identificarea animalelor de companie și un titirez/zar. Monedele sunt
cuprinse între secolele 17 și 20, au valori diferite și sunt din state variate: Imperiul
Austro-Ungar (1), Austria (6), Belgia (1), Franța (3), Republica Federală Germania (3),
Grecia (1), Italia (1), Israel (6), Moldova și Țara Românească (3), Marea Britanie (1),
Norvegia (1), Imperiul Otoman (13), Polonia (3), România (1), Imperiul Romano-German
(18), Imperiul Rus (4), Spania (2), Statele Unite ale Americii (5), Turcia (1), Republica
Populară Ungaria (8). Medaliile sunt un premiu școlar – mențiune, acordată în perioada
regatului (1881-1947) și una dedicată jubileului de 90 de ani a Comitetului Olimpic și
Sportiv Român din 2004 – Pl. 7, Fig. 18. Restul obiectelor sunt: un jeton de producție
germană, probabil din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea; medalia/decorația austriacă
„Pentru Merit”, clasa a III-a; un medalion de identificare pentru animalul de companie
similar cu cel prezentat mai sus, dar cu numărul 004300 și un titirez/zar de la un joc
realizat din bronz sau aramă.
4. În anul 2019 a fost realizată o donație în luna aprilie, iar către sfârșitul anului
au fost achiziționate câteva obiecte care au prezentat interes pentru colecția Cabinetului
Numismatic. Donația a constat în câteva obiecte care au aparținut maiorului Constantin
Marinescu, fiind vorba de trei distincții și de trei documente legate de decorațiile primite
de acesta. Cele trei distincții sunt ordinul Steaua României, în grad de Cavaler, cu spade,
model 1877 (1877-1932), crucea comemorativă a Primului Război Mondial și ordinul
militar Mihai Viteazul, model 1941 – Pl. 7, Fig. 19, iar din rândul documentelor merită
menționat brevetul pentru ordinul militar acordat în anul 1942 – Pl. 8, Fig. 20.
5. La sfârșitul anului au fost achiziționate mai multe obiecte de la o consignație,
obiecte printre care s-au numărat și 27 de brevete, medalii, o decorație și o ștampilă. Trei
medalii au ca subiect sărbătoarea Crăciunului din anii 2009 și 2011, a patra este din anul
1969 și este legată de inaugurarea noului sediu al Bibliotecii Regale Belgiene – Pl. 9, Fig. 21,
decorația este ordinul sârbesc Sfântul Sava – Pl. 9, Fig. 22, placă, în grad de Mare Ofițer
sau Mare Cruce, iar ștampila a aparținut Asociației Sportive Hârtia. Documentele sunt
legate de doi militari, sublocotenentul Ion Rădulescu și generalul de brigadă Alexandru
Gheorghieș, ele fiind brevete pentru înaintări în grad, pentru acordarea unor distincții și
pentru autorizarea portului unor decorații străine. Poate cel mai interesant document
dintre toate este o felicitarea de Crăciun realizată din inițiativa elevilor Școlii de Ofițeri de
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Artilerie „Regele Carol I” - Bateria a III-a, pentru comandantul instituției - colonelul
Alexandru Gheorghieș.
6. Ca și anul precedent, 2020 a beneficiat de o donație și de o ofertă de achiziție.
La începutul lunii septembrie au fost donate 27 de obiecte printre care se numără două
cocarde, 11 insigne, un breloc, nouă medalii și patru plachete. Cocardele sunt dedicate,
una zilei naționale din 2017 și una aparține Asociației Camarazii – Pl. 9, Fig. 23, iar
insignele au următoarele subiecte: Banca Națională a României 1880-1995; A IV-a
Spartachiadă a Tineretului 1959; Al IV-lea Festival Mondial de Atletism de la București
1953; Donator (de sânge) de onoare; ICPMC – 40 de ani 1989; Tarom; R0mâniaFederația Rusă 1878-2018; Târgu Jiu-610 ani; stema Regatului României, AEC (Art
Exhibitin China); Canada-Statele Unite ale Americii. Dintre medalii numai una singură
este străină, Statele Unite ale Americii – Agenția pentru Contabilizarea Prizonierilor de
Război/Dispăruților în Misiuni, toate celelalte fiind românești: medalie Administrația
Prezidențială - Muzeu Național Cotroceni - 25 de ani – 2016, realizată din sticlă; medalie
Muzeul Brăilei Carol I - Jubileu Perpessicius - 125 ani – 2016; medalie Muzeul Brăilei
Carol I - 25 de ani de la moartea lui Iulian Antonescu – 2016; medalie Muzeul Brăilei
Carol I - 135 de ani/Regele Mihai - 95 ani – 2016 (Pl. 10, Fig. 24); medalie Generalul
Henri M. Berthelot - rolul acestuia la înzestrarea aeronauticii române – [2016 ?] (Pl. 10,
Fig. 25); medalie Muzeu Național Brukenthal - 200 de ani – 2017; medalie Muzeul
Brăilei Carol I - Brăilenii recunoscători lui Vladislav I – 2018 (Pl. 10, Fig. 26); medalie
Muzeul Brăilei Carol I - Centenarul Marii Uniri/650 de ani - Brăila – 2018 (Pl. 11, Fig.
27). Plachetele au subiecte diverse (Episcopia Romano-Catolică de la Oradea - 825 ani,
Ungaria, 2017 – Pl. 11, Fig. 28; Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța Centenarul Marii Unirii/140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România, 2018 – Pl. 12, Fig.
29; Alexandru Ioan Cuza - întemeietorul României moderne – 2019; Muzeul Județean
Ștefan cel Mare din Vaslui - deschiderea expoziției permanente, 2019 – Pl. 13, Fig. 30, iar
brelocul este legat de Muzeul Județean Ștefan cel Mare din Vaslui – Pl. 13, Fig. 31.
7. Ultimele piese prezentate, dar și cele mai recent intrate în colecția Cabinetului
Numismatic sunt douăsprezece monede medievale ungurești databile în secolul al XV-lea
– Pl. 14, Fig. 32. Acestea sunt toate dinari, emiși în timpul domniei regelui Vladislav I (11
piese), dar și postum, o monedă, care au fost bătuți în șase ateliere monetare: Alba Iulia –
două monede, Brașov – două monede, Buda – două monede, Cluj – două monede,
Lendava – o monedă și Sibiu – trei monede (Dumitrache, Mirea 2020 89-107). Ele au
fost achiziționate la sfârșitul anului 2020.
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșele 1-14 – Piese intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între
anii 2018-2020.
Plates 1-14 – Objects which entered the collection of the National History Museum of
Romania between the years 2018-2020.
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