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O MONEDĂ UNGUREASCĂ DE AUR
DESCOPERITĂ LA CURTEA DOMNEASCĂ DIN SUCEAVA
Monica Dejan
Abstract
The paper presents a discovery made during the archaeological
researches at the Pricely Court from Suceava. In 2004, a gold coin was
unearthed, a florin issued during the reign of Albert (1437-1439), the king of
Hungary. The importance of this finding is represented by the fact that is the first
gold coin (and the only gold object) in more than sixty years of the archaeological
researches at the monument. In comparison with Fortress of Suceava, the
findings from The Pricery Court are fewer and less spectacular because of the
massive destruction of the monument, seated in the downtown of Suceava, when
the constructions were raised above it in the 18th and 19th centuries.
The Hungarian coins were a common presence in the currency during the
15th century in Moldavia. The local coinage was able only in part to cover the
necessities of the Moldavian markets and a lot o foreign coins (especially
Hungarian and Polish coins) were used for daily trades. In the same time, for
important transactions, like land purchases or princely donations, the payment
was made in gold or silver coins. In the Moldavian documents from the 15 th
century the gold coins were mentioned as zloţi. Of course, we can’t be sure that
the payment was made in the coins specified in the documents, but the presence
of those coins was real, one evidence is the discovery from Suceava.
Key words: Hungarian medieval coinage, currency in Medieval Moldavia, the
15th century, Suceava, florin.

Curtea Domnească, aflată în centrul oraşului Suceava, a beneficiat de o atenţie
constantă din partea arheologilor care au reuşit să ofere informaţii esenţiale cu privire
la una dintre cele mai importante monumente ale Moldovei medievale. Astăzi, cele
câteva ziduri păstrate nu mai înseamnă aproape nimic pentru localnici, în schimb,
acum cinci sute de ani, Curtea Domnească era unul din locurile binecunoscute din
principala reşedinţă domnească, Suceava.
Mult mai puțin spectaculoase decât cele de la Cetatea de Scaun, descoperirile de
la Curtea Domnească reflectă modul în care ansamblul princiar s-a dezvoltat de-a
lungul timpului, aducând mărturii relevante pe care izvoarele istorice nu le oferă. De
altfel, curtea este amintită destul de târziu în izvoarele istorice, iar pentru secolele XIVXV nu există vreo relatare în care să se facă referire la aspectul acesteia sau organizarea
sa. În aceste condiții, cercetările arheologice au oferit date importante care suplinesc, în
măsura în care este posibil, informația istorică.
Descoperirile numismatice de la Curtea Domnească, dar și din zona adiacentă,
nu se deosebesc, la prima vedere, de cele făcute în alte zone din oraș: predomină
monedele mărunte, locale și străine, ale statelor vecine (Dejan 2008 189). Sesizată de
mult timp, lipsa unor descoperiri de monede cu valoare mare a fost pusă pe seama
precarității financiare a populației, mai ales că monedele de aur nu reprezentau un
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mijloc de plată obișnuit în viața de zi cu zi (Foit 1981 70). Totuși, putem face o diferență
clară între persoanele care locuiau la Curtea Domnească, parte din familia domnitoare,
și orășenii obișnuiți, târgoveți și meșteșugari, a căror viață era legată de activitățile de la
curte. În vecinătatea acesteia se găseau, în secolul XV, numeroase ateliere
meșteșugărești documentate datorită descoperirilor arheologice (Olteanu 1962 878,
Matei 1970 86-88, Batariuc 1995-1996 249-252). Legați de curtea princiară erau și
diverșii slujbași care îndeplineau funcții aici și a căror rol era bine stabilit și confirmat
de ierarhie, după cum se poate constata în lucrarea lui Dimitrie Cantemir, Descrierea
Moldovei care, deși prezintă realități ale secolului XVIII, conține informații valabile și
în perioada anterioară. (Cantemir 1998 137-144).
Raritatea unor descoperiri de monede de aur sau obiecte de podoabă de valoare
în zona Curții Domnești, care ocupa un spațiu mult mai mare decât cel vizibil astăzi, își
găsește o explicație suplimentară în distrugerea treptată a monumentului după ce
Suceava pierde statutul de principală reședință domnească, în a doua jumătate a
secolului XVI. Refacerile din timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) nu vor fi decât
o amânare a pierderii importanței acestui monument pe care solia poloneză condusă de
Rafael Leszczynski îl găsește pustiu în anul 1700 (Călători străini 1983 184). Ulterior,
zona centrală a orașului va fi complet acoperită de locuințe moderne. În consecință,
posibila găsire a unor obiecte de preț este astăzi imposibil de certificat în lipsa unor
mențiuni pe această temă.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm descoperirea datorată cercetărilor
arheologice desfășurate la Curtea Domnească în anul 2004 (Hău, Dejan 2005 362) cu
atât mai valoroasă: florinul emis în numele lui Albert, ca rege al Ungariei (1437-1439)
reprezintă o descoperire deosebită, fiind a doua monedă de aur ungurească descoperită
la Suceava, în oraș, și una dintre puținele de la est de Carpați. În anul 1956, în
săpăturile desfășurate la Suceava-Drumul Național, în cimitirul medieval aparținând
unei presupuse biserici catolice din care au fost dezvelite fundațiile, a apărut, într-un
mormânt comun cu cinci schelete, o monedă de aur de la Matia Corvin. În inventarul
mormîntului din secțiunea IV s-a mai descoperit un tezaur cu 18 monede de argint de la
Alexandru cel Bun (1400-1431) și Ferdinand de Habsburg (1526-1564) (Nestor et alii
1959 610). Moneda, aflată în colecțiile Institutului de Arheologie din București este un
florin post reformă emis în monetăria de la Baia Mare, datat ante 1470 (Vîlcu et alii
2006 46, 212). Cercetările efectuate în acest punct au arătat că biserica a fost construită
în a doua jumătate a secolului XV, pe locul unei biserici mai vechi, și a funcționat până
în a doua jumătate a secolului XVI când se produce distrugerea ei, iar zidurile sunt
demantelate (Martinovici, Olteanu 1960 689). Posibilitatea ca biserica cercetată în
punctul Drumul Național să fie cea catolică, amintită cu hramul Bunei Vestiri, este
întărită de descoperirea în imediata apropiere a două pietre de mormânt aparținând lui
Babttista de Vesentino (mort la 1512) și, respectiv, Petrus (mort la 1513) (Emandi 1988
226).
În ceea ce privește piesa de la Curtea Domnească, remarcăm apariția florinului
într-un punct situat la nici 20 m vest de cea de-a doua monedă de aur, descoperită în
curtea Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, un ducat ușor de tip venețian emis
în numele dogelui Tommaso di Campofregoso (Batariuc, Andronic 1990-1992 46, Gogu
2005 165). În plus, datarea mai exactă a acestei ultime descoperiri, în timpul celui de-al
treilea doganat al lui Tommaso di Campofregoso, adică între 1437 și 1443 (OberländerTârnoveanu 2004 70), ne oferă posibilitatea unei asocieri dintre cele două piese care ar
putea să nu fie întâmplătoare. Din păcate, ducatul de tip venețian a fost descoperit în
momentul în care se săpa un șanț îngust pentru un cablu, iar apariția unui mormânt
din zonă nu este neaparat legată de această piesă. Ne permitem să facem această
afirmație în condițiile în care, alte morminte aflate în cimitirul aferent Bisericii
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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și dezvoltat aici, probabil, după ce biserica și-a
pierdut rolul de capelă a Curții Domnești, au dat un inventar arheologic constând doar
din monede mărunte, datate între sfârșitul secolului XV și mijlocul secolului XVII
(Mitrea et alii 1955 776-777, Gogu 2005 165). Adăugăm că toate mormintele cercetate
în numeroasele cimitire medievale, cu excepția notabilă amintită mai sus, databile între
sfârșitul secolului XIV și secolul XVIII, dezvoltate în jurul bisericilor din oraș au avut ca
inventar doar monede mărunte, utilizate cotidian (Artimon 1973 138-141, Foit, Artimon
1973 300-302, Batariuc 1993 234, Dejan 2010 189, Dejan 2011 170). Credem că ducatul
de aici este mai curând în legătură cu dezvelirea urmelor unei construcții de mari
dimensiuni și care a fost considerată a fi sediul mitropolitului Moldovei, Iosif și,
eventual, a urmașilor săi (Matei et alii 1993-1994 106).
Fără a forța asocierea celor două singure monede de aur descoperite în
perimetrul Curții Domnești, amintim o altă descoperire de aici, datată în aproximativ
aceeași epocă: tezaurul monetar având în componență jumătăți de groși moldovenești
și sferturi de dinar (quartingi) ungurești emiși între 1430 și 1437 (Gogu 2000 145-146,
Gogu 2002 213, Butnariu 2002-2003 702-707). Un alt tezaur, cuprinzând dubligroși
emiși în timpul domniilor lui Alexandru cel Bun și Iliaș (Iliescu, Foit 1967 145),
descoperit și el în apropierea Curții Domnești, vine să completeze acest şir de apariții
databile în deceniul patru al secolului XV. Dacă tezaurul de monedă măruntă
descoperit în anul 1999 poate fi legat de o plată făcută unui meșter obișnuit sau unui
soldat (Gogu 2002 215), cele două monede de aur și tezaurul cu dubligroși au avut ca
proprietari persoane mult mai însemnate. Florinii și ducații erau folosiți în tranzacții cu
valoare mare, cum erau cele funciare sau cele de comerț extern (Spufford 1988 319,
Oberländer-Târnoveanu 2001, 13).
Analizând puținele informații pe care le avem din această epocă, de după
moartea lui Alexandru cel Bun, rămase în Analele Putnene publicate de Ioan Bogdan,
se poate constata instabilitatea politică, cu dese schimbări de domnie care se produc
violent, prin eliminarea fizică a adversarului sau mutilarea lui: „ … Ștefan voievod
prinse pe fratele său Iliaș voievod și-l orbi și domni singur cinci ani, până ce-i tăie
capul Roman voievod, fiul lui Iliaș voievod” (Bogdan 1891 193). În acest fel, necesitatea
de a-și asigura domnia, însemna pentru fiecare domn cheltuieli importante și o stare de
provizorat ușor sesizabilă în documentele epocii. De exemplu, îndemnându-i pe
brașoveni să facă negoț în Moldova, Ștefan II (1433-1435, 1442-1447 singur, 1436-1442
asociat cu Iliaș, 1444-1445 asociat cu Petru II ) le precizează că nu vor avea piedici să
plece din Moldova cu mărfurile lor „chiar răzmeriță să fie”(DHR. D/I 342). În 1448,
noul domn, Petru II dă un nou privilegiu comercial brașovenilor în care se specifică: „și
nicăieri în țara noastră să nu plătească vama Sucevei. Numai la Suceava să ne
plătească atunci când vin la Suceava și aiurea nicăieri să nu aibă a plăti” (DRH. D/I
402).
Relațiile cu Ungaria vor evolua constant, toți urmașii lui Alexandru cel Bun
până la Bogdan II (1449-1451) oferind prilegii comerciale brașovenilor sau celor din
Țara Bârsei, pe care îi îndeamnă vă vină cu mărfuri în Moldova. La mijlocul secolului
XV, Bogdan II va aduce Moldova în relații de vasalitate cu regatul ungar, încheind un
tratat cu Ioan de Hunedoara, la 11 februarie 1450. Documentul prevedea libertatea
comerțului dintre cele două țări și ajutor în caz de primejdie:„și solilor și negustorilor
și tuturor oamenilor buni să fie țara domniei mele deschisă și slobodă și de bunăvoie
cu tot dreptul, iar iubitul nostru părinte să ne ocrotească sub mâna sa și să ne
ocrotească de orice dușmani ai noștri” (DRH. D/I 411). Încă de la început, voievodul
moldovean face o precizare importantă în tratat, aceea că țara sa și Ungaria sunt una,
oferind un angajament complet față de vecinul de la vest.
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Considerăm important să detaliem contextul în care florinul emis în timpul
domnei lui Albert de Habsburg a ajuns la Suceava, pentru că el nu este întâmplător,
marcând la mijlocul secolului XV, cea mai puternică influență a regatului ungar în
Moldova medievală. Cu toate că Matia Corvin (1458-1490) va încerca să restaureze prin
forță această influență în timpul lui Ștefan cel Mare (1457-1504), care va ajunge, la
rândul său, vasal al regelui ungar, în fapt, nu a existat niciun fel de subordonare a
acțiunilor lui Ștefan față de suveranul său (Gorovei, Székely 2005 27).
După cum am precizat, moneda care face obiectul articolului de față este un
florin unguresc emis în monetăria de la Kremnica (Körmöcbánya, Kremnitz, astăzi în
Slovacia), în timpul scurtei domnii ca rege al Ungariei a lui Albert (Albrecht) de
Habsburg. Se cunosc două variante de florin de la acest rege: prima păstrează
caracteristicile ultimelor emisiuni ale lui Sigismund, iar a doua are aversul modificat, în
scut apărând cele patru steme ale țărilor a căror suveran era Albert de Habsburg:
Ungaria, Boemia, Austria și Moravia. În 1440, regina Elisabeta va emite monede în
numele regelui defunct la Körmöcbánya, desemnându-l ca monetar pe Konrad Polner,
inițiala lui apărând pe reversul monedei, alături de inițiala monetăriei: K-P (Pohl 1974
42, Pohl 1979 12-13). Moneda de la Suceava aparține acestei a doua emisiuni, postume.
Aceste monede sunt rarități, mai ales că au fost emise doar o foarte scurtă
perioadă de timp, probabil numai în anii 1439 sau 1440, iar apariția lor în afara
regatului ungar, la est de Carpați, are importanță. Menționăm că la Neaua (jud. Mureș)
se cunoaște un ducat de la Albert emis în monetăria de la Baia Mare (Keve 2006).
Tezaurul descoperit la Kiskunfélegyháza (Ungaria) conținea 87 de piese de aur (pe
lângă o monedă de aur de la Albert de Habsuburg, florini emiși în timpul domniilor lui
Ludovic cel Mare, Sigismund de Luxemburg, Vladislav I și Ladislau V, la care se
adăugau ducați venețieni de la sfârșitul secolului XIV și începutul secolului XV),
precum și cinci groși de Praga de la Vencel III (1378-1410) (Szalay 1909 52). La Soporu
de Câmpie (jud. Cluj) a fost descoperit un tezaur conținând 54 de monede de aur: 53 de
florini emiși în timpul domniilor lui Sigismund de Luxemburg, Albert și Vladislav I și
un ducat venețian emis în numele dogelui Michele Steno (Pap 2002 153, 200). Totuși,
în afara tezaurelor, monedele de aur nu apar în descoperiri izolate decât rar, chiar și pe
teritoriul Ungariei medievale: la Buda, o primă descoperire aparține domniei lui Matia
Corvin, majoritatea pieselor numismatice apărute aici fiind nominaluri cu valoare mică
(Tóth 1997 251).
În Moldova, deși descoperirile de monede de aur sunt rare, se cunosc două
tezaure datate în a doua jumătate a secolului XV care conțin ducați și florini: tezaurul
de la Cârpiți-Victoria (jud. Iași) și cel de la Schinetea (Oberländer-Târnoveanu 2004
65). Tezaurul de la Cârpiți-Victoria conține doar ducați de tip venețian, în timp ce
tezaurul de la Schinetea are în componeță și doi florini ungurești, unul emis în timpul
lui Sigismund de Luxemburg, iar celălalt în timpul lui Matia Corvin, în anul 1470
(Ibidem 64-65).
Informații existente în documente din secolele XIV-XVI din spațiul italian,
dovedesc existența pe piețele din vestul Europei a monedelor ungurești din aur, care
sunt comparate cu emisiunile locale din același metal, precizându-se aspectul monedei
și caratajul (Oberländer-Târnoveanu 2003-2004 46-51). Florinul unguresc era
cunoscut mai ales în Europa Centrală și de Sud, dar există mențiuni ale prezenței lui în
Franța, Țările de Jos și chiar Scandinavia, fiind produse chiar și imitații după aceștia
(Huszár 1967-1968 57-58). În aceste condiții, autoritatea emitentă făcea eforturi pentru
păstrarea etalonului legal, chiar și în momente dificile pentru regat. Astfel, în 1439,
regele Albert înființează funcția de control asupra emisiunilor monetare de aur și
argint, încercând să redreseze situația financiară a regatului, urmând politica monetară
a predecesorului său, Sigismund de Luxemburg (Kahler 1986 12, Gyöngyössy 201386
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2014 132). Emiterea piesei de la Suceava s-a făcut într-una din cele mai importante
monetării ale regatului ungar, cea de la Körmöcbánya, legată de marile mine de aur
existente aici. În timpul lungii domnii a lui Sigismund de Luxemburg, Körmöcbánya
devine principala monetărie a regatului ungar. Situația politică din regat și războiul
civil a afectat producția monetară în deceniul patru al secolului XV (Ibidem 138-139),
dar chiar și în aceste condiții, florinii ungurești emiși în cantități foarte mari în timpul
domniei lui Sigismund de Luxemburg, își păstrează supremația pe piața europeană
(Gyöngyössy 2003-2005 288-290). Ulterior, chiar în condiții de război, turcii atacă
Ungaria în 1438 și 1439 (Pál 2006 303), moneda de aur continuă să se emită la
standardele legale, în comparație cu moneda de argint care este supusă unui proces
accelerat de degradare, datorită cedării dreptului de a emite monedă unor persoane
particulare (Tóth 1997 251).
În Moldova medievală, monedele de aur utilizate erau ducaţii veneţieni cu
imitaţiile lor şi florinii ungureşti. Lipsa unei monede locale de acest tip (un singur
domnitor moldovean emite monedă de aur la mijlocul secolului XVI, Despot vodă) este
suplinită cu piese echivalente din țările vecine, în special din Ungaria (OberländerTârnoveanu 2001 9-10). Documentele moldovenești din secolul XV amintesc plățile
făcute în monede de aur, deși este e greu de precizat dacă plata s-a făcut în moneda
respectivă, cu excepția situațiilor în care se precizează expres acest fapt în text
(Oberländer-Târnoveanu 2002 225).
În secolului XV există câteva mențiuni ale monedelor de aur, cu precizarea clară
a ducaților sau zloților ungurești. În donația pe care o face fostei sale soții, Rimgaila, la
23 decembrie 1421, Alexandru cel Bun îi dăruiește veniturile Siretului și Vohovățului
împreună cu suma de 600 de zloți ungurești, pe care domnul Moldovei se obligă să-i
plătească în fiecare an (DRH. A/I 70). În 1423, în urma unei judecăți dintre Veriga și fii
boierului Rotâmpan, domnul moldovean stabilește „o zavescă de 100 galbeni (zloți)
ungurești” pentru cine va încălca hotârârea sa (DRH. A/I 81). În 1456, Petru Aron
hotărăște, împreună cu boierii din sfatul domnesc și mitropolitul plata tributului cerut
de turci în valoare de 2000 de zloți ungurești. În acest scop îl trimite pe Mihail
Logofătul în solie: „… să ne facă nouă pace, așa ca țara noastră să nu se mai piardă;
dacă va putea să facă cu ceva mai puțin, e bine, și iarăși, dacă nu va putea să-i roage
și să izbândească întru aceasta, atunci să dea și acei două mii de zloți ungurești, să
avem noi pace, iar țara noastră să nu se mai piardă” (DRH. A/II 86). În timpul
domniei lui Ștefan cel Mare zloții ungurești sunt precizați ca donații pe care voievodul
sau mari boieri le fac unor lăcașuri de cult: Moldovița (DRH. A/II 145), Zografu (DRH.
A/II 193) Putna-donație a vistienicului Iuga (DRH. A/II 311).
Emiși în cantități foarte mari și bucurându-se de popularitate în Europa
medievală, florinii ungurești ajung în cantități importante și în Moldova. La Suceava,
monedele de aur erau cunoscute și prețuite de cei care puteau să le dețină: domnul și
familia sa, marii boieri și înalții prelați. În același timp, apariția unor asemenea piese în
contexte bine stabilite datorită unor cercetări arheologice oferă date importante despre
istoria locală văzută în context mai larg, european.
Ungaria
Albert (1437-1439)
Florin (aranyforint): [1439-1440] K-P (Kremnica)
Av:  ALBERTVSDGRVNGARIE
Rv:SLADISL-AVSREX
CNH-II 132, PA E 2-5 [1440], HL 589 [1439-1440], ÉH 458c [1439]
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AV; 3,42 g, 21 mm, 
Suceava-Curtea Domnească 2004, Cas. C 13.1, -1,40 m
Nr. inv. Au/37
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Explicația planșelor:
Planșa 1 – Fig. 1 - Planul cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească (după Hău,
Dejan 2005 și locul de descoperire al monedei); Fig. 2 – Florin emis în timpul domniei
lui Albert (1437-1439), regele Ungariei, descoperit la Curtea Domnească din Suceava.
Plate 1 – Fig. 1 – The archaeological researches plan from the Princely Court (after
Hău, Dejan 2005) and the finding place of the coin; Fig 2 – Florin issued during the
reign of Albert (1437-1439), king of Hungary, found at the Princely Court from
Suceava.
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