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DESPRE CÂTEVA DESCOPERIRI IZOLATE DE SEMNE
PREMONETARE ŞI MONETARE DIN TERITORIUL PONTIC
Gabriel Talmaţchi
Abstract
In time, depending on the level of development reached by a local
community or area, a number of products in crude state or processed begin to
have a larger bearing on the market, being compared with others and being
transformed, in certain circumstances, into units of value. The author presents
two possible categories of pre-monetary metal tools that were part of the coastal
areas (or close to them) inhabited by Thracian, Scythian and Greek populations
from the west coast of the Black Sea.
A first category is made of silver and bronze axes cast into individual
molds. They could be used either as jewelry or as symbols of power and were
"linked" in necklaces or bracelets worn individually or as a neck collar. It is very
difficult to determine if these parts served a religious purpose. However, they
seem to belong to the category of "special goods with unique value." The parts
mentioned are found in Dobrudja and might have been produced in Thrace and
later circulated in trade. In chronological terms during the 7th-5th centuries BC.
they appeared to the local communities ("physical as arms and symbolic by
tradition"). A second category is made of pre-monetary signs of metal bows,
made all in miniature version. They would copy the Scythian bow, from Histria
chora, and are cast in different patterns. These seem, in our opinion, to be dated
to the seventh-fifth centuries BC (although the only available archeological
context for this type of find would suggest continuous use into the fourth century)
From the category of monetary signs we mention six specimens of special
cast arrowheads with monetary role. All are made of bronze and have been found
either in the course of archaeological excavations at Vadu, (Corbu, Constanta
county) or accidentally (Constanta, Constanța County, Pantelimonul de Sus,
county of Constanța and Slava Rusă, Slava Cercheză, Tulcea county).
Finds within the walls of a polis (Tomis), or in domestic Greek
settlements from the Pontic coast or within the region should also be mentioned.
Their find outside the colonial hinterland remains an exception and their
occasional appearance in local Greek settlements, in isolation, should be reported
and interpreted from case to case.
Key words: premonetary signs, monetary signs, Pontus Euxinus, Histria,
Tomis, Dobrudja.

1. Semne premonetare
1.1. Introducere
Cu timpul, în funcţie de nivelul de dezvoltare pe care îl atingea la un moment
dat o comunitate, o serie de produse aflate în stare brută sau deja prelucrate, încep să
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aibă o anumită căutare pe piaţă, comparativ cu altele, fiind transformate astfel – printrun joc de împrejurări – în unităţi de valoare (Bernareggi 1968 17; Schönert-Geiss 1987
406–442; Quiggin 1978 1–8; Davies 1994 33–60; Parise 2000a 14–16; Parise 2000b
passim; Kroll 2001 77–91). În spaţiile tracice, scitice și grecești costiere din vestul şi
sud-vestul Pontului Euxin sunt cunoscute mai multe categorii de astfel de bunuri
premonetare printre care şi topoarele şi arcurile realizate în variantă miniaturală. Ele
sunt copii ale unor topoare şi arcuri de luptă, primele având tăişul îngust. Prototipurile
lor aparţin „lumii reale” sau altfel spus, „celei fizice funcţionale”.
1.2.Toporaşe miniaturale
1.2.1.Catalog
1. AE; 1.14 g; lungime lamă 17 mm; lungime muchie tăiş 8.5 mm; diametru ovoidal la
gaura de înmănuşare (3 x 2 mm); planşa I, nr. 5.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa1.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
2. AR; 1.22 g; lungime lamă 16.5 mm; lungime muchie tăiş 11.5 mm; diametru rotund la
gaura de înmănuşare (3 mm); planşa I, nr. 2.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
3. AR; 1.25 g; lungime lamă 22.5 mm; lungime muchie tăiş 18.5 mm; diametru probabil
ovoidal; avea şi gaură de înmănuşare; capătul a fost rupt din vechime; planşa I, nr. 4.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
4. AR; 1.81 g; lungime lamă 18 mm; lungime muchie tăiş 14 mm; diametru rotund la
gaura de înmănuşare (3 mm); planşa I, nr. 1.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
5. AR; 1.91 g; lungime lamă 22.5 mm; lungime muchie tăiş 22 mm; diametru rotund la
gaura de înmănuşare (3 mm); planşa I, nr. 3.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
6. AR; 1.92 g; lungime lamă 20 mm; lungime muchie tăiş 13 mm; diametru probabil
rotund la gaura de înmănuşare (2.8 x 3 mm); planşa I, nr. 6.
Col particulară: dr. Gh. Andreescu din Constanţa.
Loc de descoperire: Dobrogea passim; descoperire întâmplătoare, poate proveni din
aşezări ale populaţiei autohtone de pe linia Dunării din judeţul Constanţa.
1.2.2. Comentariu
Piesele (nr. 1-6 din catalog) au făcut parte din colecţia particulară constănţeană aparţinând dr.
Gheorghe Andreescu cu care am avut o bună colaborare ştiinţifică. Ne exprimăm pe această cale
întreaga noastră gratitudine pentru permisiunea publicării lor, chiar dacă doar într-un context
postum, din cauza decesului prematur al acestuia.
1

16

https://biblioteca-digitala.ro

Despre câteva descoperiri izolate de semne premonetare și monetare din teritoriul pontic

Piesele, de dimensiuni și pond redus, par a fi turnate în tipare diferite. După
turnare exemplarele au fost finisate lin, fiind îndreptate unele excrescenţe ale metalului
și alte eventuale defecte manifestate în urma procesului tehnologic (se păstrează pe
feţele exterioare ale toporașelor urme în aceeași direcţie, ceea ce ne-a orientat spre
practicarea șlefuirii finale). Cu alte cuvinte, suprafeţele lamelor, de o parte şi de alta,
sunt plate. În general, ele par a fi fost lucrate de meşteri specializaţi. Toate exemplarele,
deşi se aseamănă la o primă vedere (sunt copii miniaturale ale unor topoare de luptă cu
tăiş îngust, prevăzute cu gaură de înmănuşare rotundă sau ovală; piesele sunt îngroşate
în zona respectivei găuri pentru prezenţa ipoteticii cozi), au trăsături aparte, în special
la detaliile formei, a dimensiunilor şi greutăţii prezente, ceea ce implică din start tipare
diferite. Fără discuţie, analizăm mai multe variante ale aceluiaşi tip general. Sunt
exemplare descoperite în mod izolat, separate, această constatare întărind, dintr-un
anumit punct de vedere, această idee.
Exemplarele aflate în discuţie par a fi specifice comunităţilor locale din spaţiul
tracic şi getic, ele redând la o scară mult redusă arme de luptă folosite curent în
conflictele militare sau în activităţi de vânătoare. Motivul simbolic al securii, spre
exemplu, a fost identificat pe vârfuri de săgeţi special turnate, cu rol comercial, care
erau piese componente ale unui tezaur care a fost descoperit în urma săpăturilor
arheologice desfăşurate în punctul „Parcul Catedralei”, la Tomis (Rădulescu şi Scorpan
1972 36; Scorpan 1980 27-28), respectiv pe două piese izolate (La Galerie 2004 62, nr.
267–268.). Aceasta, dispusă în capătul stâng până spre mijlocul piesei, aminteşte prin
detalii de cea folosită la începutul epocii fierului, în aria sudică tracică. Partea cu
muchia ascuţită este orientată spre interior, securea fiind bine individualizată și
reliefată puternic spre zona centrală. Reliefarea sa în mod pregnant pare a nu fi
accidentală, ci special creată de meșterul respectiv, astfel încât nervura centrală este
întreruptă brusc prin imprimarea simbolului. Piesele amintite sunt descoperite în
Dobrogea și ar putea fi produse în spaţiul tracic, fiind aduse pe cale comercială, ca
obiecte de import (despre folosirea semnelor premonetare în schimburile comerciale
vezi Topalov 2007 699). Descoperirea în cauză reprezintă încă un argument în favoarea
contactelor de natură diversă din ariile traco-getice (din spaţiul balcano-danubianopontic), putând fi admisă chiar prezenţa efectivă a unor reprezentanţi comerciali traci
în zonă. Oricum ar putea fi apreciate apariţiile lor cvasi-singulare, prezenţa lor în
spaţiul analizat dovedeşte existenţa unor contacte între diferite regiuni geografice aflate
în jurul Pontului Euxin.
Credem că astfel de exemplare erau folosite fie ca bijuterii, fie erau însemne de
putere, „legate” în coliere sau purtate individual pe câte o brăţară sau colan la gât. O
altă idee în cercetarea respectivelor exemplare poate fi destul de plauzibilă. Am plecat
de la convingerea (având în vedere şi numărul extrem de limitat de descoperiri) că
toporaşele pot fi considerate bunuri, produse în spaţiul tracic, care prin comerţ ajung să
fie tranzacţionate în centrele populaţiei autohtone din teritoriul dobrogean. Probabil că
ele au fost schimbate cu alte produse. Abia după ce acest proces se finalizează, piesele
capătă pe plan local sau micro-zonal și în mod individual „valoare” socială sau chiar
politică. Atribut întărit, credem noi, prin lipsa în timpul respectiv (din cauze diverse) şi
a altor astfel de piese în acel spaţiu, consolidându-le raritatea şi încărcătura simbolică.
Este foarte greu de stabilit dacă aceste piese serveau oficierii unui cult, oricum par a fi
de integrat categoriei de „bunuri aparte”.
Nu există analogii în descoperirile din arealul dobrogean. Chiar dacă mai avem
suficient de parcurs, în bibliografia de specialitate care vorbește despre astfel de obiecte
descoperite la sud de Dunăre sau la nordul ei, inclusiv în zona Mării Negre, nu am
identificat în acest moment nici cel mai mic indiciu privind alte descoperiri de acelaşi
tip. De aici şi singularitatea lor remarcată şi în rândurile de mai sus. Neavând nici
eventuale descoperiri în contexte arheologice definite, este dificilă integrarea lor în
anumiţi parametri cronologici. Totuşi, realizarea lor din argint reprezintă o sursă
informativă care ar putea indica un anumit interval demn de luat în considerare, ţinând
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seama de contextul social, politic şi economico-comercial autohton din spaţiul vestic şi
sud-vestic pontic. De aceea, în privinţa datării, ne-am orienta spre perioada secolelor
VII–V a.Chr.
1.3. Arcuri miniaturale
1.3.1. Catalog
1. AE; 4.34 g; 44 mm.
Copie la scară redusă a unui arc reflex „scitic” complex (dublu curbat); capetele sunt
întoarse prin curbare spre exterior, în direcţia de ipotetică tragere; o bucată de metal
rectilinie uneşte corpul arcului de coardă.
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 80.144; planşa I, nr. 8.
Loc de descoperire: Sinoie (com. Mihai Viteazu, jud.Constanţa); descoperire
întâmplătoare în zona punctului „Movilele Dese” (localizare nesigură).
2. AE; 9.50 g; 69 mm.
Copie la scară redusă a unui arc reflex „scitic” complex (dublu curbat); capetele sunt
întoarse prin curbare spre exterior, în direcţia de ipotetică tragere; o bucată de metal
rectilinie uneşte corpul arcului de coardă.
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 80.143; planşa I, nr. 7.
Loc de descoperire: Sinoie (com. Mihai Viteazu, jud. Constanţa); descoperire
întâmplătoare în zona punctului „Movilele Dese” (localizare nesigură).
1.3.2. Comentariu
O altă categorie posibilă de semne premonetare este compusă din piese de
forma unor arcuri, realizate din metal, la o scară mult redusă. Cele două piese prezente
în catalog, ca şi alte două publicate de curând (Talmaţchi şi Andreescu 2009 41, nr. B1B2, 51, B1-B2), par a fi lucrate de meşteri specializaţi, în tipare bivalve. Ca şi în cazul
toporaşelor analizate mai sus, arcurile se aseamănă în principiu, au trăsături aparte în
special privind detaliile formei, diferenţe în dimensiuni şi greutate, ceea ce implică din
start tipare diferite. Ele imită arcurile reflex „scitice” complexe (dublu curbate), care
erau dificil de confecţionat (necesitând abilităţi profesionale deosebite) şi mai
complicate în manevrare, dar cu randamente net superioare celui simplu, unicurbat
(Chiriac 1996 154). De fiecare dată coarda arcului este întinsă, dar arcul este în poziţie
„relaxată” (nefiind întins ca pentru realizarea unei trageri), existând şi un element
grafic (la piesele din catalog) şi fizic care leagă corpul arcului de coardă. Fără discuţie,
analizăm mai multe variante ale aceluiaşi tip general. Sunt exemplare descoperite în
mod izolat, separate, întărind probabil această idee a producerii lor diferenţiate. În
strânsă legătură cu studiul acestor piese, printre descoperirile încă inedite din
Dobrogea, amintim şi două tipare bivalve (un al treilea doar cu locaş pentru turnarea
vârfurilor de săgeţi de luptă apare în La Galerie 2004 62, nr. 269; amintim şi un altul
asemănător descoperit în sudul Dunării în Bulgaria conform Vasiliev 1974 55). Ele
prezintă lăcaşuri pentru turnarea, pe de o parte, a vârfurilor de săgeţi (numite generic
de „tip scitic”), respectiv, pe de altă parte, pentru turnarea unor arcuri de bronz din
categoria celor prezentate în articol2. Corelarea celor două obiecte în tipare poate fi un
util indicator cronologic, mai ales că beneficiem de datări şi clasificări extrem de
riguroase în ceea ce priveşte vârfurile de săgeţi de luptă de tip, factură sau perioadă
„scitică” cu înmănuşare tubulară (despre prezenţa unor astfel de piese în spaţiul
carpato-danubiano-pontic vezi la Vasiliev 1979 passim; Vasiliev 1980 74; Marta 1991
34; despre clasificările tipologice ale unor astfel de arme vezi la Melyukova 1989
Ambele descoperiri au făcut parte până la un moment dat din colecţie privată dr. Gheorghe
Andreescu din Constanţa.
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passim; Melyukova 1995 35; Petrenko 1995 14). Greutatea tuturor exemplarelor
cunoscute până în prezent oscilează, în general, între 3.50 și 4.50 g. Exemplarul din
catalog de 9.50 g dublează limita superioară cunoscută până în acest moment.
Aceste exemplare, elegante ca formă şi detalii, pot fi puse în legătură cu
probabile influenţe directe ale culturii lumii scitice din spaţiul de vest şi nord-vest a
Pontului Euxin (despre arcul de tip scitic şi variantele sale vezi la Eckhardt 1991 143149). Prezintă similitudini, constatate şi la celelalte exemplare cunoscute, ca şi
caracteristici tipologice asemănătoare. Piesele sunt foarte bine lustruite şi uşor
îndreptate post-turnare, ceea ce ar dovedi că nu erau folosite neapărat conform uzului
cotidian. Caracteristica lor de armă (de atac sau de apărare) trece în plan secund faţă de
reala semnificaţie a lor ca piese de reprezentare. O dovadă în acest sens este forma lor
prezentă în „aşteptare” şi nu „armate”, ca şi prezenţa acelei legături distincte dintre
braţul arcului şi coarda propriu-zisă, eliminându-i eventualul caracter războinic (de
armă). Poate că ele, ca obiecte, au circulat în relaţiile de schimb, având o valoare
simbolică „de putere”, îndeplinind inclusiv o funcţie de „bun deosebit”, cu valoare de
schimb printr-o valoare materială. Un unic astfel de exemplar a fost descoperit în
cursul săpăturilor arheologice desfășurate la Enisala (com. Sarichioi, jud. Tulcea), în
zona necropolei getice birituale, în morminte de incineraţie, arcul fiind considerat un
obiect de podoabă (poate aplică?). Ele au putut reprezenta, în general, ca şi alte obiecte,
un simbol al unui statut social (sau politic, profan şi cultic), semn material care ar întări
şi consolida autoritatea locală de prestigiu, folosite în ierarhizarea socială şi politică.
Oricum, ultimele două posibile semnificaţii nu ne interesează în mod direct având în
vedere tema dezbătută. Ulterior, este posibil ca ele să fi putut îndeplini şi un posibil rol
în schimburile dintre comunităţi. Subliniem încă odată raritatea în descoperiri
întâmplătoare sau arheologice a unor astfel de piese. Nu încheiem aceste consideraţii
fără a omite şi „sugestia”(prin integrarea lor la anumite emisiuni coloniale) privind o
eventuală turnare a lor de către cetatea Histria (La Galerie 2004 63, nr. 270-271), fapt
puţin probabil după părerea noastră. De altfel cetatea milesiană Histria emitea,
aproximativ în aceeaşi perioadă, semne monetare de mai multe tipuri care acopereau
necesarul de astfel de instrumente de măsură valorică.
Datarea acestor tipuri de arcuri de bronz este propusă, în general, în secolele
VI-V a.Chr. (La Galerie 2004 63), în secolele V (poate sfârșitul acestui secol) – IV
a.Chr., alături de toate celelalte descoperiri apărute în necropola birituală amintită mai
sus de la Enisala (Simion 1974 303). Poate că datarea în secolele V-IV a.Chr. pare a fi
singura certă de admis, şi pentru că aceasta este singura descoperire într-un context
arheologic definit, dar şi pentru că în secolele V-III a.Chr. se consideră pentru
Dobrogea ca perioada de intens aport scitic asupra elementelor culturale şi materiale
ale populaţiei autohtone, prin interferenţe şi interacţiuni, conform datelor literare
istorice şi arheologice existente (Simion 2005 61). Arcul de luptă reflex complex
(modelele originale) de tip „scitic” (dublu curbat) este cunoscut ca fiind în uzanţa
posesorilor armaţi încă din secolele VII-VI a.Chr. conform unor descoperiri din Asia
Centrală (Anatol'evič Litvinskij 1986 76-82).
Cele două arcuri ar putea proveni din chora Histriei, fiind descoperite la o dată
necunoscută în zona punctului „Movilele Dese” din apropierea localităţii Sinoie
(localizarea este totuşi nesigură). Nu avem şi nici nu credem că vom mai avea vreodată
o informaţie clară privind locul exact şi eventualul context al descoperirii lor.
2.Semne monetare
2.1.Introduce
Trendul ascendent cunoscut de economia și implicit de schimburile practicate
de comunităţile umane din regiunile de vest și nord-vest ale Pontului Euxin, pe la
mijlocul mileniului I a.Chr., a condus la înlocuirea treptată a trocului cu o formă mai
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avansată a comerţului, în care unităţile anterior amintite au fost înlocuite treptat cu un
instrument metalic de măsurare a valorii produselor supuse schimbului, un etalon cu o
valoare mai mult sau mai puţin distinctă și destinată tranzacţiilor, constituit sub forma
unor vârfuri de săgeţi din bronz (într-un singur caz cunoscut de plumb) (Zaginajlo 1982
26) cu valoare monetară (Sorda 1980 185–206). Ele s-au transformat în unităţi de
măsură și contrapartidă a schimburilor, care acum se desfășurau mult mai comod și
mai rapid, fiind parte integrantă a noului sistem (ce îl înlocuia treptat pe acela vechi),
care aparţinea unei lumi aflate într-o continuă transformare și care fusese realizat nu
prin forţă, ci prin liber consimţământ. Ele puteau fi folosite pentru a plăti, puteau
măsura o marfă și, nu în ultimul rând, erau acceptate în tranzacţii și garantate de
autoritatea greacă colonizatoare.
2.2. Catalog.Vârfuri de săgeţi-semne monetare
Observaţie: toate exemplarele aparţin categoriei vârfurilor de săgeţi-semne monetare
turnate special în scop comercial.
1. AE; 2.38 g; 26.5 mm (exemplarul este tăiat intenţionat dintr-o latură, deci este
incomplet; nu demult ar fi fost considerat rebut).
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.515; planşa I, nr. 9.
Loc de descoperire: Constanţa (Constanţa, jud. Constanţa); descoperire întâmplătoare
în zona peninsulară.
2. AE; 2.72 g; 26 mm (exemplarul este tăiat intenţionat dintr-o latură, deci este
incomplet; nu demult ar fi fost considerat rebut).
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.516; planşa I, nr. 10.
Loc de descoperire: Constanţa (Constanţa, jud. Constanţa); descoperire întâmplătoare
în zona peninsulară.
3. AE; 3.25 g; 35.5 mm (exemplarul este tăiat intenţionat dintr-o latură, deci este
incomplet nu demult ar fi fost considerat rebut).
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.514; planşa I, nr. 13.
Loc de descoperire: Pantelimonul de Sus (com. Pantelimonul de Sus, jud. Constanţa);
descoperirea este întâmplătoare şi este făcută într-o aşezare greco-autohtonă aflată în
apropierea intrării în localitate dinspre localitatea Mireasa, cu prilejul unei periegheze
efectuate personal în cursul campaniei de săpături arheologice de la cetatea Ulmetum
în anul 2008. Aşezarea pare a fi datată în cursul secolelor V-II a.Chr.
4. AE; 4.19 g; 34 mm (exemplarul este tăiat intenţionat dintr-o latură, deci este
incomplet; nu demult ar fi fost considerat rebut).
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.512; planşa I, nr. 14.
Loc de descoperire: Vadu (com. Corbu, jud. Constanţa); descoperire apărută în urma
săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 1989.
5. AE; 4.40 g; 39 mm.
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.089; planşa I, nr. 11.
Loc de descoperire: Slava Rusă (com. Slava Cercheză, jud. Tulcea); descoperire
întâmplătoare.
6. AE; 6.10 g; 36 mm (exemplarul este tăiat intenţionat dintr-o latură, deci este
incomplet; nu demult ar fi fost considerat rebut).
Inv. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa nr. 81.513; planşa I, nr. 12.
Loc de descoperire: Vadu (com. Corbu, jud. Constanţa); descoperire apărută în urma
săpăturilor arheologice desfăşurate în cursul anului 1989.
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2.2.1. Comentariu
Din categoria semnelor monetare amintim un număr de şase exemplare de
vârfuri de săgeţi special turnate cu rol monetar. Toate exemplarele sunt de bronz şi au
fost descoperite fie în cursul unor săpături arheologice (Vadu, com. Corbu, jud.
Constanţa3), fie întâmplător (Constanţa, jud. Constanţa, com. Pantelimonul de Sus, jud.
Constanţa şi Slava Rusă, com. Slava Cercheză, jud. Tulcea).
Probabil că la Histria, regiunea din imediata apropiere era bine populată dintrun moment anterior colonizării, pe platou fiind deja o așezare grecească, în care era
foarte slab reprezentată componenta locală, ce se va transforma într-un cartier sau un
amplasament mai degrabă cu o latură comercială și economică foarte importantă, aflat
în strânsă legătură cu cetatea de pe acropolă (Dimitriu 1972 117-118). Dezvoltarea
economică a cetăţii a presupus folosirea la maximum a tuturor resurselor disponibile,
ţinutul oferind condiţii naturale deosebite, comerţul fiind o reflectare activă a acestora
(Alexandrescu 1985 43.). Dar, dezvoltarea meșteşugurilor și a comerţului a reprezentat,
cu precădere, o consecinţă și nu o cauză a colonizării (Petre 1993 106). Odată cu
dezvoltarea politică şi economică, colonia începe să-şi creeze o chora cu numeroase
aşezări greco-indigene unde teritoriul său rural exista deja în secolul al VI-lea a.Chr.
(Preda 1972 86). Din punct de vedere premonetar sau mai degrabă chiar monetar,
momentul cronologic aflat în jurul mijlocului secolului al VI-lea a.Chr. (sau chiar din
ultimele două decade ale primei jumătăţi a secolului al VI-lea a.Chr.) la Histria este
foarte important, deoarece reprezintă momentul de debut pe piaţă a unui etalon care să
poată măsura o marfă, să elimine trocul, să poată uşura în mod cert un schimb
comercial, pe fondul transformării cetăţii în centru de producţie. Pentru Histria acest
mijloc l-a reprezentat vârful de săgeată (semnul monetar), fie adaptat din vârfuri de
săgeată de luptă, fie turnat în mod special în tipare. El nu este produs doar de Histria,
ci se pare că această activitate a aparţinut unui număr mare de colonii de origine
milesiană din zona coastelor de vest şi de nord-vest ale Pontului Euxin (Aricescu 1975
23; Poenaru Bordea 1978 3; Poenaru Bordea şi Oberländer-Târnoveanu 1980 147;
Mănucu-Adameșteanu 1984 23; Preda 1991 20-27; Preda 1998 30; Talmaţchi 2008 9;
Talmaţchi 2009a 606; Talmaţchi 2009b 93; Talmaţchi 2010 15-34).
Revenind la catalog, toate cele şase exemplare sunt de bronz şi aparţin
categoriei vârfurilor de săgeţi special turnate pentru schimb. Cu excepţia a două
exemplare descoperite la Tomis, celelalte patru sunt descoperite în aria teritoriului
rural al coloniei Histria. Toate par a aparţine unor aşezări greco-autohtone, unele
considerate ca factorii în mediu local. Aceste descoperiri întăresc încă o dată, dacă mai
era nevoie, cunoştinţele existente privind descoperirea majorităţii acestui tip de piese în
chora (Talmaţchi 2010 69-75), subliniind încă o dată intensul comerţ practicat de
negustorii histrieni în mediul local şi puternica presiune exercitată de aceştia în
introducerea unui etalon de valoare pe piaţă. Descoperirea lor în afara hiterland-ului
respectiv colonial rămâne o excepţie în cadrul celor generale pontice, iar apariţia lor
ocazională în aşezări greco-autohtone, în mod izolat, trebuie cu atât mai mult
semnalată şi interpretată de la caz la caz.
3. Concluzii generale
Acest univers al posibilelor bunuri, cu un eventual caracter premonetar, rămâne
în continuare surprinzător prin multele variante posibile, oferite generos cercetării de
profil. Este nevoie constant, după părerea noastră, să realizăm reconsiderări succesive a
diferitelor categorii de obiecte integrate, în general, fenomenului premonetar şi în
anumite condiţii chiar monetar. O marfă comercializată, dar limitată cantitativ, şi
Cele două exemplare ne-au fost puse la dispoziţie spre publicare de către Gabriel Custurea. Ne
exprimăm şi pe această cale cuvenitele mulţumiri pentru acest demers colegial.
3
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transformată în piesă privată destinată să asigure deţinătorului însemnul puterii şi al
prestigiului îşi poate pierde vremelnic sau total anumite valenţe. Cercetarea
aprofundată va trebui să ţină seama de aspecte diverse generale istorice, tipologice,
economice şi tehnice din perioada de sfârşit a primei epoci a fierului şi din prima parte
a celei de a doua din Dobrogea sau din zona Peninsulei Balcanice (spaţiul tracic dacă
luăm în considerare producerea lor într-un atelier aflat într-un asemenea areal).
Evident că multe aspecte vor putea fi elucidate şi clarificate în viitor, acesta din urmă pe
care îl sperăm a fi unul apropiat.
Şi vârfurile de săgeţi-semne monetare rămân un capitol de mare importanţă
pentru cunoaşterea realităţilor prezente și specifice mediului comercial de dinainte de
apariţia monedei propriu-zise. În special și pentru că ele nu s-au bucurat întotdeauna
de atenţia cuvenită, uneori fiind doar semnalate, fără alte comentarii însoţitoare. Sau
cu alt prilej au fost amestecate în marea masă a vârfurilor de săgeţi de luptă, fiind
privite doar ca abateri de la modelele „clasice” cunoscute, cel mult apropiate cu variaţii
de la forma generală. Totuşi cercetarea vârfurilor de săgeţi-semne monetare este mult
mai avansată. Acest fapt nu exclude modificarea unor ipoteze în funcţie de realităţile
oferite de descoperirile din şantierele arheologice sau identificări ocazionale a unor
exemplare deosebite şi relevante, subiectul rămânând vast și mereu perfectibil.
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UN NOU LOT DIN TEZAURUL DE DENARI ROMANI IMPERIALI
DE LA BLĂGEȘTI, JUDEȚUL BACĂU
Delia Moisil
Abstract
The hoard of roman imperial denarii from Dealul Crăciunei, Blăgești,
dep. of Bacău is known from several groups that have joined the public
collections starting with 1969/1973. Alongside with the 66 coins already
known, this article is publishing a group of 53 denarii that have been added to
the Coin Room collection of the National Museum of History Bucharest in
December 2013. The chronological structure of the coins from the National
Museum of History Bucharest part of the hoard is following the pattern of the
published coins - the older coin is from Nero and the most recent from
Elagabalus, with the bulk of the coins from the emperor Septimius Severus.
Key words: hoard, coins, denarii, immitations, Blăgești, Romania, Roman
Empire, Barbaricum, Elagabal.

Tezaurul a fost descoperit întâmplător la Blăgești, pe Dealul Crăciunei, în urma
efectuării unor lucrări agricole; a intrat în literatura de specialitate pe măsură ce părți
din el au ajuns în colecții ale unor muzee. Se cunosc mai multe loturi provenind din
acest tezaur:
 LOT I: 46 denari romani imperiali de la Vespasian la Elagabal, păstrați la
Muzeul de Istorie din Bacău (MJB mai departe), nr. inv. 14 491-14 536,
descoperiți în 1973, adunați de către elevul Ion C. Griguț și pedagogul Emanoil
Zegan de la Liceul Pedagogic din Bacău1. Catalogul pieselor a fost publicat de
către Mihăilescu-Bîrliba, Monah, 1975, împreună cu o primă analiză a
tezaurului și cu precizarea că acesta, probabil, nu a fost recuperat în totalitate;
reluat în CNM 2015a, cu trimiterea la numerele de inventar.
 LOT II: 14 denari romani imperiali de la Commodus la Geta, păstrați la Muzeul
de Istorie din Bacău, nr. inv. 27 679-27 692, dintr-un total de 16 monede
provenind de la localnicul Mitică Gherasim, aduse la muzeu în anul 1981 de
către mr. D. Cristea (Căpitanu 1982, 81). Catalogul lor a fost publicat de către
Căpitanu, 1982, reluat în CNM 2015a cu adăugiri și necesarele corecții.
 LOT III: 53 de denari romani imperiali de la Nero la Elagabal, păstrați la
Muzeul Național de Istorie a României din București (MNIR), descoperiți cu un
detector de metale de către Marius Irimia, în decembrie 2013, pe Dealul
Crăciunei, provenind din același tezaur2. Lotul este publicat integral în
prezentul articol.


Muzeul Național de Istorie a României București.
E-mail: delia.moisil@gmail.com.
1 O bibliografie extinsă asupra acestui lot: Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975; Mitrea 1976 69; CH
1976 240; CH 1977 160; Mitrea 1977 40; Mihăilescu-Bîrliba 1980 nr. 282; Mitrea 1981 581, 140;
Sanie 1981 197, 56; Depeyrot, Moisil 2008 386, nr. 163; CNM 2015a.
2 Acest lot este menționat în Moisil, 2010 422, nr. 10.
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LOT IV: alți 6 denari romani imperiali păstrați la Muzeul de Istorie din Bacău,
având nr. inv. 25048-25053, provenind din donația Emanoil Pușcalău (1969),
găsiți la Blăgești, fără alte precizări asupra tipului sau locului exact al
descoperirii3, este foarte probabil să fie parte a aceluiași tezaur: până acum,
tezaurul este singura sursă sigură cunoscută a monedelor romane descoperite în
zona Blăgeștilor; cei 6 denari se încadrează cronologic în intervalul de timp
reprezentat în tezaur, iar starea lor de conservare este relativ similară pieselor
ce provin sigur din tezaur4. Cei 6 denari romani imperiali sunt publicați în CNM
2015b.
LOT V: un ultim lot format din 22 de denari romani imperiali, proveniți, de
asemenea, de la Marius Irimia, s-ar afla la Piatra Neamț; compoziţia acestui lot
nu îmi este cunoscută.

Identificarea exactă a locului descoperirii nu pare să se fi făcut pentru
vreunul dintre loturile cunoscute din acest tezaur, până la data publicării lor
(Mihăilescu-Bîrliba, Monah 1975 31; Căpitanu 1982 81; CNM 2015b). Nu s-a recuperat
nici un fel de recipient în care să fi fost păstrat tezaurul.

Harta 1 - Locul descoperirii tezaurului de la Blăgești, jud. Bacău5.
Informațiile mele, indirecte, bazate pe relatările celui care a găsit cei 53 de
denari ajunși la MNIR, sunt că zona respectivă de pe Dealul Crăciunei a fost arată ani la
rând, și că piesele au fost găsite foarte împrăștiate.

Verificările datelor în colecția numismatică și registrele de inventar ale Muzeului Județean de
Istorie din Bacău au fost făcute de către dr. Viorel Butnariu (CNM 2015).
4 CNM 2015b.
5 Harta a fost realizată de către domnul Marius Irimia, căruia îi mulțumim pentru contribuție.
28
3

https://biblioteca-digitala.ro

Un nou lot din tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău

Integritatea tezaurului
Deocamdată se cunosc 119 (+ alți 22(?)) denari romani imperiali care ar proveni
din acest tezaur. E foarte puţin probabil ca aceste piese să reprezinte totalitatea
exemplarelor ce compuneau tezaurul, în condiţiile în care ele au ajuns în muzee pe căi
atât de variate şi în număr mare de loturi, la date diferite. Observația a fost făcută încă
de la primul lot publicat în literatura de specialitate (Mihailescu-Bîrliba, Monah, 1975,
32) și este confirmată chiar de publicarea ulterioară a acestor loturi provenind din
același tezaur.
Structura tezaurului
Nominaluri reprezentate
Singurul nominal reprezentat în cadrul acestui tezaur este denarul. După apariția
antoninianului, tezaurele de monede romane din argint indică o selecție a
nominalurilor din masa monetară circulantă în Imperiu, în favoarea monedei realizate
dintr-un argint cu un titlu mai înalt - denarul.
Structura cronologică
Cea mai veche monedă din lotul publicat aici este un denar de la Nero, emis la Roma în
anii 67-68, dealtfel cea mai veche piesă a întregului tezaur.
În privința datei de închidere a tezaurului, lotul de 53 de denari de la MNIR nu aduce
vreo schimbare comparativ cu situația deja cunoscută a celorlalte loturi. Cea mai
recentă monedă este de la Elagabal (218-222), ceea ce coincide cu situaţia loturilor de
la Muzeul Județean Bacău, care se încheie cu o emisiune a aceluiași împărat. Data
piesei celei mai recente reprezintă însă doar un terminus post quem, tezaurul putând fi
teoretic îngropat oricând după acel moment.
Tabel 1 - Distribuția pe emitenți a tezaurului (loturile I-IV), utilizând indicatorii
monedă/an și frecvența relativă în cadrul tezaurului.
Emitent

loturile I-IV
(nr. ex.)

loturile I-IV
(monedă/an)

lotul III
MNIR
(nr. ex.)

0.71
0.45
0.33
0.1
0.33
0.69

loturile IIV (% din
totalul
pieselor din
tezaur)
0.84
4.20
0.84
1.68
5.88
13,44

Nero
Vespasianus
Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus
Pius
Marcus
Aurelius
Commodus
Clodius
Albinus
Septimius
Severus
Caracalla
Elagabal
Imitație
Total

1
5
1
2
7
16
4

0.21

3.36

1

13
3

1.08
0.75

10.92
2.52

6
1

50

2.77

42.01

13

14
2
1
119

2.33
0.5

11.76
1.68
0.84

10
1
1
53
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lot I-IV
lotul III MNIR
lot I, II, IV
60

50

nr. ex.
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Imitație

Elagabal

Caracalla

Septimius Severus

Clodius Albinus

Commodus

Marcus Aurelius

Antoninus Pius

Hadrianus

Traianus

Nerva

Vespasianus

0

Nero

10

Grafic 1 - Distribuția pe emitenți a loturilor tezaurului de la Blăgești: lotul III
MNIR; loturile I, II, IV MJB; loturile I-IV MJB și MNIR (frecvența absolută).
Vârfurile de reprezentare apar în cazul acelorași emitenți din cadrul loturilor
analizate. Singura diferență mai importantă este în cazul emisiunilor lui Caracalla,
unde lotul III MNIR include 10 din cele 14 exemplare ale tezaurului. Dar acesta poate fi
un simplu joc al hazardului sau o regularizare generată de numărul mai mare de piese
al acestui lot - statistic, ținând cont de distribuția de tipul clopotului lui Gauss care
apare în cazul tezaurelor, era mai probabil un numar mai mare de piese de la Caracalla.
60
50

nr. ex.

40
30
20

Imitație

Elagabal

Caracalla

Septimius
Severus

Clodius
Albinus

Commodus

Marcus
Aurelius

Antoninus
Pius

Hadrianus

Traianus

Nerva

Vespasianus

0

Nero

10

emitent

Grafic 2 - Distribuția pe emitenți a loturilor I-IV ale tezaurului de la Blăgești
(nr. ex./emitent).
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3

monedă/an

2,5
2
1,5
1
0,5

Elagabal

Caracalla

Septimius
Severus

Clodius
Albinus

Commodus

Marcus
Aurelius

Antoninus
Pius

Hadrianus

Traianus

Nerva

Vespasianus

Nero

0

emitent

Grafic 3 - Distribuția pe emitenți a loturilor I-IV ale tezaurului de la Blăgești
(monedă/an de domnie).
11 denari sunt prezenţi în două exemplare, uneori găsite în loturi diferite. Cum
este şi normal, cei mai mulţi sunt emişi de către împăraţii cel mai bine reprezentaţi în
acest tezaur (Septimius Severus, Antoninus Pius, Caracalla). Această frecvență mai
ridicată a emisiunilor prezente în mai multe exemplare este aproape întotdeauna
semnalată în cadrul intervalului de timp cel mai bine reprezentat (195/196 până în 206
în acest caz), care concentrează masa monedelor într-un tezaur.
Tabel 2 - Emisiuni reprezente în mai multe exemplare în cadrul tezaurului de la
Blăgești.
Emitent
Antoninus Pius - Diva Faustina I
Antoninus Pius - Faustina II
Septimius Severus
Septimius Severus
Septimius Severus
Septimius Severus
Septimius Severus
Septimius Severus
Septimius Severus
Caracalla
Caracalla

Emisiunea
RIC 358
RIC 497
RIC 71a
RIC 96a, 96
RIC 105
RIC 119a
RIC 122d
RIC 125
RIC 130
RIC 11
RIC 83

LOT I
1

LOT II

1

1
1?

1

LOT III
1
2

LOT IV

1
1
2

1

2
1

1

2
2
2

În lotul de 53 de denari de la MNIR este prezentă o imitație după un denar emis
pentru Antoninus Pius (nr. 17 în catalog), turnată, care are o legendă cu greșeală de
scriere: pe revers, V a fost scris întors cu 180 de grade [TR] POT ΛIIII - COS III[I].
Starea de conservare
Piesele din lotul III MNIR au urme de pământ pe ele, nefiind încă supuse unui
proces profesionist de curățare până la această dată.
Câteva dintre monede au depuneri de culoare verde vizibile cu ochiul liber:
1, 2, 14, 19, 19, 24, 26, 30, 39, 48, 52, 67, 70, 80, 86, 108, 110, 112, 118; urme ale unor
astfel de depuneri sunt prezente și pe alte piese în afara celor menționate. Ele pot să
apară la oxidarea cuprului, sau la apariția altor compuși ai acestuia: în urma
contactului monedelor cu un obiect de bronz (reamintim că în acest caz nu se cunoaște
încă natura recipientul utilizat pentru păstrarea tezaurului), la oxidarea cuprului care
31
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intră în componența denarilor dintr-un argint cu un titlu redus; pot proveni, de
asemenea, din sol. Depunerile sunt importante cantitativ în câteva cazuri, între care și
cel al piesei celei mai recente, de la Elagabal. Prezența pe denari a unor compuși de
culoare verde ai cuprului este o caracteristică a acestui tezaur. Observația că înainte de
curățare piesele au avut o crustă de oxid verde a fost făcută și de Mihăilescu-Bîrliba,
Monah 1975, 34 asupra primul lot publicat al acestui tezaur, cel de 46 de denari aflați
la Muzeul din Bacău.
Titlul majorității denarilor din acest tezaur nu a fost pus în evidență direct cele cîteva analize XRF efectuate (anexa 1) au limitele lor substanțiale în acest caz,
rezultatele fiind valide doar pentru suprafața monedei de argint, al cărei interior nu
este omogen. Între domniile lui Commodus și cea a lui Elagabal, descreșterea titlului
argintului din denari a fost una foarte importantă, de la 75% la cca 45% (Depeyrot,
Moisil 2004, 7).
Dintre monedele analizate prin metoda XRF (anexa 1), imitația turnată după un
denar al lui Antoninus Pius are cel mai important procentaj de argint (între 96.16% și
96.93%, pe suprafața monedei); bismutul este de asemenea prezent în cantitate mai
mare, comparativ cu celelalte piese analizate.
Prezența flanurilor rupte sau pilite intenționat în lotul inițial de 46 de
denari al acestui tezaur a fost considerată atunci ca o încercare de reducere ponderală (
Mihăilescu-Bîrliba, Monah, 1975, 34).
Intervenții asupra muchiei monedelor sunt vizibile și în cazul lotului III MNIR.
În privința loturilor aflate la MJB, ele sunt dificil de identificat fără fotografii realizate
direct asupra zonei asupra căreia s-a intervenit. Cum nu am reușit să văd direct
monedele de la Muzeul Județean din Bacău, iar fotografiile din Mihăilescu-Bîrliba,
Monah, 1975 și CNM 2015α nu permit realizarea unei analize coordonate a loturilor
tezaurului, observațiile mele se limitează la piesele la care am avut acces direct - lotul
III MNIR.

Piesa 2 (lotul MNIR).

Piesa 74 (lotul MNIR).
Pe muchiile unora dintre monede (cu nr. 10, 19, 42, 50, 61, 74, 106, posibil și 12,
18, 20, 30, din lotul aflat la MNIR) sunt prezente decupaje realizate fără îndoială cu
intenție, după momentul baterii piesei. Pentru exemplificare, prezentăm și o serie de
fotografii cu muchiile unor monede: 2, 74, 104.
Decupajele nu par să fie de dată recentă: sunt prezente depuneri de pământ în
ele, aparent de aceeași culoare și de același tip cu cele aflate pe aversul și reversul
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pieselor. Cum monedele nu au fost curățate până la data publicării acestui articol,
putem trage concluzia că operațiunea a fost efectuată, cel mai probabil, înainte de
îngroparea pieselor.
În majoritatea cazurilor, decupajele sunt de dimensiuni mici, datorate mai
degrabă unei verificări sau încercări de verificare a calității argintului din care sunt
realizate monedele. Prezența lor atât pe monedele din secolul I d. Hr., cât și pe cele din
secolele al II-lea și al III-lea sugerează o acțiune într-un mediu neroman, mai puțin
obișnuit cu utilizarea monedei romane, care nu asociază monedele datate mai timpuriu
cu o calitate mai bună a argintului, într-o perioadă când neîncrederea utilizatorilor în
calitatea metalului din care sunt bătute aceste monede trebuie să fi fost regula.

Piesa 104 (lotul MNIR).
În cazul piesei cu nr. 104 (lotul III MNIR), partea detașată din monedă este mai
mare – de cca 20%. Teoretic, în acest caz, s-ar putea vorbi despre reducere ponderală
intenționată (partea păstrată cântărește 1.26 g). Dar, în lotul publicat aici de noi, piesa
rămâne singura în cazul căreia decupajul este atât de mare.

Piesa 63 (lotul MNIR).
Ο altă situație, care pare caracteristică monedelor emise în perioada aflată între
domniile împăraților Commodus și Septimius Severus, este cea a piesei cu nr. 63 în
catalog. Muchia monedei este neregulată, cu mici fracturi apărute probabil încă de la
batere, cu bucăți mici desprinse din ea. Calitatea argintului este vizibil mai slabă,
materialul este friabil; pojghița subțire de argint se exfoliază la atingere.
Piesele cu nr. 3, 5, 7, 12, 17, 20, 22, 38, 39, 48, 50, 61, 63, 71, 84 (ruptă), 108,
110, 112 prezintă și ele fisuri mai mari sau mai mici pe muchie, apărute la batere.
Greutățile denarilor din acest tezaur sunt, comparativ, spre exemplu, cu cele
din tezaurul de la Frâncești (Depeyrot, Moisil 2004, 6), încheiat tot la Elagabal,
comparabile pentru ultimii ani și împărați reprezentați, dar mai mici pentru emisiunile
lui Septimius Severus, Commodus, Marcus Aurelius, Hadrianus,Traianus, Vespasianus.
Faptul este normal pentru piesele mai vechi, a căror pierdere în greutate este mai mare
în circulație, dacă acestea au fost supuse unei uzuri mai intense decât cele din tezaurul
de la Frâncești. Observația poate fi un argument (fragil, ținând cont de numărul mic de
piese comparativ cu cele 1365 din tezaurul de la Frâncești) pentru ipoteza avansată
(Mihăilescu-Bîrliba, Monah, 1975, 35) a unei posibile date mai târzii de îngropare a
acestui tezaur.
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Tabel 3 - Distribuția greutăților denarilor din tezaurul de la Blăgești pe emitenți.
Emitent

loturile
I-IV (nr.
ex.)

Mediana
greutăților

Greutatea
medie

Tezaurul
Frâncești
(mediana
greutăților)

1
5

Intervalul de
variație
ponderală a
denarilor din
tezaur/emitent
3.33 g
2.67 g-2.93 g

Nero
Vespasianus

3.33
2.80

3.33
2.80

3.02
2.95

Nerva
Traianus
Hadrianus
Antoninus
Pius
Marcus
Aurelius
Commodus
Clodius
Albinus
Septimius
Severus
Caracalla

1
2
7
16

3.23 g
2.81 g
2.69 g-3.19 g
2.20 g-3.39 g

3.23
2.81
2.82
3.05

3.23
2.81
2.94
2.795

3.14
3.05
3.06
3.05

4

2.55 g-3.11 g

2.63

2.83

3.08

13
3

1.85 g-2.74 g
2.08 g-3.00 g

2.36
2.78

2.295
2.54

2.7

50

1.03 g-3.35 g

2.425

2.19

2.8

14

1.26 g-3.30 g

2.66

2.28

Elagabal

2

2.27 g-3.13 g

2.7

2.7

Imitație
Total

1
119

2.43 g

2.43

2.43

2.68

În privința atribuirii acestui tezaur, nu sunt lucruri nou apărute care să poată fi
adăugate celor deja cunoscute (Mihăilescu-Bîrliba, Monah, 1975, 35).
Catalogul monedelor din tezaurul de la Blăgești6
Imperiul Roman
Nero
denarius
1. AR, av./rv.: 8, 3.33 g; depuneri de oxizi verzi pe ambele fețe.
IMP NERO CAESAR - AVG P P, cap laureat spre dr.
Acvila spre dr., între două vexilla.
RIC I2, p. 154, nr. 68, pl. 18, Roma, a. 67-68.
MNIR nr. inv. prov. 1.
Vespasianus
denarius
2. AR, av./rv.: 7, 2.93 g; depuneri de oxizi verzi pe revers.
Catalogul prezentat aici include toate loturile de monede ale acestui tezaur - sigure sau
probabile, cunoscute până acum. Pentru diferențierea pieselor a căror apartenență nu este
sigură, am marcat cu " * " cei 6 denari aduși în 1969 la Muzeul din Bacău - lot despre s-a păstrat
informația că provin de la Blăgești, fără detalii privind locul exact sau tipul de descoperire izolată sau colectivă. Descrierea completă a pieselor s-a făcut doar pentru piesele din lotul III
aflat la MNIR.
34
6

https://biblioteca-digitala.ro

Un nou lot din tezaurul de denari romani imperiali de la Blăgești, județul Bacău

[IMP] CAES VESP AVG P M [CO]S IIII, cap laureat spre dr.
VES-TA în câmp, Vesta în picioare spre st., ținând simpulum și sceptru.
RIC II, p. 20, nr. 50, Roma, a. 72-73.
MNIR nr. inv. prov. 2.
3. AR, av./rv.: 1, 2.67 g; cu muchia crăpată la batere.
IMP CAES VESP AVG CENS, legendă retrogradă; cap laureat spre dr.
PONTIF MAXIM, legendă retrogradă; Vespasian așezat spre dr., ținând sceptru și
ramură.
RIC II, p. 21, nr. 65, Roma, a. 73.
MNIR nr. inv. prov. 53.
4. AR, 2,92 g;
RIC II, p. 22, nr. 74, Roma, a. 74.
MJB inv. 14491. CNM 2015a:1. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 1.
5. AR, av./rv.: 6, 2.80 g.
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, cap laureat spre dr.
PON MAX TR P COS VI, Securitas așezată spre st., odihnindu-și capul în mâna dr.
RIC II, p. 24, nr. 91, Roma, a. 75.
MNIR nr. inv. prov. 50.
Vespasianus - pentru Titus
denarius
6. AR, av./rv.: 6, 2.73 g.
T CAESAR IMP VESPASIAN[...], cap laureat spre dr.
COS V, acvilă având capul spre st., așezată pe cippus.
RIC II, p. 37, nr. 191, Roma, a. 76.
MNIR nr. inv. prov. 51.
Nerva
denarius
7. AR, av./rv.: 7, 3.23 g.
IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS III P P, cap laureat spre dr.
CONCORDIA EXERCITVVM, două mâini împreunate.
RIC II, p. 224, nr. 14, Roma, a. 97.
MNIR nr. inv. prov. 3.
Traianus
denarius
8. AR, 2,81 g;
MIR, p. 334-335, nr. 283; pl. 56; Roma, a. 108-109.
MJB inv. 14492. CNM 2015a: 2. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 2.
9. AE+AR, 1,97 g; fourré.
Tip MIR, p. 400-401, nr. 419; pl. 85-86; Roma, a. 113-114.
MJB inv. 14493. CNM 2015a: 3. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 3.
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Hadrianus
denarius
10. AR, av./rv.: 7, 2.76 g;
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bust laureat spre dr., cu drapaj pe umărul
st.
PM TR P COS II, PAX în exergă. Pax în picioare spre st., ținând ramură și cornucopiae.
RIC II, p. 345, nr. 44, Roma, a. 118.
MNIR nr. inv. prov. 6.
11. AR, av./rv.: 6, 2.69 g.
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bust laureat spre dr.
P M TR P COS III, Pax în picioare spre st., ținând ramură și sceptru.
RIC II, p. 351, nr. 94, Roma, a. 119-122.
MNIR nr. inv. prov. 8.
12. AR, av./rv.: 8, 2.87 g; două crăpături pe muchie, de la batere.
IMP CAESAR TRAIAN HADRIANVS AVG, bust laureat spre dr.
P M TR P COS III, Pax așezată spre st., ținând Victorie și sceptru.
RIC II, p. 351, nr. 95, Roma, a. 119-122.
MNIR nr. inv. prov. 7.
13. AR, 2,92 g;
RIC II, p. 360, nr. 176, Roma, a. 125-128.
MJB inv. 14494. CNM 2015a: 4. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 4.
14. AR, av./rv.: 5, 3.19 g; depuneri de oxizi de culoare verde pe ambele fețe.
HADRIANVS AVG COS III P P, bust laureat spre dr.
FORTV - NA AVG, Fortuna în picioare spre st., ținând cârmă pe glob și cornucopiae.
RIC II, p. 368, nr. 244, Roma, a. 134-138.
MNIR nr. inv. prov. 52.
15. AR, av./rv.: 7, 2.82 g.
HADRIANVS AVG COS III PP, bust spre dr., fără cunună pe cap.
PROVIDENTIA AVG, Providentia în picioare spre st., ținând dreapta deasupra unui
glob și având în mâna st. un sceptru.
RIC II, p. 370, nr. 261, Roma, a. 134-138.
MNIR nr. inv. prov. 4.
16. AR, 2,75 g;
RIC II, p. 374, nr. 297, Roma, a. 134-138.
MJB inv. 14495. CNM 2015a: 5. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 5.
Imitație după un denarius emis pentru Antoninus Pius
17. AR, av./rv.: 6, 2.43 g; mici fragmente desprinse de pe muchia monedei; relief
estompat al imaginilor și legendelor, porozitate pe ambele fețe ale monedei; turnată.
IMP [...] T [CAES?] HADR AN[TONINVS ... ?], cap laureat spre dr.
[TR] POT ΛIIII - COS III[I], Pax ținând ramură și cornucopiae.
MNIR nr. inv. prov. 5.
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Antoninus Pius
denarius
18. AR, av./rv.: 6, 3.08 g.
ANTONINVS AVG. PIVS P.P., cap laureat, spre dr.
TR. POT.COS. IIII, Pax în picioare, cu capul spre st., ținând o ramură în mâna dr. și
cornucopiae în mîna st.
RIC III, p. 45, nr. 153, Roma, a. 145-161.
MNIR nr. inv. prov. 13.
19. AR, av./rv.: 7, 3.10 g; fragment detașat din muchie; depuneri de culoare verde
îndeosebi pe revers.
ANTONINVS AVG PIVS PP, cap laureat, spre dr.
TR POT COS IIII, Liberalitas în picioare, cu capul spre st., ținând un abac în mâna dr. și
cornucopiae în mîna st.; LIB - IIII în câmp.
RIC III, p. 45, nr. 155, Roma, a. 145-161.
MNIR nr. inv. prov. 14.
20. AR, av./rv.: 3, 2.42 g; mic fragment desprins din muchie; urme de depuneri de
culoare verde pe ambele fețe.
ANTONINVS AVG PI-VS P P TR P XXII, cap laureat, spre dr.
FORTVNA OPSEQVENS, COS IIII în exergă; Fortuna în picioare, cu capul spre st.,
ținând patera și o cârmă în mâna dr. și cornucopiae în mîna st.
RIC III, p. 60, nr. 286a, Roma, a. 158-159.
MNIR nr. inv. prov. 49.
Antoninus Pius - pentru Marcus Aurelius Caesar
denarius
21. AR, 3,34 g;
RIC III, p. 81, nr. 438b, Roma, a. 147-148.
MJB inv. 14496. CNM 2015a: 6. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 6.
22. AR, av./rv.: 12, 2.20 g; mici fragmente desprinse din muchie.
AVRELIVS CAESAR AVG PII FΙL, cap laureat, spre dr.
TR POT VIII[I?] COS II, Mineva cu coif, în picioare, spre st., ținând bufniță în mâna dr.
și lance și scut în mâna st.
RIC III, p. 86, nr. 463? , Roma, a. 154-155.
MNIR nr. inv. prov. 37.
Antoninus Pius - pentru Diva Faustina I
denarius
23. AR, 3,01 g;
RIC III, p. 71, nr. 358, Roma, post 141.
MJB inv. 14497. CNM 2015a: 7. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 7.
24. AR, av./rv.: 8, 3.12 g; depuneri de oxizi de culoare verde pe ambele fețe; muchie cu
crăpături mici de la batere.
DIVA FAVSTINA, bust drapat, spre dr.
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AVGVSTA, Ceres în picioare spre dr., ținând un mănunchi de spice în mâna st. și un
sceptru în mâna dr.
RIC III, p. 71, nr. 358, Roma, post 141.
MNIR nr. inv. prov. 31.
25. AR, av./rv.: 11, 2.90 g; două mici fragmente desprinse de pe muchie.
DIVA FAVSTINA, bust drapat, spre dr.
AVGVSTA, Ceres în picioare spre st., ținând un mănunchi de spice în mâna dr. și un
sceptru în mâna st.
RIC III, p. 71, nr. 360, Roma, post 141.
MNIR nr. inv. prov. 30.
26. AR, av./rv.: 6, 3.02 g; depuneri de oxizi de culoare verde.
DIVA FAVSTINA, bust drapat, spre dr.
AVGVSTA, Vesta, cu văl, așezată spre st., ținând patera și sceptru scurt.
RIC III, p. 72, nr. 371, Roma, post 141.
MNIR nr. inv. prov. 32.
27. AR, 2,68 g;
RIC III, p. 72, nr. 382a, Roma, a. 141-161.
MJB inv. 14498. CNM 2015a: 8. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 8.
28. *AR, 3,10 g;
RIC, III, p. 75, nr. 400, Roma, a. post 141.
MJB inv. 25051. CNM 2015b:1
Antoninus Pius - pentru Faustina II
denarius
29. AR, av./rv.: 6, 3.09 g (cântărită cu depuneri de pământ pe ea); muchie cu mici
crăpături.
FAVSTINA-AVGVSTA, bust drapat, spre dr.
AVGVSTI PII FIL, Spes în picioare spre st., ținând floare în mâna dr. și faldurile fustei
cu mâna st.
RIC III, p. 93, nr. 497, Roma, a. 145-161.
MNIR nr. inv. prov. 29.
30. AR, av./rv.: 7, 3.27 g; urme de depuneri de culoare verde. Mici crăpături pe muchie.
FAVSTINA AVGVSTA, bust drapat, spre dr.
AVGVSTI PII FIL, Spes în picioare spre st., ținând floare în mâna dr. și faldurile fustei
cu mâna st.
RIC III, p. 93, nr. 497, Roma, a. 145-161.
MNIR nr. inv. prov. 45.
31. AR, 2,64 g; ruptă.
RIC III, p. 93, nr. 502a, Roma, ante 175.
MJB inv. 14500. CNM 2015a: 9. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 10.
32. AR, 3,39 g;
RIC III, p. 94, nr. 507b, Roma, ante 175.
MJB inv. 14499. CNM 2015a: 10. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 9.
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33. AR, 3,12 g;
RIC III, p. 94, nr. 508a, Roma, ante 175.
MJB inv. 14501. CNM 2015a: 11. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 11.
Marcus Aurelius
denarius
34. AR, 2,62 g;
RIC III, p. 230, nr. 218, Roma, a. 169-170.
MJB inv. 14503. CNM 2015a: 12. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 12.
Marcus Aurelius - pentru Faustina II
denarius
35. AR, 2,64 g;
RIC III, p. 260, nr. 683, Roma, a. 161-175.
MJB inv. 14502. CNM 2015a: 13. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 13.
36. AR, av./rv.: 6, 3.11 g. Mici crăpături pe muchie.
FAVSTINA AVGVSTA, bust drapat, spre dr.
IVNO, Juno în picioare, spre st., ținând patera și sceptru; în câmp st., la picioarele ei,
păun spre st.
RIC III, p. 269, nr. 688, Roma, a. 161-175.
MNIR nr. inv. prov. 28.
37. *AR, 2,55 g;
RIC, III, p. 271, nr. 714, Roma, a. 161-175.
MJB inv. 25049. CNM 2015b: 2
Commodus
denarius
38. AR, av./rv.: 6, 1.91 g; crăpături pe muchie, mici fragmente desprinse.
M ANTONINVS COMMODVS AVG, cap laureat, spre dr.
TR P VI IMP IIII COS III P P, Annona în picioare spre st., ținând mâna dr. deasupra
unui modius cu spice și având cornucopiae în mâna st.
RIC III, p. 368, nr. 14(B), Roma, a. 181.
MNIR nr. inv. prov. 16.
39. AR, av./rv.: 12, 2.60 g; crăpături pe muchie, fragmente desprinse din ea.
M COMMODVS ANTONINVS AVG, cap laureat, spre dr.
TR P VI IMP IIII COS III PP, Felicitas în picioare, cu capul spre st., ținând caduceus în
mâna dr. și sceptru în mâna st.
RIC III, p. 368, nr. 15(A) , Roma, a. 181.
MNIR nr. inv. prov. 15.
40. AR, 2,59 g;
RIC III, p. 368, nr. 22, Roma, a. 181.
MJB inv. 14505. CNM 2015a: 14. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 14.
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41. AR, 2,22 g;
RIC III, p. 374, nr. 80, Roma, a. 183-184.
MJB inv. 14506. CNM 2015a: 15. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 15.
42. AR, av./rv.: 6, 2.70 g; crăpături pe muchie; mic fragment de pe muchie tăiat? .
COMM ANT AVG P BRIT, cap laureat, spre dr.
PM TR P X IMP VII COS IIII P P, Roma în picioare spre st., ținând o Victorie în mâna
dr. și lance în mâna st.
RIC III, p. 377, nr. 102, Roma, a. 184-185.
MNIR nr. inv. prov. 17.
43. AR, 2,43 g;
RIC III, p. 380, nr. 120, Roma, a. 186.
MJB inv. 27679. CNM 2015a: 16.
44. AR, 2,36 g;
RIC III, p. 381, nr. 136, Roma, a. 186.
MJB inv. 14507. CNM 2015a: 17. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 16.
45. AR, av./rv.: 6, 2.31 g.
M COMM ANT P FEL AVG BRIT, cap laureat, spre dr.
MARTI PAC PM TR P XIIII COS V PP, Marte în picioare spre st., ținând ramură și
lance.
RIC III, p. 385, nr. 175, Roma, a. 188-189.
MNIR nr. inv. prov. 34.
46. AR, 1,85 g; 17 mm.
RIC III, p. 387, nr. 197, Roma, a. 190.
MJB inv. 27680. CNM 2015a: 18.
47. *AR, 2,10 g;
RIC, III, p. 389, nr. 212, Roma, a. 190.
MJB inv. 25052. CNM 2015b: 3
48. AR, av./rv.: 11, 2.74 g; depuneri de culoare verde pe ambele fețe; crăpături pe
muchie, mici fragmente desprinse.
L AEL AVREL COMM AVG P FEL, cap laureat, spre dr.
IOVI DEFENS SALVTIS AVG, Jupiter pășind spre st., aruncând cu mâna dr. fulger și
ținând lance în mâna st.; stele în câmp.
RIC III, p. 396, nr. 256, Roma, a. 191-192.
MNIR nr. inv. prov. 43.
49. AR, 2,69 g;
RIC III, p. 396, nr. 260, Roma, a. 191-192.
MJB inv. 14504. CNM 2015a: 19. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 17.
Commodus - pentru Crispina
denarius
50. AR, av./rv.: 6, 2.20 g; crăpături pe muchie, mici fragmente desprinse.
CRISPINA AVGVSTA, bust drapat, spre dr.
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CERES, Ceres în picioare, cu capul spre st., ținând mănunchi de spice în mâna dr. și
sceptru în mâna st.
RIC III, p. 398, nr. 276, Roma, a. 180-191.
MNIR nr. inv. prov. 27.
Clodius Albinus
denarius
51. AR, 2,78 g;
RIC IV/1, p. 44, nr. 1c, Roma, a. 193.
MJB inv. 14523. CNM 2015a: 20. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 18.
52. AR, 3.00 g; depuneri de culoare verde pe ambele fețe. Crăpături pe muchie, mici
fragmente desprinse.
D CLOD SEPT ALBIN CAES, bust dr.
MINER PACIF COS II, Minerva cu coif, în picioare spre st., ținând ramură de măsline
în mâna dr. și lance și scut în mâna st.
RIC IV/1, p. 45, nr. 7, Roma, a. 194-195?.
MNIR nr. inv. prov. 44.
53. AR, 2,08 g;
RIC IV/1, p. 45, nr. 11b, Roma, a. 193-195.
MJB inv. 14512. CNM 2015a: 21. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 19.
Septimius Severus
denarius
54. AR, 2,43 g;
RIC IV/1, p. 94, nr. 24, Roma, a. 193-194(?).
MJB inv. 14521. CNM 2015a: 22. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 20.
55. AR, 2,44 g;
RIC IV/1, p. 96, nr. 38a, Roma, a. 194.
MJB inv. 27683. CNM 2015a: 23.
56. AR, 1,03 g;
RIC IV/1, p. 96, nr. 40, Roma, a. 194-195.
MJB inv. 14517. CNM 2015a: 24. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 21.
57. AR, 2,90 g;
RIC IV/1, p. 98, nr. 61, Roma, a. 195.
MJB inv. 27684. CNM 2015a: 25. Căpitanu 1982: 6 (nr. de inv. apare din greșeală ca
37684).
58. AR, 2,00 g;
RIC IV/1, p. 98, nr. 63a, Roma, a. 195.
MJB inv. 14516. CNM 2015a: 26. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 22.
59. AR, 2,15 g;
RIC IV/1, p. 99, nr. 71a, pl. V/19, Roma, a. 195-196.
MJB inv. 27685. CNM 2015a: 27. Căpitanu 1982: 7.
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60. AR, 2,99 g;
RIC IV/1, p. 99, nr. 71a, Roma, a. 195-196.
MJB inv. 14520. CNM 2015a: 28.
61. AR, av./rv.: 6, 1.67 g; crăpături pe muchie, fragmente desprinse.
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIII, cap laureat spre dr.
LIBERALITAS AVG [I?]I, Liberalitas în picioare, capul spre st., ținând abacus și
cornucopiae.
RIC IV/1, p. 101, nr. 81a, Roma, a. 196-197.
MNIR nr. inv. prov. 18.
62. AR, 2,53 g;
RIC IV/1, p. 101, nr. 87, Roma, a. 196-197.
MJB inv. 27687. CNM 2015a: 29. Căpitanu 1982: 9.
63. AR, av./rv.: 12, 2.60 g; crăpături pe muchie, fragmente desprinse.
L SEPT SEV PERT AVG IMP VII[I?], cap laureat spre dr.
Tip VOTA PVBLICA, Severus în picioare spre st., aducând sacrificii cu patera deasupra
unui altar, în câmp st.
Tip RIC IV/1, p. 102, nr. 96a, Roma, a. 196-197.
MNIR nr. inv. prov. 36.
64. *AR, 1,95 g; ruptă.
RIC IV/1, p. 102, nr. 96a, Roma, a. 196-197.
MJB inv. 25053. CNM 2015b: 4
65. AR, 2,48 g;
RIC IV/1, p. 102, nr. 96, Roma, a. 196-197.
MJB inv. 27686. CNM 2015a: 30. Căpitanu 1982: 8.
66. AR, 1,86 g;
RIC IV/1, p. 103, nr. 105, Roma, a. 197.
MJB inv. 14514. CNM 2015a: 31. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 24.
67. AR, av./rv.: 7, 3.11 g.
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII?, cap laureat spre dr.
PM TRP V COS II, Genius în picioare spre st., aducând sacrificii cu patera deasupra
unui altar, în câmp st.
Tip RIC IV/1, p. 103, nr. 105? , Roma, a. 197?.
MNIR nr. inv. prov. 33.
68. AR, av./rv.: 6, 1.68 g.
L SEPT SEV PERT AVG IMP VIIII, cap laureat spre dr.
PROFECTIO AVG, Severus călare, spre dr., ținând lance în mâna dr.
RIC IV/1, p. 103, nr. 106, Roma, a. 197.
MNIR nr. inv. prov. 23.
69. AR, 1,75 g; ruptă.
RIC IV/1, p. 105, nr. 118, Roma, a. 197-198.
MJB inv. 14515. CNM 2015a: 32. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 25.
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70. AR, av./rv.: 12, 3.35 g; piesa prezintă depuneri de oxizi verzi și de pământ.
L SEPT SEV PERT AVG IMP X, cap laureat spre dr.
SALVTI AVGG, Salus așezată spre st., hrănind cu patera aflată în mâna dr. un șarpe
încolăcit pe un altar.
RIC IV/1, p. 105, nr. 119a, Roma, a. 197-198.
MNIR nr. inv. prov. 19.
71. AR, av./rv.: 6, 2.78 g. Crăpături pe muchie, mici fragmente desprinse.
L SEPT SEV PERT AVG IMP X, cap laureat spre dr.
SALVTI AVGG, Salus așezată spre st., hrănind cu patera aflată în mâna dr. un șarpe
încolăcit pe un altar.
RIC IV/1, p. 105, nr. 119a, Roma, a. 197-198.
MNIR nr. inv. prov. 24.
72. AR, 2,81 g;
RIC IV/1, p. 106, nr. 122d, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 14508. CNM 2015a: 33.
73. AR, 2,26 g;
RIC IV/1, p. 106, nr. 122d, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 14518. CNM 2015a: 34.
74. AR, av./rv.: 5, 2.72 g; mic fragment detașat din muchie.
L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX, cap laureat spre dr.
COS II P P, Victoria pășind spre st., având o cunună în mâna dr. și ramură de palmier
în mâna st.
RIC IV/1, p. 106, nr. 125, Roma, a. 198-200.
MNIR nr. inv. prov. 42.
75. *AR, 3,10 g;
RIC IV/1, p. 106, nr. 125, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 25.050. CNM 2015b: 5
76. AR, 1,94 g;
RIC IV/1, p. 107, nr. 130, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 14522. CNM 2015a: 35.
77. AR, 2,15 g;
RIC IV/1, p. 107, nr. 130, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 14519. CNM 2015a: 36. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 29.
78. AR, 1,98 g;
RIC IV/1, p. 107, nr. 136? , Roma, a. 198-200.
MJB inv. 14511. CNM 2015a: 37. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 30.
79. AR, 2,50 g;
RIC IV/1, p. 110, nr. 150, Roma, a. 200.
MJB inv. 27689. CNM 2015a: 38. Căpitanu 1982: 10.
80. AR, av./rv.: 6, 2.28 g.
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SEVERVS AVG PART MAX, cap laureat, spre dr.
FVNDATOR PACIS, Septimius Severus în picioare, spre st., cu văl, cu ramură în mâna
dr.
RIC IV/1, p. 112, nr. 160, Roma, a. 200-201.
MNIR nr. inv. prov. 26.
81. AR, 1,69 g;
RIC IV/1, p. 119, nr. 216, Roma, a. 208.
MJB inv. 14510. CNM 2015a: 39. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 31.
82. AR, 1,66 g;
RIC IV/1, p. 124, nr. 264a, Roma, a. 202-210.
MJB inv. 14513. CNM 2015a: 40. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 32.
83. AR, 1,94 g; spartă.
RIC IV/1, p. 127, nr. 288, Roma, a. 202-210.
MJB inv. 14509. CNM 2015a: 41. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 33.
84. AR, av./rv.: 12, 2.00 g; ruptă în două bucăți.
SEVERVS PIVS AVG, cap laureat, spre dr.
VOTA SVSCEPTA XX, Septimius Severus în picioare spre st., ținând o pateră în mâna
dr., aducând sacrificii deasupra unui altar.
RIC IV/1, p. 129, nr. 308, Roma, a. 202-210.
MNIR nr. inv. prov. 25.
85. AR, av./rv.: 1, 2.07 g.
IMP CAE L SEP SEV PERT AVG II C, cap laureat spre dr.
CERER FRVG, Ceres în picioare spre st., cu spice în mâna dr. și torță în mâna st.
RIC IV/1, p. 141, nr. 370, Roma, a. 194-195?.
MNIR nr. inv. prov. 41.
Septimius Severus - pentru Iulia Domna
denarius
86. AR, av./rv.: 6, 2.10 g; mici crăpături pe muchie.
IVLIA AVGVSTA, cap laureat, spre dr.
DIANA LVCIFERA, Diana în picioare spre st., ținând în mâini torță.
RIC IV/1, p. 167, nr. 548, Roma, a. 196-211.
MNIR nr. inv. prov. 46.
87. AR, 2,88 g;
RIC IV/1, p. 168, nr. 557, Roma, a. 196-211.
MJB inv. 14528. CNM 2015a: 42. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 35.
88. AR, 2,22 g;
RIC IV/1, p. 168, nr. 560, Roma, a. 196-211.
MJB inv. 14524. CNM 2015a: 43. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 34.
89. AR, 2,26 g;
RIC IV/1, p. 170, nr. 572, Roma, a. 196-211.
MJB inv. 14527. CNM 2015a: 44. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 36.
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90. AR, 2,57 g;
RIC IV/1, p. 170, nr. 574, Roma, a. 196-211.
MJB inv. 14525. CNM 2015a: 45. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 37.
91. AR, 2,46 g;
RIC IV/1, p. 170, nr. 580, Roma, a. 196-211.
MJB inv. 14526. CNM 2015a: 46. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 38.
92. AR, 2,95 g;
RIC IV/1, p. 178, nr. 640, Roma, a. 196-202.
MJB inv. 27690. CNM 2015a: 47. Căpitanu 1982: 12.
Septimius Severus - pentru Geta
denarius
93. AR, 2,43 g;
RIC IV/1, p. 314, nr. 3, Roma, a. 198-200.
MJB inv. 27681. CNM 2015a: 56. Căpitanu 1982: 3.
94. AR, 2,28 g;
RIC IV/1, p. 317, nr. 23, Roma, a. 200-202.
MJB inv. 14530. CNM 2015a: 57.
95. AR, 2,62 g;
RIC IV/1, p. 318, nr. 34b, Roma, a. 203-208.
MJB inv. 27682. CNM 2015a: 58. Căpitanu 1982: 4.
96. AR, av./rv.: 12, 2.24 g.
P SEPTIMVS GETA CAES, bust spre dr., drapat, cu capul gol.
MINERV SANCT, Minerva în picioare, cu capul spre st., sprijinindu-se în scut și ținând
o lance cu vârful în jos.
RIC IV/1, p. 320, nr. 45, Roma, a. cca 203-208.
MNIR nr. inv. prov. 20.
97. AR, 2,72 g;
RIC IV/1, p. 321, nr. 52, Roma, a. 203-208.
MJB inv. 14531. CNM 2015a: 59. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 43.
98. AR, av./rv.: 12, 1.83 g.
IMP CAES P SEPT GETA PIVS AVG, cap laureat, spre dr.
PONTIF TR P II COS II, Felicitas în picioare, cu capul spre st., ținând cornucopiae în
mâna dr. și caduceus în dr.
RIC IV/1, p. 323, nr. 69a, Roma, a. 210.
MNIR nr. inv. prov. 47.
Septimius Severus - pentru Caracalla
denarius
99. AR, 2,42 g;
RIC IV/1, p. 212, nr. 5, Roma, a. 196(?).
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MJB inv. 14529. CNM 2015a: 48. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 39.
100. AR, 2,77 g;
RIC IV/1, p. 213, nr. 7, Roma, a. 196-198?.
MJB inv. 27691. CNM 2015a: 49. Căpitanu 1982: 13.
101. AR, 2,92 g;
RIC IV/1, p. 213, nr. 13a, Roma, a. 196-198.
MJB inv. 27688. CNM 2015a: 50. Căpitanu 1982: 11.
102. AR, 2,00 g;
RIC IV/1, p. 228, nr. 108, Roma, a. 208.
MJB inv. 14536. CNM 2015a: 51. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 40.
103. AR, 1,48 g;
RIC IV/1, p. 233, nr. 144b, Roma, a. 201-206.
MJB inv. 14532. CNM 2015a: 52. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 41.
Caracalla
denarius
104. AR, av./rv.: 8, 1.26 g; fragmentară (cca 80%), tăiată.
M AVR ANTON CAES PONTIF, bust drapat, spre dr., cu capul gol.
DESTINATO IMPERAT, lituus, coif, bucranium și simpulum.
RIC IV/1, p. 212, nr. 6, Roma, a. 196-198?.
MNIR nr. inv. prov. 48.
105. AR, av./rv.: 7, 2.18 g.
M AVR ANTON CAES PONTIF, bust drapat, cuirasat, spre dr., cu capul gol.
MARTI VLTORI, Marte pășind spre dr., cu lance în mâna dr. și trofeu în mâna st.
RIC IV/1, p. 213, nr. 11, Roma, a. 196-198.
MNIR nr. inv. prov. 22.
106. AR, av./rv.: 5, 2.99 g; mic fragment detașat de pe muchie.
M AVR ANTON CAES PONTIF, bust drapat, cuirasat, spre dr.
MARTI VLTORI, Marte pășind spre dr., cu lance în mâna dr. și trofeu în mâna st.
RIC IV/1, p. 213, nr. 11, Roma, a. 196-198?.
MNIR nr. inv. prov. 35.
107. AR, av./rv.: 6, 2.45 g.
ANTONINVS PIVS AVG, bust drapat, spre dr.
PONTIF TR P VIII COS II, Marte nud, cu mantie pe umăr, piciorul pe coif, ținând
ramură și lance.
RIC IV/1, p. 225, nr. 80b, Roma, a. 205.
MNIR nr. inv. prov. 12.
108. AR, av./rv.: 12, 2.65 g; depuneri de oxizi verzi pe avers; crăpături rezultate în urma
baterii pe muchia piesei.
ANTONINVS PIVS AVG, bust laureat, drapat, spre dr.
PONTIF TR P VIII COS II, Marte în picioare, cu capul spre st., ținând lance cu vârful în
jos în mâna st. și scut în dr.
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RIC IV/1, p. 225, nr. 81, Roma, a. 205.
MNIR nr. inv. prov. 40.
109. AR, av./rv.: 12, 2.20 g; urme de depuneri de oxizi verzi pe avers.
ANTONINVS PIVS AVG, bust laureat, drapat, spre dr.
PONTIF TR P VIIII COS II, Marte în picioare, cu capul spre st., în echipament militar,
ținând lance cu vârful în jos în mâna st. și scut în dr.
RIC IV/1, p. 225, nr. 83, Roma, a. 206.
MNIR nr. inv. prov. 39.
110. AR, av./rv.: 7, 2.67 g. Mici crăpături pe muchie; depuneri de culoare verde pe
ambele fețe.
ANTONINVS PIVS AVG, bust laureat, drapat, spre dr.
PONTIF TR P VIIII COS II, Marte în picioare, cu capul spre st., ținând lance cu vârful
în jos în mâna st. și scut în dr.
RIC IV/1, p. 225, nr. 83, Roma, a. 206.
MNIR nr. inv. prov. 11.
111. *AR, 2,30 g;
RIC, IV/1, p. 226, nr. 88, Roma, a. 207.
MJB inv. 25048. CNM 2015b: 6
112. AR, av./rv.: 6, 2.95 g; mici crăpături pe muchie; depuneri de culoare verde pe
ambele fețe.
ANTONINVS PIVS AVG, bust laureat, spre dr.
VOTA SVSCEPTA X, Caracalla în picioare, spre st., purtând togă și văl, aducând
sacrificii, cu patera, deasupra unui altar.
RIC IV/1, p. 234, nr. 150, Roma, a. 201-206.
MNIR nr. inv. prov. 9.
113. AR, 3,30 g;
RIC IV/1, p. 239, nr. 192, Roma, a. 212.
MJB inv. 14535. CNM 2015a: 53. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 44.
114. AR, av./rv.: 6, 2.11 g.
ANTONINVS PIVS AVG BRIT, bust laureat, spre dr.
PM TR P XV COS III PP, Serapis în picioare, capul spre st., ridicând mâna dr. și
purtând sceptru transversal.
RIC IV/1, p. 239, nr. 193, Roma, a. 212.
MNIR nr. inv. prov. 10.
115. AR, 2,72 g;
RIC IV/1, p. 243, nr. 214, Roma, a. 210-213.
MJB inv. 14534. CNM 2015a: 54. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 45.
116. AR, av./rv.: 12, 2.96 g; fisurată.
IMP CAE M AVR ANT AVG P TR P, bust laureat, drapat și cuirasat, spre dr.
MONETA AVGG, Moneta în picioare, cu capul spre st., ținând balanța și cornucopiae.
RIC IV/1, p. 265, nr. 337d, Laodicea ad Mare, a. 198.
MNIR nr. inv. prov. 21.
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117. AR, 3,25 g;
RIC IV/1, p. 265, nr. 338b, Laodicea ad Mare, a. 198.
MJB inv. 27692. CNM 2015a: 55. Căpitanu 1982: 14 (unde nr. de inv. este greșit, apare
de două ori).
Elagabalus
denarius
118. AR, av./rv.: 8, 3.13 g; reversul este ilizibil, are depuneri importante de oxizi verzi piesa nu e curățată.
RIC IV/2, Roma, a. 218-222.
MNIR nr. inv. prov. 38.
119. AR, 2,27 g;
RIC IV/2, p. 34, nr. 87, Roma, a. 222(?).
MJB inv. 14533. CNM 2015a: 60. Mihailescu-Bîrliba, Monah 1975: 46.
Anexa 1
Rezultatele analizelor XRF asupra unor monede
din tezaurul de la Blăgești, jud. Bacău
dr. Migdonia Georgescu
Piesele nu au fost curățate în prealabil și prezintă depuneri de sol; fierul și titanul rezultate în
cadrul analizei XRF pot proveni din sol.
Nr.
catalo
g

MNI
R
nr.
prov.

Emisiune

Ar

Cu

Pb

Bi

Fe

Au

Ni

Zn

17 av.

5 av.

Imitație

96.93
%

1.47%

1.04%

0.42%

0.14%

0.001
%

0.001
%

0.001
%

17 rv.

5 rv.

96.16
%

1.74%

0.85
%

0.28%

0.97%

0.001
%

0.001
%

0.001
%

61 av.

18 av.

Septimius
Severus
RIC 81a

95%

3.25%

0.93
%

0.09
%

0.22%

0.50%

0.001
%

63 av.

36 av.

Septimius
Severus
RIC 96a

92.17
%

5.69%

1%

0.08
%

0.42%

0.52%

0.001
%

0.12%

71 av.

24 av.

Septimius
Severus
RIC 119a

92.49
%

5.20
%

1.47%

0.13%

0.21%

0.52%

0.001
%

0.07%

110 av.

11 av.

Caracalla
RIC 83

89.62
%

8.53
%

1.23%

0.09
%

0.001
%

0.42%

0.001
%

0.11%

Analize XRF (fluorescență de raze X) cu spectrometru portabil tip InnovX Systems Alpha Series,
anticatod W, 35 kV, 30 microA, timp de achiziţie 120 s; efectuate la Centrul Național de Cercetări și
Investigații Fizico-chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României, București.
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Cercetări numismatice, XVII, Bucureşti, 2011, p. 53 - 64

CÂTEVA MONEDE BIZANTINE RARE DESCOPERITE ÎN
DOBROGEA ȘI PROBLEMA INFLUENȚEI BIZANTINE
ÎN BALCANI ÎN SECOLUL AL VII-LEA
Andrei Gândilă
Abstract
This small collection was brought to our attention several years ago
with the note that the coins had been found in Dobrudja (Romania) and
collected due to their rarity. Although this is a plausible hypothesis in light of
other finds from the region, no other information could be obtained. This is all
the more regrettable as the coins in question are very rare finds not just in
Dobrudja but also in the entire region of the Balkans. Even without much
needed archaeological context such finds can still shed some light on the fate of
the eastern Balkans during the seventh century, after the collapse of the
Byzantine rule in the Danube region. The small group of coins includes a
decanummium of Maurice, issued at Carthage in the second half of his reign
(592-597) and initially attributed to a temporary mint at Constantine
(Numidia). The decanummium issued at the beginning of Heraclius’ reign
(610-612) and the half-follis of Constans II (652-657) were also struck by the
mint of Carthage. The latest coin of the group is a half-follis of Constantine IV,
issued at Constantinople in the last decade of his reign (674-685).
Given the rarity of such coins it would be useful to undertake a brief
survey of similar finds from the Balkans and to explore their significance in the
broader historical context of the region. Indeed, the historical value of these
finds is twofold. The first is chronological, as the coins are new additions to a
very thin inventory of seventh-century coin finds in the Balkans. The second is
geographical, most coins in the group being minted in North Africa, very far
from the Eastern Balkans. This provides additional perspective on the
circulation of goods and people across the Mediterranean world and its
peripheral regions. As far as chronology is concerned the most interesting pieces
are undoubtedly the coins dating to the second half of the seventh century, the
half-folles of Constans II and Constantine IV. The decanummia of Maurice and
Heraclius belong to the phase of coin circulation which began in 498 with the
reform of Anastasius and lasted without any significant interruptions until the
second decade of the seventh century when the monetary economy of the
Balkans collapsed along with the Byzantine power in the region. Archaeological
evidence from major Byzantine settlements in Dobrudja is unequivocal: the last
phase of occupation ended during the reign of Heraclius and coin circulation
ceased around 615.
A certain degree of continuity has been noted on the Black Sea coast
where a drastically reduced coin circulation carried on for another decade or so


University of Alabama in Huntsville, History Department, 402 Roberts Hall, Huntsville, AL
35899, Statele Unite ale Americii.

https://biblioteca-digitala.ro

Andrei Gândilă

in important coastal settlements such as Tomis, Callatis, Mesembria and
Agathopolis, although isolated finds are known from Danubian fortresses as
well. Crushed by a taxing war with Persia followed by the almost immediate rise
of Islam, Early Byzantium could not muster the strength and resources to
maintain its positions on the Danube frontier. The Avars and the Slavs whose
attacks had already damaged the frontier took control of the former provinces of
the Balkans and played a major role in the failed siege of Constantinople in 626.
During the brief respite between the final victory against Persia (628) and the
decisive defeat at Yarmouk (636), which launched the Arab blitzkrieg in the
Middle East, we witness a modest revival of the coin circulation. With the wealth
gained after seizing the Persian royal treasury Heraclius even attempted a
monetary reform meant to return the copper follis to the weight standard in use
at the beginning of his reign. The measure was short lived and so was the
infusion of fresh coin in the Balkans. Most of the recorded find spots are located
on the Black Sea coast although gold hoards are known from the hinterland,
such as the deposit found at Gorna Orjahovica in Moesia Secunda, as well as
north of the Danube, at Udești in barbaricum.
There are very few analogies in the Balkans for the half-folles of
Constans II and Constantine IV. Stray finds without archaeological context have
been reported in Scythia, at Constanța, Isaccea, Mangalia and Silistra, as well as
in the province of Moesia Secunda. The density of finds appears to be higher as
one gets closer to Constantinople, if we judge by the the number of finds known
further south at Mesembria on the Black Sea coast or in the provinces of
Haemimons and Rhodope. There is insufficient evidence to reach a conclusion
at this point but the overall contraction of the Byzantine monetary economy and
the declining political reach are quite apparent. By this time, the influence of
Constantinople and its monetary footprint extended mainly in the regions close
to the city and on the Black Sea coast where the Byzantine fleet remained
unchallenged until the creation of the Bulgar state. The fact that imperial
propaganda continued to claim the Danube as legal frontier stands in sharp
contrast with the actual state of its former provinces in the Balkans. At the same
time, we should not ignore repeated Byzantine efforts to maintain some degree
of influence in the region, although the dwindling resources of the empire could
no longer support an ambitious political agenda like the one in place a century
earlier. A few gold and silver coins as well as official seals testify to such efforts,
whose numismatic traces can also be found across the Danube river in
barbaricum. The region was still in contact with the Byzantine Empire, albeit
much reduced compared to the sixth century when significant quantities of
Byzantine coin flowed north of the Danube frontier. If bronze coins can be taken
as evidence of communication and possibly trade in low-value items, not the
same can be said about the large hoards of silver hexagrams, whose frequency is
particularly high in the lands north of the Danube. They are a clear reflection of
the empire’s diplomatic initiatives during this period of profound political and
cultural transformation in the Lower Danube region. In the former provinces of
the Balkans seventh-century emperors used not just diplomacy but also brute
force to restore imperial control. The campaign ordered by Constans II against
the Slavs in the 650s is well known and so are Constantine IV’s own attempts to
stop the expansion of the Bulgars in the Balkans. Although both initiatives
eventually failed to achieve their goal they did leave behind significant
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numismatic traces which help us better understand the balance of power in the
region.
The second unique feature of this small collection, as already
mentioned, is the fact that three of the coins were issued by the mint of
Carthage. Finds of coins produced by western Byzantine mints are very rare in
the Balkans, where the local currency was supplied by the mints of Propontis Constantinople, Nicomedia and Cyzicus, as well as Thessalonica, especially
influent in the western part of the peninsula. The mint of Carthage had a more
significant presence during the reign of Justinian I when the reconquest of
North Africa and Italy reopened the Byzantine network of communication and
exchange in the wider Mediterranean. Some coins ended up in the western Black
Sea region, with further circulation being noted in the hinterland, as well as in
the lands beyond the Danube frontier. Coins may have arrived with goods from
the West, well documented in many Balkan settlements, or with troops
transferred during the decades when the empire was engaged on several fronts
at the same time. However, the combined proportion of coins struck by western
mints accounts for less than two percent of all finds from Dobrudja.
Paradoxically, the percentage is higher for the seventh century, but this does not
reflect an intensification of contacts with the Mediterranean as much as being a
direct consequence of the fact that mints such as Nicomedia and Cyzicus had
been shut down during the reign of Heraclius. Only the mint of Constantinople
supplied fresh coin with the modest contribution of mints from North Africa,
Sicily and peninsular Italy.
Furthermore, the Persian invasion, soon followed by the Arab conquest
of the Eastern Mediterranean, must have seriously disrupted communication
between east and west in the Byzantine world. We should not forget, however,
the central role that Sicily gained in the second half of the seventh century, when
Constans II abandoned his imperial residence in Constantinople and moved the
capital to Syracuse. If the decanummia of Maurice and Heraclius may have
arrived in Dobrudja before the dramatic events which marked the
Mediterranean world in the seventh century, the half-follis of Constans II dates
from the 650s when Byzantium had already lost all provinces in the Levant as
well as Egypt. The presence of such a coin in Dobrudja betrays efforts to
maintain a certain degree of communication in an increasingly fragmented
Byzantine world. This hypothesis is strengthened by a larger inventory of
seventh-century coins issued by North African mints. A hoard found in
Constanța (Tomis), published more than half a century ago, included coins from
Heraclius to Constantine IV. Among them two dodecanummia and a piece of six
nummia from Alexandria, a half-follis from Carthage and another one issued in
Rome. We can assume that the coins arrived in Tomis by sea close to 680, which
indicates that long-distance communication between the two regions had not
been completely severed. To be sure, this is not a unique find, several other
single finds being known, especially dodecanummia of Alexandria found at
Constanța, Mangalia and Silistra, on the Danube. The fact that the Danube
region was still integrated in the larger network of communication and exchange
is testified by finds from the lands north of the river. The most significant finds
are the follis of Constans II from Carthage found at Novaci in Walachia and the
coins from Carthage, Alexandria and Syracuse from the Obârșeni hoard in
Moldavia, indicating that the empire’s connection to the world north of the
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Danube went beyond the level of diplomatic contacts reflected in the
contemporary hoards of silver hexagrams found in the region.
In conclusion, this small collection adds precious data to the small
dossier of seventh-century coin finds in the Balkans and helps clarify some
aspects related to the history of the region during a dark period of cultural,
political, and economic transformation which marks the transition from
antiquity to the Middle Ages.
Key words: Dobrudja, Balkans, Constans II, Constantine IV, Carthage.

Monedele ce fac subiectul rândurilor de față s-au aflat până nu demult în
custodia Muzeului Național de Istorie a României, iar puținele informații pe care le
avem legate de proveniența pieselor indică zona Dobrogei. Deși ipoteza este perfect
plauzibilă în lumina altor descoperiri din zonă, nu deținem detalii mai precise privind
locul de descoperire. Lipsa unui context adecvat este cu atât mai regretabilă cu cât
piesele reprezintă descoperiri deosebit de rare, nu doar în spațiul dobrogean, dar și în
contextul mai larg al provinciilor balcanice. Chiar și în lipsa unui context arheologic,
asemenea descoperiri au darul de a adăuga câteva date importante despre destinul
Balcanilor răsăriteni, zonă rămasă într-un con de umbră după retragerea de facto a
administrației bizantine în secolul al VII-lea. Seria este deschisă de un decanummium
emis în numele împăratului Mauriciu în monetăria din Cartagina către sfârșitul domniei
acestuia (592-597), atribuit inițial unui atelier temporar stabilit la Constantina în
Numidia (Bellinger 1966). Tot din atelierul nord-african provin decanummium-ul emis
la începutul domniei lui Heraclius (610-612) și jumătatea de follis emisă de succesorul
său, Constans al II-lea, undeva între anii 652 și 657. Scurta enumerare este încheiată de
o emisiune constantinopolitană, o jumătate de follis a împăratului Constantin al IV-lea,
datând din ultimul deceniu de domnie (674-685).
Dată fiind raritatea pieselor și aportul lor la istoria zonei în secolul al VII-lea,
considerăm utilă o scurtă trecere în revistă a descoperilor similare din Balcani, cu
privire specială asupra Dobrogei. Aceasta ne va prilejui și câteva observații de ordin
istoric. Monedele de față au, de fapt, o dublă semnificație istorică. Prima este de ordin
cronologic, ele venind să umple un gol în istoria monetară a regiunii, iar cea de-a doua
este de natură geografică, majoritatea monedelor fiind emisiuni nord-africane ajunse
în spațiul balcanic pe firul circulației mai largi de persoane și bunuri în Mediterană,
Egee și Marea Neagră (Morrisson 2008 635-644). În ceea ce privește cronologia
pieselor, fără îndoială că cele mai interesante sunt emisiunile din a doua jumătate a
secolului al VII-lea, de la Constans al II-lea și Constantin al IV-lea. Cele două monede
de la Mauriciu și Heraclius, considerând că au ajuns în spațiul pontic nu mult după
emitere, aparțin perioadei de circulație monetară revitalizată de reforma lui Anastasius
în 498 și continuată, fără întrerupere, până în deceniul al doilea al secolului al VII-lea
(Gândilă 2008; Custurea 2005). Toate descoperirile arheologice dobrogene din cetăți
importante care au produs un eșantion monetar considerabil, precum Capidava
(Gândilă 2007), Noviodunum (Poenaru Bordea et alii 1997), Argamum (Iacob și
Poenaru Bordea 2000), Halmyris (Poenaru Bordea 2003 142-189), sau Histria (Nubar
1960) indică finalul ultimei faze de locuire bizantină timpurie în vremea împăratului
Heraclius. Practic circulația monetară pare să se fi prăbușit aproape complet în zona
dunăreană și în centrul provinciei undeva în jurul anului 615.
Fără a enumera în detaliu descoperirile monetare care au făcut deja obiectul
mai multor repertorii mai vechi și mai noi (Custurea 1986; Chiriac 1993; Iacob 2000;
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Curta 2005; Mihaylov 2008), notăm totuși faptul că elemente de continuitate, la un
nivel mai modest, pot fi semnalate în zona litorală, pentru încă un deceniu și jumătate,
în puncte importante precum Tomis (Isvoranu și Poenaru Bordea 2003), Callatis
(Iliescu 1958; Poenaru Bordea et alii 1998; Gogu 2001), Mesembria (TheoklievaStoycheva 2001 43-46) și Ahtopol (Iordanov et alii 1998), deși ocazional astfel de piese
apar și pe linia Dunării (Custurea 1986; Oberländer-Târnoveanu 1996). Apăsat de un
lung război cu perșii, urmat aproape imediat de expansiunea arabă în estul
Mediteranei, Imperiul Bizantin nu a mai găsit resursele necesare pentru a-și menține
pozițiile pe linia Dunării (Barnea 1990). Slavii și avarii, ale căror atacuri deja
șubreziseră serios frontiera dunăreană, s-au făcut stăpâni pe majoritatea provinciilor
bizantine din Balcani, apoi au jucat un rol activ în marele asediu al Constantinopolului
din 626. În scurtul răgaz dintre victoria finală împotriva Persiei (628) și înfrângerea
decisivă de la râul Yarmouk (636), care a declanșat blitzkrieg-ul arab în Orientul
Mijlociu, observăm o timidă revenire a monedei bizantine la Dunărea de Jos, fără ca
aceasta să însemne automat reluarea circulației monetare. Revirimentul prilejuit de
victoria în fața imperiului rival, precum și confiscarea tezaurului regal persan, s-au
reflectat și în plan monetar, Heraclius încercând o ambițioasă reformă menită să
readucă follis-ul de bronz la etalonul în uz la începutul domniei. Monedele acestor ani
au circulat în spațiul mult mai restrâns al litoralului Mării Negre și mai puțin în
interiorul Balcanilor sau în zona dunăreană, deși sunt cunoscute tezaure de aur,
precum cel de la Gorna Orjahovica (Morrisson et alii 2006 147) dar și adânc în
barbaricum, la Udești (jud. Suceava) (Morrisson et alii 2006 427).1 Studii recente
asupra situației înregistrate în nord-estul Bulgariei confirmă această stare de lucruri
deja observată în cazul Dobrogei (Mihaylov 2010; Gândilă 2008).
Pentru jumătățile de follis de la Constans al II-lea, respectiv Constantin al IVlea, sunt puține analogii disponibile în zona de care ne ocupăm. Descoperiri izolate de
monede de bronz de la Constans al II-lea și de la Constantin al IV-lea au fost semnalate
la Constanța, Noviodunum, Mangalia și zona Silistrei precum și în spațiul Moesiei
Secunda (Mihailov 2008; Iordanov 1981 31, tabelul 1). Densitatea descoperirilor pare
să fie direct proporțională cu proximitatea față de capitala imperiului, dacă judecăm
pe baza eșantionului abundent de la Mesembria, de unde sunt cunoscute și tezaure
(Morrisson et alii 2006 142-143), în comparație cu datele din așezările situate mai la
nord pe litoralul Mării Negre. Aceeași impresie este lăsată de comparația dintre
descoperirile din așezări fără acces la mare din nord-estul Bulgariei, față de cele din
sud-estul Bulgariei (Mihailov 2010; Tenchova 2011). În cifre absolute, numărul de
monede de la Constans al II-lea și Constantin al IV-lea este mai mare în provincii
precum Haemimontus sau Rhodope, aflate mai aproape de Constantinopol, decât ceea
ce se înregistrează în Moesia Secunda sau Scythia. La nivel procentual, în cadrul
întregului eșantion bizantin timpuriu, situația s-ar putea confirma, însă stadiul actual
al cercetării nu ne permite avansarea unor cifre concrete.
În orice caz, contracția circulației monetare în Balcani devine cât se poate de
evidentă în a doua jumătate a secolului al VII-lea, când influența capitalei bizantine nu
se mai proiectează decât în zonele limitrofe sau de-a lungul litoralului, unde flota
bizantină ramâne superioară cel puțin până la crearea statului bulgar. Faptul că
propaganda imperială continua să considere linia Dunării drept graniță nu trebuie să
1 În publicațiile mai noi și mai vechi datarea celor trei solidi a lăsat loc unor confuzii, fiind
înaintate mai multe atribuiri și datări, mai cu seamă pentru cea mai târzie dintre piese; datarea
corectă, pe baza ilustrației (Gogu 2001 fig. 7, no. 228), fiind 616-625, pentru care vezi și
Somogyi 2008 106-107.
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ne distragă atenția de la adevărata situație geo-strategică din nordul Balcanilor
(Chrysos 1987). În aceeași măsură, nu trebuie neglijate nici eforturile bizantine de a-și
apăra interesele în regiune, chiar dacă resursele diminuate ale Imperiului nu mai
permiteau susținerea unei agende de anvergura celei vehiculate în antichitatea târzie.
Cele câteva monede de aur și argint, dar mai cu seamă sigilii oficiale, constituie
mărturii ale acestor eforturi bizantine de a menține o anumită înfluență în nordul
peninsulei, inclusiv în zonele de la nordul Dunării (Damian 2004; OberländerTârnoveanu 2002a; Poenaru Bordea și Ocheșeanu 1986 193-194). Descoperiri izolate
de monede de bronz, precum cele de la Novaci, Reșca și Bârlad, la sud și est de Carpați,
precum și tezaure ca cel de la Obârșeni (jud. Vaslui) (Morrisson et alii 2006 422-423),
vin să întregească această imagine. Astfel de descoperiri rămân însă excepționale și
apar pe fondul unei reduceri drastice a penetrației monetare în barbaricum, o palidă
amintire a demersurilor mult mai consistente derulate în cursul secolului precedent și
care au lăsat mărturii numismatice considerabile la estul și sudul Carpaților (Chiriac
2013 79-141).
Dacă aceste monede de valoare redusă pot indica traficul de persoane și posibil
mărfuri mărunte, tezaurele de hexagrame descoperite îndeobște în barbaricum, în
spațiul Olteniei și Munteniei (Galați, Drăgășani, Priseaca, Vârtopu și Piua Petrii),
reflectă și mai clar inițiativele diplomatice ale Bizanțului în această epocă de profunde
transformări politice și culturale în zona subcarpatică (Iacob 2000; OberländerTârnoveanu 2002b; Oberländer-Târnoveanu 2004a; Somogyi 2008). În zona fostelor
provincii balcanice, împărații Constans al II-lea și Constantin al IV-lea nu au folosit
doar diplomația, ci și forța armelor pentru a restabili controlul politic asupra zonei de
care până la urmă depindea însăși surpaviețuirea capitalei bizantine. Sunt cunoscute
acțiunile întreprinse în deceniul al șaselea de Constans al II-lea împotriva slavilor din
Balcani, precum și inițiativele lui Constantin al IV-lea de a stopa ascensiunea puterii
bulgare în nord-estul peninsulei (Madgearu 1997 144-149). Deși, în lumina
evenimentelor ulterioare, ambele acțiuni au fost finalmente sortite eșecului, acestea au
lăsat în urmă o serie de mărturii numismatice care ne ajută să înțelegem mai bine
demersurile bizantine din zonă (Iacob 2000 493-494, tabelul IV). Faptul ca în Balcani
nu apar tezaure de hexagrame așa cum sunt cunoscute la nordul Dunării poate indica
faptul că nu erau necesare astfel de plăți politice. Descoperirile izolate de hexagrame,
precum cele de la Valea Teilor, Niculițel și Agighiol și de solidi de la Istria, Lunca și
Silistra, reflectă mai degrabă plata soldaților care au participat la campaniile
întreprinse de Constans al II-lea sau Constantin al IV-lea (Damian 2015 141-142).
Cea de-a doua particularitate majoră, pe care o semnalam în rândurile de mai
sus, este originea pieselor, trei dintre ele fiind emise de atelierul din Cartagina.
Descoperirile de monede emise de ateliere vestice sunt deosebit de rare în Balcani,
numerarul din zonă provenind în proporție covârșitoare din atelierele Propontidei Constantinopol, Nicomedia și Cyzic, precum și Salonic, în special pentru jumătatea de
vest a Peninsulei Balcanice. Descoperiri mai degrabă exotice, ele nu sunt însă unice în
spațiul dobrogean și au atras deja atenția specialiștilor (Poenaru Bordea și Donoiu
1983 241-243; Oberländer-Târnoveanu 1996 105, n. 35). O prezență ceva mai
substanțială a atelierului din Cartagina este semnalată în timpul domniei lui Iustinian,
când recucerirea Africii de Nord și a Italiei a prilejuit reluarea circulației monetare
bizantine în spațiul mai larg al Mediteranei (Gândilă 2008 319, tabelul 1). Unele piese
au ajuns și în vestul Mării Negre, depășind uneori granița dunăreană (OberländerTârnoveanu 2001 317, n. 31; Oberländer-Târnoveanu 2004b 68, n. 70), sau înaintând
în interiorul provinciilor balcanice (Iurukova 1964), împreună cu mărfuri legate de
annona militară și importuri nord-africane, bine-cunoscute din descoperiri
58

https://biblioteca-digitala.ro

Câteva monede bizantine rare descoperite în Dobrogea și
problema influenței bizantine în Balcani în secolul al VII-lea

arheologice vest-pontice (Mocanu 2012 ; Minchev 1983), sau ca urmare a transferului
de trupe de pe un front pe altul în deceniile în care imperiul a fost angrenat simultan
pe mai multe teatre de război. Chiar și așa, monedele din ateliere vestice acoperă mai
puțin de două procente din totalul descoperirilor. Aparent paradoxal, proporția crește
în cadrul eșantionului din secolul al VII-lea, fapt care nu reflectă atât intensificarea
legăturilor cu vestul lumii bizantine, cât faptul că majoritatea atelierelor care alimentau
în mod tradițional zona balcanică fuseseră deja închise în prima jumătate a secolului.
Astfel, numai atelierul constantinopolitan furniza piese de bronz, cu aportul modic al
atelierelor din nordul Africii, Sicilia, sau Italia peninsulară.
Mai mult decât atât, odată cu expansiunea persană, apoi arabă, în estul
Mediteranei, căile de comunicație cu provinciile vestice, aflate încă sub stăpânire
bizantină, trebuie să fi fost îngreunate substanțial. Trebuie reținut însă și faptul că
Sicilia căpătase o importanță strategică deosebită, Constans al II-lea luând în calcul
chiar mutarea definitivă a capitalei de la Constantinopol la Syracusa. Dacă
decanummium-ul de la Mauriciu și posibil cel de la începutul domniei lui Heraclius vor
fi ajuns în Balcani înaintea evenimentelor dramatice ce au marcat lumea
Mediteraneană a secolului al VII-lea, jumătatea de follis de la Constans al II-lea
datează din deceniul al șaselea, când Imperiul Bizantin pierduse deja toate provinciile
levantine, precum și Egiptul. Prezența unei astfel de piese în Dobrogea poate indica
anumite eforturi de a menține un nivel de comunicare într-o lume bizantină tot mai
dezarticulată (Prigent 2006). Ipoteza este întărită de repertoriul mai larg, ce include
descoperiri mai vechi de monede din secolul al VII-lea emise în ateliere nord-africane.
Acum mai bine de o jumătate de secol a fost semnalat un tezaur, posibil fragmentar,
descoperit în Constanța, care cuprindea cinci piese de la Heraclius la Constantin al IVlea, dintre care două dodecanummia și un exemplar în valoare de șase nummia din
Alexandria, o jumătate de follis cartagineză și o piesă similară emisă de atelierul din
Roma (Dimian 1957 197). Tot de la Constanța provine și o jumătate de follis
cartagineză emisă între 663 și 668 (Poenaru și Donoiu 1983 238, no. 4). Este de
presupus că aceste piese au ajuns în Dobrogea pe calea rutelor maritime și reprezintă o
bună dovadă că acestea erau încă funcționale în jurul anului 680 (Cosentino 2007). De
altfel, nu avem de-a face cu o descoperire singulară, penetrația monedei în zona vestpontică, afectată serios de închiderea atelierelor Propontidei, fiind suplinită parțial de
atelierele nord-africane. Sunt cunoscute descoperiri de 12 nummia alexandrine de la
Constanța, Mangalia, dar și de la Silistra, care continuă să păstreze puternice legături
cu Imperiul (Oberländer-Târnoveanu 1996 104, n. 30; Gogu 2001 297, n. 31; Isvoranu
și Poenaru Bordea 2003 158, n. 250), precum și exemplare emise la Roma și Ravenna
descoperite tot în spațiul dobrogean (Poenaru și Donoiu 1983 237-238).
Descoperiri similare din nord-vestul Balcanilor, în zona Dunării Mijlocii și a
Dalmației, unde piesele emise în ateliere vestice cunosc o circulație mult mai intensă,
oferă o perspectivă mai largă asupra schimbărilor economice și administrative operate
de Imperiul Bizantin ca urmare a pierderilor masive de teritoriu din prima jumătate a
secolului al VII-lea (Radić și Ivanišević 2006 145-149; Mirnik și Šemrov 1997-1998
196-201). Faptul că zona dunăreană nu a fost ocolită complet de traficul venit dinspre
Mediterană se confirmă și prin descoperiri de la nordul Dunării. Follis-ul cartaginez de
la Constans al II-lea descoperit la Novaci, în barbaricum (Oberländer-Târnoveanu
2004 357), precum și piesele emise la Cartagina, Alexandria și Syracusa, ce făceau
parte din tezaurul de la Obârșeni, deja menționat, indică faptul că Imperiul, și mai cu
seamă zona pontică, continua să aibă legături cu spațiul nord-dunărean, care depășeau
adesea sfera plăților diplomatice reflectate în tezaurele contemporane de hexagrame.

59

https://biblioteca-digitala.ro

Andrei Gândilă

În concluzie, grupul de monede aflat vremelnic în custodia MNIR vine să
adauge date noi și prețioase la fondul de descoperiri rare de monede din secolul al VIIlea emise în ateliere vestice, nuanțând totodată unele observații de ordin istoric pentru
deceniile pline de incertitudini și prefaceri culturale și politice ce marchează tranziția
de la antichitate la evul mediu timpuriu în zona Balcanilor răsăriteni.
Catalog
1. Mauriciu (582-602)
AE  3.85g, 16mm.
Cartagina, ¼ follis.
MIBEC 124d, a. 592-597.
Fig. 1
2. Heraclius (610-641)
AE  3.17g, 16mm.
Cartagina, ¼ follis.
MIB III 237a, a. 610-612.
Fig. 2
3. Constans II (641-668)
AE  4.75g, 21mm, surfrapată.
Cartagina, ½ follis.
MIB III 198a, a. 652-657.
Fig. 3
4. Constantin IV (668-685)
AE  2.98g, 22mm.
Constantinopol, ½ follis.
MIB III 87, a.674-685.
Fig. 4
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UN TEZAUR DE MONEDE MEDIEVALE ROMÂNEȘTI DE LA
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XV-LEA DESCOPERIT LA CONSTANȚA
Ernest Oberländer-Târnoveanu
Abstract
The author presents a parcel of 15 Wallachian medieval coins, part of a
larger hoard found in Dobrudja, at Constantza, during the winter of 1938. 13 of
them are kept in collection of the Coin Room and Historical Treasure of the
National History Museum in Bucharest, and two other were preserved, until the
mid-1990’s, in the former collection of Octavian Iliescu.
According to Octavian Iliescu’s statements, the hoard was found on
Constantza’s eastern sea side, in the area of Mircea the Elder Street, after a land
slide triggered by a strong winter storm. It consisted of 100 silver Wallachian
coins (ducats), struck by the Prince Mircea the Elder (1386-1418). Soon after the
uncovering of the hoard, most of its coins were dispersed in the antiquities trade
and entered in several private collections. Only 13 pieces were acquired by the
Coin Room of the Library of the Romanian Academy, from where they were
transferred to the collection of the National History Museum, during the second
half of the 1970’s.
The Constantza/1938 hoard was several times mentioned in the
Romanian numismatic literature, but so far, it was never properly edited. The
present publication offers data not only about the technical characteristics of
each individual piece, but also data regarding the composition of the monetary
alloys used to produce them. They were obtained through XRF analyses
performed by a team of physicists from the National Institute for Atomic Physics
and Nuclear Engineering of Bucharest-Măgurele, led by Dr. Bogdan
Constantinescu.
All the coins of the so far preserved Constantza/1938 hoard consisted
only of reformed ducats (the most common denomination struck by the
Wallachian mints) of the prince Mircea the Elder (1386-1418).
14 specimens of them are ducats belonging to the first reformed issue.
These coins bear on the obverse the representation of Jesus Christ Pantocrator,
holding the Gospels and blessing. Above and below the inscription IC -XC are
represented combinations of five or six ray stars, which had not only a
decorative meaning, but, quite likely, they were used as secret mint-marks too.
On the revers the coins is depicted the representation of the ruler, standing,
wearing a crown, tunic fasten with a knight belt and mantel, holding a sword
and an orb.
According to the recent researches, the first reformation of the
Wallachian coinage during the reign of Mircea the Elder was implemented after
1402, quite likely, around 1405/6. On this occasion, a new type of ducats and
bani was put in circulation, depicting on the obverse the bust of Christ and on
the reverse, the ruler's portrait, holding a sword and the orb. The reformed
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currency was struck of good quality silver and it was, at least, twice heavier that
the old debased, pre-reformed issues.
The first reformed coinage of Mircea the Elder was struck in two main
mints – one located at Târgovişte (or/and Argeş) the capitals of the principality,
and the second, at Severin, in the western marchland, near the Hungarian,
Ottoman and Serbian borders. In the preserved parcel of the Constantza/1938
hoard are represented only the issues struck at Târgovişte (or/and Argeş). On
the ducats struck at Târgovişte (or/and Argeş) mints the prince is rendered
wearing a mantel foddered with ermine, meanwhile, on the issues minted at
Severin, he is wearing only a tunic.
The 15th coin of Mircea the Elder from the Constantza/1938 hoard
belong to the 4th reformed coinage, struck at Severin. On the obverse of these
ducats is represented the prince standing, wearing crown, tunic fastened with a
knight belt and holding a spear (pointing upward) and orb. On the reverse the
coins are bearing the representation of the coat-of-arms of the Wallachian
principality and the blundered name of a co-ruler of Mircea the Elder. So far, the
spelling of his name was not completely established, and for this reason one
could use only the conventional form of „Petrusian”.
According to the chronological data provided by the Treviso hoard the
4th reformed coinage was introduced around 1413 and it was the last major
monetary reform underwent during Mircea the Elder's reign.
By its make-up, consisting only of reformed issues of the Wallachian
prince Mircea the Elder, the Constantza/1938 hoard has a quasi-unique position
among the coin finds in Dobrudja at the beginning of 15 th century. Actually, it's
only parallel, so far known in this region is another parcel of reformed coins of
Mircea the Elder found in the area of Cocoş Monastery (comm. of Niculițel,
Tulcea County). Such a peculiar make-up rises a lot of questions not only about
the political, economic and commercial channels leading to the diffusion of the
Wallachian coinage in the region located between the lower Danube and the
Black Sea shores during the first decades of the 15 th century, but also regarding
the general trends of the monetary circulation in this area in a very troubled
historical context, during the first decades of the 15 th century.
The Wallachian coinage started to spread toward the territories of
Dobrudja since the early 1370, first, as a consequence of the involvement the
newly established principality in the great international trade thriving in the
area of the mouths of the Danube and along the western shores of the Black Sea.
During the first part of the reign of Mircea the Elder (1386-1397) the diffusion of
the Wallachian coinage toward Dobrudja has reached its climax, largely, driven
by the political and military involvement of the principality in the region. Large
parts of the province, if not the entire region was annexed to Wallachia and
Mircea the Elder styled himself as: "Lord of Dârstar" (i.e. of the town of Silistra),
"Despot of the Lands of Dobrotitzas", and “Master of both shores of the Danube,
until the Country of the Tartars". A large number of hoards consisting of huge
quantities of pre-reformed issues of Mircea the Elder, as well as single finds
were found all across Dobrudja. However, one could remark quite important
concentrations of such finds in some peculiar areas, such as: Isaccea (Tulcea
County), near the most important Danubian ford in the northern part of the
region, in the area of Enisala (Tulcea County), once on the Black Sea coast, in
the area of Silistra (Bulgaria), another major Danubian ford and Kaliakra
(Bulgaria), a strategic port on the Black Sea, in southern Dobrudja. Due the
difficulties in dating the pre-reformed coinage of Mircea the Elder the historical
interpretation of this large number of coin finds is not easy. However, there is a
certain evidence that some of the hoards uncovered in the area of Silistra were
concealed during the fights against the Ottomans in 1393 or soon after, and
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other hoards were hidden during the civil war between Mircea the Elder and
Vlad I (1394-1396).
Anyway, the concealing, all across Dobrudja, of a large number of
hoards consisting in pre-reformed issues of Mircea the Elder, during the last
decade of the 14th century witness that the region underwent a very troubled
political and military situation, due to the continuous fights between the
Wallachian and the Ottoman troops, the passage of large groups of Tartars from
the Golden Horde, flying in face of Tamerlane and the Genoese, trying to take
territorial advantages for their own. Quite likely, the situation did not improved
too much neither after 1402, when the Ottoman power collapsed for almost a
decade after the disaster afflicted by Tamerlane, in spite of the long term
involvement of Mircea the Elder in the civil war confronting the sons of Bayezid
I. In spite of the reestablishment of the Wallachian political and military control
over the region, after the battle of Ankara, the territories of Dobrudja suffered a
long term devastation and were left largely deserted after these series of military
confrontations during the end of the 14th and early 15th century. The sharp
decline of the economic and demographic situation in Dobrudja, especially in
the northern part of the region, at the turn of 15 th century is clearly put in
evidence by the very limited level of the spread fresh currency in the region and
the shrinking of the monetary economy. Except the area of Kaliakra, very few
early Ottoman coins (from Murad I, Bayezid I, Emir Süleyman, Musa Çelebi or
Mehmed I) are so far mentioned in Dobrudja, both in hoards, as well as in single
finds. Also, there are no single finds of Mircea the Elder reformed coins, as well
as Hungarian or Golden Horde issues. Quite likely, the largest part of the
everyday currency used in Dobrudja during the first decade of the 15 th century
was provided by the copper anonymous issues of Silistra type, struck in large
quantities by the local authorities, under the aegis of the Wallachian
administration.
As proven by the presence of the ducats belonging to the 4th reformed
coinage of Mircea the Elder in the Constantza/1938 and Cocoş Monastery
hoards, the influx of the Wallachian coinage toward Dobrudja was retaken, on a
very modest scale, only during the second half of the 1410.
In spite of its modest appearance, the hoard found in 1938 at
Constantza is one of the most important medieval documents regarding the
human occupation in the area of the Roman-Byzantine city of Tomis. It witness
the existence of a settlement at the beginning of 15 th century in the area near the
ancient northern and eastern city walls, next to a small bay (today Tomis tourist
harbour), quite likely called Costanza on the Italian nautical maps.
Key words: Constantza/1938 hoard, Mircea the Elder, Wallachia, coinage,
ottoman coinage, monetary circulation, Dobrudja.

În colecţia numismatică a Muzeului Naţional de Istorie a României se păstrează
un fragment dintr-un tezaur de monede medievale româneşti, descoperit în cursul
lunii februarie 1938, la Constanţa (nr. de inv. 200.025-200.037). Cele 13 monede
provin din fondul transferat de Cabinetul Numismatic al Academiei Române.
Monedele au fost achiziţionate, rând pe rând, în anii 1938-1951, de la următorii
ofertanţi:
a) A. Cronberg - patru exemplare, cumpărate la data de 11 octombrie 1938 (BAR
inv. 497/25185-25188).
b) “Doamna Ionescu, din Bucureşti” - două exemplare, cumpărate în 1938
(BAR inv. 509/25254-25255).
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c) I. Candrea - şase exemplare, cumpărate în 1943 (BAR inv. 653/32221-32225
bis).
d) C. Secăşeanu - un exemplar, achiziţionat în octombrie 1951 (BAR inv.
933/49005).
Alte câteva monede din tezaur, rămase necunoscute, au fost achiziţionate de
către O. Iliescu şi s-au păstrat în colecţia sa personală până spre sfârşitul anilor 1990,
când au fost achiziţionate de către Bogdan Stambuliu (informaţie personală de la
Octavian Iliescu). Din fericire, o descriere a două dintre aceste piese s-a păstrat în
catalogul lucrării lui Octavian Iliescu, Monetele lui Mircea cel Bătrân (Iliescu 2008 250
nr 288 şi 252 nr. 291). Datele despre aceste monede vor fi reluate în catalogul care
însoţeşte studiul nostru. Aceasta face ca în acest moment să avem date despre 15
monede din tezaurul de la Constanţa/1938.
Conform declaraţiilor foştilor proprietari, monedele au apărut cu prilejul
reparării digului din zona străzii Mircea cel Bătrân, într-o ruptură a falezei, survenită
după o puternică furtună de iarnă (Iliescu 1990 655 nr. 20). Este de presupus că
tezaurul provenea dintr-un complex arheologic distrus, aflat în aria de locuire
medievală care suprapunea ruinele romano-bizantine ale vechiului Tomis.
Se pare că tezaurul de la Constanţa/1938 număra, iniţial, circa 100 de monede
de argint, cele mai multe intrând în colecţii private sau în comerţul cu antichităţi şi
pierzându-li-se urma individualităţii lor, înainte ca datele despre ele să ajungă să fie
consemnate de către specialişti. Nu exclud ca pe lângă piesele ajunse în colecţiile lui
Corneliu Secăşeanu şi Octavian Iliescu, monede din această descoperire să fi ajuns şi în
colecţiile ing. Octavian Luchian, a lui George Buzdugan sau a Minei Pauker, pentru a
menţiona doar câţiva colecţionarii de monede medievale româneşti foarte activi în
epocă.
Descoperirea de la Constanţa a fost destul de des menţionată în literatura de
specialitate românească (Nesemnat [C. Moisil] 1943 198; Moisil 1947 5, nr. 58; Iliescu
1965 1154; Iliescu 1965a 1062; Iliescu 1965b 272; Iliescu 1970 24; Rădulescu 1980 93;
Custurea 1981-1982 366; Ştirbu şi Stancu 1987 100, nr. 19; Iliescu 1990 655 nr. 20;
Iliescu 2008 250-252). Câteva detalii privind compoziţia lotului din tezaurul de la
Constanţa/1938 au fost prezentate de către C. Moisil într-o comunicare, rămasă
inedită, susținută în şedinţa Societăţii Numismatice Române de la 31 octombrie 1943 şi
într-o altă comunicare, de asemenea, rămasă inedită, susţinută de către O. Iliescu, la 13
mai 1965. În ambele cazuri s-a precizat că descoperirea conţinea doar monede de la
Mircea cel Bătrân, principele Ţării Româneşti (1386-1418).
De abia, la aproape 50 de ani de la data descoperirii, încep să apară date mai
precise despre structura tezaurului. Ele se datorează Constanţei Ştirbu şi Paraschivei
Stancu, care au dezvăluit că lotul din tezaurul de la Constanţa/1938 era alcătuit din 12
ducaţi “cu spadă” ai lui Mircea cel Bătrân şi unul cu “lance dreaptă“, emis de către
Mircea cel Bătrân şi unul dintre asociaţii săi la domnie, al cărui nume nu a putut fi
descifrat cu certitudine până în prezent, numit în mod convenţional „Petrusian”.
În ciuda acestor precizări, la numai câţiva ani distanţă după apariţia studiului
menţionat mai sus, O. Iliescu afirma, din nou, că tezaurul de la Constanţa s-ar
compune: „probabil, în exclusivitate, din ducaţi de acest tip” [cu „spadă”, n. n. E.O.T.]
(Iliescu 1985-1989 181). După cum am arătat deja, date complete despre doi ducaţi din
tipul cu spadă din acest tezaur au fost publicate de acelaşi autor în 2008.
Dincolo de aceste detalii contradictorii, până în prezent, cea mai mare parte a
monedelor păstrate din tezaurul de la Constanţa/1938 nu a fost încă publicată cu toate
datele ştiinţifice şi tehnice necesare şi, cu atât mai puţin, nu a fost discutată nici
importanţa lui istorică. Această situaţie ne-a îndemnat să prezentăm ceea ce se mai
păstrează azi din această descoperire de mare importanţă, în ciuda numărului redus de
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piese care au ajuns până la noi. Publicarea datelor numismatice este însoţită şi de
prezentarea rezultatelor analizelor non-destructive a tuturor pieselor, realizate prin
metoda FRX (XRF), realizate de o echipă de la Institutul Naţional de Fizică şi Inginerie
Nucleară „Horia Hulubei” de la Bucureşti-Măgurele, condusă de dr. Bogdan
Constantinescu, cărora le mulţumesc şi cu acest prilej.
În urma studierii monedelor, se confirmă faptul că toate monedele din tezaurul
de la Constanţa/1938 au fost emise în atelierele monetare ale Ţării Româneşti, în
timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (1386-1418). Lotul conservat constă numai în
ducaţi, principalul nominal bătut în atelierele monetare muntene în vremea acestui
principe. 14 dintre acestea prezintă pe avers legenda IC – XC şi bustul lui Iisus
Christos Pantocrator, nimbat, purtând colobion, ţinând Evangheliile în mâna stângă şi
binecuvântând cu mâna dreaptă. Deasupra şi sub literele legendei IC – XC sunt
amplasate mărci de emisiune, sub forma unor simboluri grafice (stele cu cinci raze).
Pe revers, 13 dintre aceste monede poartă legenda circulară +IwM-dV×BO, iar
una dintre ele poartă legenda I+IwM-dV×BO. Textul legendei este dispus în jurul
reprezentării principelui, care este ilustrat în picioare, purtând o coroană fleuronată,
tunică lungă până la genunchi, strânsă cu o centură de cavaler şi o mantie căptuşită cu
blană de hermină. În mâna dreaptă poartă o spadă cu vârful în sus, iar în mâna stângă
un glob cruciger.
Conform catalogului de referinţă al emisiunilor monetare româneşti, tipul
monetar corespunde celor descrise de MBR nr. 191, 193-195, iar după lucrarea lui O.
Iliescu dedicată monetăriei lui Mircea cel Bătrân, face parte din clasa B, seria I-a şi a
II-a (Iliescu 2008 249-252 nr. 286-292).
În prezent, specialiştii români sunt de acord asupra faptului că emiterea
ducaţilor din tipul MBR 191-195a – Iliescu 2008 249-252 nr. 286-292 reprezintă o
etapă de schimbare majoră în evoluţia monetăriei lui Mircea cel Bătrân. O. Iliescu,
urmat de către Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu, considerau că atât modificarea
tipului monetar, cât şi a calităţii aliajului din care erau bătuţi aceşti ducaţi (evidentă şi
cu ochiul liber) s-ar fi petrecut în jurul anului 1396, sau după 1397 (Docan 1909-1910
543; Moisil 1913a 53-55; Iliescu 1945 280; Iliescu 1964 89; Ştirbu şi Stancu 1987 100).
O. Iliescu a legat pentru prima oară, în 1975, aceste modificări profunde ca fiind
urmarea unei reforme monetare (Iliescu 1975 143-144), ipoteză care este confirmată de
cercetările ulterioare.
Cercetările metrologice ulterioare (Oberländer-Târnoveanu 1997 181 nota nr.
250, 182-183 nota nr. 260), asociate şi cu analize ale titlului emisiunilor (Ştirbu şi
Stancu 1982 57-93; Ştirbu şi Stancu 1987 98-100; Oberländer-Târnoveanu et alii 2009
135-168), au dovedit faptul că în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân au avut loc, de
fapt, trei schimbări radicale ale desenelor monetare (tipului), însoţite şi de modificări
ale standardului de greutate şi titlului aliajului. Ori, în conformitate cu practicile
monetare, financiare şi fiscale medievale, reformele monetare erau însoţite de
schimbări drastice ale tipului monetar, care să permită atât populaţiei, care era, în
proporţie covârşitoare, analfabetă, cât şi agenţilor fiscului să deosebească, fără
probleme, noile emisiuni, care aveau un curs oficial deosebit de cel al vechilor monede,
care urmau a fi retrase din circulaţie sau erau acceptate la rate de schimb net
dezavantajoase.
După părerea mea, prima reformă, prin care s-a introdus tipul „cu bustul lui
Iisus Christos” - MBR nr. 191-195a – Iliescu 2008 clasa B, seriile I-II –, nu ar fi putut
avea loc mai devreme de cea de a doua parte a anului 1402, când în urma colapsului
Sultanatului Otoman, după bătălia de la Ankara, Ţara Românească s-a bucurat nu
numai de o perioadă de pace şi stabilitate, dar a dobândit rolul de arbitru în lumea
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nord-balcanică. Pacea şi stabilitatea de care s-a bucurat Ţara Românească începând cu
cea de a doua parte a primului deceniu al secolului al XV-lea au creat condiţiile
necesare pentru a se reface după cumplitele devastări otomane de la sfârşitul secolului
al XIV-lea şi după distrugerile provocate de războiul civil dintre Mircea şi Vlad I. De
acelaşi climat de stabilitate au beneficiat la începutul secolului al XV-lea şi regiunile
din nordul Balcanilor, mai ales Bulgaria de Nord, Serbia, dar şi Ungaria, partenerii
comerciali cei mai importanţi ai Ţării Româneşti. Credem că numai în acest nou
context politic Ţara Românească a avut răgazul necesar ca să acumuleze resursele
economice şi financiare necesare susţinerii unei reforme monetare atât de radicale şi
ambiţioase. Iniţierea reformei monetare a lui Mircea cel Bătrân poate fi pusă în
legătură şi cu întâlnirea care a avut la Severin, în 1406, cu Sigismund I, regele Ungariei,
ca şi cu normalizarea relaţiilor voievodului Ţării Româneşti cu Stefan Lazarević,
despotul Serbiei de Nord, prilej cu care s-au discutat şi probleme economice şi
financiare, ca o parte a efortului concertat al celor trei state de a ţine sub control
puterea otomană. Tot în jurul acestei date a avut loc şi în Serbia o reformă monetară.
Varianta ducaţilor cu imaginea lui Iisus Christos Pantocrator şi reprezentarea
voievodului purtând mantie a fost bătută într-o monetărie amplasată în zona de la est
de râul Olt, situată, după cum o arată concentrarea de descoperiri conţinând piese de
acest fel, cel mai probabil, la Târgovişte, deşi este posibil ca o vreme, ea să fi funcţionat
la Curtea de Argeş.
O altă variantă a aceluiaşi tip monetar, dar pe reversul cărora principele este
reprezentat purtând doar un caftan strâns în jurul brâului de o centură de cavaler şi
având diverse mărci de emisiune (constând în sigla Y, cercuri sau stele), a fost bătută
în monetăria de la Severin (Oberländer-Târnoveanu 2008a 390-391; OberländerTârnoveanu 2008b 132 nota 43.1). Această serie de ducaţi reformaţi emişi la Severin
nu este prezentă în lotul păstrat din tezaurul de la Constanţa/1938.
Credem că folosirea variantelor de legendă +IwM-dV×BO şi I+IwM-dV×BO pe
ducaţii primei emisiuni reformate a lui Mircea cel Bătrân nu este lipsită de semnificaţii
cronologice, având în vedere faptul că versiunea mai lungă – I+IwM-dV×BO – se
întâlneşte şi pe tipurile monetare introduse ulterior, respectiv pe cele pe care apar
reprezentarea principelui ţinând în mâna dr. anexikakia, lancea oblică sau lancea
dreaptă. De remarcat este şi faptul că varianta legendei I+IwM-dV×BO apare înscrisă
atât pe ducaţii emişi în monetăria de la Târgovişte, cât şi pe cei bătuţi la Severin,
indicând o anume concertare între ateliere, în ceea ce priveşte respectarea aspectelor
protocolare ale producţiei monetare în vremea celei de a doua părţi a domniei lui
Mircea cel Bătrân, deci existenţa unei forme de control centralizat asupra acestei
activităţi.
Din păcate, în prezent, datorită lipsei unor descoperiri mai bine databile, nu se
poate avansa nici o propunere pentru datarea mai precisă a momentului introducerii
versiunii „lungi” – I+IwM-dV×BO a legendei.
Cea de a 15 piesă din lotul monetar din tezaurul de la Constanţa/1938 care a
ajuns până la noi este un ducat având pe avers legenda circulară + IwM-БV×BO (sau
variante) şi reprezentarea principelui, în picioare, purtând coroană fleuronată, tunică
lungă până la genunchi, strânsă de o centură de cavaler, ţinând o lance cu vârful în sus
în mâna dreaptă şi un glob cruciger în mâna stângă. Pe revers poartă legenda circulară
incomplet descifrată – + PЄTru - [...] (cu multe variante), dispusă în jurul unui scut
despicat, înclinat spre stânga (sens numismatic), câmpul I, plin, câmpul al II-lea
fasciat, timbrat de un coif surmontat de o acvilă, spre stânga (sens numismatic).
Numele acestui asociat la domnie, neidentificat, al lui Mircea cel Bătrân a fost descifrat
ca fiind: „Petrus” (Réthy 1887 313), „Petruilan” sau „Petruslan” (Moisil 1913a 47; Moisil
1921 25-28), „Petrusian” (Iliescu 1970 23) sau „Petru-Stan” (Stîngă 1994 7-9).
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Cercetătorii menţionaţi mai sus au considerat că legenda de revers a acestor ducaţi ar fi
fost scrisă cu caractere latine, în timp ce aceea care reda numele şi titlul lui Mircea cel
Bătrân erau redactate în slavonă.
Conform catalogului de referinţă al emisiunilor monetare româneşti, tipul
monetar corespunde celor descrise de MBR nr. 208-213, tip general (Iliescu 2008 267268 nr. 335-338, grupa a II-a, seria a II-a), având în vedere faptul că nu se poate
identifica marca de emisiune amplasată în câmpul I.
Pe exemplare mai bine păstrate decât cel din tezaurul de la Constanţa/1938,
legenda de revers se încheie cu formulele BO, BI sau B×. Cum asemenea abrevieri apar
şi în legendele unor monede ale lui Mircea cel Bătrân, este evident faptul că acestea nu
pot fi decât abrevieri ale titlului de Voevoda şi nu al celui de „Ban”, cu s-a crezut
odinioară. Acelaşi desen monetar va fi folosit şi pe ducaţii bătuţi de către Mircea cel
Bătrân în asociere cu fiul său, Mihail, care poartă de asemenea titlul de Voevoda, redat
sub forma abreviată de BO.
Moneda nr. 15 din tezaurul de la Constanţa/1938 face parte din cel de al
patrulea tip monetar reformat emis în vremea domniei lui Mircea cel Bătrân.
Introducerea în circulaţie a ducaţilor din tipul „cu lance dreaptă” (MBR nr. 196-205b,
208-215; Iliescu 2008 254-273 nr. 295-353, grupa a II-a) constituie ultima reformă
monetară care a avut loc în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. Pe baza observaţiilor
făcute pe alte tezaure monetare, punerea în circulaţie a acestui tip monetar poate fi
plasată după anii 1410-1414.
Reprezentarea pe monede a domnitorului purtând lancea verticală, introdusă
spre sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân, va continua să fie utilizată în monetăria
Ţării Româneşti şi după moartea sa, fiind prezentă pe emisiunile lui Mihail I (14181420) (MBR nr. 221-226), Dan al II-lea (1420-1421) (MBR nr. 228-229) şi Vlad Dracul
(1436-1442, 1443-1447) (Iliescu 257-289), supravieţuind până la reforma monetară a
lui Vladislav al II-lea (1447-1456) (Costin 2006-2007 311-317).
Ducaţii domniei asociate a lui Mircea cel Bătrân cu aşa-zisul „Petrusian” sau
„Petru-Stan”, au fost bătuţi în monetăria provincială de la Severin, amplasată la
extremitatea occidentală a Ţării Româneşti, într-o zonă de mare importanţă strategică
(Iliescu 1970 22-23; Oberländer-Târnoveanu 2008a 390-391; Oberländer-Târnoveanu
2008b 136-138 notele 50-55; Stîngă 2005 291-298).
Apariţia monedelor reformate ale lui Mircea cel Bătrân la ţărmul Mării Negre,
într-un tezaur descoperit la Constanţa, ca şi în alte localităţi din Dobrogea şi Bulgaria
de Nord şi Nord-Est, pe care le voi menţiona în continuare, reprezintă limita orientală
şi meridională a ariei de difuziune a acestor emisiuni, ca şi a emisiunilor medievale
munteneşti, în genere. Propulsarea lor, prin diverse canale, economice şi politice, până
la această ultimă frontieră face parte dintr-un fenomen complex care a diseminat
monedele medievale româneşti, în cazul nostru specific, pe cele munteneşti, mai întâi
in interiorul statului propriu, apoi în zone din ce în ce mai îndepărtate. În cazul
teritoriului Dobrogei, în integralitatea ei istorică (care cuprinde şi sudul provinciei,
aşa-zisul Cadrilater), problema este mai complicată deoarece, într-un moment care nu
este uşor de stabilit, din cauza lipsei de izvoare, ea a devenit în întregime, sau parţial şi
cu momente de întrerupere şi reluare, parte a statului Ţării Româneşti (Ştefănescu
1971 363-374; Ghiaţă 1974 60-70; Ghiaţă 1987 232-240; Gemil 1987 330-364;
Ştefănescu 2001 281-290; pentru o părere contrară Coman 2013 253-255). În acest
context, prezenţa monedelor reformate ale lui Mircea cel Bătrân în tezaurul de la
Constanţa/1938 ne apare doar ca o componentă a unui proces complex şi de durată,
care debutase sub auspicii economice la sfârşitul anilor 1360 şi începutul anilor 1370,
prin pătrunderea ducaţilor lui Vladislav I Vlaicu şi va atinge apogeul, sub auspicii
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politico-militare, peste două decenii, în prima parte a domniei lui Mircea – 13861396/7 (Iliescu 1990 649-656; Ştirbu şi Stancu 1987 108-116).
Cu excepţia unui mic lot dintr-un tezaur de monede reformate de la Mircea cel
Bătrân, emisiunea a IV-a, provenit din zona Mănăstirii Cocoş [com. Niculiţelul, jud.
Tulcea], păstrat în colecţia numismatică a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” din Tulcea (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 40), descoperirea de la
Constanţa/1938 se deosebeşte net, prin structura sa, de toate celelalte descoperiri
monetare colective sau izolate ale acestui principe, cunoscute, până în prezent, pe
teritoriul Dobrogei istorice.
O serie extrem de numeroasă de tezaure, care acoperă mai ales nordul
provinciei şi Cadrilaterul conţin doar emisiuni ale lui Mircea cel Bătrân puse în
circulaţie în perioada dinainte de prima reformă monetară – 1402-1405 – adesea
asociate cu monede bătute de principii munteni din perioada 1377-1386 sau de la Vlad
I (1394/5-1396), cu monede moldoveneşti de la Petru I (1375-1391), precum şi cu
monede maghiare de la Ludovic I (1342-1382) şi Sigismund I (1387-1437), bulgare de
la Ivan Stračimir (1359-1396), otomane de la Bayezid I (1389-1402) sau chiar ale
Hoardei de Aur. Între aceste tezaure le amintim pe cele descoperite la: Silistra/1915,
Silistra/1925, Silistra/1926 (Severeanu 1937 68; Iliescu şi Foit 1967 164 nr. 8-9;
Giurescu 1942 15), Rachelu/1925 [com. Luncaviţa, jud. Tulcea] (Moisil 1947 5 nr. 56),
Văcăreni/1973 [com. Văcăreni, jud. Tulcea], (Mitrea 1978 59), Niculiţel-Bădila/1906
[com. Niculiţel, jud. Tulcea] (Moisil 1906 1117-1122; Moisil 1908a 584-594; Moisil
1908b 413-419; Moisil 1911 362-385; Moisil 1913b 22 nr. 13; Severeanu 1937 68 nr. 1;
Secăşeanu 1938 3; Iliescu 1958a 22), Mănăstirea Cocoş/1835 [com. Niculiţel, jud.
Tulcea] (Iliescu 1958 b 455-456 no 20; Iliescu 1990 54 no 15; Pârvan 2003-2005 215223), Mănăstirea Saon/ante 1907 [sat Parcheş, com. Somova, jud. Tulcea] (Iliescu 1964
361), Teliţa/ante 1907 [com. Frecăţei, jud. Tulcea] (Iliescu 1990 54 nr. 16),
Enisala/1939 [com. Sarichioi, jud. Tulcea] (Lambrino 1939 498), localitate neprecizată
din judeţul Tulcea/ante 1957 (Iliescu 1990 54 nr. 10), Corbu/cca 1960 [com. Corbu,
jud. Constanţa] (Custurea 1980 497-498), Ostrov – km 352/1968 [com. Ostrov, jud.
Constanţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 43), Kranevo (fost Ekrene)/1913 [reg. Dobrič,
Bulgaria] (Moisil 1916 51; Iliescu 1990 655 nr. 21), General Toševo (fost Kazakli,
aproape de Kavarna) [reg. Dobrič, Bulgaria] (descoperire inedită aflată în colecţia
Muzeului Naţional de Arheologie Varna, inf. de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi
multumim şi pe această cale), Pčelino/1972 [reg. Dobrič] (Jurukova 1985 63) şi
Kaliakra [reg. Dobrič, Bulgaria] (Parušev 1990 145).
Lor li se adaugă o serie de descoperi izolate de monede emise în perioada
premergătoare reformei lui Mircea cel Bătrân, cum sunt cele menţionate la: Isaccea
[jud. Tulcea] (Oberländer-Târnoveanu 1980 511 nr. 178), Niculiţel [com. Niculiţel, jud.
Tulcea] (Oberländer-Târnoveanu 1980 512 nr. 189), Mănăstirea Cocoş [com. Niculiţel,
jud. Tulcea] (Ştirbu şi Stancu 1987 113 nr. 40), Sarichioi [com. Sarichioi, jud. Tulcea]
(Oberländer-Târnoveanu şi Oberländer-Târnoveanu 1980 108 nr. 83), Enisala [com.
Sarichioi, jud. Tulcea] (Papuc 1970 391-395; Iliescu 1990 654 nr. 11), Medgidia [jud.
Constanţa] (Papuc 1970 392), Păcuiul lui Soare [com. Ostrov, jud. Constanţa] (Iliescu
1977 160 201), Balčik [reg. Dobrič, Bulgaria] (Jordanov 1990 55) şi Kaliakra [reg.
Dobrič, Bulgaria] (Parušev 1990 144).
Monedele lui Mircea cel Bătrân emise înainte de prima reformă monetară apar
şi în componenţa unor tezaure descoperite în Bulgaria de Nord sau de Nord-Est, în
afara teritoriului Dobrogei bulgăreşti (aşa-numitul Cadrilater) (Žekova 2006-2007
237-247). Între acestea le menţionăm pe cele de la Nikopol/1915 [reg. Pleven] (Filov
1915 225-226; Penčev 2010 153-164), Červen/1973 [reg. Russe] (Jurukova 1978 77;
Lazarov 1992 34), Russe/1955 (reg. Russe) (Dimova 1962 71-87) şi o localitate
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neprecizată din regiunea Varna (descoperire inedită aflată în colecţia Muzeului
Naţional de Arheologie Varna, informație de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi mulţumim
şi pe această cale).
Descoperiri izolate de monede de la Mircea cel Bătrân în Bulgaria de Nord şi de
Nord-Est sunt cunoscute la: Veliko Tărnovo [reg. Veliko Tărnovo] (Dočev 1992 265 tab.
LXIV nr. 5; Dočev 1994 32-34), Varna – Karača Teke (descoperire inedită aflată în
colecţia Muzeului Naţional de Arheologie Varna, informație de la dr. Igor Lazarenko,
căruia îi multumim şi pe această cale) şi Šumen [reg. Šumen] (Žekova 2006 159 nr.
1471). În colecţia Muzeului Naţional de Arheologie din Varna se păstrează doi ducaţi de
la Mircea cel Bătrân, datând din perioada dinainte de prima reformă monetară (14021405), provenind dintr-o localitate necunoscută din Bulgaria de Sud sau pur şi simplu,
din Bulgaria, fără alte precizări (descoperire inedită aflată în colecţia Muzeului
Naţional de Arheologie Varna, informație de la dr. Igor Lazarenko, căruia îi multumim
şi pe această cale).
Ca şi în cazul descoperirilor de monede reformate de la Mircea cel Bătrân
descoperite în Dobrogea istorică, numărul atestărilor de tezaure consemnate pentru
teritoriile Bulgariei de Nord şi Nord-Est este extrem de redus. În acest sens, putem cita
tezaurele de la: Florentin/1981 [reg. Vidin] (Jurukova 1983 117; Lazarov 1992 34) şi
Vardun/1938 [reg. Tărgovište] (Gerasimov 1939 454; Lazarov 1992 34). Un fragment
de tezaur “descoperit într-o localitate neprecizată din zona Tărgovište în 1928”,
provenit din colecţia dr. Vasil Haralanov, publicat de dr. Ženija Žekova (Žekova 2009
78-82) conţine nu numai monede de la Mircea cel Bătrân, a IV-a emisiune reformată,
cu piese emise atât la Târgovişte, cât şi la Severin, dar şi de la Mihail I, asociate cu
akcele de la Murad al II-lea şi de la Mehmed al II-lea (prima domnie).
În literatura de specialitate bulgară sunt menţionate şi descoperiri izolate de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân, emisiunea a IV-a reformată: la Veliko
Tărnovo (Gerasimov 1973 240 nr. 160; Dočev 1992 265 pl. LXIV nr. 6, patru
exemplare) şi la Šumen (Jordanov 1975 150 nr. 1; Žekova 2006 160 nr. 1473). Alte
câteva monede izolate atribuite lui Mircea cel Bătrân descoperite la Šumen şi la Veliko
Tărnovo sunt, în mod cert, greşit identificate. Moneda de la Veliko Tărnovo atribuită
de dr. K. Dočev lui Mircea cel Bătrân (Dočev 1992 265 pl. LXIV nr. 6, piesa ilustrată)
este în realitate un ducat de la Dan al II-lea (1422-1426; 1427-1431). În aceiaşi situaţie
se află şi piesa descoperită la Šumen, atribuită de dr. Žekova lui Mircea cel Bătrân
(Žekova 2006 160 nr. 1472).
În repertoriul descoperirilor de monede de la Mircea cel Bătrân descoperite în
Dobrogea şi Bulgaria publicat de Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu figurează o
serie de alte localităţi, cum ar fi: Adamclisi, Kavarna şi Preslav – (Ştirbu şi Stancu 1987
108 nr 1, 116 nr. 66 şi 71) unde ar fi fost descoperite monede de la Mircea cel Bătrân,
dar pe care nu le-am luat în discuţie, datorită caracterului prea vag al informaţiei, care
împiedică identificarea grupei cronologice căreia îi aparţineau piesele.
Chiar şi o simplă trecere în revistă a datelor privind difuziunea monedelor lui
Mircea cel Bătrân în Dobrogea scoate în evidenţă o serie de evoluţii interesante. Ceea ce
frapează de la început este uriaşa discrepanţă dintre numărul descoperirilor dobrogene
de monede devalorizate, emise în perioada anterior efectuării primei reforme monetare
întreprinse în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân (ante 1402-1406) şi cele bătute
dintr-un aliaj de argint de foarte bună calitate, din perioada post-reformă apărute în
această regiune. Discrepanţa devine şi mai importantă dacă ţinem seama de volumul
descoperirilor colective dinainte de reformă, care conţineau, în unele cazuri, chiar şi
mai multe mii de monede, vezi cazul tezaurului de la Niculiţel/1906, despre care se
afirmă că ar fi reunit între 6.000 şi 10.000 piese (Secăşeanu 1938 3 avansează cifra de
75

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberländer-Târnoveanu

10.000 monede; Iliescu 1958 22, menţionează existenţa a circa 6000 de monede),
comparativ cu cele constituite din emisiuni reformate, dintre care, cel mai mare pe
care-l cunoaştem, până în prezent, tezaurul de la Constanţa/1938, număra doar circa
100 de exemplare. Chiar dacă ţinem seama de faptul că monedele emise între anii
1386-1402/5 conţineau sensibil mai puţin argint şi aveau greutăţi medii mai reduse
decât cele bătute între anii 1402/5-1418, diferenţa între volumul de numerar reunit în
descoperirile dobrogene de piese de la Mircea cel Bătrân din perioada de după reformă
rămâne unul foarte modest. Astfel, în lumina analizelor atomice efectuate în ultimul
deceniu, se poate aprecia că un ducat reformat de la Mircea cel Bătrân conţinea, în
medie, cantitatea de argint aflată în doi ducaţi ai acestui principe, emişi la începutul
domniei sale, sau cu cea aflată în patru ducaţi de la Vlad I sau din emisiunile târzii din
perioada ante-reformă ale lui Mircea. Aplicând aceste echivalenţe, putem presupune că
valoarea tezaurului de la Constanţa/1938 ar fi corespuns cu cea a doar cca 200 până la
cca 400 de ducaţi ai lui Mircea cel Bătrân, emişi anterior reformei monetare de la
începutul secolului al XV-lea.
Un tablou şi mai concludent se conturează, dacă analizăm distribuţia
descoperirilor de monede reformate de la Mircea cel Bătrân pe întregul teritoriu al Ţării
Româneşti. Vom constata, cu uşurinţă, faptul că acestea prezintă o repartiţie extrem de
inegală din punct de vedere geografic, indicând nu numai o rarefiere a numărului
acestora, dar şi o reducere semnificativă a volumului de numerar conţinut, descreşterea
mergând dinspre vest spre est.
În vreme ce în teritoriile situate la vest de văile Argeşului şi Dâmboviţei
predomină tezaurele, unele dintre ele încheiate cu monede de la Mihail I, urmaşul lui
Mircea cel Bătrân, în zonele de silvostepă sau stepă situate la est de Dâmboviţa şi pe
cursul mijlociu şi inferior al Ialomiţei, cu excepţia unui mic depozit de la Malu Roşu
[com. Fierbinţi, jud. Ialomiţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr 36), se cunosc doar rare
descoperiri izolate de monede reformate de la acest principe.
După cum o arată seria de tezaure publicate, până în prezent, regiunea cu cea
mai deasă reţea de descoperiri de monede reformate de la Mircea cel Bătrân este, în
mod indiscutabil, Oltenia. Cele mai multe descoperiri din Oltenia se concentrează în
hinterlandul Cetăţii Severinului, dar numărul acestora este destul de mare şi în sudul
provinciei, în zona învecinată Dunării.
Din această regiune provin tezaurele de la: Drobeta-Turnu Severin/1915 [jud.
Mehedinţi] (Moisil 1916 43 nr. 66; Moisil 1947 4-5 no 54; Isăcescu 1965b 52-57 nr 324383; Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25), Halânga/1960 [com. Izvorul Bârzii, jud.
Mehedinţi] (Iliescu 1965b. 1062-1063; Iliescu 1965a 1154-1155; Iliescu 1986 37, sub
numele de tezaurul Alinga; publicat greşit de Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25, sub
numele de tezaurul Drobeta-Turnu Severin IV şi 112 nr. 32, sub numele de tezaurul de
la Halânga [sic!!!]; Stîngă 2002 45-48 nr. 1, sub numele de tezaurul Drobeta-Turnu
Severin /1960 şi 48-49 nr. 2, ca tezaurul Halânga /1960 [sic!!!]). De fapt a fost găsit un
singur tezaur), Strehaia [jud. Mehediţi] (Ştirbu şi Stancu 1987 115 nr. 56), Bistriţa/1931
[com. Hinova, jud. Mehedinţi] (Popilian 1968 3; Stîngă 1985 146 nr 4; Ştirbu şi Stancu
1987 108 nr 6; Stîngă 2002 50-52; Iliescu 2008 252), Dudaşul Schelei/1983 [mun.
Drobeta-Turnu Severin] (Rădulescu şi Turturică 1984 70-85 nr. 1-114; Ciobotea et alii
1985 65-69; Ştirbu şi Stancu 1987 114 nr 52; Stîngă 2002 61-110 nr 1-332; OberländerTârnoveanu 2004 223-240), Basarabi/1963 [mun. Calafat, jud. Dolj] (Popilian 1968;
Ştirbu şi Stancu 1987 108 nr. 5; Rădulescu 1998 182-209), Amărăştii de Jos [com.
Amărăştii de Jos, jud. Dolj] (Ştirbu şi Stancu 1987 108 nr. 2), Bâzdâna/1969 [com.
Calopăr, jud. Dolj] (Rădulescu 1981 89-95; Rădulescu 1984-1986 61-64; Ştirbu şi
Stancu 1987 108 nr. 7), Galiciuica/1935 [com. Galiciuica, jud. Dolj] (Moisil 1934 70;
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Grecu 1949 110 nota nr 5; Iliescu 1964 363; Pârvan 1982 123-131; Ştirbu şi Stancu 1987
111-112 nr. 28).
Pe lângă aceste numeroase tezaure, pe teritoriul Olteniei sunt atestate şi câteva
descoperiri izolate de monede reformate de la Mircea ce Bătrân, cum sunt cele de la:
Mănăstirea Cozia [Călimăneşti, jud. Vâlcea] (Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 14) şi
Drobeta-Turnu (Bărcăcilă 1957 174 nr. 2 pl. I nr. 2, ban atribuit în mod eronat lui Radu
I; Bărcăcilă 1959 776; Ştirbu şi Stancu 1987 111 nr. 25; Stîngă 1996 149 nr. 12-13).
O altă concentrare importantă de tezaure conţinând monede reformate de la
Mircea cel Bătrân este consemnată pe teritoriul Munteniei, propriu zise, în zona situată
între râurile Olt şi Argeş. De aici provin tezaurele de la: Mânăstirea Glavacioc/1977
[com. Ştefan cel Mare, jud. Argeş] (Maschio şi Cîrstocea 1983 69-81; Ştirbu şi Stancu
1987 112 nr. 29), Mănăstirea Tutana/1987 [com. Băiculeşti, jud. Argeş] (Maschio şi
Crîstocea 2001 88-89, nr. 1-11), Târgovişte/1961 [jud. Dâmboviţa] Ştirbu şi Stancu 1987
115 nr. 58), Sperieţi/ante 1941 [com. Gura Şuţii, jud. Dâmboviţa] (Mitrea şi Umlauf
1986-1991 125-132; Ştirbu şi Stancu 1987 115 nr. 55), Gura Şuţii/1935 [com. Gura Şuţii,
jud. Dâmboviţa] (Mitrea şi Umlauf 1986-1991 125-132; Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr. 31),
Titu/1977 [jud. Dâmboviţa] (Nicolae 2010 69-84), Roşiorii de Vede/1930 [jud.
Teleorman] (Ştirbu şi Stancu 1987 114 nr. 50; Catrina 1990 151-161), cu o concentrare
excepţional de deasă de descoperiri din zona învecinată celei de a doua capitale a Ţării
Româneşti – Târgovişte.
Tot în vestul şi centrul Munteniei sunt menţionate câteva descoperiri izolate de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân, cum sunt cele de la: Curtea de Argeş (jud.
Argeş) (Constantinescu 1984 120 nr. 11, dar atribuit eronat lui Radu I, 120 nr. 33;
Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 23) şi Târgovişte [jud. Dâmboviţa] (Ştirbu şi Stancu 1987
115 nr. 58).
Ca şi în cazul Dobrogei şi aria estică a Ţării Româneşti, numărul şi volumul
descoperirilor de monede de la Mircea cel Bătrân bătute în perioada dinaintea reformei
monetare şi după aceea contrastează puternic. După cum o arată repertoriul publicat de
Constanţa Ştirbu şi Paraschiva Stancu, în această regiune tezaurizarea, practic,
încetează la începutul secolului al XV-lea (Ştirbu şi Stancu 1987 108-116), iar numărul
descoperirilor izolate se reduce drastic. Aşa cum am anticipat, tabloul descoperirilor de
monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân din zonele răsăritene ale Ţării Româneşti,
învecinate direct cu Dobrogea este unul foarte modest. Cu excepţia unui mic depozit
monetar, conţinând cinci ducaţi făcând parte din cea de a IV-a emisiune reformată,
bătuţi în monetăria de la Târgovişte, scos la lumină într-un bordei cercetat arheologic
în localitatea Malu Roşu [com. Fierbinţi, jud. Ialomiţa] (Ştirbu şi Stancu 1987 112 nr.
36), restul puţinelor descoperiri publicate, până în prezent, constau doar din piese
izolate.
Între acestea, putem menţiona descoperirile de la: Străuleşti-Măicăneşti [mun.
Bucureşti] (Grigoruţă 1971 247-252, banul descris la 249-249, fig. 3 = Velter 2005 329333 = Velter, Pârvan şi Vâlcu 2005 518 nr. 897; Ştirbu şi Stancu 1987 109 nr. 12),
Buftea-Măneşti [jud. Ilfov] (Grigoruţă 1981 210 = Velter, Pârvan şi Vîlcu 2005 497 nr.
835; Grigoruţă 1978 51 = Velter, Pârvan şi Vîlcu 2005 497 nr. 836; Ştirbu şi Stancu
1987 109 nr. 13), Mănăstirea Snagov [Snagov, jud. Ilfov] (Rosetti 1935 14, nr. 41; Ştirbu
şi Stancu 1987 114-115 nr. 54), Dridu - “La Metereze” [com. Dridu, jud. Ialomiţa]
(Nicolae şi Popescu 1994-1995 292 nr. 5, pl. I, nr. 5), Coconi [com. Mănăstirea, jud.
Călăraşi] (Constantinescu 1972 104-105; Ştirbu şi Stancu 1987 110 nr. 18) şi Călăraşi
[jud. Călăraşi] (Papasima 1987 176 nr. 5).
Desigur, nu este lipsit de importanţă să subliniem faptul că din necropola
satului medieval de la Străuleşti-Măicăneşti provin şase monede reformate de la Mircea
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cel Bătrân, inclusiv doi bani, un nominal emis în cantitate redusă, iar din contexte
asemănătoare, de la Buftea-Măneşti, au fost scoase la lumină trei piese, dintre care una
este un ban, corespunzând primei emisiuni reformate. În ciuda rarităţii apariţiilor de
monede reformate de la Mircea cel Bătrân în părţile de răsărit ale Ţării Româneşti, ele
sunt foarte importante, deoarece conţin atât ducaţi aparţinând primei emisiuni
reformate (Buftea-Măneşti, Dridu - “La Metereze”, Coconi şi Călăraşi), cât şi ducaţi care
fac partea din cea de a IV-a emisiune reformată, bătuţi în monetăria de la Severin, în
asociere cu „Petrusian” (Străuleşti-Măicăneşti), tipuri care se regăsesc şi în structura
lotului conservat din tezaurul Constanţa/1938. Prezenţa acestor tipuri monetare emise
după reforma lui Mircea cel Bătrân constituie o punte de legătură între descoperirile
dobrogene de acest fel şi cele din restul teritoriului Ţării Româneşti.
Pe lângă emisiunile semnate ale lui Mircea cel Bătrân bătute în perioada
posterioară, câteva descoperiri monetare scot la iveală prezenţa în cadrul numerarului
care a circulat în jumătatea estică a Muntenie şi a unor emisiuni de la sfârşitul secolului
al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea, care au fost bătute pe teritoriul Dobrogei,
pentru uzul populaţiei locale, obişnuită de secole să folosească cotidian moneda
măruntă de bronz. Este vorba de monede anonime de bronz, de formă uşor
concav/convexă sau plată, cu o execuţie neglijentă, imitând unele emisiuni monetare
bulgăreşti ale Ţaratului de Târnovo, de la sfârşitul domniei lui Ivan Alexandru, sau ale
lui Ivan Stračimir, ţarul de la Vidin. Altele poartă pe avers şi revers doar imagini cu
caracter religios creştin, constând în reprezentarea schematică a lui Iisus Christos, cruci
de forme diverse sau elemente decorative geometrice cu o semnificaţie incertă. Această
mare categorie de emisiuni, reunind zeci de tipuri a fost denumită monetăria imitativă
de tip Silistra, de la faptul că cele mai multe piese de acest fel provin din marele tezaur
descoperit în 1932, în grădina publică de la Silistra. Având în vedere caracterul
eminamente creştin al reprezentărilor de pe monede, datarea ascunderii acestui tezaur
în primele decenii ale secolului al XV-lea (poate cu ocazia Cruciadei de la Varna din
1444), ca şi concentrarea descoperirilor de acest gen în zona sudică a Dobrogei, baterea
lor a fost atribuită autorităţilor administrative ale Ţării Româneşti din vremea lui
Mircea cel Bătrân sau/şi a urmaşilor lui (Oberländer-Târnoveanu 1988 117-118). Tot
din sudul Dobrogei, din imediata vecinătate a Dărstorului-Dristrei provin şi tezaurele
conţinând emisiuni de tip imitativ de la Păcuiul lui Soare (Isăcescu 1975 345-352) şi
Oltina [jud. Constanţa], dar se cunosc şi câteva piese izolate la Isaccea [jud. Tulcea]
(Oberländer-Târnoveanu 1988 118 nota nr. 43). În Bulgaria de Nord-Est monede de tip
imitativ Silistra au fost descoperite la Târnovo (Dočev 1992 124-127 pl. XL şi 14 nr. 516), fortăreaţa de la Provadija (Lazarov 2001 65-67 nr. 114-124) şi Šumen (Žekova 2006
148 nr. 1341).
Din teritoriile estice ale Ţării Româneşti provin două stamena de bronz de tip
Silistra. Una dintre ele a fost descoperită în necropola de la Băneasa-Străuleşti [mun.
Bucureşti] (Panait 1965 201, fig. 1 a-b, fără identificare precisă), iar cealaltă provine
dintr-un mormânt de la Mănăstirea Snagov (Cantacuzino 1995 18, nr. 66 şi 20, fig. 26
a-b, dar greşit atribuită lui Ivan Alexandru).
Chiar dacă sunt puţin numeroase, descoperirile de monede imitative de tip
Silistra scoase la lumină în zonele răsăritene ale Ţării Româneşti, pun în evidenţă
existenţa şi a unui flux de numerar care se îndrepta dinspre Dobrogea spre această
regiune, corolarul unei mişcări de bunuri şi oameni care unea posesiunile lui Mircea cel
Bătrân situate de-o parte şi alta a Dunării.
Numărul redus de descoperiri de monede reformate de la Mircea cel Bătrân
provenite din jumătatea estică a Ţării Româneşti, ca şi modestia lor numerică fac ca
situaţia apariţiilor de acest gen din Dobrogea să nu mai pară atât de singulară, cum ar fi
părut la prima vedere.
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Fără îndoială, diferenţele majore care se constată între concentrarea foarte
mare a descoperirilor de monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân, cele mai multe
constând în tezaure, în Oltenia şi în zona apuseană a Munteniei şi raritatea acestora în
estul Ţării Româneşti şi Dobrogea au explicaţii atât de natură economică, demografică.
cât şi politico-militară. La sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea
Oltenia şi vestul Munteniei reprezentau zonele cele mai bogate şi populate ale Ţării
Româneşti. Zona era favorizată de apropierea de centrele puterii, de existenţa unor
resursele naturale, de prezenţa marilor domenii ale Domniei, Bisericii şi boierimii, ca şi
avantajele plasării pe axele de comunicaţii care duceau spre Balcani, Europa centrală şi
bazinul Adriaticii.
Descoperirile monetare nu pun în evidenţă nici un moment de cezură în
pătrunderea numerarului nou în Oltenia de-a lungul întregii domnii a lui Mircea cel
Bătrân. De aici provine singurul tezaur cunoscut, până în prezent, în care putem
urmării procesul de trecere de la numerarul bătut înainte de reforma monetară la cel
reformat, respectiv cel de la Turnu Severin/1915. Demn de menţionat este şi faptul că
din Oltenia, din tezaurul de la Dudaşul Schelei [com. Schela Cladovei, mun. DrobetaTurnu Severin] provin şi cele mai vechi monede otomane cunoscute la nord de Dunăre
– akçele emise de Süleyman Çelebi (1402-1411) şi Mehmed I (1413-1421) (Rădulescu şi
Turturică 1984 73-74), semn al menţinerii contactelor cu teritoriile balcanice aflate sub
control otoman. Toate acestea au determinat extinderea economiei monetare în
Oltenia, care a atins parametri comparabili cu cel existent în unele regiuni din
Transilvania sau nordul Balcanilor, fapt unic în spaţiul românesc medieval.
După cum o atestă marele număr de tezaure monetare databile la sfârşitul
deceniului al II-lea şi începutul deceniului următor al secolului al XV-lea, devenite
centrul de putere al Ţării Româneşti, Oltenia şi vestul Munteniei ajung şi ţintele
predilecte ale atacurilor otomane de la sfârşitul domniei lui Mircea cel Bătrân şi din
vremea lui Mihail I (1418-1420) şi, foarte probabil, teatrul principal de confruntare în
cursul războaielor civile dintre Radu al II-lea şi Dan al II-lea.
În contrast cu ţinuturile vestice ale Ţării Româneşti, zonele de silvo-stepă
situate la est de Dâmboviţa par să fi suferit la începutul secolului al XV-lea atât un
proces de regres economic, cât şi demografic, în ciuda avantajelor oferite de resursele
naturale şi vecinătatea unor căi de comunicaţie importante, de-a lungul Dunării,
Dâmboviţei şi Ialomiţei. Apariţia pieselor ceramice tipice culturii Hoardei de Aur, ca şi
a unei monede de bronz tătăreşti în aşezarea de la Coconi [com. Mănăstirea, jud.
Călăraşi], singurul sat medieval din sud-estul României cercetat sistematic
(Constantinescu 1972) pot să ne conducă la supoziţia că zona a fost afectată de trecerea
spre Balcani a unor grupuri de tătari refugiaţi din stepele de la nordul Mării Negre,
după înfrângerea lui Toqtamyš de către Timur Lenk. Este însă foarte probabil, ca zonele
deschise să fi fost grav afectate şi de atacurile otomane din deceniul al X-lea al secolului
al XIV-lea, cu atât mai devastatoare, cu cât după 1393, odată cu distrugerea Ţaratului
de Târnovo, frontiera otomană s-a instalat pe Dunăre. Apariţia descoperirilor de
monede reformate ale lui Mircea cel Bătrân indică o reluare a aprovizionării cu
numerar nou după 1402-1406, dar nivelul afluxului nu pare să fi fost unul prea înalt.
Analiza descoperirilor monetare din Dobrogea din ultimul deceniu al secolului
al XIV-lea şi primele două decenii ale secolului al XV-lea pune în evidenţă o evoluţie şi
mai dramatică. Din secolul al XI-lea regiunea Gurilor Dunării fusese integrată în
procesul economiei monetarizate şi periodic, pe măsură ce a fost integrată în marele
comerţ internaţional al vremii, descoperirile au scos la iveală apariţia pe piaţa locală a
monedelor de mare valoare din aur sau din argint (Oberländer-Târnoveanu 1992b 5963). De exemplu, în anii ’50 ai secolului al XIV-lea au pătruns masiv monedele de
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argint sârbeşti (Oberländer-Târnoveanu 1992a 69-89), urmate în anii ’70 - ’80 de
monedele bulgare ale Ţaratului de Vidin şi Tărnovo (Isăcescu 1971 345-352; DimitrovaČudilova 1980 108-110; Parušev 1993 145-167; Paroushev 1995 272-286) şi medievale
româneşti, atât din Muntenia, cât şi din Moldova (Ştirbu şi Stancu 1973-1975 143-166;
Iliescu 1990 649-656; Pârvan şi Constantinescu 2000-2001 627-657).
Descoperirile colective databile în cea de a doua parte a anilor 1380 şi în anii
1390 sunt dominate net de emisiunile dinainte de reformă ale lui Mircea cel Bătrân şi
cele moldoveneşti ale lui Petru I, indicând un proces extrem de rapid de schimbare a
mediului circulator local, nu atât sub influenţa factorilor economici, cât mai ales a celor
politici. Factorul politic explică pătrunderea în regiunea Gurilor Dunării, ca loturi
masive, gata constituite, nu numai a ducaţilor lui Mircea, dar şi răspândirea monedelor
predecesorilor săi sau ale ţarului de la Vidin, Ivan Stračimir, care circulau încă în
număr mare în Ţara Românească. Tot pe filiera munteană trebuie să fi ajuns şi
majoritatea monedelor maghiare prezente în tezaurul de la Niculiţel-Bădila/1906 sau
de la Silistra/1926, deşi în acest caz, o altă posibilă poartă de pătrundere a dinarilor
ungureşti spre Dobrogea fiind Moldova.
Având în vedere contextul politic foarte zbuciumat prin care trecea Dobrogea la
sfârşitul secolului al XIV-lea (Gemil 1987 330-364), ca şi valoarea redusă a emisiunilor
devalorizate ale lui Mircea cel Bătrân, este de presupus că difuziunea lor rapidă şi pe o
scară atât de întinsă în zonă s-a datorat mai puţin amplorii relaţiilor comerciale dintre
teritoriile situate de-o parte şi de alta a Dunării, cât, mai ales plăţilor cu caracter politic
efectuate de autorităţile Ţării Româneşti, a plăţilor pentru susţinerea efortului militar
de o amploare excepţională de a controla şi proteja “Podunavia”, Dărstorul (Silistra) şi
“ţările despotului Dobrotici” contra acţiunilor altor competitori, în primul rând contra
otomanilor, dar nu numai. Anexarea Silistrei şi a sudului Dobrogei, în 1388 (Gemil
1987 334-335), nu putea fi făcută numai prin confruntare cu otomanii, ci şi cu Ţaratul
de la Tărnovo. Recenta punere în lumină a prezenţei militare a genovezilor la Kaliakra,
în perioada 1397-1402 (Papacostea 1997 277-286), ridică problema modului în care au
reacţionat autorităţile Ţării Româneşti la această provocare majoră, într-o zonă de
mare importanţă strategică şi economică. Prezenţa monedelor lui Vlad I (1394-1396),
alături de emisiunile lui Mircea cel Bătrân, în tezaurele de la Văcăreni/1971, NiculiţelBădila/1906 şi Kaliakra IV pune în evidenţă problema impactului financiar al
operaţiunilor militare din Dobrogea, provocate de războiul civil din Ţara Românească
asupra circulaţiei monetare locale, la mijlocul anilor 1390. Prezenţa într-o proporţie
semnificativă a monedelor lui Vlad I în tezaurele dobrogene ar putea constitui un
indiciu al controlului exercitat de acest rival al lui Mircea cel Bătrân asupra unor
teritorii dintre Dunăre şi Marea Neagră, în anii 1395-1397.
Distribuţia geografică a tezaurelor de monede de la Mircea cel Bătrân emise
anterior reformei în spaţiul dobrogean indică existenţa în anii 1390 a unei stări
generalizate de insecuritate pe ansamblul regiunii, acoperind atât zona dunăreană, cât
şi pe cea a litoralului, nordul şi sudul provinciei, deopotrivă. Cu toate acestea, se
constată o concentrare evidentă a descoperirilor în câteva zone foarte importante din
punct de vedere strategic: cea a Isaccei-Niculiţelului, Enisalei, Silistrei şi Kaliakrei.
Datorită dificultăţii de a data majoritatea emisiunilor lui Mircea cel Bătrân bătute
anterior reformei monetare, încadrarea cronologică a majorităţii tezaurelor este destul
de largă. În câteva cazuri, declanşarea valului de tezaurizare locală sau generală, poate
fi pusă în legătură cu evenimente istorice concrete, cum ar fi fost de exemplu, cucerirea
Silistrei de către otomani, în iulie 1393 (Gemil 1987 343). Este tentant să considerăm că
acest eveniment a fost cauza îngropării seriei de tezaure conţinând monede de la
Mircea cel Bătrân emise înainte de reformă descoperite în acest oraş, ca şi a altor
tezaure din împrejurimi (Păcuiul lui Soare, Oltina). Un alt caz în care datarea îngropării
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unor tezaure poate fi destul de precis circumscrisă este cel al descoperirilor care
reunesc şi monede de la Vlad I. Ascunderea acestor tezaure, care apar atât în nordul,
cât şi în sudul Dobrogei, poate fi datată în perioada 1395-1397, sau imediat după.
Din păcate, în acest moment nu putem stabili legături de cazualitate între
atacurile beilor de margine asupra posesiunilor transdanubiene ale lui Mircea cel
Bătrân, sau devastările produse în regiune de deplasarea spre Thracia a unor grupuri de
tătari fugiţi din Hoarda de Aur, după înfrângerile cauzate de Timur Lenk (cca 1399) şi
ascunderea unor tezaure din Dobrogea şi Bulgaria de Nord-Est.
Cu toate acestea, analizând situaţia evoluţiei circulaţiei monetare din Dobrogea
în cursul ultimului deceniu al secolului al XIV-lea şi primele decenii ale secolului al XVlea constatăm simptomele unei grave crize care a afectat pe termen lung afluxul
monetar spre regiune, incluzând aici şi prezenţa emisiunilor reformate ale lui Mircea
cel Bătrân, care alcătuiesc lotul păstrat din tezaurul de la Constanţa/1938.
Compoziţia tezaurelor de la Văcăreni/1971 (Mitrea 1978 59; OberländerTârnoveanu 1980 513 nr. 200; Iliescu 1989-1991 117-123), Mănăstirea Cocoş/1835
(Iliescu 1958b 455-456) şi Kaliakra III, VI şi VII (Parušev 1990 144-146) indică
existenţa unui început de înnoire a numerarului aflat în circulaţie în Dobrogea, spre
mijlocul anilor 1390. Procesul constă în apariţia monedelor otomane pe piaţa monetară
locală, sub forma asprilor lui Bayezid I (1389-1402). Şansa datării mai precise a
ascunderii tezaurului de la Văcăreni/1971, ne permite plasarea sosirii primelor emisiuni
de argint otomane ante 1395-1397. În ceea ce priveşte ponderea primelor monede
otomane în cadrul numerarului aflat în circulaţie în Dobrogea în ultima decadă a
secolului al XIV-lea se pot observa unele caracteristici zonale. În nord, în zona Gurilor
Dunării, după cum o arată structura tezaurului de la Văcăreni/1971, acestea sunt
apariţii excepţionale (doar patru aspri), în timp ce în regiunea sudică a provinciei, în
zona Kaliakrei, se cunosc mai multe tezaure conţinând astfel de monede, în unele
cazuri acestea fiind alcătuite în exclusivitate din akçele de la Bayezid I, cum este cazul
tezaurului Kaliakra VII (60 de exemplare).
Deşi în sudul regiunii, la Silistra este atestată prezenţa câte unui mangâr de la
Orhan I (1324-1362) şi Murad I (1362-1389) (Condurachi 1943 64), chiar pornind de la
premiza că atribuirile sunt corecte, nu avem certitudinea că cele două monede au ajuns
în spaţiul dobrogean încă în epoca emiterii lor, deoarece cele două piese fac parte din
marele tezaur de monede de bronz descoperit în 1932, în Grădina Publică a oraşului.
Tezaurul acesta are o structură tipică pentru circulaţia monetară urbană, într-o epocă
de criză profundă, care se situează la cumpăna secolelor XIV-XV, când din cauza lipsei
de numerar proaspăt, populaţia adună şi refoloseşte monede vechi de sute şi chiar mii
de ani, reduse la valoarea unor simple lingouri metalice. Pe lângă cantităţi
impresionantă de stamena şi follari de tip imitativ Silistra, descoperirea cuprinde o
gamă uriaşă de piese de bronz antice, bizantine, medievale balcanice, central-europene
şi orientale, din secolele III a. C. până în anii 1430-1437 (ultima piesă identificată este
un quarting de la Sigismund I de Luxemburg). Tot din sud, de la Kaliakra, provine
descoperirea izolată a unui aspru de la Murad I (1362-1389) (Parušev 1990 146), dar
nici în acest caz nu avem certitudinea că moneda a ajuns în zonă în anii dinainte de
1389.
Pe lângă tezaurele deja menţionate, din Dobrogea se cunosc şi câteva
descoperiri izolate de akçele de la Bayezid I la: Enisala (2 exemplare) [com. Sarichioi,
jud. Tulcea] (Dragomir 1972-1973 43; Vertan şi Custurea 1980 358 nr. 217) şi Kaliakra
(4 exemplare) (Parušev 1990 146). De la Ostrov [jud. Constanţa] provine un mangîr de
la acelaşi emitent (Vertan şi Custurea 1979 239 nr. 82), alte patru piese de acest fel au
fost descoperite la Kaliakra (Parušev 1990 146). Lor li se adaugă o altă monedă de
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bronz de la Bayezid I descoperită într-o localitate neprecizată din Dobrogea
românească (Nicolae şi Donoiu 1986-1991 299 nr. 1).
De la urmaşul lui Bayezid I, de la Emir Süleyman (1402-1411) se cunoaşte o
singură descoperire monetară în Dobrogea, cea a unui mangîr, provenit dintr-o
localitate necunoscută (Blasko şi Nicolae 1983-1985 298 nr. 1).
Comparând situaţia descoperirilor de tezaure sau monede izolate ale primilor
emiri şi sultani otomani (Orhan, Murad I, Bayezid I, Emir Süleyman, Musa Çelebi,
Mehmed I) din Dobrogea cu cele cunoscute în Bulgaria de Nord-Est (Gerasimov 1973
241-242 nr. 166-174; Lazarov 1991 33-51; Lazarov 2001 75-78 nr. 154-166; Lazarov
2005a 12-23; Lazarov 2005b 32-35; Žekova 2006 161-164 nr. 1487-1527) avem
imaginea foarte clară a faptului că emisiunile otomane timpurii nu au pătruns decât
accidental în zona dintre Dunăre şi Marea Neagră, situată la nord de linia KaliakraSilistra, în vremea domniei lui Bayezid I şi a primilor săi urmaşi, jucând un rol simbolic
în procesul de înnoire a mediului circulator local.
Pentru primul deceniu al secolului al XV-lea nu cunoaştem decât o singură
descoperire de monedă moldovenească pe teritoriul Dobrogei şi aceea foarte modestă
ca volum. Este vorba de un mic tezaur compus din groşi devalorizaţi de la Alexandru I,
emişi între 1400 -1409, provenit de la Măcin [jud. Tulcea] (Pârvan 2000 563-572).
Trecând în revistă descoperirile monetare din ultimul deceniu al secolului al
XIV-lea şi primele două decenii ale secolului al XV-lea din Dobrogea ne apare foarte
pregnant imaginea unei regiuni afectată de o criză majoră. Efectul combinat al
devastărilor produse de incursiunile otomane, ale luptelor pentru putere dintre Mircea
cel Bătrân şi Vlad I, al trecerii în forţă a tătarilor fugiţi din cale lui Timur Lenk şi, foarte
probabil, al confruntării cu genovezii pentru controlul Kaliakrei şi Chiliei a dus la
depopularea şi devastarea economică a zonei pe termen lung. În ciuda intervenţiei
militare de succes a lui Mircea cel Bătrân la Silistra, în 1403 (Pippidi 1986 323-332), a
reluării şi menţinerii până la sfârşitul domniei a contactelor politico-diplomatice transpontice cu Emiratul Kastamonu-Sinope şi a intervenţiei în competiţia politică pentru
moştenirea puterii otomane între fiii lui Bayezid I (Gemil 1987 354-361) situaţia
economică a posesiunilor dobrogene ale Ţării Româneşti a rămas precară. În lumina
descoperirilor monetare, ţinutul dintre Dunăre şi Mare ne apare ca o zonă de frontieră
sărăcită şi depopulată, redusă la autosuficienţă, ca un avanpost militar şi releu
diplomatic îndepărtat de centrul de putere al Ţării Româneşti.
Pentru Constanţa medievală, descoperirea tezaurului din 1938 este extrem de
importantă, deoarece până în prezent, majoritatea mărturiilor de vieţuire datau din
secolele X-XIII (Mănucu-Adameşteanu 1991 299-327). În plus, permite localizarea unui
nucleu de locuire la începutul secolului al XV-lea în zona actualei străzi Mircea Vodă.
Tezaurul de la Constanţa/1938, împreună cu cel de la Mănăstirea Cocoş indică o
reluare timidă a aprovizionării cu monedă munteană a Dobrogei în cursul primului
deceniu al secolului al XV-lea, după restabilirea situaţiei politico-militare la Dunărea de
Jos, survenită după înfrângerea otomanilor la Ankara şi intervenţia directă în războiul
civil care l-a opus pe Musa, pretendentul sprijinit de Mircea cel Bătrân, fraţilor săi
Emirul Süleyman şi Mehmed I. În acelaşi timp, în ciuda modestiei sale, tezaurul de la
Constanţa/1938 reprezintă cel mai important document privind circulaţia monedei
muntene în Dobrogea în cursul primelor două decenii ale secolului al XV-lea.
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CATALOG
Emisiunea I-a reformată (Tipul cu sabie verticală)
Monetăria Târgovişte (Voievodul poartă mantie)
(MBR 193-195a; Iliescu 2008 clasa B, seria I-a tip general)
Var. 1 av. legenda



IC – XC


Var. 1 rv. legenda + IwM – dV×BO
(MBR 193; Iliescu 2008 clasa B, seria I-a, 249-250 nr. 286, 250 nr. 288)
1. AR 0,54 g  15 mm
AR = 980 ‰; Cu = 8 ‰; Au = 8 ‰; Pb = urme; Zn = urme
MNIR inv. 200.027 ex BAR pv. 11438/497/25187 Achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
2. AR 0,53 g  16,7x16 mm
AR = 974 ‰; Cu = 16 ‰; Au = 7 ‰; Pb = 4 ‰; Zn = urme
MNIR inv. 200.037 ex BAR pv. 11448/933/49005 Achiziţionată de la C. Secăşeanu în
1951.
3. AR 0,49 g  16,5x16 mm; Surfrapată
AR = 968 ‰; Cu = 23 ‰; Au = 4 ‰; Pb = 2,5 ‰; Zn = MNIR inv. 200.034 ex BAR pv. 11445/653/32224, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
4. AR 0,46 g  15,5x15 mm; Perforată modern, prin ochiul dr. al lui Iisus,
pentru a fi purtată ca pandantiv sau în salbă.
AR = 970 ‰; Cu = 17 ‰; Au = 5 ‰; Pb = 2,5 ‰; Zn = urme
MNIR inv. 200.026 ex BAR pv. 11437/497/25186, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
5. AR 0,45 g ? 15 mm
Iliescu 2008 250 nr. 288, ex col. O. Iliescu.
6. AR 0,44 g  16 mm
AR = 964 ‰; Cu = 23 ‰; Au = 8 ‰; Pb = 3 ‰; Zn = MNIR inv. 200.029 ex BAR pv. 11440/509/25254, achiziţionată de la “Doamna
Ionescu Buc.[ureşti]” în 1938.
7. AR 0,41 g  14,8 mm; Perforată modern pentru a fi purtată ca pandantiv sau
în salbă, deasupra capului voievodului.
AR = 962 ‰; Cu = 22 ‰; Au = 9 ‰; Pb = 4 ‰; Zn = MNIR inv. 200.030 ex BAR pv. 11441/509/25255, achiziţionată de la de Ia “Doamna
Ionescu Buc.[ureşti]” în 1938.
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8. AR 0,39 g  16,5x16 mm
AR = 970 ‰; Cu = 20 ‰; Au = 6 ‰; Pb = 3 ‰; Zn = MNIR inv. 200.036 ex BAR pv. 11447/653/32225 bis, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
9. AR 0,55 g  16x15,5 mm
AR = 972 ‰; Cu = 16 ‰; Au = 6,5 ‰; Pb = 4,5 ‰; Zn = urme
MNIR inv. 200.033 ex BAR pv. 11444/653/32223, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Var. 2 av. legenda


IC – XC


Var. 1 rv. legenda + IwM – dV×BO
10. AR 0,46 g  16,5x16 mm
AR = 970 ‰; Cu = 20 ‰; Au = 3,5 ‰; Pb = 3 ‰; Zn = MNIR inv. 200.031 ex BAR pv. 11442/653/32221, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Var. 4 av. legenda

IC – XC

Var. 1 rv. legenda + IwM – dV×BO
(MBR –; Iliescu 2008 250 nr. 288)
11. AR 0,45 g ? 16 mm
Iliescu 2008 251-252 nr. 291.
Var. 1 av. legenda



IC – XC


Var. 2 rv. legenda I+ IwM – dV×BO
(MBR 191; Iliescu 2008 clasa B, seria a II-a, 251-252 nr. 291)
12. AR 0,60 g  15,5 mm
AR = 973 ‰; Cu = 17 ‰; Au = 6 ‰; Pb = 2,5 ‰; Zn = urme
MNIR inv. 200.025 ex BAR pv. 11436/497/25185, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
Var. 3 av. legenda


IC – XC

Var. 2 rv. legenda I+ IwM – dV×BO
13. AR 0,44 g  16x15 mm Surfrapat
AR = 974 ‰; Cu = 12 ‰; Au = 6,5 ‰; Pb = 4 ‰; Zn = urme
84

https://biblioteca-digitala.ro

Un tezaur de monede medievale românești de la începutul secolului al XV-lea
descoperit la Constanța

MNIR inv. 200.035 ex BAR pv. 11446/653/32225, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Var. (?) av. legenda

?
?
IC – XC


Var. 1 rv. legenda + IwM – dV×BO
(MBR 195 a; Iliescu 2008 – )

14. AR 0,36 g  16x15,5 mm Surfrapat
AR = 965 ‰; Cu = 25 ‰; Au = 4,5 ‰; Pb = 2,5 ‰; Zn = urme
MNIR inv. 200.032 ex BAR pv. 11443/653/32222, achiziţionată de la I. Candrea în
1943.
Emisiunea a IV-a reformată (Tipul cu lance dreaptă)
Monetăria Severin (Voievodul nu poartă mantie)
(MBR 208-215, tip general; Iliescu 2008 grupa a II-a, seriile a II-a – a-V-a)
15. AR 0,37 g  14,5x13,5 mm
Av. + [...] – [...]V×B
Rv. +PeTY – […]
AR = 960 ‰; Cu = 38 ‰; Au = 1,5 ‰; Pb = 1 ‰; Zn = sub nivelul de
sensibilitate a instrumentului de analiză.
MNIR inv. 200.028 ex BAR pv. 11439/497/25188, achiziţionată de la A. Cornberg în
1938.
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Cercetări numismatice, XVII, Bucureşti, 2011, p. 95-123

UN TEZAUR MONETAR DIN SECOLUL AL XVI-LEA DESCOPERIT ÎN
APROPIEREA LACULUI CURCUBEU, JUDEȚUL PRAHOVA
Katiuşa Pârvan, Andra Alexiu, Loredana-Mihaiela Surdu
Abstract
The main purpose of this article is to present a sixteenth century hoard
that was discovered in the vicinity of Curcubeu Lake in Prahova county in 2013.
The hoard was probably buried during the turmoil from the beginning of the
seventeen century.
Key words: Hoard, sixteen century, groat, halfgroat, dinar.

În toamna anului 2013, Ciomârtan Mihail-Roberto din București a descoperit în
pădurea Gherghița, lângă localitatea Potigrafu, jud. Prahova în apropierea Lacului
Curcubeu, cu ajutorul unui detector de metale, 89 de monede (44 monede ungurești și
45 monede în sistem polonez).
Monedele ungurești sunt dinari, dintre care una este o monedă din perioada lui
Matia Corvin (acestea sunt fragmentare). Monedele au rămas în circulație mulțumită
argintului de bună calitatea. Restul monedelor sunt emisiuni monetare din perioada
Habsburgilor, Ferdinand I, Maximilian I și Rudolf II. Din totalul monedelor, 64 sunt
monede întregi și 25 sunt fragmente.
Monedele în sistem polonez sunt emisiuni de la Ioan Albert (5 piese), Cazimir
IV (1 piesă), Ludovic II pentru Swidnice (6 piese), Alexandru I – Coroana (1 piesă),
Sigismund I - Coroana (11 piese), Albert de Brandenburg (10 piese).
UNGARIA
1. Matia Corvin (1472-1478)
Dinar, fragment, Kremnitz.
2. Ferdinand I (1526-1564)
Dinari, Kremnitz (situată în partea de nord a Ungariei) monede din anii 1529/2,
1536/2, 1544/1, 1546/2, 1547/2, 1553/2, 1556/1 și 4 monede cu anul ilizibil (fragmente
de monede) pe care le presupunem emise după reforma din 15261. Pe avers, monedele
vor avea scutul Ungariei din perioada Habsburgilor, iar pe revers Madona cu pruncul,
de o parte și de alta a acestora fiind siglele monetăriei.
3. Maximilian I (1564-1576)
Dinari, Kremnitz, monede bătute după 1526, emise în anii 1556/1, 1564/1, 1568/1,
1570/2, 1571/2, 1578/2. Pe avers, monedele vor avea scutul Ungariei din perioada


Muzeul Național de Istorie a României. E-mail: katiusa_parvan@yahoo.com.
Muzeul Național de Istorie a României. E-mail: andra_alexiu@yahoo.com.

Muzeul Național de Istorie a României. E-mail: loredana_mihaiela@yahoo.com.
1 În 1526 începe deprecierea argintului, dar monedele rămân încă bune. De aceea se regăsesc
multe monede Ferdinand în tezaurele din Țara Românească. Vezi A. Vîlcu, Circulația Monetară
din Țara Românească între 1601-1660, Lucrare de diplomă, București, 1997, coordonator
Ernest Oberlander-Târnoveanu pp. 52-54.
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Habsburgilor, iar pe revers Madona cu pruncul. De o parte și de alta a acestora sunt
siglele monetăriei.
4. Rudolf II (1576 - 1608)
Dinari, Kremnitz, emise în 1579/3, 1580/1, 1581/3, 1585/1, 1589/1, 1590/1, 1592/1,
1594/1, 1595/2 și trei monede cu ani ilizibili (una fragment și cealaltă bătută în anii
‘80). Pe avers, monedele vor avea scutul Ungariei din perioada Habsburgilor, iar pe
revers Madona cu pruncul. De o parte și de alta a acestora sunt siglele monetăriei.
CATALOG
1. MATIA CORVIN, 1472-1478
Dinar
Kremnitz (K-B)
AR; 10,76x15,77 mm; 0,22g; Av./Rv. 6
Inv.: 340173; fragm.
Av.: […]NIEøRøNVNGARI[...]
Legendă circulară între două c.l.; în centrul monedei scutul lui Matia Corvin (în centru
un scut mai mic cu un corb poziționat spre dreapta).
Rv.: •[...]SøVNGAR[...]
Legendă circulară între două c.l.; în centrul monedei Madona cu văl, ține pruncul în
dreapta, în partea dr. sigla monetăriei K- (Kremnitz), capetele personajelor împart
legenda.
Huszár, p. 112, 712 var
Stare de conservare: fragmentară prin tăiere.
2. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1528
Kremnitz (K-B)
AR; 12,67x14,30mm; 0,24g; Av./Rv. 3
Inv.: 340178
Av.: FERDINAN[...]NGøDø 1528
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: [...]A[...]ø øVNGARIE
Legenda ușor ștearsă între două c.p.; Madona cu pruncul în brațe în dr. (alte tipuri),
capul Madonei împarte legenda, st.-dr. sigla monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.
Stare de conservare: fragment.
3. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1529
Kremnitz (K-B)
AR; 14,59x15,27 mm; 0,31g; Av./Rv. 11
Inv.: 340179
Av.: øFERDINANDøDøGøRøVNGø15Z9
Legenda între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø•øVNGARIE
Legenda între două c.p.; Madona cu văl și plete, încoronată cu pruncul în brațe, în dr.
(alte tipuri), st.-dr. sigla monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.(?)
Stare de conservare: monedă crăpată (av. – rv.), coroziuni pe rv. la capul Madonei.
4. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1536 (?)
Kremnitz (K-B)
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AR; 13,30x13,98 mm; 0,29g; Av./Rv. 1
Inv.: 340190
Av.: [...]RDINANDøDøGøR•VN[...]36
Legenda circulară între două c.p., dintre care vizibil este doar cel interior; în centru
scutul cu stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: [...]ATRONAø øVNGA[...]
Legenda circulară între c.p. (?); Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr., capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B (Kremnitz).
Huzár 935 var.
Stare de conservare: monedă ruptă în două locuri, flan neregulat, arsă mai mult pe rv.
5. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1536
Kremnitz (K-B)
AR; 15,19x16,08 mm; 0,31 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340180
Av.: ŒFERDINANDøDøGøRøVNGRŒ1536
Legenda circulară între două c.p., în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONA ŒVNGARIE
Legenda circulară între c.p.e. și i., Madona cu văl, încoronată, cu pruncul în brațe, în dr.
(alte tipuri), st.-dr. sigla monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.(?)
Stare de conservare: monedă murdară pe rv.
6. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1538
Kremnitz (K-B)
AR; 9,05x15,95 mm; 0,17g; Av./Rv. 11
Inv.: 340181
Av.: [...]DøGøRøVNGø1538
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONA• Œø[...]
Legenda între două c.p.; Madona cu văl și plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în dr.
(alte tipuri), în st. sigla monetăriei B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.
Stare de conservare: monedă fragmentară prin tăiere.
7. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1544
Kremnitz (K-B)
AR; 14,36x15,24 mm; 0,36g; Av./Rv. 7
Inv.: 340182
Av.: •FERDINANDøDøGøRøVNGŒ)1544
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: ŒPATRONAŒ ŒVNgARIEŒ
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu văl și plete, încoronată, cu pruncul în
brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda; st. - dr. sigla monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.
Stare de conservare: monedă cu ușoare urme de arsură pe rv.
8. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1546 (?)
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Kremnitz (K-B)
AR; 13,81x15,22 mm; 0,24g; Av./Rv. 6
Inv.: 340187
Av.: +FERDINANDøDøGøRøVNG[...]I[...]
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø•øVNGAR[...]
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr.(alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în dr.-st. sigla monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 935 var.
Stare de conservare: monedă fragmentară, marginea ruptă.
9. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1546
Kremnitz (K-B)
AR; 14,62x15,80 mm; 0,29 g; Av./Rv.: 8
Inv.: 340184
Av. *FERDINAND.D.G.R.VNG*1546
Legenda între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø•øVNGARIE (ușor D.F.)
Legenda între două c.p.; Madona cu pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei
împarte legenda; st. - dr. sigla monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 tip general (T.G.)
Stare de conservare: margine cu rupturi, rv. cu cinci mici oxidări.
10. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 154[6]
Kremnitz (K-B)
AR; 11,29x15,48 mm; 0,22g; Av./Rv. 7
Inv.: 340186
Av.: [...]NAND*D*G*R*VGI?*154[...]
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Ferdinand I.
Rv.: *[...]Aø øVNGARIE*
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, cu pruncul în brațe, în dr.(alte
tipuri), capul Madonei împarte legenda în dr. de sigla monetăriei K- (Kremnitz).
Huszár 935 var.
Stare de conservare: monedă fragmentară, margine corodată, flan neregulat, figurile
ușor șterse din cauza circulației.
11. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1547
Kremnitz (K-B)
AR; 15,17x14,44 mm; 0,43 g; Av./Rv.: 5
Inv.: 340183
Av. *FERDINAND.D.G.R.VNG.1547
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în timpul lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONA *** VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu văl și plete, încoronată, cu pruncul în
brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda; st. - dr. sigla monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 T.G.
Stare de conservare: monedă flan neregulat.
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12. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1547
Kremnitz (K-B)
AR; 14,46x15,49 mm; 0,25 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340185
Av.:FERøINANDøDøGøRøVAG/R154/97 (surfrapă)
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: [...]TRONAø V øVNG[...] (surfrapă)
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), capul
Madonei împarte legenda; st. - dr. sigla monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var.
Stare de conservare: monedă zgâriată, flan neregulat.
13. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1553 (?)
Kremnitz (K-B)
AR; 11,20x15,20 mm; 0,19g; Av./Rv. 7
Inv.: 340188
Av.: [...]NDøDøGøRøVNGø15[...]
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Ferdinand I.
Rv.: [...]Aø *•øVNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu pruncul în brațe, în dr.(alte tipuri), capul
Madonei împarte legenda, în partea dr. sigla monetăriei K- (Kremnitz).
Huszár 935 var.
Stare de conservare: fragment.
14. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1553/1555
Kremnitz (K-B)
AR; 14,92x9,17mm; 0,36g; Av/Rv 1
Inv.: 340177
Av.: [...]DINANDøDøGøRøVNGø155[...] (literele parțial lizibile din cauza unei tăieri
neglijente a flanului monedei)
Legenda circulară între c.p.e și e.; în centru stema Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø [...]ARIE
Legenda circulară între c.p.e și i.; Madona cu văl și plete, încoronată, cu pruncul în dr.
(alte tipuri), ușor șterse, capul Madonei împarte legenda, st. – dr. sigla monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 937 (?)
Stare de conservare: fragmentar.
15. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar, 1556
Kremnitz (K-B)
AR; 15,14x15,67 mm; 0,25g; Av/Rv 4
Inv.: 340189
Av.: FERDINANDøDøGøRVNGø1556
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø•*•øVNGARIE
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Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în dr.-st. sigla monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 935 var.
Stare de conservare: monedă flan neregulat, margine ușor tocită.
16. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar
Kremnitz (K-B)
AR, 6,87x13,53mm; 0,09g; Av./Rv. 11
Inv.: 340174
Av.: [...]FERDIN[...]
Legenda circulară între c.l.e. și c.p.i, în centru scutul lui Ferdinand cu stema Ungariei.
Rv.: [...]ARIE[...]
Legenda circulară între un c.l.e şi c.p.i., în centru Madona cu văl, cu pruncul în braţe
(alt tip), capul Madonei împarte legenda, în partea st. sigla monetăriei K-(Kremnitz).
Huszár, p. 142, 922 TG (?)
Stare de conservare: fragment.
17. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar
Kremnitz (K-B)
AR; 10,12x15,18 mm; 0,22g; Av./Rv. 1 (?)
Inv.: 340175
Av.: [...]ANDøDøGøIøN[...]
Legenda circulară între două c.p.e și i.; în centru stema Ungariei în perioada lui
Ferdinand I.
Rv.: PATRONAø (rozetă) [...]
Legenda circulară între c.p.i și e; în centru Madona cu plete, cu pruncul în st., în partea
st. monetăriei B- (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 var. (?)
Stare de conservare: fragment
18. FERDINAND I, 1526-1564
Dinar
Kremnitz (K-B)
AR; 14,92x9,17mm; 0,20g; Av./Rv. 10
Inv.: 340176
Av.: [...]RDINANDøDgø[...]
Legenda circulară între c.p.e și i.; în centru scutul Ungariei în perioada lui Ferdinand I.
Rv.: PA[...]VNGARIE
Legendă circulară între c.p.i. și c.l.e; în centru Madona zâmbitoare, cu văl și plete,
încoronată, cu pruncul în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în partea dr.
sigla monetăriei K- (Kremnitz).
Huszár, p. 143, 935 T.G.
Stare de conservare: fragment.
19. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1556
Kremnitz (K-B)
AR; 16,00x15,23 mm; 0,30 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340191
Av.: MAXøIIøDøGøBøROISøAV•G\D•HVøBøR
Legenda circulară între două c.p.(?), dintre care vizibil este doar cel interior; în centru
scutul cu stema Ungariei din perioada lui Maximilian, deasupra acestuia anul 1566.
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Rv.: PATRONAø•*•øVNGARIE
Legenda circulară între două c.l.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár, p. 150, 992 var
Stare de conservare: monedă flan neregulat, margine descentrată, urme de arsură (mai
mari pe revers), ușor ștearsă.
20. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 156[4/7]
Kremnitz (K-B)
AR; 12,44x15,02 mm; 0,20 g; Av./Rv. 10
Inv.: 340192
Av.: [...]EøROøIøSøAV:GøAH[...]
Legenda circulară între două c.p. în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 156[7/4].
Rv.: [...] * øVNGARIELegenda circulară între două c.l.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 992
Stare de conservare: fragment, pe avers urme de arsură.
21. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1568
Kremnitz (K-B)
AR; 14,18x15,80 mm; 0,25 g; Av./Rv. 4
Inv.: 340193
Av.: MAXøIIøDøGøEøRO•IøSøAVøGøhVøBøR
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 1568.
Rv.: PA[...]ONAø * øVNGARIE
Legenda circulară între două c.p., cel exterior dublă frapă, la capul Madonei, Madona
cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte
legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 992
Stare de conservare: monedă cu DF – mai vizibil pe revers, ușoară urmă de arsură și
coroziune pe revers.
22. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1570
Kremnitz (K-B)
AR; 15,45x15,70 mm; 0,32 g; Av./Rv. 9
Inv. 340195
Av.: MAX•II•D•G•E•RO•I•S•AV•G•HV•B•R• (DF la legendă)
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 1570.
Rv.: PATRONA• * •VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 992 var.
Stare de conservare: monedă cu flan neregulat, urme de circulație (ușor ștearsă pe rv.).
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23. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1570
Kremnitz (K-B)
AR; 16,45x15,74 mm; 0,31 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340196
Av.: MAX•II•D•G•E•RO•I•S•AV•G•HV• B•R•
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 1570.
Rv.: PATRONA• * •VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz)
Huszár 992 var.
Stare de conservare: monedă ușor descentrată și ștearsă, margine ușor crăpată și ruptă,
ușoare urme de arsură pe rv.
24. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1571
Kremnitz (K-B)
AR; 15,72x15,20 mm; 0,32 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340197
Av.: MAX•II•D•G•E•RO•I•S•.•G•HV•B•R•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 1571.
Rv.: PATRONA• * •VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, cu văl, încoronată, cu pruncul în
brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele
monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár, 992 var.
Stare de conservare: monedă flan neregulat, descentrată, urme de coroziune în câmp,
posibil bronz argintat (vizibil pe rv.).
25. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1571
Kremnitz (K-B)
AR; 8,94x13,68 mm; 0,11 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340198
Av.: MAX•II•D•G•[...]
Legenda circulară între două c.p.(?), dintre care vizibil este doar cel interior.; în centru
scutul cu stema Ungariei din perioada lui Maximilian, deasupra acestuia anul 1571.
Rv.: [...]-VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu maramă, încoronată, cu pruncul în brațe,
în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în dr. sigla monetăriei K(Kremnitz).
Huszár 992
Stare de conservare: fragment, moneda este pe jumătate ruptă, se observă bronzul
argintat pe av.
26. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1578
Kremnitz (K-B)
AR; 12,94x15,29 mm; 0,32 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340199
Av.: MA[...]-RO•I•S•AV•GE•HV•BOR•[...]
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Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul 1578.
Rv.: PATRONA• * •[...]ARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, maramă, încoronată, cu pruncul în
brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele
monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 993
Stare de conservare: monedă fragmentară, pe revers urme de arsură și urme de
coroziune.
27. MAXIMILIAN, 1564-1576
Dinar, 1578
Kremnitz (K-B)
AR; 15,64x16,18 mm; 0,26 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340200
Av.: MAX•II•RO•I•S•AV•GE•HV•BO•R•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Maximilian, deasupra acestuia anul deasupra anul 1578.
Rv.: PATRONA• * •VNGARIE
Legenda ciruclară între c.p. ; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în dr.
(alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 993
Stare de conservare: moneda prezintă urme roșii, ușor descentrată și ștearsă, d.f.
vizibilă la legendă pe rv., urme de uzură de la circulație.
28. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1579
Kremnitz (K-B)
AR; 15,54x15,72 mm; 0,32 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340194
Av.: RVDOøIIøROøIøSøAVøGHøBOøR•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei din perioada lui
Rudolf II, deasupra acestuia anul 1579.
Rv.: PATRONAø Œ øVNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1058
Stare de conservare: monedă cu margine parțial ruptă, murdară.
29. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1579
Kremnitz (K-B)
AR; 14,28x15,63 mm; 0,27 g; Av./Rv. 10
Inv.: 340203
Av.: RVDO•II•RO•I•S•AV•GF•H•BO•R•
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea, având deasupra anul 1579.
Rv.: PaTRONA• * •VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
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Huszár 1058 T.G.
Stare de conservare: monedă murdară, flan neregulat, ușor ștearsă pe rv. din circulație.
30. RUDOLF II (1576 – 1608)
Dinar, 1579
Kremnitz (K-B)
AR; 14,74x15,63 mm; 0,18 g; Av/Rv 11
Inv.: 340204
Av.: RVDO•II•RO•I•S•A-GE•H•BO•R•
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea, având deasupra anul 1579.
Rv.: PATRONA• * •VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei KB
(Kremnitz).
Huszár 1058
Stare de conservare: monedă uşor ruptă marginea, ștearsă din cauza circulației, flan
neregulat.
31. RUDOLF II, 1576 – 1608
Dinar, 1580
Kremnitz (K-B)
AR; 14,85x9,62 mm; 0,18 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340205
Av.: [...]RO•I•S•AV•G•[...]
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: [...]TR * 1580 * HV[...]
Legenda circulară între două c.p.; vizibilă doar partea inferioară a monedei Madona cu
pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 1059
Stare de conservare: fragment, flan neregulat, murdară, ștearsă din circulație.
32. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1581
Kremnitz (K-B)
AR; 14,87x14,19 mm; 0,34 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340206
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR[...]*1581* HVNG[...]
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: monedă tăiată descentrat, murdară, ștearsă din circulație (în
special pe rv.).
33. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1581
Kremnitz (K-B)
AR; 14,18x7,16 mm; 0,11 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340207
Av.: [...]D•II•-•I•S•A[...]
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Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: [...] 1581 * H V[...]
Legenda circulară între două c.p.; vizibilă doar partea inferioară; Madona cu pruncul în
brațe, în dr. (alte tipuri); în câmp st., sigla monetăriei K- (Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: fragment, urme de arsură pe rv.
34. RUDOLF II, 1575 - 1608
Dinar, 1581
Kremnitz (K-B)
AR; 13,66x14,20 mm; 0,26 g; Av./Rv. 8
Inv.: 340210
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p., dintre care vizibil este doar cel interior; în centru
scutul cu stema Ungariei în perioada lui Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR * 1581 * HVNG (surfrapă)
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: monedă flan neregulat, urme ușoare de arsură pe rv.
35. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1582
Kremnitz (KB)
AR; 14,89x13,34 mm; 0,32 g; Av./Rv. 8
Inv.: 340208
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•B•R•
Legenda circlară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR*158Z*VNG
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: monedă murdară, flan neregulat, ștearsă din circulație, coroziune
pe rv.
36. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1585
Kremnitz (K-B)
AR; 13,65x15,67 mm; 0,48 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340209
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR *1585 * H•VNG
Legenda circulară între două c.p.; Madona încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte
tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
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Stare de conservare: monedă murdară (în special pe av.), flan neregulat, ștearsă din
circulație (în special pe rv.).
37. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, [1589]
Kremnitz (K-B)
AR; 12,45x8,13 mm; 0,26 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340211
Av.: [...]I•RO[...]
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei parțial vizibilă.
Rv.: [...]9 * H[...]
Legenda circulară între două c.p.; vizibilă doar partea inferioară; Madona cu pruncul în
brațe, în dr.; în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B (Kremnitz)
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: fragment, urme de arsură.
38. RUDOLF II, 1676 - 1608
Dinar, 158[…]
Kremnitz (K-B)
AR; 15,33x13,38 mm; 0,30 g; Av/Rv 1
Inv.: 340201
Av.: RVD•II-•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p.(?), dintre care vizibil este doar cel interior; în centru
stema Ungariei din perioada lui Rudolf II.
Rv.: PATR * 15[...]HVNG[...]
Legenda circulară între două c.p.; Madona cu plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în
dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp dr.-st. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 993
Stare de conservare: bună.
39. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1590
Kremnitz (K-B)
AR; 13,99x14,96 mm; 0,50 g; Av./Rv. 8
Inv.: 340212
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R• (ușoară surfrapă)
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR *1590* HVNG
Legenda circulară între două c.p.; Madona încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte
tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: murdară, urme de arsură, ștearsă din circulație (în special pe
revers), margine crăpată, bătută peste un alt dinar.
40. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1592
Kremnitz (K-B)
AR; 14,33x16,04 mm; 0,37 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340213
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
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Rv.: PATR*1592*HVNG
Legenda circulară între două c.p.; Madona încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte
tipuri), capetele Madonei și al pruncului împart legenda, în câmp st.-dr. siglele
monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: monedă murdară, margine ronțăită și puțin ruptă de dinaintea
îngropării (ușor oxidată în ruptură), urme de arsură.
41. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1594
Kremnitz (K-B)
AR; 14,15x15,16 mm; 0,37 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340214
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR *1594*HVNG (subfrapă – alt dinar)
Legenda circulară între două c.p. ; Madona încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte
tipuri), capetele Madonei și al pruncului împart legenda, în câmp st.-dr. siglele
monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: monedă murdară, ștearsă în urma circulației (în special pe rv.).
42. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1595
Kremnitz (K-B)
AR; 12,75x15,39 mm; 0,26 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340215
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•-B•R•
Legenda circulară între două c.p.; în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: [...]R *15 95 * HVNG
Legenda circulară între două c.p.; Madona încoronată cu pruncul în brațe, în dr. (alte
tipuri), capul Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B
(Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: fragment cu margine ruptă, murdar, urme de arsură, urme de
coroziune.
43. RUDOLF II, 1576 - 1608
Dinar, 1595
Kremnitz (K-B)
AR; 14,18x14,83 mm; 0,33 g; Av/Rv 11
Inv.: 340241
Av.: RVD•II•RO•I•S•AV•G•H•B•R•
Legenda circulară între două c.p., în centru scutul cu stema Ungariei în perioada lui
Rudolf al II-lea.
Rv.: PATR *15 95* HVNG
Legenda circulară între două c.p. Madona cu pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), capul
Madonei împarte legenda, în câmp st.-dr. siglele monetăriei K-B (Kremnitz).
Huszár 1059 T.G
44. RUDOLF II, 1576-1608
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Dinar
Kremnitz (K-B)
AR; 14,42x8,78 mm; 0,17 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340202
Av.: [...]V•G•H•B•R•AV[...]
Legenda circulară între două c.p.; în centru stema Ungariei în perioada lui Rudolf al IIlea.
Rv.: PATR[...] * [...]NG
Legenda circulară între două c.p., dintre care este vizibil doar cel interior; Madona cu
plete, încoronată, cu pruncul în brațe, în dr. (alte tipuri), capul Madonei împarte
legenda, în câmp dr. sigla monetăriei -B (Kremnitz).
Huszár 1059 T.G.
Stare de conservare: fragment, flan neregulat, urme de oxizi verzi.
POLONIA
1. Cazimir IV Jiagello (1444-1492)
Jumătate de gros, o piesă, bătută la Cracovia
2. Ioan-Albert (1492-1501)
Jumătate de gros, 8 piese și una fragmentară, bătute la Cracovia.
3. Alexandru I (1500-1505)
Jumătate de gros, 2 piese.
4. Sigismund I (1506 - 1548)
Jumătate de gros, 6 piese.
5. Ludovic II Swidnice – rege al Ungariei (1500-1528?)
Jumătate de gros, 6 piese.
6. Sigismund I (1506 - 1548)
Gros, 10 piese.
7. Sigismund August (1548 - 1569)
Gros, 1 piesă.
CATALOG
45. CAZIMIR IV JAGELLO, 1444-1492
Jumătate de gros
Monetăria nu este specificată (Cracovia)
AR; 17,42x18,33 mm; 0,43 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340221
Av.: +RegIs # POLONIE
Legendă circulară între două c.p ; în centru o coroană închisă, cu patru fleuroane,
dispuse două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază
se află câte o cruce (diferite una de cealaltă); sub coroană se află o rozetă cu petale
rombice care împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +moneTA#KAsIMIRI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga, tip Cazimir.
Hutten-Czapski 175 T.G.
Stare de conservare: monedă uzată în special în exterior din cauza circulației, flan
neregulat, crăpată pe revers în partea superioară.
46. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 16,62x18,58 mm; 0,55 g; Av./Rv. 7
Inv.: 340217
Av.: […]RegIs::  POLONIE
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Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse
două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază se află
câte o cruce cu brațe egale; sub coroană se află o rozetă cu petale rombice care
împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +mo[…] I aLBeRTI
Legendă între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 194 T.G.
Stare de conservare: monedă cu urme de arsură, tăiere defectuoasă.
47. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 17,93x17,43 mm; 0,55 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340218
Av.: +RegIs::  POLOnIE
Legenda între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse două în
partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază se află câte o
cruce cu brațe egale; sub coroană se află o rozetă cu petale rombice care
împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +moneTA I ALBERTI
Legenda între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 194
Stare de conservare: monedă cu urme de arsură și uzură în urma circulației, murdară.
48. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 16,68x18,21 mm; 0,64 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340219
Av.: +RegIs::POLONIE
Legendă circulară între două c.p; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse
două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază se află
câte o cruce cu brațe egale; sub coroană se află o rozetă cu petale rombice care
împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +moneTA () ALBeRTI
Legendă între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 195 T.G.
Stare de conservare: monedă murdară, margine tăiată.
49. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 16,85x18,22 mm; 0,43 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340220
Av.: +REGIS::POLONIE
Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse
două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază se află
câte o cruce cu brațe egale; sub coroană se află o rozetă cu petale rombice care
împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +moneTA I ALBERTI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila Poloniei încoronată, cu capul spre
stânga.
Hutten-Czapski 195 T.G.
Stare de conservare: moneda este murdară.
50. IOAN ALBERT, 1492-1501
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Jumătate de gros
AR; 15,78x14,63 mm; 0,30 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340216
Av.: [...]R*EGIs[...]
Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse
două în partea superioară și două în partea inferioară; între cele două de la bază se află
un punct; sub coroană se află o rozetă care trece în legendă.
Rv.: [...]ALBER[...]
Legenda între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 195 T.G.
Stare de conservare: moneda este fragmentară, urme de oxidare pe revers, ștearsă în
urma circulației (în special pe margine), ruptă (oxidată în ruptură), urme de oxizi, lipită
în vechime.
51. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 17,08x17,60 mm; 0,56 g; Av/Rv 6
Inv.: 340222
Av.: +RegIs:: P[...]IE
Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru fleuroane,
dispuse două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază
se află o rozetă și o cruce; sub coroană se află o rozetă cu petale rotunde care
împarte/desparte legenda şi cercurile perlate.
Rv.: +MANETA♦I♦ALBERTIt
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 195 T.G.
Stare de conservare: monedă cu margine ștearsă din circulație, flan neregulat, murdară.
52. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 18,03x18,70 mm; 0,65 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340223
Av.: +RegIs O PoLoNIE
Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru fleuroane,
dispuse două în partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază
se află cruci.
Rv.: +MONETA♦ I♦ALBERTI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila Poloniei, capul stânga, încoronată,
limbată, cu aripile desfăcute.
Hutten-Czapski 196 T.G.
Stare de conservare: moneda este descentrată prin tăiere, flan neregulat.
53. IOAN ALBERT, 1492-1501
Jumătate de gros
AR; 16,63x17,23 mm; 0,43 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340224
Av.: +REGIS:: POLONIE
Legenda între două c.p;în centru o coroană închisă, cu patru fleuroane, dispuse două în
partea superioară și două în partea inferioară; în cele două de la bază se află două cruci;
sub coroană se află o rozetă cu petale rotunde care împarte/desparte legenda şi
cercurile perlate.
Rv.: +MONETA♦I♦ALBERTI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 194 T.G.
Stare de conservare: monedă flan neregulat.
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54. IOAN ALBERT, 1492-1501
AR; 15,50x13,97 mm; 0,35 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340228
Av.: :+REGIS: [...]
Legendă circulară între două c.p.; în centru o coroană închisă, cu patru goluri, dispuse
două în partea superioară și două în partea inferioară.
Rv.: [...]ALBER[...]
Legenda între două c.p. (?); în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 195 (?)
Stare de conservare: monedă fragmentară, foarte murdară, crăpată, îndoită, urme de
arsură, monedă ștearsă din circulație.
55. ALEXANDRU, 1501-1505
Jumătate de gros
AR; 17,56x18,07 mm; 0,66 g; Av/Rv 9
Inv.: 340225
Av.: +moneTA:RegISPOLONIE
Legenda între două c.p.; în centru o coroană închisă cu două fleuroane, pe banda
coroanei se află cinci cercuri.
Rv.: +aLexanDeR:DeI:g:Rex
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga încoronată.
Hutten-Czapski 201 T.G.
Stare de conservare: moneda este descentrată prin tăiere, ştearsă din cauza circulației.
56. ALEXANDRU I, 1501-1505
Jumătate de gros
AR; 16,81x18,50 mm; 0,57 g; Av./Rv. 7
Inv.: 340239
Av.: +MONETA: REGIS : POLONIE
Legenda între două c.p.; coroană tip Alexandru I.
Rv.: […]ALEXANDER : DEI : G: REX
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei (alt tip).
Hutten-Czapski 201 var.
Stare de conservare: moneda prezintă urme de arsură, margine ruptă, ștearsă în urma
circulației, margine zgâriată pe av.
57. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros, 1506?
AR; 17,85x18,21 mm; 0,74 g; Av./Rv. 8
Inv.: 340230
Av.: -IS : POLONIE : 1506
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +MONETA : SIGISMUNDI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 220
Stare de conservare: moneda este descentrată, ștearsă av.-rv. din circulație, urme de
coroziune (??).
58. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros, 1507
AR; 17,97x18,68 mm; 0,69 g; Av./Rv. 8
Inv.: 340229
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Av.: +REGIS : POLONIE : 1507
Legenda între două c.p.; coroană închisă, tip Sigismund I.
Rv.: [...]NETA : SIGISMUNDI
Legenda între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 219
Stare de conservare: moneda este parţial tocită, cu margine ruptă, ronțăită, murdară,
zgâriată puternic pe rv., ștearsă în urma circulației.
59. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros, 1509
AR; 18,69x17,90 mm; 0,70 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340232
Av.: +REGIS : POLONIE : 1509 (D.F.)
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +MONETA : SIGISMUNDI (D.F.)
Legendă între două c.p; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 221
Stare de conservare: moneda este uşor tocită murdară, ștearsă puternic pe margine,
flan neregulat, cu urme de arsură pe rv.
60. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros, 1509
AR; 18,54x17,30 mm; 0,61 g; Av./Rv. 7
Inv.: 340231
Av.: +REGIS : […]IE : 1509 (D.F.)
Legendă între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: [...]MONETA : SIGISMUNDI
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga (alt
tip de coroană).
Hutten-Czapski 221
Stare de conservare: moneda este tocită av./rv., descentrată din tăiere, urme de arsură.
61. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros, 1510
AR; 17,36x17,95 mm; 0,65 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340226
Av.: +REGIS-POLONIE:1510
Legenda între două c.spicate; în centru o coroană închisă, tip Sigismund, cercul exterior
tăiat defectuos.
Rv.: [...]TA : SIGISMUNDI
Legenda între două c.p.; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 226
Stare de conservare: moneda este tocită, flan neregulat, ștearsă în urma circulației,
perforată în margine, ronțăită în dreptul perforației, baterea este neglijentă.
62. SIGISMUND I, 1506-1548
Jumătate de gros
AR; 17,89x18,59 mm; 0,61 g; Av./Rv. 3
Inv.: 340227
Av.: -MONETA : SIGIS[...]
Legenda între două c.spicate?; în centru acvila Poloniei spre stânga.
Rv.: +REGIS : POLO-SI-LO (D.F.)
Legenda între două c.p. (?); coroană tip Sigismund I.
Hutten-Czapski 226
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Stare de conservare: moneda este tocită, ştearsă din batere și în urma circulației, ruptă
în dreptul unei perforații.
63. LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, 1519?
AR; 18,24x17,13 mm; 0,52 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340238
Av.: +CIVITAS : - NIE: 1 5 19?
Legenda între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +LVDoV[…]VS[…]%VN%eT[…]
Legenda între două c.p.; în centru acvila Poloniei.
Hutten-Czapski 205
Stare de conservare: monedă ștearsă din circulație, descentrată, flan neregulat.
64. LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, 1523/5 (?)
AR; 16,85x17,60 mm; 0,58 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340235
Av.: + [...] A:SWIDN 1523/5
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +LVDOVICVS-:BO
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată și limbată a Poloniei.
Hutten-Czapski 209
Stare de conservare: monedă cu flan neregulat, descentrată urme de arsură, uzată în
urma circulației, zgârieturi puternice pe rv.
65. LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, 15026
AR; 9,75x17,22 mm; 0,32 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340233
Av.: [...]ENI : 15Z6 (?)
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +LVDOV –[...]
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată a Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 212-213 var.
Stare de conservare: monedă fragmentară ruptă și crăpată, murdară, urme de arsură,
ștearsă av./rv.
66. LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, 1526 (?)
AR; 18,42x17,17 mm; 0,57 g; Av/Rv 6
Inv.: 340234
Av.: +ON•E•B [...] +WIGNI•I[...] (D.F.)
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +LVDOVI-NE•B A (D.F.)
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila încoronată (alt tip de coroană) a
Poloniei spre stânga.
Hutten-Czapski 212-213 var.
Stare de conservare: moneda a fost mişcată la batere, uşor tocită şi ştearsă av./r.v.
67.LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, 1526/8 (?)
AR; 17,26x18,65 mm; 0,65 g; Av./Rv. 5
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Inv.: 340236
Av.: +CIVITAS:SWIEN•1526/8
Legenda între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: +LVDOVICVS - NET:BO
Legendă între două c.p.; în centru acvila Poloniei (alt tip).
Hutten-Czapski 213-214 var.
Stare de conservare: monedă murdară, flan neregulat, descentrată, cu margine ruptă și
ștearsă din circulație.
68. LUDOVIC II, 1500-1528 (?), Swidnice
Jumătate de gros, an ilizibil (?)
AR; 8,46x16,71 mm; 0,23 g; Av./Rv. 1
Inv.: 340237
Av.: [...] CIVITAS [...]
Legendă circulară între două c.p.; coroană tip Sigismund I.
Rv.: [...] E•T B [...]
Legendă circulară între două c.p.; în centru acvila Poloniei (vizibilă parțial).
Hutten-Czapski 204-215 var.
Stare de conservare: moneda este un fragment, descentrată din tăiere.
69. SIGISMUND I, 1506-1548
Gros, 1525
AR; 22,56x23,43 mm; 1,33 g; Av./Rv. 11
Inv.: 340243
Av.: *SIgIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PRUSS*
Între două c.p. legenda; în c.p.i. bustul regelui încoronat şi în armură, profil dreapta.
Rv.:*GROSS*COMV*TERR*PRUSS*15Z5?
Legendă circulară între două c.p.; stema Poloniei.
Hutten-Czapski 296
Stare de conservare: moneda este uşor tocită, descentrată prin tăiere.
70. SIGISMUND I, 1506-1548
Gros, 1528
Prusia – fief polonez
Konigsberg
Albert von Brandenburg, vasal al coroanei poloneze (Sigismund I)
AR; 20,85x21,76 mm; 1,29 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340242
Av.: *SIgIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PRUSS*
Între două c.p. legendă circulară; în c.p.i. bustul regelui încoronat şi în armură, profil
dreapta.
Rv.:*GROSS*COMV*TERR*PRUSS*15Z8
Legendă circulară între două c.p.; acvila limbată cu sabie deasupra capului, îmbrăcată
în armură.
Hutten-Czapski 290
Stare de conservare: moneda este uşor tocită, descentrată din tăiere, cu are un mic
fragment lipsă.
71. SIGISMUND I, 1506-1548
Gros, 1528
AR; 23,08x23,86 mm; 1,35 g; Av./Rv. 7
Inv.: 340240
Av.: *SIGISMVND│PRIM*REX│POLONIE│***
Coroana Poloniei tip Sigismund I, legenda în c.p.
Rv.:*MONETS*SIGI*POLONIE*15Z8
114

https://biblioteca-digitala.ro

Un tezaur monetar din secolul al XVI-lea
descoperit în apropierea Lacului Curcubeu, județul Prahova

Legendă circulară între două c.p.; coroană.
Hutten-Czapski 201
Stare de conservare: monedă cu margine tăiată, descentrată, ștearsă în urma circulației,
murdară, urme de arsură, margine îndoită.
72. SIGISMUND I, 1525-1548
Gros, 1531
Danzig
AR; 22,21x22,11 mm, 1,08gr.; Av./Rv. 5
Inv.: 340246
Av.: *SIGIS*I*REX*PO*DO*TOCI*I*PRV
Legendă circulară între două c.p., în c.p.i. se află bustul regelui încoronat, privind spre
stânga.
Rv.: ŒGROSSVS*CIVI*DANG3˜*1531
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află marca orașului Danzig.
Hutten-Czapski 309
Stare de conservare: monedă murdară, prezintă ușoare urme de arsură, ștearsă din
circulație, descentrată prin tăiere.
73. SIGISMUND I, 1506-1548
Gros, 1533
Danzig
AR; 22,37x22,68 mm; 1,55 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340244
Av.: *SIGIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PR
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. bustul regelui încoronat şi în armură, profil
dreapta.
Rv.:*GROSSVS*CIVI* DANG˜*1533
Legendă circulară între două c.p.; blazonul oraşului Danzig.
Hutten-Czapski 334
Stare de conservare: moneda este uşor tocită şi zgâriată, murdară, ușor ștearsă din
circulație, batere neglijentă.
74. SIGISMUND I, 1525-1548
Gros, 1533
Thorn
AR, 23,05x22,86 mm, 1,37 g, Av./Rv. 2
Inv.: 340247
Av.: *SIGIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PRVSS
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul regelui încoronat profil dreapta
(D.F. la portret).
Rv: *GROSS*COMV*TERR*PRVSS*1533
Legendă circulară între două c.p., în centru se află acvila Poloniei cu o sabie deasupra
capului.
Hutten-Czapski 333
Stare de conservare: monedă murdară, cu urme de arsură, ușor descentrată rv.
75. ALBERT VON BRANDENBURG, - sub Sigismund I, 1525-1548
Gros, 1534
AR; 22,85x23,36 mm; 1,32 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340245
Av.: *SIGIS*I*REX*PO*DO*TOCI*PRVSSIE
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Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. bustul regelui încoronat şi în armură, profil
dreapta.
Rv.:*GROSS*COMV*TERR*PRVSSIE*1534
Legendă circulară între două c.p. ; acvilă limbată, îmbrăcată în armură, cu sabie ținută
deasupra capului.
Hutten-Czapski 341
Stare de conservare: moneda este tocită, murdară, șteasă din circulație, urme ușoare de
arsură.
76. SIGISMUND I, 1525-1568
Gros, 1538
Danzig
AR; 23,00x22,57 mm; 1,64 g; Av./Rv. 5
Inv.: 340248
Av: *SIGIS•I•REXPOLO•DO•TO•PRVS
Legendă circulară între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul regelui
încoronat, profil dreapta.
Rv.: xGROSSVS•CIVI•GEDANEN 1538
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află stema orașului Danzig în fieful
coroanei poloneze.
Hutten-Czapski, 385
Stare de conservare: monedă murdară, urme de arsură și oxidare, ușor ștearsă și
descentrată din circulație.
77. SIGISMUND I, 1525-1568
Gros, 1539
Danzig
AR; 22,74x23,09 mm; 1,37 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340249
Av.: *SIGIS•I•REX•POLO•DO•TO•PRVS
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află bustul regelui încoronat, profil
dreapta (ușoară D.F.).
Rv.: xGROSSVS•CIVI•GEDANEN•1539
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află stema orașului Danzig în fieful
coroanei poloneze.
Hutten-Czapski 389
Stare de conservare: monedă murdară, marginea ușor ștearsă din circulație, ușoare
urme de oxidare, batere grăbită, neglijentă.
78. SIGISMUND I, 1525-1568
Gros, 1540
AR; 22,04x21,95 mm; 1,55 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340250
Av.: *SIGIS-REX•POLO•DO•TO•PRV
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află bustul regelui încoronat, profil
dreapta.
Rv.: xGROSSVS•CIVI•GEDANE-40
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află stema orașului Danzig în fieful
coroanei poloneze.
Hutten-Czapski 401
Stare de conservare: monedă ștearsă din circulație.
79. SIGISMUND AUGUST, 1544 – 1548-1572
Gros, 1567
Lituania
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AR; 22,67x21,83mm; 0,79 g; Av./Rv. 12
Inv. 340251
Av.: •SIGIS•AVG•REX•POLO(frunză)MAG/•DVX•L
Legendă circulară între două c.p. și pe două rânduri; în c.p.i. se află bustul regelui
încoronat, capul său împarte legenda, este cu barbă, în profil stânga.
Rv.:MONETAøMAGNI•DVCA(rozetă cu 3 petale)LIT(rozetă cu 3 petale) an slav
Legendă circulară între două c.p., în c.p.i. se află pogon dreapta; sub pogon anul 1567 și
ultimele litere în ligatură.
Hutten-Czapski 554
Stare de conservare: monedă reconstruită din trei fragmente, batere descentrată, urme
de arsură.
PRUSIA
1. Albert von Brandenburg (1525-1568)
Gros, 10 piese.
CATALOG
80. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1531
Konigsberg
AR; 22,74x22,77 mm; 1,47 g; Av./Rv. 5
Inv.: 340253
Av.: [scutul familiei de Hohenzollern] *IVSTVS*EX*FIDE*VIVIT*1531*
Legendă circulară între două c.p.; în c.p.i. se află bustul lui Albert von Brandenburg, cu
barbă, armură și capul descoperit, profil dreapta.
Rv.: *ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX ?*PRVS
Legendă circulară între două c.p., în c.p.i. se află însemnul heraldic al Poloniei, (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat pe piept.
Stare de conservare: monedă cu margine ușor ștearsă din circulație și puțin ruptă.
81. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1533
AR; 22,94x22,90 mm; 1,49 g; Av./Rv. 4
Inv.: 340254
Av.: [scutul Prusiei] *IVSIVS*EX*FIDE*VIVIT*1533*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: *ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVSS
Între c.l. și c.p.i. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: moneda prezintă urme de arsură, murdară, ștearsă în urma
circulației.
82. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1534
Konigsberg
AR; 22,90x22,83 mm; 1,45 g; Av./Rv. 6
Inv.: 340252
Av.: [scutul familiei de Hohenzollern] *IVSTVS*EX*FIDE*VIVIT*1534*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert von Brandenburg, cu
barbă, armură și capul descoperit, profil dreapta.
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Rv.: ŒALBER*D*G*MAR*BRAN DVX *PRVSS
Legendă circulară între două c.p., în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei, (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: bună.
83. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1534
AR; 22,40x20,99 mm; 1,29 g; Av./Rv. 9
Inv.: 340255
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX* FIDE*VIVIT*1534*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: *ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVS*
Între c.l. și c.p.i. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: monedă murdară, ștearsă în urma circulației, zgâriată pe av.,
descentrată prin batere.
84. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1534
AR; 22,97x22,27 mm; 1,49 g; Av./Rv. 2
Inv.: 340256
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX* FIDE*VIVIT*1534*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: *ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVS
Între c.l. și c.p.i. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: monedă murdară, oxidată, margine ruptă, descentrată, ștearsă din
circulație.
85. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1538
AR; 23,62x23,09 mm; 1,29 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340257
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX* FIDE*VIVIT*1538*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: *ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVSS*
Între c.l. și c.p.i. se află legenda; în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: monedă murdară, ușor descentrată, urme de arsură, ștearsă
central și marginal în urma circulației.
86. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1545
AR; 23,24x22,99 mm; 1,59 g; Av./Rv. 5
Inv.: 340258
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX* FIDE*VIVIT*1545*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: ŒALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVSS
Între c.l. și c.p.i. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Prusia
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Stare de conservare: monedă murdară.
87. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1545
AR; 23,17x23,39 mm; 1,56 g; Av./Rv. 5
Inv.: 340259
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX*FIDE *VIVIT*1545*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i. se află bustul lui Albert de Brandenburg, privind
spre stânga.
Rv.: ŒALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVSS
Între două c.p. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: moneda prezintă urme de oxidare, ștearsă în urma circulației.
88. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1546
AR; 22,81x22,88 mm; 0,94 g; Av./Rv. 12
Inv.: 340260
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS•EX*FIDE VIVIT*1546*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i.se află bustul lui Albert de Brandenburg, prinind
spre stânga.
Rv.: ŒALBER*D•G*MAR*BRAN*DVX* PRVS
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: monedă perforată și ștearsă în urma uzurii.
89. ALBERT VON BRANDENBURG, 1525-1568
Gros, 1546
AR; 22,71x22,90 mm; 1,31 g; Av./Rv. 5
Inv.: 340261
Av.: [scutul Prusiei]*IVSTVS*EX*FIDE* VIVIT*1546*
Între două c.p. se află legenda; în c.p.i.se află bustul lui Albert de Brandenburg, prinind
spre stânga.
Rv.: ‡ALBER*D*G*MAR*BRAN*DVX* PRVSS
Între două c.p. se află legenda, în c.p.i se află însemnul heraldic al Poloniei (acvila
privind spre dreapta, cu un S încoronat în mijloc).
Stare de conservare: monedă murdară, urme de arsură, margine ruptă.
Monedele au fost îngropate cel mai probabil în timpul războaielor lui Mihai
Viteazul de un mic negustor pe Drumul Ploieştilor la sfârşitul secolului al XVI-lea
începutul secolului al XVII-lea.
Tezaurul este format exclusiv din monedă măruntă, specifică pieţei româneşti şi
nu conţine monede turceşti.
La sfârşitul secolului al XVI-lea apar tezaure „la pachet” (Velter și Pârvan 2009
32-195). Acest tezaur este asemănător cu tezaurul din strada Tonitza. Tipologia
monedelor denotă faptul că acestea aparțineau unui comerciant, probabil de grâne,
care ar fi ajuns la Danzig. Surprinzător este faptul că după curățare, acestea prezentau
urme de arsură (27), unele erau perforate (4), fiind probabil smulse dintr-o salbă și
utilizate pentru argint.
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Cercetări numismatice, XVII, Bucureşti, 2011, p. 125 - 152

INVESTIGAȚII NUMISMATICE SUPLIMENTARE ASUPRA
TEZAURULUI DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XVII-LEA,
DESCOPERIT LA CÂMPULUNG MUSCEL
Paul Dumitrache* și Consuela Grecu**
Abstract
Câmpulung was one of the earliest urban settlements in Wallachia and
also its first capital, in the fourteenth century. There was a considerable trading
process with Tansylvania during the sixteenth and seventeenth centuries over
the Bran Pass, the Transylvanian Saxons contributing to its development by
bringing the German urban culture. Museum of Campulung has in collections a
hoard completed in 1608, consisting in 24 medium and large silver coins of
different values and denominations: 20 troyaks, one şostak and 3 thalers,
issued in mints located in Poland, Lituania, Bohemia, Tyroll and even
Transylvania. Having in regard that the hoard was discovered in the area of the
northern inn of Câmpulung (the final stop of the trading route from Braşov), it
makes it the most relevant numismatic evidence in connecting the town's
economic life within the new challenging European context of the 16th and 17th
centuries, with local, regional and macro-level monetary circulation. By
studying the coinage details, marks and mintage aspects of the coins and
making regional correlations regarding different mints operating at the end of
sixteenthth century, important clues has been revealed, related to the place or
region of the coins capitalization. In monetary economics, connecting the
region of capitalization with the place of their discovery is just a matter of
the velocity of the trading process. How fast coins change hands in the
economy during their way to Câmpulung? In any circumstances, if local
commercial trade was the link or an export-import process, there is one single
conclusion: The economic life in Câmpulung region, at the end of sixteenth seventeenth century, was strongly connected with Transylvanian financial
system and economy, trading between local and foreign merchandisers being
further connected with the Central European routes. Therefore, by using
recently published directories in polish, austrian or transylvanian coinage and
based on extensive analytic approach in numismatic research, new
assumptions have been revealed, regarding the sources of monetary inflows in
town’s local economy: due to external tradings of local products (ex. bees honey
and wax) or due to political reasons (financial support granted by Rudolf II to
Mihai Viteazul, during the Holy Leagues War against the Ottoman Empire).
Also an important assumption related to the lack of Ottoman currency, in local
monetary circulation, was explained and substantiated due to absortion of this
devalued monetary coinage1, by the tax system. Câmpulung monetary
circulation's local peculiarities support and confirm professor Murgescu’s
* Cercetător independent și numismat
E-mail: numismatic31@gmail.com
**Conservator în cadrul Muzelui Municipal Câmpulung Muscel
E-mail: consuela.grecu@muzeulcimpulung.ro
1 Starting with 1584, a financial crisis strikes the Ottoman Empire irreversible, causing akches
major devaluation (Murgescu 1996 75-76).
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Paul Dumitrache și Consuela Grecu
hypothesis regarding the monetary circulation in this contact areas of the three
major monetary systems: of the Polish-Lithuanian Commonwealth, of the Holy
Roman Empire and the one of Ottoman Empire: “In such situations of the
contact area, variety is regular, and possible uniformity is the exception that
requires further investigation “(Murgescu 1996 15).
Key words: Câmpulung, Transylvania, monetary circulation, seventeenth
century

Ţările Române reprezentau, la sfârşitul secolului al XVI-lea, una dintre
principalele verigi de legătură în fluxurile monetare transcontinentale, care legau atât
Polonia, cât şi Europa centrală de Imperiul Otoman (Murgescu 1996 264-271). Pe de
altă parte, diversitatea influenţelor politice şi economice asupra Ţărilor Române pe care
cei trei mari jucători le exercitau, într-un proces de permanentă dinamică contextuală,
genera implicit efecte, cel puţin la fel de diverse şi dinamice, în monetarizarea
economiilor celor trei Ţări Române. Dacă în Moldova secolelor XVI – XVII emisiunile
monetare proprii2 nu au încetat să contribuie la monetarizare proceselor economice ale
ţării, în Ţara Românească, acestea încetează cu desăvârşire încă din deceniul al optulea
al secolului al XV-lea3. Desigur, contextul geo-politic determinat de dominaţia
otomană, context care influenţa relaţiile economice ale Ţărilor Române, atât între ele,
cât şi faţă de Imperiul Otoman sau Europa centrală, rămâne un principal factor în
aprecierea prevalenţelor mijloacelor de plată utilizate de Ţara Românească4. Cu toate
acestea, se pare că nu factorul politic este cel care a determinat pătrunderea şi utilizarea
emisiunilor monetare externe, cât mai degrabă interesul economic (Murgescu 1996
301). Pe de altă parte, în Transilvania, putem vorbi, pentru aceeaşi perioadă, despre
politici monetare şi un sistem monetar propriu. Dacă principilor Ştefan Bocskay şi
Gabriel Báthory le sunt atribuite emisiuni masive de tripli groşi, aliniate prin formă,
reprezentare, greutate şi valoare intrinsecă la standardul polono-lituanian,
implementat în 1580 de Ştefan Báthory, în timpul lui Gabriel Bethlen a fost atins
apogeul, din perspectivă monetară, sub coroana sa bătându-se monedă la Opole, în
Polonia de astăzi, sau la Košice în Slovacia.
Vecinătatea cu Transilvania, rolul strategic jucat - atât în evoluţia relaţiilor
economice, cât şi în campaniile militare ale Transilvaniei şi Ţării Româneşti marchează definitoriu viaţa economică şi socială a oraşului Câmpulung Muscel (pe
parcursul acestei perioade istorice). Studierea, analizarea şi interpretarea informaţiilor
legate de fluxurile circulaţiei monetare şi/sau mijloacele de plată utilizate în fiscalitate
şi în comerţul câmpulungenilor sunt cu atât mai importante, pentru istoria circulaţiei
monetare în Ţara Românească a secolelor XVI-XVII, cu cât diversitatea cognitivă
oferită de izvoarele numismatice locale este mai amplă. În anul 1973, a fost descoperit
singurul tezaur localizat în oraş, cu ocazia amenajării unei baze sportive în zona de
Nord-Est a oraşului, pe un amplasament situat între valea râului Târgului şi vechiul
drum comercial al Braşovului, chiar la intrarea în oraş. În această zonă, încă din
perioada medievală, se găseau hanuri, depozite pentru mărfuri şi alte facilităţi pentru
negustorii care poposeau venind dinspre Braşov sau Târgovişte. Aflat în patrimoniul
Muzeului municipal Câmpulung Muscel, tezaurul, încheiat în anul 1608, este alcătuit
din 24 de monede de diverse valori şi nominaluri: 20 de tripli groşi, un şostak (6 groşi)
Emisiuni ale lui Alexandru Lăpuşneanu, Despot Vodă, Ştefan Tomşa, Ion Vodă cel cumplit sau
Ieremia Movilă.
3 Emisiunile monetare ale lui Laiotă Basarab.
4 Plata haraciului de către Ţara Românească s-a făcut în perioada 1541-1566 în proporţie de
100% în aspri (Murgescu 1966 77).
2
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şi 3 taleri, emise în monetării situate: începând de la Marea Baltică (Riga sau Vilnius),
trecând prin Boemia şi Tirol (Joachimstall sau Hall) şi terminând cu cele transilvane
(Baia Mare sau Cluj).
Tabelul 1
Componenţa tezaurului de la Câmpulung Muscel
Nominal:

UPL

tripli groşi

18

şostaki (6 groşi)

Europa centrală

Transilvania
2

1

Taleri

2

Echivalentul în aspri5:

108

Total (aspri)

120

12

160
160

1
12

80

92

Primele ipoteze, bazate pe determinarea monedelor din tezaur, fac trimitere
numai către comerţul cu Imperiul Otoman şi au fost publicate în anul 19816. Trebuie
menţionat faptul că determinarea, în perioada respectivă, nu putea fi decât supusă
carenţelor determinate de condiţiile tehnice şi documentare ale perioadei7, riscul de
eroare în determinare fiind, în acest caz, invers proporţional cu noutatea şi acurateţea
cataloagelor disponibile. Având în vedere, pe de-o parte, excepţionalul potenţial pentru
cercetare pe care ansamblul monetar poate să-l ofere, iar pe de altă parte, oportunitatea
oferită de recentele apariţii ale unor publicaţii de specialitate ale cercetătorilor
polonezi, lucrări constând în determinatoare de o calitate şi o acurateţe excepţională 8,
am considerat necesară efectuarea unei analize numismatice aprofundate a acestui
tezaur. În vederea cercetării, ne-am propus ca obiectiv formularea sau rectificarea unor
ipoteze cu privire la mijloacele monetare utilizate şi caracteristicile circulaţiei
monetare, la nivelul oraşului Câmpulung Muscel, la sfârşitul secolului al XVI-lea şi
începutul secolului al XVII-lea. Din punct de vedere metodologic, am urmărit cu
precădere investigarea numismatică a monetăriilor emitente, prin prisma mărcilor şi
reprezentărilor de pe monede (elemente specifice maeştrilor monetari, trezorierilor sau
arendaşilor monetăriilor emitente), completată prin analiza spaţială a zonelor de
capitalizare iniţială. Astfel, datele obţinute au stat la baza evaluării caracteristicilor
monetare de maximă relevanţă în circulaţia monetară, permiţându-ne realizarea unor
corelaţii statistice, prin compararea rezultatelor obţinute de noi cu date de referinţă ale
unor tezaure similare. În încheiere, am sintetizat informaţia obţinută, sub forma unei
analize comparative, care să permită coroborarea rezultatelor cercetării numismatice cu
date similare sau complementare furnizate de izvoare scrise9. Considerăm, astfel, că
1 triplu groş (dutcă) = 6 aspri iar un taler = 80 aspri (Murgescu 1996 63).
Conform anexelor lucrării publicate de Aurică Smaranda, Ştefan Trîmbaciu - Trei tezaure
monetare din secolele XV-XVII descoperite în zona oraşului Cîmpulung Muscel, BSNR, LXXLXXIV, Nr. 124-128 (1976 – 1980) p. 341-48.
7 Pentru emisiunile ungare CNH 1899 şi Unger 1958, iar pentru cele poloneze: Hutten – Czapski,
1957.
8 Kopicki 2007, Parchimowicz 2012.
9 Manolescu 1965.
5

6
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ipotezele noastre formulate cu privire la aspectele legate de determinarea numismatică
şi analiza fluxurilor monetare s-au bazat pe o asigurare rezonabilă.

Figura 1 Analiza comparativă a celor 3 componente ale
tezaurului

Tezaurul este alcătuit atât din monedă mijlocie, respectiv: 20 tripli groşi (dintre
care 18 de provenienţă polono-lituaniană şi doi transilvani10) şi un şostak (6 groşi)11, cât
şi din monedă mare de argint, respectiv doi taleri central–europeni12 şi unul
transilvan13, fiind încheiat (post-quem) în anul 1608. În ansamblu, din punct de vedere
cronologic, tezaurul poate fi considerat destul de compact (emisiuni: 1577/1594 - 1600),
cu excepţia celor doi tripli groşi de Transilvania, emişi în primul deceniu al secolului al
XVII-lea. Valoarea totală a tezaurului, calculată în titlu nominal echivalent, este de 372
aspri (Tabelul 1). Privind, astfel, componenţa ansamblului monetar din perspectivă
valorică, relevantă din punct de vedere al puterii de cumpărare şi al relaţiilor
comerciale, moneda poloneză, care are cea mai mare pondere cantitativă (79,17%), are
relevanţă valorică secundară (Figura 1). O primă observaţie scoate în evidenţă faptul că
cei doi taleri provenind din Europa centrală, deşi reprezintă doar 8,33% din punct de
vedere cantitativ, din punct de vedere valoric, conferă ponderea majoritară
componentei din care fac parte, respectiv 43,01%. Vom menţiona de asemenea şi
ponderea importantă pe care o au emisiunile transilvane, aproximativ un sfert din
valoarea tezaurului. Considerând aceste prime observaţii, cercetarea, în etapele sale
următoare, va urmări determinarea detaliată a pieselor din tezaur în vederea realizării
analizei spaţiale, care va sta la baza corelaţiilor dintre aria de tezaurizare şi arealele
capitalizării iniţiale. În vederea determinării şi analizei, toate cele 24 de monede au fost
clasificate în trei categorii principale, conform zonelor de provenienţă: Uniunea
polono-lituaniană; Europa centrală şi Transilvania, descrierea monedelor fiind redată
în tabele distincte pentru fiecare categorie în parte, iar ordonarea în cadrul fiecărui
tabel realizându-se pe baza criteriilor cronologic şi spatial (în funcţie de monetăriile
emitente).

Un triplu gros 1607 Ştefan Bocskai şi un triplu gros 1608 Gabriel Báthori.
considerat pragul de 5 g Argint fin pentru delimitarea categoriei de monedă mijlocie.
12 1580 Joachimstal, Rudolf al II-lea şi unul nedatat (1577 – 1594) Hall, Ferdinand al II-lea
Arhiduce de Austria.
13 1594 Baia Mare, Sigismund Báthori.
10

11Am
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Analiza numismatică detaliată a componentei monetare
Uniunea polono–lituaniană
Tabelul 2 a

Emisiuni ale monetăriei Poznan

Ştefan Báthori (1576 - 1586)
Nr.
Crt

Nr.
Inv.

1.

1001

Avers / Revers

Triplu gros al Coroanei
Marcă
Diam. Greut.
Monetărie
monetar
(mm) (gr)

An

1584

Poznan

21,5

2,19

Referinţă

Parchimowicz
– 2604

Jan Dulski - Trezorier al coroanei în perioada
1581 - 1590, având ca blazon Przegonia (o
sabie de argint între două semiluni de aur).
Theodore Busch - Concesionar al monetăriei
Poznan în perioada 1584 - 1592, cu însemnul
haki (două cârlige încrucişate având o stea în
cinci colţuri dedesubt).
Element decorativ (posibil marcă monetar) în
legenda aversului.
Av:

"STEP[hanus] D[ei] ◦ G[ratia] ◦
către dreapta.

Rv:

În şase rânduri: / I I I / "Colţii de dinozaur" în scut, despart "Vulturul
Poloniei" şi "Călăreţul Lituaniei" / GROS[sus] ◦ ARG[enteus] /
TRIP[lus] ◦ REG[ni] / POLONIÆ / 84 "Przegonia" "haki" /.

Sigismund III Wasa (1587 -1632)
2.

RE ◦ X POLO[niæ] ". Bust încoronat

Tripli groşi ai Coroanei

1003
1589

Poznan

21,3

2,00

Kopicki 536

Jan Dulski - Trezorier al coroanei în perioada
1581 - 1590, având ca blazon Przegonia (o
sabie de argint între două semiluni de aur).
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Theodore Busch - Concesionar al monetăriei
Poznan în perioada 1584 - 1592, cu însemnul
haki (două cârlige încrucişate având o stea în
cinci colţuri dedesubt).

3.

Av:

"◦ SIG[ismundus] ◦ III ◦ D[ei] ◦ G[ratia] ◦ REX ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦
D[ux] ◦ L[ituaniæ]◦". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

În cinci rânduri: " / ◦ I I I ◦ / "Vulturul", "Snopul" şi "Călăreţul" /
GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRIP[lus] ◦ REG[ni] / POLONIÆ ◦/".
Dedesubt, blazonul lui Jan Dulski în scut, având la stânga şi la dreapta
literele I şi D, desparte "Cârligele" de milenisim: ◦ 89◦.

1007
1593

Poznan

20,2

2,43

Kopicki –
552

Jan Firlej - Trezorier al coroanei în perioada
1590 - 1609, având blazonul Lewart
(Leopardul în două picioare).
Însemnul haki (două cârlige încrucisate
având o stea în cinci colţuri deasupra şi una
dedesubt) este caracteristic monetăriei
Poznan, în perioada 1592 - 1595, ca şi marcă
a concesionarului monetăriei, Walentego
Jahnsa.
Av:

"◦ SIGI[smundus] ◦ 3 ◦ D[ei] ◦ G[ratia] ◦ REX ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦ D[ux]
◦ L[ituaniæ]◦". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

În cinci rânduri: " / ◦ I I I ◦ / "Vulturul", "Snopul" şi "Călăreţul" /
GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRIP[lus] ◦ REG[ni] / POLONIÆ ◦/".
Dedesubt, "Leopardul" în scut, având la stânga şi la dreapta literele I şi F,
desparte milenisimul "◦ 93 ◦" de "Cârlige".

Emisiuni ale monetăriei Bydgosk

Triplu gros al Coroanei

Sigismund III Wasa (1587 -1632)
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4. 994

Bydgosk

1597

21,0

2,28

Kopicki –
729

Jan Firlej - Trezorier al coroanei în perioada
1590 - 1609, având blazonul Lewart
("Leopardul în două picioare").
Stanislaw Cikowski - proprietarul monetăriei
de la Bydgosk în perioada 1594 - 1601, având
blazonul Radwan.

Herman Ruediger - Maestru monetar la
Bydgosk în perioada 1596 - 1599, având
marca Trandafirul.

Av:

"◦ SIG[ismundus] ◦ III ◦ D[ei] ◦ G[ratia] ◦ - ○ REX ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦
D[ux] ◦ L[ituaniæ]◦". Bust încoronat către dreapta. Gulerul desparte legenda.

Rv:

În patru rânduri: " / ○ I I I ○ / "Vulturul", "Snopul" şi "Călăreţul" /
GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRI[plus] ◦ R[egni] ◦ PO[loniæ] ◦ 97/".
Dedesubt, în trei scuturi: "Trandafirul" demicoborât desparte "Leopardul"
de "Radwan", iar între ele o globulă " ○ ".
Tabelul 2c

Emisiuni ale monetăriei Vilnius

Ştefan Báthori (1576 - 1586)
5. 1000

Triplu gros al Lituaniei

//

1585

Vilnius

19,7

2,45

Parchimowicz
– 2649

Lis (în câmp roşu, o săgetă frântă de două
ori) - blazonul Vice-cancelarului lituanian
Lew Sapieha apare reprezentat sub efigia
regelui, în perioada 1585 - 1586.
Peter Platyny a fost gravor al monetariei
Vilnius în perioada 1579 -1586. Marca sa,
frunza, apare pe reversul monedei.
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Av:

"STEP[hanus] ◦ D[ei] ◦ G[ratia] ◦ REX - PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦ D[ux] ◦
L[ituaniæ]◦ ". Bust încoronat către dreapta, dedesubt însemnul "Lis" (
)
desparte legenda.

Rv:

În şase rânduri: / I I I / "Vulturul Poloniei" - "Călăreţul Lituaniei" / 15
- 85 / GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRIP[lus] ◦ M[agnus] ◦ D[ux] /
LIT[uaniæ] între două "frunze" (
) /. Blazonul Báthori în scut încoronat,
desparte rândurile 2 si 3.

Sigismund III Wasa (1587 – 1632)
6. 997

Tripli groşi ai Lituaniei

Vilnius

1595

20,6

2,43

Kopicki –
1244

Syrokomla (săgeata despicată, cu vârful în
sus) - blazonul Marelui trezorier de
Lituania Dymitr Chalecki (1590 - 1598).

Pe acest tip de trojak nu este reprezentată
marca administratorului monetăriei Jan
Dolmat Isajkowsky, care în perioada 1595 1596, semnează cu însemnul Prus (o cruce
pe jumătate, în câmp roşu), pe reversul
triplu groşilor bătuţi la Vilnius, alături de
Marele trezorier al Lituaniei.
Av:

"SIG[ismundus] ◦ III ◦ D[ei] ◦ G[ratia] ◦ R[ex] ◦ - ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦
D[ux] ◦ L[ituaniæ] ". Bust încoronat către dreapta. Gulerul alungit sub bărbie
întrerupe legenda.

Rv:

În cinci rânduri: " /
III
/ "Vulturul", "Snopul" şi "Călăreţul" /
GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRIP[lus] ◦ M[agnus] ◦ D[ux] ◦ L[ituaniæ] ◦/
◦ 15 - 95 ◦ ". Marca trezorierului Chalecki desparte rândul al cincilea.

7. 1008

Vilnius

1595

Ca la nr. 6.

132

https://biblioteca-digitala.ro

21,4

2,32

Kopicki –
1244

Investigații numismatice suplimentare asupra tezaurului de la începutul secolului al XVII-lea,
descoperit la Câmpulung Muscel

Ca la nr. 6.

Av:

Ca la nr. 6.

Rv:

Ca la nr. 6.
Tabelul 2d

Emisiuni ale monetăriei Riga

Ştefan Báthori (1576 - 1586)
8.

999

Tripli groşi ai oraşului Riga

1585

Riga

20,2

2,13

Parchimowicz
- 2767

Stema oraşului Riga reprezentând poarta
cetăţii cu un cap de leu având deasupra
două chei încrucişate, determină şi
identitatea monetăriei.

Floarea de crin este marca Maestrului
monetar Herman Wulff (1571- 1586).

Av:

"◊ STEP[hanus] ◊ D[ei] ◊ G[ratia] ◊ REX ◊ PO[loniæ] ◊ D[ux] ◊ L[ivoniæ]
◊ ". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

În cinci rânduri: " /
III
◊ TRIP[lus] / CIVI[tatis]
desparte rândurile 2 şi 3.

9. 1012

/ 15 - 85 / GR - OS[sus] / ARG[enteus]
◊ RI[gensis] ◊/ . Blazonul oraşului Riga

Riga

1586
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Ca la nr. 8.

Ca la nr. 8.

Av:

Ca la nr. 8.

Rv:

În şase rânduri: " /
I I I
/ 15 - 86 / GR - OS[sus] /
ARG[enteus] ◊ TRIP[lus] / CIVI[tatis] ◊ RI ◊/ + GE[nsis] + /. Blazonul
oraşului Riga desparte rândurile 2 şi 3.

Sigismund III Wasa (1587 -1632) Tripli groşi ai oraşului Riga
10. 1011

1590

Riga

22,3

2,54

Kopicki –
1412

Stema oraşului Riga reprezentând poarta
cetăţii cu un cap de leu având deasupra
două chei încrucişate, determină şi
identitatea monetăriei.
Floarea de crin este marca Maestrului
monetar Heinrich Wulff (1588 - 1609).
Aceiaşi marcă a fost utilizată, între 1571 şi
1586, şi de către Herman Wulff.
Av:

"SIG[ismundus] + III + D[ei] : G[ratia] : REX x PO[loniæ] : D[ux]
LI[voniæ]". Bust încoronat, către dreapta (efigia mică).

Rv:

În şase rânduri: " / x I I I x / 15 - 90 / GR - OS[sus] / ARG[enteus] +
TRIP[lus] / CIVI[tatis] + RI / + GE[nsis]
/” . Blazonul oraşului Riga
desparte rândurile 2 şi 3.
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11. 992

Kopicki
1413

–

Av:

"SIG[ismundus] x III x D[ei] : G[ratia] x REX x PO[loniæ] x D[ux]
LI[voniæ]". Bust încoronat, către dreapta.

x

Rv:

În şase rânduri: " / x I I I x / 15 - 91 / GR - OS[sus] / ARG[enteus] x
TRIP[lus] / CIVI[tatis] x RI / x GE[nsis]
/” . Blazonul oraşului Riga
desparte rândurile 2 şi 3.

1591

Riga

22,0

2,03

Ca la nr. 10.

Ca la nr. 10.

12. 1004

1591

Riga

22,0

Riga

22,1

2,45

Kopicki –
1413

Ca la nr. 10.

Ca la nr. 10.

Av:

Ca la nr. 11.

Rv:

Ca la nr. 11.

13. 1006

1591
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Ca la nr. 10.

Ca la nr. 10.

Av:

"SIG[ismundus] x III x D[ei] x G[ratia] x REX x PO[loniæ] x D[ux] x
LI[voniæ]". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

Ca la nr. 11.

14. 1010

Riga

1594

21,7

2,21

Kopicki –
1416

Ca la nr. 10.

Ca la nr. 10.

Av:

"SIG[ismundus] : III x D[ei] x G[ratia] : REX ◦ PO[loniæ] : D[ux]
LI[voniæ]". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

În şase rânduri: " / x I I I x / 15 - 94 / GR - OS[sus] / ARG[enteus] x
TRIP[lus] / CIVI[tatis] x RI / ◦ GE[nsis]
/” . Blazonul oraşului Riga
desparte rândurile 2 şi 3.
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15. 993

1600

Riga

21,3

2,26

Kopicki –
1423

Ca la nr. 10.

Ca la nr. 10.

Av:

"SIG[ismundus] [x III x D[ei] x G[ratia] x REX x PO[loniæ] x D[ux] x
LI[voniæ]". Bust încoronat, către dreapta.

Rv:

În şase rânduri: " / x I I I x / 16 - 00 / GR - OS[sus] / ARG[enteus] x
TRIP[lus] / CIVI[tatis] x RI / x GE[nsis]
/” . Blazonul oraşului Riga
desparte rândurile 2 şi 3.

Emisiuni ale monetăriei Olkusz

Tabelul 2e

Sigismund III Wasa (1587 -1632)
16. 1007

Triplu gros al Coroanei

Olkusz

1598

20,2

2,43

Kopicki –
522

Jan Firlej - Trezorier al coroanei în perioada
1590 - 1609, având blazonul Lewart
(Leopardul în două picioare).

-

Av:

Pe acest tip de trojak nu sunt reprezentate
alte mărci sau însemne, în afară de marca
trezorierului. Christopher Nala Schmith,
maestru monetar în perioada 1595 – 1601, nu
semnează prin nicio marcă emisiunile
monetare din perioada sa.

" SIG[ismundus] III D[ei] G[ratia] R[ex] ◦ - ◦ ◦ POLON[iæ] M[agnus]
D[ux] L[ituaniæ] ". Bust încoronat către dreapta. Gulerul alungit sub bărbie
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întrerupe legenda.
Rv:

În cinci rânduri: " / ◦ I I I ◦ / "Vulturul", "Snopul" şi "Călăreţul" /
GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TR[iplus] ◦ R[egni] ◦ POLO/ NI[iæ] - ◦ 98
◦/". Dedesubt, "Leopardul" în scut, având la stânga şi la dreapta literele I şi
F, desparte rândul al cincilea.

Emisiuni ale monetăriei Malbork

Tabelul 2f

Sigismund III Wasa (1587 -1632)
17. 996

Triplu gros al Coroanei

1593

/

Malbork

20,5

2,42

Kopicki –
532

Jan Firlej - Trezorier al coroanei în perioada
1590 - 1609, având blazonul Lewart
(Leopardul în două picioare).
Inelul - marca lui Gaspar Göbels - Maestru
monetar la Malbork în perioada 1591 – 1601.
Triunghiul - marca lui Gratiano Gonzala Maestru monetar la Malbork în perioada
1591 – 1601.
Av:

"◦ SIGISM[undus] ◦ III ◦ D[ei] : G[ratia] - REX ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦
D[ux] ◦ L[ituaniæ]◦". Bust încoronat, către dreapta. Dedesubt "Leopardul" în
scut, desparte legenda.

Rv:

În cinci rânduri: " / I I I / Vulturul, Snopul şi Călăreţul / GROS[sus]
◦ ARG[enteus] / ◦ TRIP[lus] ◦ REG[ni] /◦ POLONI[æ] ◦/". Dedesubt,
milenisimul 93 desparte inelul şi triunghiul. La stânga, la dreapta şi sub
milenisim, trei steluţe cu cinci raze.

18. 998

1593

/

Malbork

Ca la nr. 17.
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Ca la nr. 17.

Ca la nr. 17.

Av:

Ca la nr. 17.

Rv:

Ca la nr. 17.
Şostak al Coroanei (şase groşi)

19. 996

1596

/

Malbork

28,0 4,84

Kopicki –
904

Ca la nr. 17.
Ca la nr. 17.

Ca la nr. 17.

Av:

"◦ SIGISMUN[dus] ◦ III ◦ D[ei] : G[ratia] - ◦ REX ◦ PO[loniæ] ◦ M[agnus] ◦
D[ux] ◦ L[ituaniæ]◦". Bust încoronat, către dreapta. Dedesubt "Leopardul" în
scut, desparte legenda.

Rv:

" ◦ GROS[sus] ◦ ARGEN[teus] ◦ SEX[us] ◦ REG[ni] ◦ POLONI[æ] ◦ 96 ◦ "
. Vulturul şi Călăreţul în scuturi stilizate, sub coroană. La mijloc, între
coroană şi scuturi, nominalul VI, iar dedesubt "Snopul" având la stânga şi la
dreapta inelul şi triunghiul.
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Analiza statistică valorică şi spaţială a componentei monetare a
tezaurului Uniunea polono-lituaniană

Conform determinărilor efectuate în baza celor mai recent publicate
determinatoare14, toate cele 19 monede, numerotate de la nr. 1 la nr. 19, au putut fi
clasificate pe monetării emitente. Dintre cele şase monetării identificate, cel mai
reprezentativ cluster este reprezentat de emisiunile oraşului Riga15, constând în 2 tripli
groşi Ştefan Báthory (nr. 8 şi nr. 9) şi 6 tripli groşi Sigismund III Wasa (nr. 10 - 15). Cel
de-al doilea cluster ca importanţă în calcularea ponderilor este reprezentat de
emisiunile oraşului Malbork, constând în 2 tripli groşi (nr. 17 şi nr. 18) şi un şostak (nr.
19) Sigismund III Wasa. În calculul ponderilor, şostakul (6 groşi) a fost echivalat cu 2
tripli groşi, în vederea menţinerii coerenţei valorice la nivelul întregului eşantion. De
asemenea, au fost identificaţi câte un triplu groş Ştefan Báthory şi doi Sigismund III
Wasa emişi la Poznan (nr. 1, respectiv nr. 2 şi 3) şi la Vilnius în Lituania (nr. 5, respectiv
nr. 6 şi 7). Cea mai mică reprezentativitate o au, aşa cum se observă şi în Figura 2, cei
doi tripli groşi Sigismund III Wasa emişi unul la Bydgosk (nr. 4) şi celălalt la Olkusz
(nr. 16). Emisiunile de tripli groşi au evoluat considerabil în timpul domniei lui Ştefan
Báthory (1576-1586), dar au atins cea mai mare prosperitate în timpul domniei lui
Sigismund III Vasa (1587-1632), când toată forța economică a Uniunii consta în
capacitatea de a asigura o rată uniformă a masei monetare, atât prin măsuri de politică
monetară, cât și prin gestionarea eficientă a unui număr suficient de mare de
monetării, care să asigure capacitatea de batere necesară. Toate acestea, în condiţiile în
care această masă monetară era necesară atât pentru piețele interne, cât şi pentru cele
externe din Europa și Asia Mică, unde triplu groşii polonezi au fost acceptaţi foarte
repede şi s-au răspândit pe o scară masivă (Ejzenhart 2008 10). Momentul de referinţă
este anul 1580, an în care Ştefan Báthory pune în aplicare reforma monetară stipulată
prin tratatul de înfiinţare al Uniunii polono – lituaniene, semnat la 1 iulie 1569. La
punctul 12 al tratatului se prevedea ca monedele care vor circula, atât în Polonia, cât şi
în Lituania, să fie comune din toate punctele de vedere, uniforme și egale în greutate și
14
15

Kopicki 2007, Parchimowicz 2012.
Aproximativ 42% din totalul pieselor Uniunii polono-lituaniene din tezaur.
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conținut, precum și al titlului nominal și al inscripției de pe monedă: ”...uniformis et
aequalis in pondere et grano, et numero peciarum, et inscriptione monetae” (Mościcki
1919 26). Astfel, se marchează începutul unei perioade în care circulaţia monetară în
estul Europei, între Marea Baltică, Marea Adriatică şi Asia Mică, va fi puternic
dominată de emisiunile monetare poloneze.
Tabelul 3
Analiză comparativă a structurii, pe monetării, faţă de media
poloneză
Monetării

Grupul
Poznan,
Bydgosk,
Wschowa

Riga

Vilnius

Olkusz

Malbork

Referinţa
poloneză

39,47%

21,94%

13,78%

8,49%

4,74%

Tezaurul de
la Câmpulung

20%

40%

15%

5%

20%

Anomalii

-19,47%

18,06%

1,22%

-3,49%

15,26%

Cercetătorii polonezi au publicat o analiză statistică realizată pentru tezaurele
conţinând tripli groşi emişi între 1580 – 1601, descoperite în Polonia, care să poată fi
utilizată ca referinţă privind ponderile medii ale emisiunilor monetare ale monetăriilor
uniunii, rezultate ca urmare a dispersiei masei monetare după punerea acesteia în
circulaţie (Ejzenhart 2008 34). Făcând o analiză comparativă între datele rezultate din
cercetarea noastră şi referinţa medie la nivelul tezaurelor aferente perioadei,
descoperite în Polonia, se evidenţiază o anomalie pozitivă majoră a emisiunilor oraşului
Riga (18%) şi a monetăriei din Malbork (15%), în timp ce la nivelul emisiunilor grupului
de monetării Poznan, Bydgosk şi Wschowa16, anomalia este puternic negativă (-19%).
Se remarcă, astfel, faptul că eşantionul monetar cercetat include componente relevante
de monedă emisă la Riga şi Malbork, care nu au fost afectate de fenomenul de dispersie
a masei monetare, ca urmare a punerii în circulaţie şi nici nu a acumulat, ca urmare a
dispersiei, suficientă masă monetară pusă în circulaţie în regiunea Poznan (cele mai
larg răspândite emisiuni de tripli groşi). Pentru celelalte emisiuni, care au o pondere
redusă la nivelul tezaurului, anomaliile negative sau pozitive au o amplitudine suficient
de scăzută pentru a nu fi relevante, acestea anulându-şi mai mult sau mai puţin efectul
în mod reciproc.17 Putem trage, astfel, concluzia, despre masa monetară polonolituaniană din tezaurul de la Câmpulung, că este foarte probabil să fi fost capitalizată
iniţial în zona oraşelor de la Marea Baltică, Riga, Malbork, Torun sau Gdansk, oraşe ce
asigurau conexiunile comerciale mai departe, pe calea apei, până în Flandra, dar şi pe
Între anii 1594 – 1601, monetăria de la Poznan a coordonat şi activitatea celorlalte două
monetării cu capacitate mai mică din zonă: Wschowa şi Bydgosk (Ejzenhart 2008 34).
17 Principii de prudenţă în aprecierea relevanţei la evaluare statistică a izvoarelor numismatice
(Grierson 1965).
16
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drumul prusac: prin Poznan şi Cracovia, cu Košice în Ungaria Superioară, de unde se
continuau rutele comerciale spre Praga şi Viena sau spre Satu Mare şi Cluj în
Transilvania (Goldenberg 1958 293-94).
Analiza numismatică detaliată a componentei monetare
Europa centrală
Tabelul 4
Ferdinand II Arhiduce de Austria
(1564 - 1595)

Nr.

Nr.

Crt

Inv.

20. 1015

Avers / Revers

An

1577 –
1594

Taler imperial

Marcă
monetar

Monetăria

Hall

Diam. Greut.
(mm)

40,5

(gr)

28,8

Referinţă

Davenport
– 8102

Castelul Hasegg din Hall (în Tirol) a
găzduit monetăria în perioada 1477-1806.
Activitatea monetăriei a cunoscut o crestere
semnificativa în timpul lui Ferdinand al -IIlea, Arhiduce de Austria, care a transferat
aici în 1567 vechea monetărie din castelul
Sparberegg.

Jakob Bertorf - Maestru monetar la Hall în
perioada 1577 - 1601. Nu semnează printr-o
marcă a sa specifică.

-

Av:

" : FERDINANDVS : D[ei] : G[ratia] : ARCHI : DUX : AUSTRI[æ] : ".
Bust încoronat în armură bogat ornamentată, către dreapta. Poartă sceptrul
sprijinit pe umărul drept.

Rv:

" ▪ DUX : BVRGVNDI[æ] ▪ - ▪ COMES : TIROLIS ▪ ". Blazonul în scut mare
scartelat, încoronat, poartă colanul "Lânei de aur", care desparte legenda. În
centru, în scut mic, vulturul Tyrolului (marca monetăriei). În cadranul 4 al
scutului se află castelele şi leii ce reprezintă blazonul Castiliei şi Leonului.
Editie nedatată.
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Rudolf al II-lea al Imperiului Romano Taler imperial
- German (1576 - 1612)
21. 1014

Joachimstal

1580

41,7

28,73

Davenport
– 8076

Monetăria de la Joachimstal (Jáchymov), în
Boemia, este deschisă de Contele de Schlick
în 1518, monedele bătute aici (primele
emisiuni ale thalerului), purtând denumirea
de "Joachimsthaler" sau "dalcr" în olandeză.

Delfin înotând în cerc, spre dreapa - marca
Maestrului monetar Georg Kadner von
Greiffenegg care a adminstrat monetăria de
la Joachimstal în perioada 1577 - 1582.

Av:

"RVDOLPHVS + II + D[ei] + G[ratia] + R[omanorum] + IM[perator] +
S[emper] + A[ugustus] + G[ermaniæ] + H[ungariæ] + B[ohemiæ] + REX ".
Bust cu guler scrobit, către dreapta. Dedesubt Leul Boemiei desparte legenda.

Rv:

"80 ◦ ARCHIDUX ◦ AUST - RI[æ] ◦ DUX ◦ BUR[gundiæ] ◦ MA[argrav] ◦
M[oraviæ] ◦ 15". Vulturul imperial încoronat poartă pe piept blazonul Boemiei.
Coroana desparte milenisimul, iar sub vultur marca monetăriei (Delfin înotând
în cerc) desparte legenda.

Prezenţa celor doi taleri central-europeni în tezaur se remarcă atât prin
reechlibrarea balanţei valorice a tezaurului în favoarea partidei habsburgice18, cât şi
prin asocierea masei sale monetare la fluxurile monetare şi comerciale, care conectau
oraşele Ţărilor Române cu cele din Boemia şi Moravia. Despre cele două monetării, atât
cea tiroleză din Hall, unde este emis unul dintre cei doi taleri analizaţi (nr. 20), cât mai
ales cea de la Joachimstal (Jáchymov), în Boemia, unde a fost emis cel de-al doilea (nr.
21), se poate spune că au scris istoria primei monede unice a Europei centrale: talerul;
Sigismund cel Bogat al Tirolului a bătut la Hall, pentru prima dată în 1486, guldineri cu
o greutate de 31,7 grame şi o fineţe de 0,935 (similar standardului talerilor), iar
Polonia suplinea printr-o balanţă comercială activă deficitul extracţiei miniere de metale
preţioase, resursă care, pe de altă parte, permitea Imperiului romano german să emită emisiuni
masive de taleri prin creşterea volumului extracţiilor din Boemia şi Ungaria Superioară
(Ejzenhart 2008 12; Murgescu 1996 117).
18
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denumirea de taler va fi dată de numele localităţii Joachimstal (Joachimsthaler).
Ambele exemplare din tezaur reprezintă emisiuni ale Imperiului romano-german, unul
fiind emis nemijlocit în numele împăratului Rudolf al II-lea în 1580, în timp ce, al
doilea, nedatat, este emis în numele Arhiducelui de Austria, Ferdinand al II-lea, în
perioada 1577-1594. Talerii au apărut relativ târziu în circulaţia monetară din Ţările
române, ponderea acestora în structura tezaurelor de secol XVI, descoperite în Ţara
Românească (perioada 1581 - 1600), fiind de numai 29,1% (Murgescu 1996 169). Talerii
imperiali, bătuţi în Ungaria superioară, spre exemplu, apar în tezaurele monetare
muntene abia după 1590 (Murgescu 1996 114). Această apariţie relativ târzie atât în
cazul tezaurului de la Câmpulung, cât şi la nivelul întregii ţări, confirmă ipoteza
noastră, conform căreia pătrunderea lor în regiunea oraşului Câmpulung19 s-ar fi
datorat în principal subvenţiilor trimise de Rudolf al II-lea lui Mihai Viteazul între 1596
şi 160020. Mai mult, în sprijinul acestei ipoteze vine şi argumentul oferit de diferenţa
majoră între proporţia talerilor imperiali în structura tezaurului de la Câmpulung,
respectiv 43,01% (Figura 1) şi ponderea de 29,1 % reprezentând referinţa medie la
nivelul Ţării Româneşti, menţionată anterior. Considerând, astfel, provenienţa şi datele
emiterii acestora (1577-1594 şi 1580), amplasarea strategică din punct de vedere
economic, dar şi militar a Câmpulungului şi, nu în ultimul rând, contextul politic şi
militar al perioadei, putem să tragem concluzia că este foarte posibil ca aceste monede
să fi intrat în circulaţia monetară a oraşului, ca urmare a subvenţiilor externe, de natură
politică, prin care Rudolf al II-lea sprjinea campaniile militare ale lui Mihai Viteazul,
orientate împotriva Imperiului otoman. Trebuie remarcat, însă, decalajul dintre datele
intrărilor băneşti din subvenţia imperială, respectiv 1596 (însă substanţial începând
abia cu 1597), şi data cantonamentului armatei la Stoeneşti, la 20 de km de Câmpulung
din toamna lui 1595. Acest decalaj devine, însă, nerelevant dacă vom considera că banii
veneau pentru soldele restante din anul anterior, pe de o parte, iar pe de altă parte,
amploarea crescândă a serviciilor financiare cămătăreşti din Ţara Românească a
sfârşitului de secol XVI (Murgescu 1996 290), care oferea posibilitatea obţinerii
creditelor de consum locale care să fie stinse ulterior, după primirea subvenţiei.
Analiza numismatică detaliată a componentei monetare
Transilvania
Tabelul 5
Sigismund Báthory (1581-1597/1598-1599/
1601-1602)
Nr.
Crt.

Nr.
Inv.

Avers / Revers

An

Marcă
monetar

Taler

Monetăria

Diam. Greut.
(mm) (gr)

Referinţă

Oraşul, prin poziţia sa strategică, a jucat un rol activ în timpul campaniilor militare
desfăşurate de Mihai Viteazul pe parcusul războiului dintre Sfânta Alianţă şi Imperiul Otoman,
(Neagoe și Păduraru 2001 103-112).
20 În 1597 au ajuns în Ţara Românească 80.000 de taleri reprezentând banii pentru soldele pe 5
luni a 2000 de călăreţi şi 2000 de pedestraşi (Murgescu 1996 237).
19

144

https://biblioteca-digitala.ro

Investigații numismatice suplimentare asupra tezaurului de la începutul secolului al XVII-lea,
descoperit la Câmpulung Muscel

22. 1013

-

1594

40,2

28,9

MBR – 520
Huszár - 136

Trei dinţi de dragon la stânga Reprezentare a blazonului Báthori specifică
monetăriei Baia Mare. Aceast tip de blazon
apare reprezentat pe talerii bătuţi în perioada
1593 - 1596, care nu au marca specifică
monetăriei (NB), însă în literatura de
specialitate sunt atribuiţi acesteia (János
Buza 1991-1992 127-132).
Floarea de crin răsturnată - Ornament sau
marcă care apare reprezentată în asociere cu
dinţii de dragon în scut oval, însă nu există
date cu privire la atribuirea acesteia unui
anumit maestru monetar. În perioada 15931596 pe aceste tipuri de taler sunt
reprezentate mai multe variante ale acestui
ornament (Huszár 1995 61).
Av:

"SIGISMVNDVS BATHORI". Bustul în armură bogat ornamentată
(benzi transversale cu capete de nit vizibile, pieptar împodobit cu cruciuliţe,
umerar bogat ornamentat în stil renascentist, pe braţ şi pe antebraţ o bandă cu
nituri peste cămaşa de zale), către dreapta, întrerupe legenda. Poartă sceptrul
sprijinit pe umărul drept (vârful în dreptul literei R) şi mâna stângă pe garda
spadei. În dreptul pieptului, în câmp, o cruce având trei globule deasupra
braţelor.

Rv:

"PRINCEPS TRANSSYLVANIÆ 1594 ". Blazonul Báthori cu dinţii
dragonului către stînga, în scut oval încoronat, susţinut de doi îngeri.
Dedesubt, ornament in formă de floare de crin văzută în imagine răsturnată.
De sus în jos, peste cei trei dinţi din stemă, un surplus de material în formă de
bară dreaptă (defect de matriţă).

Ştefan Bocskai Principe al Transilvaniei
(1605 -1606)
23. 1009

1607
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MBR – 768
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Armele Transilvaniei în scut (Vulturul
încadrat de soare şi lună având dedesubt
şapte cetăţi, aşezate 4,3), flanchează alături
de cele ale Partiumului blazonul Casei
Bocskai, formând astfel stratul de arme care
sunt pentru prima dată reprezentate pe triplu
groşii emişi în Transilvania, conform
standardului polonez.
Grifonul ţinând cu laba dreaptă din faţă
săgeata, cu vârful deasupra capului reprezentare a blazonului Casei Bocskai.
Triplu groşii emişi pentru Ştefan Bocskai nu
sunt marcaţi cu însemne specifice monetăriei
sau maestrului monetar.
Av:

"STEPH[anus]◦ D[ei] ˚ G[ratia]◦ HVN[gariæ] ◦ TRAN[sylvaniæ] ◦
P[rinceps]◦ ET ◦ SI ◦ CV[lorum comes] ◦". Bustul principelui în armură, la
dreapta.

Rv:

În şase rânduri: " / ◦ : I I I : ◦ / în trei scuturi, blazoanele: Partium,
Bocskai, Transilvania / GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / TRIP[lus] ◦
REGNI / ◦ HUNGAR[iæ] ◦ / ◦ 1607 ◦ /".

Gabriel Báthori Principe al Transilvaniei
(1608 -1613)
24. 1002

1608

Triplu groş

-

21,0

2,20

MBR – 821
Huszár - 276

Trei dinţi de dragon la stânga, în scut
încoronat - Reprezentare a blazonului lui
Gabriel Báthori, specifică emisiunilor
monetare bătute atât la Sibiu (CI-BI), Alba
Iulia (A-I sau AL-IV) şi Caransebeş (K-S)
unde, pe reversul tripli groşilor, sunt
reprezentate
şi
mărcile
specifice
monetăriilor, cât şi la Cluj şi Baia Mare,
monetării ale căror mărci nu sunt
reprezentate pe reversul tripli groşilor emişi
pentru Gabriel Báthori.
Av:

"GABRIEL ◦ D[ei]◦ G[ratia]◦ PRIN[ceps] ◦ TRAN[sylvaniæ] ◦ ET ◦
SIC[ulorum] ◦ [comes] ". Bustul principelui în armură, la dreapta.
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Rv:

În şase rânduri: " / I I I / ◦ 16 - 08 ◦ / GROS[sus] ◦ ARG[enteus] / ◦
TRIP[lus] ◦ REGNI ◦ / ◦ TRANSYL ◦ / VANIÆ ◦ /". Blazonul Báthori (trei
colţi de dragon la stânga) în scut încoronat, întrerup milenisimul (rândul
al doilea ).

Cele trei monede transilvane marchează un interval cronologic foarte interesant
din punct de vedere al monetarizării fluxurilor comerciale şi monetare care traversau
zona de contact dintre Transilvania şi Ţara Românească, respectiv declinul afluxului de
tripli groşi polonezi, de la finele secolului al XVI-lea, şi apariţia emisiunilor transilvane
semnificative de tripli groşi, ai principilor Ştefan Bocskay şi Gabriel Báthory, din
primele două decade ale secolului al XVII-lea. Talerul 1594 Sigismund Báthory (nr 22)
este un exemplar reprezentativ care poate fi atribuit unora dintre cele mai valoroase,
din punct de vedere numismatic, emisiuni monetare de taleri transilvăneni bătute la
Baia Mare pentru Sigismund Báthori21. Monetăria de la Baia Mare era, la finele
secolului al XVI-lea, cea mai modernă monetărie din Transilvania, singura, de altfel, în
care funcţiona presa cu valţuri, adusă în timpul administraţiei habsbugice a
împăratului Rudolf al II-lea22. Începând cu 1580, Felician Herberstein a arendat minele
din Baia Mare şi a pus în funcţiune monetăria care, urmare a decretului imperial din 19
ianuarie 1583, se alinia politicilor şi reglementărilor monetare imperiale, fiind
modernizată cu presă cu valţuri şi toate accesoriile adiacente necesare. Împăratul
Rudolf cedează Baia Mare în 1585 regelui polonez Ștefan Báthori, iar monetăria începe
să emită monedă pentru coroana Poloniei, până în 1589 când revine Transilvaniei.
Sigismund Báthory concesionează monetăria la 21 decembrie 1590 lui Raimund
Herberstein, aceasta urmând să emită monedă transilvană până în 1598. În 1598,
atunci când armata imperială invadează Transilvania, oraşul, minele şi implicit
monetăria intră din nou sub stăpânirea imperială, iar între 1598 şi 1608, aici, se va
emite monedă pentru regatul Ungariei, în numele împăratului Rudolf al II-lea (15761608), excepţie făcând doar anul 1606. Prin Tratatul de la Viena, în 1606, Stefan
Bocskay preia Baia Mare şi emite monedă aici, însă, acesta moare după scurt timp, la
29 decembrie 1606, iar oraşul şi monetăria sunt preluate din nou de imperiali. În 1608,
Gabriel Báthory preia oraşul de la regele Ungariei Matthias al II-lea (1608-1619) şi
emite monedă la Baia Mare pe toată durata domniei sale, până în octombrie 1613 când
oraşul este din nou anexat la coroana Ungară (Huszár 1995 22-23). Cei doi tripli groşi
din tezaur (nr 23 şi 24) pot fi ambii emişi la Baia Mare, unul ca emisiune postumă
pentru Ştefan Bocskai în 1607, iar celălalt ca făcând parte din primele emisiuni ale lui
Gabriel Báthori, din 1608. Pe de altă parte, având în vedere că după moartea lui
Bocskay, monetăria Baia Mare revenea lui Rudolf al II-lea, care în 1607 şi 1608 emitea
aici din nou atât ducaţi de aur cât şi taleri (Huszár 1979 151-163) , iar pentru Gabriel
Báthory încep să se bată aici ducaţi şi taleri purtând marca monetăriei (N-B), abia
începând cu 1609 (Huszár 1995 76-84), am putea lua în considerare şi ipoteza ca cei doi
tripli groşi să fi fost emişi la Cluj. Singurele monetării unde au fost emişi tripli groşi,
Cercetările lui János Buza demonstrează că emisiunile de taleri ale lui Sigismund Báthori s-au
făcut, la Baia Mare, direct după modelul german, beneficiind de inovaţiile tehnologice aduse
monetăriei de către administraţia lui Rudolf al II-lea (Báthori 1991-1992 127-132).
22 Atât presa cu valţuri, cât şi personalul german al monetăriei au aliniat noile emisiuni
monetare atât din punct de vedere tehnologic, cât şi artistic, la standardele Imperiului
(Gündisch 1932 90-91).
21
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atât pentru Ştefan Bocskay, cât şi pentru Gabriel Báthory, fără a fi marcate cu marca
monetăriei, sunt cele de la Baia Mare şi Cluj Napoca, excluzând desigur pe cele
clandestine şi cele care au emis monedă fiduciară. Considerând, însă, multitudinea
emisiunilor clandestine ale epocii23, cât şi faptul că la Baia Mare s-a emis, totuşi,
monedă măruntă pentru Gabriel Báthori în 160824, vom fi rezervaţi în exprimarea unei
opţiuni concrete cu privire la monetăriile emitente în cazul celor doi tripli groşi.
În ceea ce priveşte modalitatea de pătrundere a monedelor transilvane în
sistemele şi fluxurile monetare locale ale oraşului Câmpulung, a fost menţionat deja
contextul politic şi militar determinat de campania din 1595 din Ţara Românească,
care-i implicau, de aceeaşi parte a baricadei atât pe Mihai Viteazul, cât şi pe Sigismund
Báthori şi care putea să determine pătrunderea directă pe piaţa locală a unor mijloace
monetare de valoare mare, proprii administraţiei principelui transilvan, cum ar fi talerii
bătuţi la Baia Mare în numele său. La finele campaniei din toamna anului 1595, care a
culminat cu victoriile de la Giurgiu şi Târgovişte, Sigismund Báthori personal trece prin
Câmpulung şi mai departe prin pasul Bran în drum spre Braşov, lăsându-l pe Bocskay,
care la momentul respectiv era comandantul garnizoanei Oradiei, să readucă oştirea în
Transilvania (Sălăgean 2006 23). Relaţiile comerciale ale Câmpulungului cu Braşovul
şi implicit din toată regiunea de contact a celor două Ţări Române încep să reintre în
fluxul normal abia după ce Ştefan Bocskay, noul principe al Transilvaniei, încheie
tratatul de la Târgovişte din 5 august 1605 cu Radu Şerban, domnitorul Ţării
Româneşti. Principele Gabriel Báthory călătoreşte şi el dinspre Braşov, pe drumul
Branului, prin Câmpulung, spre Curtea de Argeş, unde la 21/31 mai 1608 încheie noul
tratat de alianţă cu Radu Şerban25. Noul context, favorabil legăturilor comerciale, se
confirmă şi prin apariţia în masa monetară locală a tripli groşilor transilvăneni,
emisiuni ale anilor 1607 şi 1608, cum sunt şi cele două monede din tezaur (nr. 23 şi 24).
Scurta perioadă de pace este întreruptă, însă, în decembrie 1610, prin reluarea
ostilităţilor cu Ţara Românească, de către Gabriel Báthory care, în ianuarie 1611, ocupă
oraşul Târgovişte (Toderaşcu 1988 180-181). Această campanie, recunoscută prin
cruzime şi prin atrocităţile săvârşite în zonele ocupate, este mai mult decât probabil şi
cauza care a determinat tezaurizarea monedelor descoperite în Scheii Câmpulungului.
Am identificat o serie întreagă de factori politici şi economici care
fundamentează pătrunderea şi preluarea în circuitele monetare locale a monedelor,
provenite din emisiuni transilvane, descoperite la Câmpulung. Pentru a urmări
impactul pe care aceste tipuri de emisiuni puteau să-l aibă la nivelul circulaţiei
monetare locale, vom sublinia diferenţa majoră între ponderea acestora în cadrul
tezaurului, respectiv 12,5% (Figura 1) şi ponderea redusă, de numai 1,2%, a numărului
de monede transilvănene în structura tezaurelor similare descoperite în Ţara
Românească (Murgescu 1996 150). Pe de altă parte, chiar şi pentru Transilvania,
ponderea emisiunilor monetare proprii în circulaţia monetară a fost apreciată la 10-11
% din numărul total de monede aflate în circulaţie în perioada 1571 – 1691 (Pap 2002
Triplii groşi transilvăneni erau preferaţi ca model în monetăriile clandestine deoarece,
preluând integral modelul polonez, puteau cu uşurinţă să fie integraţi în marile fluxuri monetare
şi comerciale care tranzitau Balcanii, între Europa şi Imperiul Otoman. Conform rezultatelor
cercetărilor centralizate de Darius Ejzenhart în lucrarea sa Herby i znaki mennicze na trojakach
polskich, Wroclaw, 2008, la capitolul XIX Fałszerstwa i naśladownictwa trojaków polskich ne
prezintă un model de triplu gros Ştefan Bocskai 1607, similar cu exemplarul din tezaurul de la
Câmpulung (nr. 23), bătut la Ragusa (Dubrovnik), în Croaţia (Ejzenhart 2008 70,72).
24 Gros de trei dinari emis în anii 1608 şi 1609, tipul 288 conform catalogului Huszár 1995 84.
25 Michael Weiss, judele Braşovului, prin tact şi diplomaţie, a sprijinit încheierea acestui tratat
în spiritul bunelor relaţii comerciale pe care braşovenii le aveau cu câmpulungenii, în special,
dar şi cu celelalte oraşe din Ţara Românească (Toderaşcu 1988 180).
23
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67). Putem trage, astfel, concluzia că tezaurul de la Câmpulung, prin structura sa,
subscrie caracteristicilor circulaţiei monetare specifice principatului Transilvaniei,
argument ce vine în sprijinirea ipotezelor noastre anterioare privind similitudinile
circulaţiei monetare din regiunea oraşului Câmpulung cu cele din Transilvania, ipoteze
formulate cu ocazia analizei numismatice a tezaurului de la Dragoslavele (Dumitrache,
Grecu 2014 158).
Analiza numismatică a monedelor din tezaur ne oferă foarte multe informaţii
despre mijloacele monetare utilizate de câmpulungeni sau de cei care tranzitau oraşul
şi regiunea în diverse scopuri. Aceste informaţii, însă, pentru a fi pe deplin concludente
cu privire la circulaţia monetară sau fluxurile monetare cu impact la nivel local, trebuie
coroborate cu date complementare despre natura şi amploarea proceselor comerciale
care implicau oraşul, date pe care le putem obţine prin intermediul izvoarelor scrise, al
mărturiilor documentare. Ne-am concentrat atenţia asupra a două produse locale ale
muscelenilor, ambele rezultate ale unei activităţi tradiţionale cu specific local:
apicultura. În mod constant, încă din secolul XV, mierea şi ceara se aflau printre
principalele mărfuri exportate de câmpulungeni pe piaţa Braşovului, aşa cum reiese din
cercetările efectuate de I. Bogdan26. Vlad Dracul vestea braşovenilor pe la 1438-1444 că
„iată v-am împlinit rugămintea şi am lăsat să umble slobod ceara”, iar în 1476 Vlad
Ţepeş continuă tradiţia: „de lucrul cerii am îngăduit domnia mea că să fie slobozi să
cumpere în toate locurile din ţara domniei mele, cum a fost şi mai înainte aşezământul
cel vechii”. La finele primei decade din secolul al XVI-lea, Câmpulungul se confirmă a fi
principalul centru de colectare al cerii din Ţara Românească: „ceară e destulă gata la
Câmpulung” scria Mihnea Vodă cel Rău braşovenilor, pe la 1508 – 1509, asigurându-i
că „oricâtă v-ar trebui domniei voastre şi ori pentru cât, domnia voastră să trimiteţi
oamenii la Câmpulung şi să încarce ceara” (Manolescu 1965 126). În ceea ce priveşte
mierea, aşa cum reiese din registrele vigesimale27 ale Braşovului, în anul 1548 este
menţionat Voicu din Câmpulung, ca singurul negustor muntean care aducea la Braşov
40 de poveri28 de miere (aproximativ 5400 kg). Tot Radu Manolescu ne oferă
informaţii foarte detaliate cu privire la preţurile acestor produse, din prima jumătate a
secolului al XVI-lea: un cântar de miere costa 75 de aspri, iar o povară aproximativ
200 de aspri29. Ceara era, însă, un produs mult mai căutat şi implicit mai scump, preţul
unui cântar de ceară curăţată (cera) fiind de 400 de aspri, iar al unei poveri, de 720 de
aspri. Este important de menţionat că ceara necurăţată (cera nigra) avea un preţ mult
mai mic, acesta variind foarte mult în funcţie de cantitatea de impurităţi a produsului.
Referitor la preţul cerii, informaţiile obţinute prin calcule pe baza vigesimei aplicate
Rezultatele cercetărilor efectuate de I. Bogdan şi publicate în Documente privitoare la
relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul şi cu Ţara Ungurescă au fost preluate şi
citate din Radu Manolescu Comerţul Ţării româneşti şi Moldovei cu Braşovul (secolele XIVXVI.
27În registrele de vigesimă se înregistrau taxele vamale aplicate comercianţilor care desfăceau
mărfuri pe piaţa Braşovului, atât pentru import, cât şi pentru export (1/25 din valoarea
comercială a mărfurilor).
28 Povara (pondus) = încărcătura medie a unui cal (pondus equi). Conform aprecierilor
efectuate de Radu Manolescu, o povară medie este echivalentă cu 2,27 cântare transilvane.
Având în vedere că greutatea unui cântar sau majă din Transilvania varia între 58,929 şi 59,864
kg, greutatea unei poveri poate fi aproximată la 135 kg (Manolescu 1965 305).
29 Preţul cu ridicata al unui kg de miere câmpulungeană putea varia, la Braşov, conform
registrelor vigesimale, între 1,2 şi 1,3 aspri, iar preţul cu amănuntul, la Cluj, ajungea până la 4 5 aspri, echivalentul veniturilor zilnice ale unui zilier la munca câmpului sau a unei calfe de
meşteşugar (Goldenberg 1958 359,364).
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valorii de impunere a bunurilor în vamă, conform registrelor vigesimale, sunt
confirmate de Radu Manolescu, citând şi alte surse documentare care indică preţul în
mod direct: Rădilă din Câmpulung „a adus ½ cântar de ceară de 4 florini”30 (Manolescu
1965 127). Valoarea totală a monedelor din tezaur, aşa cum reiese din Tabelul 1, este de
372 aspri, valoare comparabilă cu preţul unui cântar de ceară curăţată (59,4 Kg) sau
cinci cântare de miere (297 Kg). Pentru ambele situaţii, luând în calcul chiar şi
deprecierea asprului31, anasamblul monetar, prin valoarea sa, poate fi asociat în mod
direct tranzacţiilor comerciale şi implicit fluxurilor comerciale regionale specifice zonei
de contact a Ţării Româneşti cu Transilvania. Prin structura sa neomogenă, fiind
alcătuit din monede de provenienţă şi valoare diversă, tezaurul poate la fel de bine să
fie asociat şi circulaţiei monetare specifică pieţei locale a oraşului Câmpulung şi zonelor
adiacente. Nu în ultimul rând, prin analiza lotului de monedă polono-lituaniană din
structura tezaurului, am demonstrat că acesta poate fi asociat şi fluxului argintului din
Europa centrală către Imperiul Otoman, flux în cadrul căruia Ţările Române aveau mai
mult un rol de legătură, situându-se, ele însele, în poziţia de zonă de contact ale celor
trei mari sisteme economice şi monetare: cel al Uniunii polono-lituaniene, al
Imperiului Romano-German şi cel al Imperiului Otoman (Murgescu 1996 271). În acest
context, trebuie menţionată şi analizată ca atare lipsa monedei otomane din structura
tezaurului, cu atât mai mult cu cât acest aspect devine o caracteristică comună pentru
toate tezaurele de secol XV - XVII descoperite în regiunea Câmpulung (Smaranda,
Trîmbaciu 1981 343-348, anexele I-III). Lipsa monedelor otomane din tezaur ar putea
fi aleatoare, însă considerând similitudinea acestui aspect la nivelul tuturor tezaurelor
din regiune, încheiate după 158032, putem atribui absenţa acestora, mai degrabă, crizei
monetare care lovea Imperiul Otoman la finele secolului al XVI-lea şi implicit
devalorizării semnificative a asprului. Asprul suferă o devalorizare masivă în perioada
1584 – 1586, fiindu-i diminuat atât conţinutul intrinsec de argint (redus la 44%, de la
90% - anterior anului 1566), cât şi raportul de schimb – redus la jumătate faţă de
monedele de aur şi cu un sfert faţă de valoarea altor monede de argint care şi ele erau
afectate de inflaţie33. Poarta a încercat o stabilizare în perioada 1588-1589, însă,
procesul de inflaţie a continuat, asprul intrând în declin accentuat în circulaţia
monetară reală, chiar dacă rămâne monedă de cont a Imperiului Otoman pentru încă
un secol (Murgescu 1996 75-76). În aceste condiţii, atât populaţia, cât şi comercianţii
preferau să utilizeze pentru plăţile fiscale asprii, fiind moneda cea mai devalorizată şi să
păstreze pentru nevoi personale, tezaurizare sau negoţ moneda cu valoare stabilă,
cerută de regulă pe pieţele externe. Această stare de lucruri în circulaţia monetară reală
a oraşului Câmpulung şi a zonei sale de influenţă economică demonstrează, în mod
indirect şi asocierea la fluxul monetar dintre Ţara Românească şi Istambul, determinat
prevalent de considerente politice, respectiv plata haraciului către Imperiul otoman34,
decât de cele economice.

1 florin = 50 aspri.
Criza monetară care lovea Imperiul Otoman la finele secolului al XVI-lea a determinat o
davalorizare semnificativă a asprului de aproximativ 50% faţă de dinar (Murgescu 1996 63, 7576).
32 În afara tezaurului câmpulungean analizat în lucrarea de faţă, au mai fost descoperite tezaurul
de la Hârtieşti-Vultureşti încheiat în anul 1597 (Smaranda, Trîmbaciu 1981 346-348, anexa III)
şi tezaurul de la Dragoslavele încheiat în anul 1601 (Dumitrache, Grecu 2015 10-11, tabelul III).
33 Cursul de schimb al dinarului în aspri, înainte de 1580 era de 0,5, iar după 1580 creşte în
defavoarea asprului la 0,75 (Murgescu 1996 63).
34 Ponderea emisiunilor otomane în plata haraciului de către Ţara Românească, până la nivelul
anului 1589, pentru care avem date, nu a scăzut sub 93,8% (Murgescu 1996 72).
30
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În concluzie, la finele secolului al XV-lea, începutul secolului al XVII-lea,
întâlnim în regiunea oraşului Câmpulung o interferenţă a fluxurilor monetare locale şi
a celor regionale, determinate de legătura istorică, tradiţională cu Braşovul, pe de o
parte, dar şi cu marile fluxuri monetare legate de mecanismele comerciale ce legau
Europa centrală de Ţara Românească, prin intermediul Transilvaniei şi fluxul monetar
care lega Ţara Românească de Imperiul Otoman, pe de altă parte. Din punct de vedere
al monetarizării proceselor economice şi fiscale, putem identifica următoarele aspecte:




Principalele intrări de masă monetară se asociază marelui flux al argintului din
Europa centrală spre Imperiul Otoman, fiind intrări atât motivate politic, în
cazul subvenţiilor de război acordate de Imperiul Romano-German, Ţării
Româneşti, cât şi asociate mecanismelor comerciale de import-export, în cazul
emisiunilor de monedă poloneză şi transilvană.
Emisiunile monetare otomane, deşi prezente ca intrări în fluxurile monetare
locale şi regionale, este posibil să fi fost, în cea mai mare parte, resorbite, ieşind
din sistemul monetar local prin intermediul fiscalităţii.

În contextul în care, în secolul al XVI-lea, circulaţia monetară şi implicit a
metalelor preţioase devine prima formă de manifestare a unei economii cu adevărat
mondiale, diversitatea provincială oferă, ca şi în cazul oraşului Câmpulung, noi aspecte
transculturale. Existenţa unui tezaur la zona de contact a celor trei mari sisteme
monetare: cel al Uniunii polono-lituaniene, Imperiului Romano-German şi Imperiului
Otoman ne-a oferit oportunitatea de a scoate în evidenţă aceste aspecte locale şi
regionale, confirmând afirmaţia: „Într-o astfel de zonă de contact varietatea situaţiilor
este firească, iar eventuala uniformitate excepţia care necesită investigaţii
suplimentare” (Murgescu 1996 15).
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UN DEPOZIT DE FALSURI DUPĂ MONEDE POLONEZE ŞI
MAGHIARE DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVII-LEA
DESCOPERIT LA ORADEA
Corina Toma*
Abstract
This paper presents a hoard of Polish and Hungarian counterfeit coins
discovered in 1960 in the vicinity of the Oradea fortress. Based on the coins
kept in the MTCO’s numismatic collection, the deposit consists of 1,900
counterfeit Polish coins (półtorak) and another 11 counterfeit Hungarian
denarii, both original coins - prototypes - being issued in the first half of the
XVIIth century. Alongside these low-quality counterfeit coins with random and
meaningless inscriptions, there is also a counterfeit Hungarian denar, which
bears the royal title of Ferdinand Ist Habsburg, the mark of the Kremnica mint
and the year 1562. All these counterfeit coins were made up of copper, some
bearing traces of a whitening process through tinning (applying a thin layer of
tin on the surface of the coin, which gave the counterfeit a light gray tint,
imitating silver). Seven pairs of dies were used in the minting process for the
półtorak and another three pairs for the Hungarian denarii.
Keywords: hoard, counterfeit coins, Polish poltoraks, Hungarian denars, first
half of the seventeenth century.

În colecţia numismatică a muzeului orădean se păstrează un depozit de falsuri
monetare descoperit în anul 1960, cu ocazia lucrărilor de canalizare efectuate în zona
colegiului „E. Gojdu”, loc amplasat la câteva sute de metri în direcţia nord-vest de
cetatea Oradea. Monedele au intrat în colecţie în trei loturi distincte: 75 de piese au fost
inventariate în anul 1973, o piesă a fost donată în anul 1975 şi un număr neprecizat de
monede au fost transferate în anul 1982 din colecţia colegiului amintit1. Conform
monedelor păstrate în colecţia MŢCO, depozitul însumează 1900 de falsuri după
monedele poloneze de tip poltura (półtorak, Dreipölker) emise de regele Sigismund al
III-lea Vasa şi falsuri după denarii maghiari bătuți, cu o singură excepție2, în prima
jumătate a secolului al XVII-lea.
Ștanţe folosite la baterea polturilor
Baterea polturilor poloneze ale lui Sigismund al III-lea Vasa a început în anul
1614, în atelierele din Cracovia şi Bydgoszcz (Bromberg), și a continuat până în ianuarie
1627, când regele, în încercarea de a pune capăt deprecierii monetare şi inflaţiei, a sistat
baterea monedei mărunte. De-a lungul perioadei în care au fost bătute, polturile au
cunoscut variaţii metrologice, ordonanţele monetare din anii 1614, 1619 şi 1623 ducând
Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. E-mail: corinatoma00@yahoo.com
MŢCO, inv. 58, 714, 1116. În iulie 2014, la numărul de inventar 1116 am găsit 1834 de monede.
O altă monedă a ajuns accidental, datorită condiţiilor improprii de conservare, în structura altui
tezaur păstrat în colecția muzeului (inv. 13/155).
2 Între monedele transferate în anul 1982 se află un fals după un denar maghiar ce poartă
numele regelui Ferdinand I de Habsburg (1526-1564).
*
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la o devalorizare treptată a monedelor prin scăderea cantităţii de argint conţinute şi a
greutăţii (Gumowski 1960 45, 210; Mikołajczyk 1988 63-64, 68-69).
Analiza celor 1891 de exemplare lizibile avute la dispoziţie3 a dus la identificarea
a cinci ştanţe de avers şi a şase ştanţe de revers. Toate aceste ştanţe prezintă abateri
grave în ceea ce priveşte redarea înscrisurilor monetare şi a desenului. Legendele
monetare devin înşiruiri de litere şi semne grafice lipsite de sens, fapt ce indică un
gravor analfabet, care a copiat mecanic textul oficial: SIGIS.3.D.G(3)REX.P.M.D.L
/ MONE.NO-REX.POLO. La fel se întâmplă şi cu înscrisurile din câmpul monetar al
reversului unde ultimele două cifre ale milesimului şi semnul valorii nominalului (a 24
parte dintr-un taler) devin ilizibile. Abaterile faţă de emisiunile monetare originale sunt
evidente şi în ceea ce priveşte desenul. În linii generale, se păstrează imaginea scutului
scartelat pe avers, timbrat de blazonul familiei Vasa, şi a globului cruciger pe revers,
însă mobilele heraldice din scut devin simple desene, amplasate uneori greşit, sau sunt
înlocuite cu imagini incerte. Marca monetară a trezorierului Nikolaus Daniłłowicz ( ),
ce întrerupe legenda reversului, este redată schematic, redusă fiind la cele două
elemente caracteristice: semiluna şi săgeata. Cifra de valoare integrată în legenda
aversului, ce face referire la cele 3 jumătăți de groș echivalente, devine indescifrabilă.
Singurul indiciu pentru identificarea monedei care a servit drept prototip îl
reprezintă reversul. Aici apar milesimul şi semnul monetar al trezorierului şi se pot
observa, pe emisiunile monetare oficiale, mici diferenţe stilistice în redarea globului
cruciger. Redarea în stânga sau în dreapta globului cruciger a cifrei 3 în oglindă şi
elementele blazonului Sas al trezorierului Nikolaus Daniłłowicz sunt repere care ne
determină să presupunem că prototipul acestor falsuri ar putea fi emisiunea anului
1623. Alegerea ca prototip a unei polturi bătute în acest an se datorează, probabil,
cantităţii mari în care a fost bătută această emisiune monetară (Mikołajczyk 1988 72)4,
fapt reflectat şi de compoziţia tezaurelor transilvane, unde emisiunile de Bromberg din
1623 deţin ponderea cea mai mare (26,87%).

Ponderea pe ani de emitere a polturilor poloneze în tezaurele transilvane din secolul al
XVII-lea5

Două exemplare sunt bătute greşit pe o singură faţă cu ştanţa de avers A1, respectiv cu ştanţa
de revers R1 (inv. 1116/1525-1526), iar alte şapte monede au rămas neidentificate (inv. 58/75;
inv. 1116/832, 838, 981-982, 1107, 1113).
4 Numărul polturilor bătute în monetăria din Bromberg a fost estimat la următoarele cifre: 1623
– 312.578.157; 1624 – 214.082.086; 1625 – 154.190.082; 1626 – 55.333.440; 1627 – 26.779.334.
5 Analiza statistică a inclus tezaurele descoperite la: Zalău - str. Lenin, Cluj-Napoca – str.
Cireşilor, Zalău – Str. Petöfi, Iacobeni, Solocma, Mălâncrav, Dedrad, Zalău, Huedin, Aghireş,
3
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Revenind la ştanţele monetare identificate, semnalăm formarea prin
combinarea celor cinci ştanţe pentru avers (A1-A5) cu cele şase ştanţe pentru revers
(R1-R6) a şapte perechi de ştanţe, fiecare pereche fiind reprezentată printr-un număr
variat de monede6:
1. Perechea de ştanţe A1-R17:
Av1:
Scut scartelat, în cartierele 2 şi 3 o acvilă cu aripile ridicate și corpul plin.
Rv1:
În câmp - , în interiorul globului

.

2. Perechea de ştanţe A2-R28:
Av2:
Scut scartelat, în cartierele 2 şi 3 o acvilă cu aripile ridicate, conturând linia
corpului.
Rv2:
În câmp

- , în interiorul globului

.

3. Perechea de ştanţe A2-R39:
Av2:
Scut scartelat, în cartierele 2 şi 3 o acvilă cu aripile ridicate, conturând linia
corpului.

Suatu, Feisa, Buzd, Sălăjeni, Zalău IV, Visuia, Verveghiu, Răscruci, Mihai Viteazul, Sadu, Aţel,
Mineu, Vârşolţ II, Tăşnad, Aghireş, Ghighişeni, Chilieni, Boholt, Blaj II, Blaj I, Arduzel, Târşolţ,
Răteşti, Zalău III, Răscruci, Petrindu, Marghita I, Călanu Mic, Chijic, Terebeşti, Chişcău, AlbaIulia – Schit, Borşa, Târgu-Mureş, Zlatna, Oroiu și Alba-Iulia – str. Moţilor.
6 Redarea grafică a legendelor monetare a fost realizată de Oana Georgescu (MȚCO).
7 Perechii de ştanţe A1R1 îi revin 924 de monede, reprezentând 48,86% din totalul falsurilor
analizate: inv. 714; inv. 58/1-14, 16-32, 34-36; inv. 1116/1-231, 238, 242-374, 729-781, 835, 837,
839, 870-874, 880-926, 984-1046, 1111, 1114-1324, 1505, 1525, 1528-1664, 1828-1829.
8 Au fost identificate 131 monede (6,92%): inv. 58/63-73; inv. 1116/375-428, 815-819, 834, 954964, 1101-1106, 1325-1350, 1520-1521, 1666-1680.
9 Au fost identificate 37 monede (1,95%): inv. 58/62; inv. 1116/429-440, 812-814, 836, 979-980,
1098-1100, 1108, 1360-1366, 1524, 1681-1686.
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Rv3:
În câmp - , în interiorul globului

.

4. Perechea de ştanţe A1-R410:
Av1:
Scut scartelat, în cartierele 2 şi 3 o acvilă cu aripile ridicate și corpul plin.
Rv4:
În câmp - , în interiorul globului

.

5. Perechea de ştanţe A3-R411:
Av3:
Scut scartelat, în cartierele 1 şi 4 o acvilă cu aripile ridicate, corpul o linie
şerpuită.
Rv4:
În câmp - , în interiorul globului

.

6. Perechea de ştanţe A4-R512:
A4:
Scut scartelat, în cartierele 2 şi 3 o acvilă cu aripile scurtate, corpul masiv.
R5:
În câmp:

- , în interiorul globului

10

.

Au fost identificate 29 monede (1,53%): inv. 58/15, 33; inv. 1116/232- 237, 239-241, 828- 831,
866-869, 983, 1112, 1351-1356, 1665, 1827.
11 Au fost identificate 105 monede (5,55%): inv. 58/57-59; inv. 1116/441-475, 807-811, 833, 965970, 1092-1097, 1357-1359, 1501-1504, 1506-1519, 1687-1713, 1836.
12 Au fost identificate 573 monede (30,30%): inv. 58/37-56; inv. 1116/476-728, 782-806, 927953, 1047-1083, 1393-1500, 1522-1523, 1714-1814.
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7. Perechea de ştanţe A5-R613:
A5:
Scut scartelat, în cartierele 1 şi 4 o acvilă cu aripile ridicate, corpul masiv, gâtul
prelung.
R6:
În câmp:

- , în interiorul globului

.

În funcţie de grafia literelor, există posibilitatea grupării ştanţelor de avers în
două categorii distincte ce includ ştanţele A1 şi A2, respectiv A3 şi A4, ştanţa A5, cea
mai îndepărtată de original, rămânînd singulară. Ştanţele de revers sunt unite prin
prezenţa grupului MONE(TA).NO(VA), în diferite variante, abateri minore fiind
observate doar în cazul ştanţelor R5 şi R6. Toate aceste ştanţe au fost folosite, probabil,
în paralel, grafia legendelor nu indică o îndepărtare graduală de ceea originală, fiecare
având părţi sau litere corecte asociate cu părţi sau litere redate greşit. Cantitativ, cele
mai multe exemplare au fost bătute cu perechile de ştanţe A1-R1 şi A4-R5, iar cele mai
puţine aparţin ştanţelor A1-R4.
Ștanțele folosite pentru baterea denarilor și problema prototipului
Din depozitul descoperit la Oradea fac parte şi 11 falsuri după denarii maghiari
emişi în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Singurul reper pentru identificarea
relativă a prototipului îl reprezintă forma scutului despicat redat pe avers 14, scut
caracteristic denarilor emişi de regii Ungariei din familia de Habsburg: Matia al II-lea
(1608-1619), Ferdinand al II-lea (1619-1637) şi Ferdinand al III-lea (1637-1657)15.
Starea precară de conservare şi legenda monetară lipsită de sens ne privează de orice
criteriu de departajare între cei trei emitenţi, însă grafia înscrisurilor a permis
identificarea a două ştanţe pentru avers (A1-A2) şi a trei ştanţe pentru revers (R1-R3),
care prin asociere formează următoarele perechi:

1. Perechea de ştanţe A1-R116:
X

Av1:

Au fost identificate 92 monede (4,86%): inv. 58/60-61, 74; inv. 1116/971-978, 820-827, 840865, 1084-1091, 1110, 1367-1392, 1815-1826.
14 Iconografia denarilor este unitară: pe avers este redat scutul despicat ce prezintă în prima
secţiune fasciile Ungariei şi în secţiunea a doua crucea dublă, iar pe revers Madona cu pruncul
Isus în braţe.
15 Forma scutului, modul de redare al fasciilor şi prezenţa literei P în câmpul monetar al
aversului unuia dintre denari trimit spre denarii emişi Ferdinand al II-lea în monetăria din
Pozsony/Bratislava în anii 1623 şi 1624 (Huszár 1979 182-183/1207).
16 MȚCO, inv. 1116/875, 878, 1835.
13

157

https://biblioteca-digitala.ro

Corina Toma

Scutul despicat al Ungariei, în câmp X-X.
Rv1:
Madona cu pruncul Isus.

2. Perechea de ştanţe A1-R217:
X

Av1:

Scutul despicat al Ungariei, în câmp X-X.
XX

Rv2:

Madona cu pruncul Isus.

3. Perechea de ştanţe A2-R318:
Av2:

X

Scutul despicat al Ungariei, în câmp P-X.
Rv3:

X

X

Madona cu pruncul Isus.

În lipsa unor elemente certe de identificare rămânem la ideea generală că
prototipul acestor falsuri l-a constituit denarul maghiar din prima jumătate a secolului
al XVII-lea. Un indiciu auxiliar, dar nesigur, îl reprezintă frecvenţa denarilor celor trei
emitenţi în circulaţia monetară transilvană. Urmărind structura tezaurelor, prima
semnalare a denarilor emişi cu numele regelui habsburg Matia al II-lea apare în
tezaurul de la Vad ascuns în preajma anului 1611 (Chirilă, Socolan 1971 21-43). După
această dată, ponderea denarilor lui Matia al II-lea fluctuează de la prezenţa în 28,03%
din tezaurele deceniului trei, cu o medie de 8 monede/tezaur, la 13,88% şi o medie de
2,5 monede pentru deceniul patru, atingând maximul prin prezenţa în 50% din
tezaurele deceniului cinci, cu o medie de 10 monede/tezaur19. Denarii emişi de
Ferdinand al II-lea sunt semnalaţi cu întârziere, o primă apariție fiind sesizată în
depozitul de monede maghiare ascuns la Giriş în preajma anului 1626 (Chirilă, Dănilă
1965 631-632). Prezenţa lor este sporadică pe parcursul deceniilor trei şi patru, o
MȚCO, inv. 1116/876-877, 1109, 1831-1834).
MȚCO, inv. 1116/879.
19 Calculul care a totalizat 76 de monede a fost făcut pe baza tezaurelor de la Vad, Şieu, Giriş,
Cluj-Napoca– str. Cireşilor, Iacobeni, Dedrad, Huedin, Buzd, Sălăjeni, Verveghiu, Răscruci,
Mihai Viteazul, Sadu, Ghighişeni, Chilieni, Boholt, Blaj I, Călanu Târgu-Mureş și Oroiu.
17

18
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frecvență ușor crescută, dar redusă cantitativ, fiind observată în tezaurele din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea20. Denarii lui Ferdinand al III-lea au o apariție
episodică în tezaurele transilvane, ei fiind semnalaţi în deceniul al cincilea, alături de
cei ai antecesorilor săi, însă numărul acestora este mult mai scăzut21. Prezenţa redusă în
tezaure a denarilor maghiari emişi în prima jumătate a secolului al XVII-lea se
datorează, în parte, devalorizării treptate a monedei maghiare prin scăderea purităţii
metalului, depreciere care va culmina, conform legislaţiei monetare, între anii 16221625 (Huszár 1975 33-34; Huszár 1979 14-15).
O emisiune aparte este denarul bătut cu numele lui Ferdinand I de Habsburg,
milesimul 1562 şi siglele monetăriei din Körmöcbánya (Kremnica)22. Moneda în
totalitate din cupru, fără urme de albire, redă corect, dar cu litere inegale şi poziţionate
uşor dezordonat, inscripţia monetară FERDINAND.D.G[...]VNG-1562 /
PATRONA-[...]NGA[...]. Deşi bine realizat, acest denar nu reprezintă o emisiune
oficială din metal comun, ci un fals după denarii maghiari ai regelui Ferdinand I.
Legenda de pe avers ce redă titulatura regală a lui Ferdinand I şi milesimul ștanțat în
continuarea inscripţiei monetare trimit spre denarul Huszár 935 (Huszár 1979
143/935)23 a cărui batere este sistată în anul 1559, odată cu încoronarea oficială a
arhiducelui ca împărat romano-german. Din acest an, denarii maghiari vor purta şi
titulatura imperială: FER.D.G.E.RO.I.S.AV.GE.HV.B.R, milesimul fiind mutat în câmpul
monetar, deasupra scutului (Huszár 1979 143/936). Denarul din tezaur este un fals
diferit de precedentele prin înscrisurile monetare lizibile ce îl apropie de emisiunea
oficială, fapt ce ridică semne de întrebare cu privire la locul şi momentul falsificării24,
precum şi la persoana gravorului care a realizat ştanţele. Caracteristicile monedei
sugerează provenienţa ei dintr-un alt atelier sau cel puţin realizarea ei de către un alt
gravor mult mai experimentat, familiarizat cu baterea monedelor oficiale. Prezenţa
piesei alături de lotul compact de falsuri de proastă calitate realizate după prototipuri
mult mai târzii trădează îndeletnicirea persoanei care le-a ascuns, un bun mânuitor al
banilor ce urmărea plasarea acestor falsuri, de provenienţă posibil diferită, în circulaţia
monetară locală.
Atelierul şi perioada sa de funcţionare
Apariţia unor falsuri îndepărtate de original şi gruparea lor într-un lot compact
ce conține exemplare bătute cu aceeaşi pereche de ștanţe sau cu ştanţe încrucişate sunt
argumente în favoarea ipotezei producerii lor într-un atelier clandestin local, iniţiatorii

Vezi tezaurele de la Iacobeni, Dedrad, Verveghiu, Mihai Viteazul, Sadu, Ghighișeni, Blaj I,
Călanul Mic, Târgu Mureș și Oroiu, în total fiind identificate 47 de monede.
21 Vezi cele 10 exemplare din tezaurele de la Răscruci, Mihai Viteazul, Sadu și Boholt.
22 MŢCO, inv. 1116/1830.
23 Neconcordanţei cronologice i se adaugă şi forma atipică a scutului, scobit la mijloc pe ambele
laturi, formă nesemnalată de L. Huszár, dar cunoscută datorită, spre exemplu, denarilor din
tezaurul de la Satchinez, jud. Timiş (Şeptilici 2011 297-302).
24 Denarii maghiari bătuţi de Ferdinand I apar într-o serie de tezaure ascunse în deceniul trei al
secolului al XVII-lea, unde reprezintă cca. 50% din totalul monedei maghiare (Marghita II, Şieu,
Iacobeni). În deceniile patru şi cinci, numărul lor, conform tezaurelor publicate (Huedin,
Verveghiu, Mihai Viteazul), se reduce drastic. Ponderea scăzută în circulaţie a prototipului pe
parcursul deceniului patru ar putea fi un indiciu asupra caracterului fosil al falsului în
compoziţia depozitului de la Oradea.
20
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procesului fiind dificil de identificat25. Numărul mare de monede falsificate, gruparea
lor sub forma unui depozit şi marginile tăioase, purtând urmele decupării făcute cu
foarfeca, ne determină să presupunem că lotul a fost ascuns la puţină vreme după ce a
părăsit atelierul, monedele nefiind rulate în circulaţie. Proasta calitate a înscrisurilor şi
valoarea nominală mică a prototipurilor indică faptul că monedele erau destinate unor
necunoscători ai banilor implicaţi în tranzacţii comerciale mărunte de tipul celor
necesare susținerii unei gospodării.

Frecvenţa polturilor în tezaurele transilvane din secolul al XVII-lea

O întrebare spinoasă rămâne aceea a momentului realizării falsurilor, când
anume au fost ele produse? Un indiciu în acest sens este dat de perioada în care
prototipurile aveau o circulaţie intensă pe piaţa locală, abundenţa lor fiind propice
introducerii falsurilor în circulaţie. Datele privitoare la circulaţia polturii poloneze în
Transilvania sunt puţine (Pap, Winkler 1966 203-204, 206-207; Pap 2003 215-220;
Pap 2010 247)26. Analizând tezaurele monetare din secolul al XVII-lea27, din care am
exclus ipotetic unele loturi monetare cu o compoziţie incertă28, rezultă că o primă
atestare a acestor emisiuni poloneze o avem semnalată într-unul din tezaurele
descoperite la Zalău, lot format exclusiv din polturi poloneze bătute între anii 16221625 (Chirilă, Lakö 1970 65; Pap 1971 391-392). Acumularea în tezaure a polturilor
începe să crească semnificativ spre sfârşitul deceniului al treilea, pentru a atinge
punctul culminant în tezaurele îngropate în deceniile patru şi cinci29. După mijlocul
În general, literatura numismatică sugerează că activitatea ar fi iniţiată de comercianţi
(negustori, cămătari) sau de membri ai elitei societății (nobili sau patricieni) care au resurse
suficiente pentru a le produce și a le distribui.
26 Statistica prezentată în anul 1966, axată pe gruparea monedelor în funcţie de data emiterii
acestora, nu oferă rezultate concludente pentru perioada lor de pătrundere și ceea de maximă
circulație.
27 Tezaurele analizate sunt cele amintite la nota 5.
28 Primele polturi poloneze le întâlnim în tezaurele bihorene descoperite la Marghita şi Cristuri,
însă intervalul mare de timp dintre penultima şi ultima monedă, şi prezenţa lor într-un singur
exemplar, în cazul tezaurului de la Cristuri într-un lot de monede cu valoare mijlocie şi mare,
ne-a determinat să înlăturăm polturile poloneze din compoziţia celor două tezaure (Toma,
Lakatos 2009 104; Toma 2013 279-291).
29 E. Chirilă interpreta numărul mare al monedelor poloneze emise în anul 1623, în tezaurele
acumulate între 1627-1629, ca un indiciu pentru calculul perioadei necesare unei emisiuni
25
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secolului al XVII-lea numărul polturilor poloneze se diminuează vizibil, însă ele
continuă să apară în compoziţia loturilor monetare până în primele două decenii ale
secolului următor30.
Nr. tezaurel0r

Numărul/procentul polturilor

1614-1619

-

-

-

1620-1629

5

168

0,91 %

1630-1639

12

8921

48,36%

1640-1649

6

5509

29,86%

1650-1659

2

1108

6%

1660-1669

4

58

0,31%

1670-1679

4

600

3,25%

1680-1689

7

346

1,87%

1690-1699

7

1735

9,40%

Prezenţa numerică/procentuală a polturilor în tezaurele transilvane
din secolul al XVII-lea

Succinta analiză a prezenţei polturilor în tezaurele transilvane ne îndeamnă să
plasăm falsificarea monedelor la o dată mai îndepărtată de aceea a emiterii
prototipului, având în vedere faptul că pătrunderea intensă a polturilor în circulaţia
monetară locală se înregistrează abia spre sfârşitul deceniului trei. După cum sugerează
structura tezaurelor, circulaţia acestora se generalizează în deceniul patru, când ajung
să fie introduse de către principele Gheorghe Rákóczi I în monetăria transilvană (Velter
1994 60), ele continuând să circule în procente ridicate şi în deceniul următor. În
privinţa denarilor falşi a căror prototip rămâne incert, tezaurele transilvane indică, la
rândul lor, aceleaşi decenii pentru perioada de maximă circulaţie a denarilor celor trei
posibili emitenţi. În acest context, perioada de funcţionare a atelierului ar putea fi
plasată în acelaşi interval temporal, cu o predilecţie evidentă pentru deceniul al
patrulea.
În strânsă legătură cu circulaţia polturilor şi denarilor devalorizaţi este şi
problema evoluţiei preţurilor, ce poate fi privită atât ca o reflectare, cât şi ca o
consecinţă a pătrunderii intense în circulaţie a monedei depreciate. Studiind registrele
de tricesimă clujene şi având în vedere fluctuaţia valorii vamale pentru diverse grupuri
monetare pentru a ajunge, în cantitate maximă, din Polonia în Transilvania, socotind astfel că
este vorba de un interval de timp cuprins între 4 şi 6 ani (Chirilă, Lupu 1965 138).
30 Pentru prezenţa polturilor în tezaure din primele trei decenii ale secolului al XVIII-lea
amintim loturile de la: Văleni, Viile – Satu Mare, Alba-Iulia, Aruncuta, Căpeni, Teiuş și Ploscoş.
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de produse tranzitate, Fr. Pap a observat o creştere treptată a preţurilor nominale
calculate în bani de cont începând de la mijlocul deceniului doi, inflaţia atingând
punctul culminant în cursul anilor 1632-1635 (Pap 1971 241-242; Pap 1976 354-353;
Pap 1977 394-395)31. Saltul preţurilor produselor de pe piaţa locală din anii 1632-1635
coincide cu ponderea maximă a monedei depreciate în compoziţia tezaurelor,
alimentate de o piaţă monetară invadată de un volum mare de monedă mediocră.
Coroborând informaţiile privind efectivul monetar aflat în circulaţie, în special moneda
devalorizată, cu cele referitoare la fluctuaţia preţurilor produselor, ajungem la
concluzia manifestării virulente a crizei economice în Transilvania spre mijlocul
deceniului patru al secolului al XVII-lea32. Invadarea pieţei monetare de către moneda
poloneză inflaţionistă şi creşterea preţurilor sugerează un climat propice proliferării
falsurilor destinate populației sărace, victime cu predilecţie ale acestor valuri de
inflaţie.
Concluzii
Descoperirea depozitului de la Oradea indică faptul că falsificarea monedelor în
epocă era un fenomen frecvent aşa cum lasă să se întrevadă și compoziţia altor tezaure
monetare33. Numărul falsurilor era probabil mai mare dacă avem în vedere
posibilitatea ca o parte din ele să fi fost recunoscute ca atare şi excluse de la tezaurizare
sau faptul că exemplarele mai reuşite, mai bine conservate, au trecut neobservate de
către cei care au analizat compoziţia acestor loturi. Diversitatea ştanţelor folosite la
baterea falsurilor din depozit întăreşte ideea că ele au fost produse în număr mult mai
mare, însă, cel mai probabil, ele nu au supravieţuit. Realizate din cupru şi cositorite,
fără a respecta standardele de mărime, chiar dacă nu au fost uzate prin mânuirea pe
piaţă, falsurile sunt mult mai fragile decât monedele oficiale.
Calitatea proastă a falsificării şi mărimea grupului de monede sugerează faptul
că nu exista o foarte mare îngrijorare cu privire la introducerea lor pe piaţa monetară
locală, iniţiatorii fenomenului fiind atenţi, fără îndoială, la raportul dintre riscul la care
se expun şi profitul obţinut. Cantitativ, numărul monedelor păstrate se ridică la 1900
de polturi şi 12 denari maghiari, însă evaluarea acestor falsuri poate fi făcută doar
ipotetic. Conform informaţiilor privind ratele de schimb practicate pe teritoriul
Ungariei și adoptate de către istoricii sau numismaţii români pentru calculul valorii
tezaurelor transilvane din secolul al XVII-lea, polturile poloneze erau echivalate cu 22,5 denari maghiari, ceea ce oferă depozitului, în condiţiile în care monedele ar fi putut

Analiza are la bază cele 27 de registre de tricesimă clujene din anii 1599, 1602, 1610-1619,
1621-1623, 1625, 1630-1636 şi parţial 1637.
32 Având în vedere prototipurile presupuse, polturile din anul 1623 şi denarii lui Ferdinand al IIlea emişi la Pozsony (Bratislava) în anii 1623 şi 1624, există tentaţia fixării perioadei de realizare
a falsurilor în deceniul al treilea, în contextul fenomenului revoluţiei preţurilor semnalat în
Europa centrală, ale cărei manifestări acute sunt înregistrate în acest deceniu. Fenomenul
cuprinde şi Transilvania, fapt dovedit de politica economică a principelui G. Bethlen, dar se pare
că punctul de maximă intensitate este atins abia în deceniul următor. Fr. Pap atrage atenţia că
acestă creştere puternică a preţurilor corespunde monetar domniei principelui Gheorghe
Rákóczi, ea fiind mult întârziată faţă de fenomenul central european (Pap 2006 132-133).
33 Polturi falsificate sunt amintite în tezaurele descoperite la Aghireş (Chirilă, Lucăcel 1965 40),
Răscruci (Angel 1967 395), Mineu (Chirilă, Lucăcel 1970 56), Vârşolţ (Chirilă, Lakö 1978 122),
Huedin (Pap, Şteiu 1981 352), Verveghiu (Chirilă, Bajusz 1987 220).
31
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fi introduse în circulaţie, o valoare ipotetică de 3.812-4.762 de denari sau 23,82-29,76
de taleri34.

34 Pe baza documentelor contabile din arhiva oraşului Nagykörös, s-a stabilit că valoarea de
schimb a talerului între anul 1634 şi a doua jumătate a deceniului şapte, în teritoriile maghiare
ocupate de turci, se menţine relativ constant la 160 de denari (Buza 1977 75, 80, 82-83). În
teritoriile din Ungaria Superioară cursul de schimb al talerului era mai mare, ajungând la 180 de
denari. Din punctul de vedere al lui A. T. Horváth, pentru perioada amintită nu existau diferenţe
de curs între cele două teritorii, la scara întregii Ungarii raportul oscilând între 120-180 de
denari pentru un taler (Horváth 1962 35-43).
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Cercetări numismatice, XVII, Bucureşti, 2011, p. 171 - 177

UN JETON DE GLĂJĂRIE
Dorel Bălăiţă

Zusammenfassung
Der Autor beschreibt in dieser Arbeit anhand der einzigen, heute noch
existierenden Wert-Marke von Ciobănuş die Geschichte eines ganzen
Industriezweigs, die der Glashütten und Glasherstellung in Rumänien. Gute
Voraussetzungen im Lande waren natürlich das Vorhandensein des
Grundmaterials für die Glasherstellung, der Quarzsand und riesige, hundert
Jahre alte Wälder, Kohlevorkommen und später das Erdgas, welche das
Heizmaterial zur Herstellung lieferten. Wahrscheinlich schon vor dem XV
Jahrhundert entstanden in den großen Tälern der Karpaten, in allen
Landesteilen, Siebenbürgen, Walachei und Moldau, wie auch im Banat, der
Bukowina und Bessarabien Zentren für die Glasherstellung. Viele haben, aus
verschiedenen Gründen die Zeit nicht überdauert. Bekannt sind uns heute
noch, besonders die in den 20-iger Jahren gegründeten Glaszentren wie Turda,
Mediaş, Râşnov, Azuga um nur einige davon zu nennen. Nach einer Statistik
von 1937 gab es in Rumänien zu der Zeit in der Glasindustrie 39 Fabriken. Den
Autor interessiert im Einzelnen aber die Glasfabrik von Ciobănuş in welcher die
beschriebene Marke ausgegeben und verwendet wurde. Diese existierte über
hundert Jahre (1810-1917), gegründet auf Veranlassung des hier große
Länderein- und Wälder besitzenden Costache Ghika-Comăneşti. Es wurden aus
dem Ausland Facharbeiter ins Land gebracht, besonders aus Böhmen, die
wenigsten Arbeiter in diesem Betrieb waren Ansässige aus der Umgebung. Der
Autor
erwähnt
Literatur-Quellen
in
welchen
die
miserablen
Arbeitsbedingungen beschrieben werden. Anzuneh men ist dass es neben
dieser uns heute noch bekannten Marke auch solche mit anderen Nominalen
gegeben hat. Die Verwendung solcher Marken ist uns bekannt und diese
unterscheidet sich bestimmt nicht von den anderen: Auszahlung des Lohnes
wenn auch manchmal nur teilweise, die Möglichkeit damit in der „Kantine“
einzukaufen, wenn gleich wir uns unter diesem Begriff nicht eine Kantine im
heutigen Sinne vorstellen sollen. Es war dies ein Basar in welchem der Besitzer
solcher Marken bevorzugt die für das tägliche Leben notwendigen Artikel wie:
Lebensmittel, Kleidung, Werkzeuge und vieles mehr, einkaufen konnte. Es
bleibt zu hoffen dass in Zukunft noch Marken mit anderen Nominalen
auftauchen werden.
Schlüsselwörter: Wert-Marke, Glasfabrik, Glashütten, Ciobănuş, Asău,
Comăneşti

Martori ignoraţi ai istoriei, jetoanele sunt documente exonumismatice care aduc
mărturii despre entităţi comerciale care, de cele mai multe ori, au dispărut din viaţa
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economică a României, dar care au marcat destine umane sau au contribuit la
dezvoltarea unor localităţi.
Jetonul pe care vi-l prezentăm este încadrat în catalogul Schäffer (Schäffer 2012
220) la “Emisiuni nelocalizate”, cod EN-136, necunoscându-se zona unde a funcţionat
fabrica de geamuri emitentă. Piesa, singura cunoscută deocamdată, se află în colecţia
Muzeului “Maria şi dr. George Severeanu” din Bucureşti.
Jetonul are formă pătrată cu latura de 22 mm, având colţurile rotunjite, şi este
din zinc1. Inscripţiile sunt următoarele: pe avers, într-un chenar perlat exterior pe cinci
rânduri: CANTINA/ FABRICEI/ GEAMURI/ M.A.W.&Cie/CIOBĂNUŞI. Sub
aceasta inscripţie este consemnat, cu caractere foarte mici, numele gravorului
jetonului: M. CARNIOL FIUL. Pe revers este trecută într-un chenar liniar exterior
valoarea nominală: 2/LEI.

Jetonul Cantina Fabricei de Geamuri M.A.W.&C ie Ciobănuşi (scara 2:1)

În România primele glăjării2 se pare că au apărut în Transilvania, în judeţul
Sibiu, la Tălmaciu, în 1614 (Lazăr 2006 228) şi Porumbacu de Sus (judeţul Sibiu), încă
din “primii ani ai deceniului trei al secolului XVII, cel mai târziu la 1621-22” (Lazăr
2006 226). La Porumbacu de Sus, principele Gabriel Bethlen (1613-1629) a poruncit în
1625-26 să fie aduşi meşteri sticlari veneţieni de pe insula Murano pentru a fabrica pe
lângă sticla obişnuită şi cristal (Lazăr 2006 225).
Inventarul domeniului Comana din 1633 indica existenţa, în apropierea
localității, a unei hute de sticlă dotate cu o “moară de măcinat piatră, cu două săgeţi cu
fier de şteamp în cap şi cu cerc de fier fiecare, două site şi un ciur” (Lazăr 2006 223).
În jurul anului 1637 şi la Râşnov era în funcţiune o glăjărie (Lazăr 2006 227).
La sud de Carpaţii Meridionali prima fabrică de sticlă, cunoscută din
documente, s-a înfiinţat în timpul domniei lui Matei Basarab pe la 16443 lângă
Târgovişte, şi era numită “glăjărie” (Univers Ingineresc nr. 5/2007, Gheorghe ManoleaIstoria sticlei).
În 1718 apare huta de la Cârţişoara care producea la comanda “farfurii (ochiuri)
de sticlă veche și măruntă” (Lazăr 2006 222).
Documentele scrise atestă existenţa unei fabrici de sticlă din 1727 în localitatea
Beliu, lângă Ineu, construită de Episcopia Romano-catolică (Gusti et alii 1940 923). În
1740, domnitorul Moldovei, Grigore Ghica a dat un hrisov pentru înfiinţarea unei
fabrici de sticlă în satul Călugăra din ţinutul Romanului. În 1770 este atestată
Existenţa acestui jeton a fost semnalată prima dată în BSNR (Ocheşeanu et alii 1986-1991).
În secolul al XIX-lea românii au folosit pentru topitoriile de sticlă expresia “glăjărie” sau “hută
de sticlă”, denumire care provine din limba germană, de la cuvântul “glashütte” -compus din doi
termeni: “glas”-sticlă şi “hütte”-uzină (metalurgică) sau topitorie (Lazăr 2006 217).
3 Nicolae Iorga susţine că prima fabrică de sticlă este posibil să dateze de pe vremea unui
înaintaş a lui Matei Basarab deoarece „la 1621 sunt sticlari în Târgovişte”(Iorga 1927 163).
1

2
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documentar o suflătorie de sticlă la Voievozi–județul Bihor, iar la 1790 ia fiinţă fabrica
de sticlă de la Huta-Sinteu – județul Bihor. În secolul al XIX-lea s-au construit
numeroase fabrici de sticlă. Cele mai multe au fost ridicate în Transilvania, unde
existenţa gazului metan asigura combustibilul necesar pentru cuptoarele de topit sticlă.
În 1801 se construieşte fabrica de la Poiana Codrului (Maramureş), în 1804 la Tomeşti
(Banat), în 1830 o altă fabrică la Avrig. În anul 1830 Alecu Aslan, venit de la Rucăr, a
înfiinţat o fabrică de sticlă la Azuga, cunoscută în epocă sub numele de „Glăjeria lui
Aslan”. După ce a lucrat doi ani la montarea ei, aducând sticlari din Bohemia, cărora lea făcut vreo 30 de barăci din lemn pentru locuit şi după ce a adunat multă materie
primă, nisip de siliciu, lut pentru oale de topit furnizat de râşnoveni, pe care îi plătea cu
„sare de Telega“, a produs sticlă suflată, sticlă colorată şi geamuri.
În 1840, la 20 km de Aleşd, pe moşia austriacului Amon apare vestita fabrică
Pădurea Neagră (Lazăr 2006 225).
În 1879 Grunfeld a ridicat o fabrică de sticlă aflată între văile Prahoviţa şi
Azuga. Produsele fabricate de cei 250 de sticlari din Bohemia erau foarte renumite pe
piaţă. In jurul anului 1907 existau două fabrici de geamuri la Lespezi (în fostul judeţ
Baia) şi Bacău, precum şi şapte fabrici de sticlărie şi una de oglinzi la Focşani. La
început materia primă se importa parţial din Germania şi Cehoslovacia. Producţia de
sticlă în 1907 a fost de 1243 t geamuri şi 759 tone sticlă diferită. Numărul lucratorilor
era de 1200, din care doar 450 erau români (Gusti et alii 1940 923).
Conform statisticilor din 1919, în industria geamurilor, a sticlei scobite şi a
oglinzilor activau 16 intreprinderi cu un capital investit de peste 16 milioane lei şi o
producţie obţinută în valoare de circa 43 milioane lei.
În 1921 se înfiinţează „prima fabrică de sticlă cu gaz metan” la Mediaş, cea mai
mare din ţară la acea vreme. După şapte ani, această fabrică introduce metoda
Fourcault (a tragerii în foi) pentru fabricarea geamurilor de 7 mm grosime. În 1922
apare o fabrică de sticlărie la Turda, având producţia orientată pe sticlărie casnică şi
farmaceutică. În 1923, la Mediaş ia fiinţă “Vitrometan SA”. În 1926 la Diciosânmartin
se înfiinţează „Fabrica de sticlărie ardeleană” cu o capacitate de 7000 tone/an geamuri
simple şi 8000 tone/an butelii simple, iar în 1929 „Fabrica de sticlă turnată şi presată”.
Statisticile oficiale consemnează că în 1937 industria sticlei număra 39 fabrici:
19 fabrici în vechiul Regat şi 13 fabrici în Transilvania, 3 în Banat şi câte 2 în Bucovina
şi Basarabia (Gusti et alii 1940 923). În industria sticlei erau consemnaţi în acel an
circa 5600 lucrători, iar producţia se ridica la peste 589 milioane lei.
Localitatea Ciobănuş, (Ciobănuşi sau Ciobănuşul) aparţine în prezent de
comuna Asău4, judeţul Bacău şi este situată în nord-vestul depresiunii Dărmăneşti, la
confluenţa râurilor Ciobănuş cu Trotuş, la 6 km vest de satul Asău. Aici a funcţionat,
mai bine de 100 de ani, între 1810-1917, fabrica de geamuri M.A.W.&Cie, emitenta
jetonului în discuţie. Ideea înfiinţării acesteia se pare că i-a venit boierului Costachi
Ghika-Comăneşti5 care avea în zonă exploatări de lemn, cărbune şi păcură.
La sfârşitul secolului XIX satul Ciobănuş făcea parte, alături de satele Comăneşti, Lăloia, Asău,
Lunca-Asău, Straja şi Supan, din comuna Comăneşti. În anul 1908 ia fiinţă comuna Asău, având
în componenţa sa satele: Apa-Asău, Păltiniş, Straja, Lunca şi Ciobănuş.
5 Marea familie Ghika – Comăneşti aparţine unei ilustre case princiare care, prin cei zece
voievozi ai săi în Moldova şi Ţara Românească în cele 25 de domnii, a guvernat destinele celor
două ţări româneşti timp de 75 ani. Provenind din comunitatea românilor macedoni, ei au ajuns
prin merite personale în înalte funcţii în Imperiul Otoman, Moldova şi Ţara Românească. S-au
afişat ca apărători ai integrităţii teritoriale şi ai autonomiei Principatelor, ca reformatori ai
structurii sociale şi în egală măsură ca promotori ai dezvoltării culturale şi istorice. Opt mari
personalităţi având legături directe de sânge cu domnitorii mai sus amintiţi au format din tată în
4
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Alegerea locului pentru construirea unei glăjării era condiţionată de existenţa în
zonă a materiilor prime necesare fabricării sticlei: nisipul, pietrişul cuarţos, păduri
întinse pentru consumul excesiv de combustibil lemnos necesar cuptoarelor de topire,
păduri de foioase din lemnul cărora prin ardere rezulta cenuşa necesară preparării
potasei. În alegerea amplasamentului de la Ciobănuşi pe primul loc a stat bogăţia
pădurilor din zonă.
În anul 1810, Costache Ghika-Comăneşti a încheiat cu austriacul Leiba David un
contract care prevedea construirea unei fabrici de sticlă pe moşia sa (Albu 1996 81). La
început la această fabrică lucrau în jur de 35 de muncitori maghiari şi germani şi un
număr mai mic de localnici, în special la munci necalificate. Pentru a-şi plăti datoriile la
creditori, David Leiba primeşte în aprilie 1819 de la Scarlat Alex Calimah Voevod6
dreptul de a vinde sticla produsă la fabrica de la Ciobănuşi. Insă la 20 aprilie 1819
David Leiba pleacă din ţară, iar fabrica de sticlă îi rămâne boierului Ghika-Comăneşti.
Fabrica îşi continuă activitatea, iar în 1860 avea angajaţi 28 de muncitori (Albu 1996
81).
Condiţiile în care se muncea la fabrica de geamuri de la Ciobănuşi erau
detestabile. În urma anchetei făcută în anul 1907 la această fabrică de către doctorul C.
Popescu, acesta scria: „Dante când a descris Infernul, bănuiesc că nu a văzut o fabrică
de geamuri similară cu cea din Ciobănuş, căci nu cunosc o muncă mai încordată şi
mai istovitoare ca aceea a lucrătorului geamgiu... Condiţiile în care oamenii aceştia
muncesc se resimt asupra fizicului lor. Toţi sunt palizi, cu figuri obosite, şi cu
înfăţişarea bătrâneţii timpurii... Impresia infernului e desăvârşită prin căldura
sufocantă, mai cu seamă în apropierea cuptoarelor, prin strigătul de comandă al
maiştrilor, care lucrează în haine cât se poate de sumare şi scăldaţi în sudoare, prin
zgomotul ajutoarelor, care aleargă desculţi şi de multe ori în zdrenţe, ducând
cilindrele la cuptoarele de călit şi întins; totul este luminat în timpul nopţii de limbile
de foc ale cuptoarelor şi sferelor de sticlă incandescenţă, iar „România muncitoare”
din 25 octombrie 1913 scria că „la fabrica de geamuri din Ciobănuş-Bacău, lucrătorii
locuiau într-o cameră mică, câte 8-10 persoane, în murdărie” (Albu 1996 81).
Fabrica de sticlă Ciobănuşi este amintită şi de Nicolae Iorga în volumul său de
amintiri din călătorile realizate prin ţară înainte de prima conflagraţie mondială (Iorga
1940 240), dar şi în enciclopedia Văii Trotuşului (Stoica 2006 84, 168). În 1907, în
săptămânalul bucureştean “România Economică” (România Economică, 14/27
octombrie 1907-Gajuri), fabrica de geamuri de la Ciobănuşi este menţionată ca având
gajat, de către societatea Bayley&Co, depozitul de geamuri la banca Marmorosch Blank
&Co, pentru un împrumut de 50.000 lei.
În 1917 fabrica de geamuri de la Ciobănuşi a fost bombardată şi distrusă (Stoica
2006 168) şi nu a mai fost refăcută. Imagini ale acesteia s-au păstrat pe cărţile poştale
fiu ilustra familie Ghika din Comăneşti. Costachi Ghika (Sulgearoglu) –1742-1818, fiul Caterinei
(Catincăi) Ghika, sora domnitorului Grigore III Ghika, decapitat la 1777, a fost bunicul
domnitorului Vodă Grigore V prin tatăl acestuia Alexandru, fiul lui Costachi Ghika. A fost
unchiul domnitorului Alexandru Morutzi prin tatăl acestuia Iordachi, care a fost frate cu
Costachi Ghika. Hatman şi apoi logofăt, Costachi Ghika avea mare moşie pe Valea superioară a
Trotuşului, ţinutul Bacăului, având curte întărită cu ziduri de piatră (în acea curte a existat un
frumos conac) în satul de răzeşi Leorda, în via cea mică de astăzi (mai sus de strada Dorobanţi)
cartierul Leorda. Costachi Ghika a murit în 1818 la Iaşi, fiind înmormântat în cimitirul bisericii
Sfântul Spiridon din incinta spitalului cu acelaşi nume.
6 Într-o notă de la pagina 130 din lucrarea D.Z. Furnica-Industria și dezvoltarea ei în Țările
Românești, (Furnica 1926 130) se precizează „...jidovului David Leiba în satul Comăneşti,
ţinutul Bacăului, căruia Scarlat Alex. Calimah Voevod, în aprilie 1819, îi dă voie să-şi vânză
lucrurile ce are in fabrica sa de sticlă, spre a se plăti de creditorii săi, fără a fi supărat cineva”.
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ale vremii sau în fotografii de epocă. În fotografiile 2 şi 3 vă prezentăm două imagini
care surprind fabrica din două unghiuri diferite. Prima este o carte poştală datată 19087
şi aparţine unui colecţionar german, Dieter Neumann. Cea de-a doua fotografie, găsită
pe internet,8 este nedatată, însă aceeaşi imagine o întâlnim reprodusă în Monografia
Comunei Asău (Albu 1996 257, foto 33), unde este precizat anul 1904.

Fabrica de geamuri Ciobănuşi 1908 –
carte poştală colecţia Dieter Neumann, Berlin

Jetoanele asemeni celui prezentat erau primite de lucrătorii fabricii în contul
unei părţi din salariu şi puteau fi utilizate la cantina aparţinând fabricii pentru
procurarea de alimente, dar şi a altor produse utile traiului, inclusiv îmbrăcăminte.
Cantina fabricii era mai mult un fel de băcănie decât o cantină în înţelesul actual al
cuvântului, şi putem afirma fără a greşi că se asemăna mai mult cu cantinele forestiere
existente la alte societăţi din zonă, cum ar fi fabricile de cherestea Dienerman-Wecsler
de la Dărmăneşti, fabricile de la Agăş, Asău sau Ciugheş9.
Nu excludem posibilitatea ca „moneda” fabricii de geamuri să fi avut putere de
cumpărare şi la alţi comercianţi din localitate.
În privinţa perioadei de circulaţie a acestor obiecte cu valoare nominală
considerăm, prin similitudine cu jetoanele existente la celelalte societăţi mai sus
Imaginea a fost preluata de pe site-ul http://www.glas-musterbuch.de/
Imaginea a fost preluata de pe site-ul https://www.flickr.com/photos/ssrelu/
9 „În jurul acestor fabrici (de cherestea, chibrituri şi fabrica chimică n.n) s-au înfiinţat prăvălii
şi cantine pentru aprovizionarea personalului angajat cu alimente, haine şi unelte adecvate
muncii, iar în exploatările forestiere s-au organizat cantine de pădure. (...) Deşi se numeau
cantine de pădure, ele nu serveau mâncare pregătită, nu erau decât nişte depozite pentru
aprovizionarea forestierilor care trăiau cel puţin o săptămână la parchete în pădure sau la
fabrică, cu făină de porumb, brânză, slănină, salam, scule pentru exploatări forestiere,
topoare de diferite mărimi, beschii, fierăstraie, horoage, uneori şi haine pentru forestieri,
fasonatori sau cărăuşi”. (Alexa et alii 2009 104).
7

8

175

https://biblioteca-digitala.ro

Dorel Bălăiţă

amintite (Schäffer 2012 10, 135, 148, 285), că acestea au fost emise şi utilizate într-o
perioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
probabil până la distrugerea fabricii în primul război mondial, ca urmare a
bombardamentelor din 1917.

Fabrica de sticlă de la Ciobănuş - 1904

Nu excludem posibilitatea ca „moneda” fabricii de geamuri să fi avut putere de
cumpărare şi la alţi comercianţi din localitate.
În privinţa perioadei de circulaţie a acestor obiecte cu valoare nominală
considerăm, prin similitudine cu jetoanele existente la celelalte societăţi mai sus
amintite (Schäffer 2012 10, 135, 148, 285), că acestea au fost emise şi utilizate într-o
perioadă cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
probabil până la distrugerea fabricii în primul război mondial, ca urmare a
bombardamentelor din 1917.
Inscripţia „M.A.W.&Cie” care apare pe aversul jetonului aminteşte cu siguranţă
de numele proprietarilor fabricii din acea perioadă care din păcate ne rămân
deocamdată necunoscuţi. Faptul că între litere apare câte un punct ne face să credem că
este vorba despre nişte iniţiale, poate aparţinând a trei proprietari principali. Nu
excludem nici posibilitatea de a fi doar numele singurului proprietar10.
Până în prezent nu se cunoaşte decât jetonul cu valoarea nominala de 2 lei, dar
este posibil să fi existat şi alte valori nominale, care nu au fost încă descoperite de
colecţionari.
În cursul documentării aveam să aflăm că a existat o firmă cu nume asemănător, “Maw &Co”,
înfiinţată de către cetăţenii englezi George şi Arthur Maw în 1850 în Worcester (UK). Societatea
producea obiecte de ceramică, faianţă, sticlă ornamentală, faianţă şi geamuri. Nu am găsit
dovezi care să ateste că fabrica de la Ciobănuşi ar fi avut vreo legatură cu societatea britanică cu
acelaşi nume. Pe de altă parte, în localitatea Ciobănuşi se pare că a existat o familie Maw, o
dovadă fiind faptul că dna Berte Maw din Ciobănuşi apare trecută pe o listă a pasagerilor sosiţi
în Bucureşti în data de 20 octombrie 1904 şi cazată la hotelul Bulevard (Adevărul, 21 octombrie
1904).
10
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SEMNUL DISTINCTIV AL MAGISTRAȚILOR DE LA
CURTEA DE CASAȚIUNE ȘI DE JUSTIȚIE A
PRINCIPATELOR UNITE ROMÂNE
Laurenţiu Popescu*
Zusammenfassung
Die vorliegende Studie will Klarstellung über eine Fehlinformation
welche seit über einem Jahrhundert in der entsprechenden Spezial-Literatur
weiterverbreitet wird. In einzigartiger Weise werden die Bestimmungen der
Verordnung vom 28. Dezember 1863 von Fürst Alexandru Ioan I Cuza
analysiert, welche die Modelle und verschiedenen Einzelteile der Kleidung und
Uniformen der hohen Richter des Curţii de Casaţiune şi de Justiţie a
Principatelor-Unite-Române (Hohen Gerichtshofs und der Justiz der
Vereinigten rumänischen Fürstentümer) festlegt, mit einer besonderen
Vorschrift des damaligen Strafgesetzbuches in Bezug auf die "Usurparea de
titluri sau funcţiuni publice" (Missbräuchliche Verwendung von Titeln oder
öffentlichen Amtsfunktionen) – d.h. die Benutzung und das Tragen von
Kleidern oder Uniformen welche Staatsbediensteten und Behörden vorbehalten
sind. Unter den Elementen der zeremoniellen Uniform der Richter des Hohen
Gerichtshofs und der Staatsanwälte gab es auch ein einzigartiges Merkmal der
Staatsautorität der Behörde, dargestellt durch eine kleine runde Medaille mit
Öse und einem Durchmesser von 25 mm. Seit 1894 interpretieren der Großteil
der Numismatiker dieses Merkmal als eine im Jahre 1862 ausgegebene
Gedenk-Medaille
zum
Zeichen
der
lebenslangen
Gültigkeit
der
Richtervereidigung durch die ersten Mitglieder des Curţii de Casaţiune şi de
Justiţie am 15. März 1862. Durch die vorgeschlagene Argumentation wird
nachgewiesen dass die Marke aber eine materiell sichtbare Darstellung und ein
Zeichen der Autorität sein soll, offiziell Ende 1863 gegründet, aber
(wahrscheinlich) erst beginnend mit dem ersten Halbjahr 1864 verteilt wurde.
Die Analyse von in Museen vorhandenen Beweisen, eigentlich Dokumente in
Metall, von großer Seltenheit und gleichzeitig wertvolle Quellen der modernen
rumänischen Geschichte, bestätigen die Annahme dass maximal 40 solcher
Marken überreicht wurden.
Schlüsselwörter: Fürst Alexandru Ioan I Cuza , Hohen Gerichtshofs und der
Justiz der Vereinigten rumänischen Fürstentümer, Merkmal der
Staatsautorität der Behörde, Zeichen der Autorität, Medaille mit Öse.

S-a împlinit un secol şi jumătate de când a fost instituit un semn distinctiv special
pe care trebuiau să îl poarte toţi magistraţii – atât judecătorii, cât şi procurorii – care
compuneau Curtea de Casaţiune şi de Justiţie a Principatelor-Unite-Române, "ori
unde s’ar găsi ei"1. Forma şi elementele grafice ale însemnului – reprezentarea
* Comisia Română de Istorie Militară
E-mail: laur.popp@gmail.com.
1 Ne propunem să utilizăm cât mai des forma şi grafia textului original. Relativ la data
calendaristică, am păstrat forma vechiului calendar (stilul vechi, numit şi Calendarul Iulian) în
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materială a semnului distinctiv – au fost aprobate de Domnitorul Alecsandru Ioan I2
prin Decretul Domnesc nr. 13063 din 28 decembrie 1863, având la bază propunerea
ministrului Secretar de Stat la Departamentul Justiţiei A.P. Ilarianu înaintată prin
Raportul nr. 26204. Înaltul Decret a fost imediat publicat în Monitorulu, Jurnalu
oficialu alu Principateloru-Unite-Române, iar prin acest regulament se urmărea în
principal să se descrie în mod detaliat "uniforma Curţei de Casaţiune", în fapt diversele
tipuri de uniforme, pe care urmau să le poarte în mod obligatoriu membrii celei mai
înalte instanţe judecătoreşti a ţării: "Uniforma de ceremonie", "Uniforma la şedinţi
ordinari", "Uniforma şedinţilor plinarie". De asemenea, prin decret se stabileau
inclusiv uniformele pentru ceilalţi angajaţi importanţi ai Înaltei Curţi, adică "Grefierii"
şi "Capii de masă".
Aşa cum este stipulat în preambulul actului normativ de la sfârşitul anului 1863,
Decretul Domnesc nr. 1306 a fost emis "Vedzend Art. 82 din legea Curţei de
Casaţiune", lege promulgată de către Domnitorul Cuza la Iaşi, la 12 ianuarie 18614,
unde era prevăzut că:
"Art. 82. Instalarea şi reintrarea în lucrare a Curţii de Casaţiune, dupe
vacaţiunile (vacanţele – n.n.) cele mari, se făcu în şedinţa solemnă, în care
Procurorulu generalu ţine unu cuvântu asupra unui objectu atingătoru de
magistratură, sau de Justiţie şi de lucrările judecătoresci la care respunde primulu
Preşedinte.
În şedinţele plenare adică cu secţiunile într’unite, atâtu curtea câtu şi
Ministeriulu publicu, suntu în uniformă; eră în şedinţele secţiuniloru separate, în
mică uniformă.
Acestea se voru arăta printr’unu regulamentu administrativu."
Prin urmare, la 28 decembrie 1863, prin Decretul Domnesc nr. 1306, cu o
întârziere de trei ani de la promulgarea legii de înfiinţare a Înaltei Curţi5 – 12 ianuarie
1861, şi aproape doi ani de când avusese loc deschiderea oficială a lucrărilor Curţii – 15
martie 1862, se adopta regulamentul prin care se stabileau modelele şi diferitele
componente ce formau uniformele înalţilor magistraţi ai Curţii de Casaţiune. Astfel,
uniforma de ceremonie conţinea, pe lângă o "haină de postavu albastru, civit",
"pantalonii de casimir albu", "pălăria tricornă, de pîslă negră", multe alte elemente,
deseori descrise amănunţit în mod particular pentru fiecare funcţie de magistrat al
Curţii: "Primu Preşedinte", "Preşedinţii de Secţiune", "Membrii" secţiunilor,
"Procuroru Generale" şi "Procurorii de Secţiuni". Mai mult decât atât, pentru toţi
aceşti magistraţi, judecători şi procurori deopotrivă, se instituia şi un semn
vigoare, pe tot parcursul secolului XIX, atât în ambele Principate Dunărene, cât şi ulterior în
Principatele-Unite-Române şi, respectiv, în România.
2 Din cercetarea Decretului Domnesc nr. 1306 din 28 decembrie 1863 se observă cu uşurinţă
grafia numelui Domnitorului utilizată în epocă, atât în preambul, cât şi în finalul actului.
Subliniem că Ioan I (uneori există forma "Ioan IO") trebuie înţeles ca Ioan Întâiul.
3 Decretul Domnesc nr. 1306 din 28 decembrie 1863, publicat în Monitorulu, Jurnalu oficialu
alu Principateloru-Unite-Române nr.258 din 30 decembrie 1863.
4 Prin Decretul Domnesc nr. 1 din 12 ianuarie 1861 a fost promulgată Legea pentru înfiinţarea
Curţii de Casaţiune şi de Justiţie, actul fiind publicat în Monitorulu, Diaru oficiale alu Ţerei
Româneşti nr. 18 din 24 ianuarie 1861. Suplimentar, actul normativ a fost publicat şi în
Monitorul Oficialu a Moldovei nr. 88 din 29 ianuarie 1861.
5 Art.1 al legii de înfiinţare şi organizare a instituţiei din 1861 stipula că, "O Înaltă Curte de
Casaţiune şi de Justiţie se înfiinţesă pentru întregulu Statu alu Principateloru-Unite Române
Moldova şi Ţera Românescă", însă denumirea utilizată, începând cu 15 martie 1862, a fost
Curtea de Casaţiune şi de Justiţie a Principatelor-Unite-Române, denumire care se regăseşte
inclusiv pe coperta primului număr al publicaţiei editate de Înalta Curte, din chiar primul ei an
de funcţionare, 1862.
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distinctiv unic, reprezentat printr-o (mică) medalie purtabilă de formă circulară cu
diametru de 25 mm, astfel:
"Toţi judecătorii Curţii de Casaţiune şi Procurorii vor avea câte o medalie
rotundă de auru cu un diametru de 25 de milemetre, care va servi de semnu
distinctivu al acestor înalţi magistraţi ori unde s’ar găsi ei.
Acestă medalie pe o parte va fi sculptată în reliefu cumpena Dreptăţei şi
împrejur scrisu Curtea de Casaţiune a Principatelor-Unite, iar pe cealaltă
parte, va fi sculptată marca Ţerei şi împrejur scrisu: Alecsandru Ioan I."
După cum se cunoaşte din literatura de specialitate, acesta nu este primul semn
distinctiv al Statului român din perioada modernă, dacă ne raportăm, spre exemplu, la
semnul distinctiv de Deputat în Divanul Ad-hok al Moldovei, model 18576, însă există
posibilitatea ca semnul distinctiv al magistraţilor de la Înalta Curte, model
1863, să fie primul instituit oficial – adică întâiul care să fie adoptat printr-un act
normativ promulgat de şeful statului şi tipărit într-o publicaţie oficială a ţării.
Din examinarea celor două exemplare ale însemnului propriu-zis al acestui tip de
semn distinctiv de autoritate care au fost identificate până în prezent în colecţiile
publice din ţara noastră – reproduse mai jos, în Figura nr.1 şi, respectiv, în Figura nr.2,
ambele aparţinând Muzeului Naţional de Istorie a României – reiese că tehnic s-a optat
pentru o medalie rotundă (disc), care a fost prelungită în partea superioară cu o mică
toartă (un anou sudat), folositoare la prinderea facilă a însemnului de haina
magistratului. Cum nu se cunoaşte momentan niciun exemplar din aur (masiv), rezultă
că termenul "de auru" specificat în regulament trebuie interpretat şi acceptat ca având
caracter figurativ – o medalie aurită. Din informaţii orale un al treilea exemplar se află
în colecţiile Cabinetului Numismatic al Academiei Române, dar până în prezent nu am
reuşit să accesăm respectivul însemn pentru o examinare relevantă.
Privitor la reprezentările grafice conţinute pe aversul şi, respectiv, pe reversul
însemnelor se constată că prevederile legale sunt respectate, cu excepţia unor minore
diferenţe de text:
a) pe avers, în câmp central, este poziţionată o balanţă stilizată (suspendată, cu
două braţe egale) – simbolizând cumpăna Dreptăţii – înconjurată circular de legenda
CURTEA DE CASSAŢIUNE A PRINC. UNITE ROMÂNE, începutul legendei fiind
marcat printr-o stea în şase colţuri;
b) pe revers, în câmp central, se regăseşte o reprezentare a stemei 7 PrincipatelorUnite-Române în viziunea artistului-gravor (momentan necunoscut), deasupra căreia a
fost poziţionată legenda semicirculară ALECSANDRU JOAN IO.
Se remarcă aşadar că legenda aversului a fost modificată, adaptarea fiind
acceptată tacit, în locul textului impus prin lege "Curtea de Casaţiune a PrincipatelorUnite" fiind gravat "CURTEA DE CASSAŢIUNE A PRINC. UNITE ROMÂNE", iar în
legenda reversului, pentru a fi înlăturate confuziile, gravorul a utilizat majuscula "J" în
locul literei "I" din numele "IOAN" spre a se deosebi cu uşurinţă de cifra romană "I" din
finalul legendei – Ioan Întâiul, aici adăugând şi un indice explicit de prescurtare
numerică "O". O trăsătură determinantă a însemnului este lipsa oricărei menţiuni
Semnul distinctiv de Deputat al Moldovei, model 1857 este reprezentat printr-un însemn tip
bijuterie-broşă, din argint aurit (vezi Catalogul expoziţiei Unirea Principatelor Române, 150
ani de la Muzeul Naţional de Istorie a României, din Ianuarie-Februarie 2009, p.148). Evident
că anterior anului 1863 au existat în (fiecare dintre) Principatele Române şi alte semne
distinctive de autoritate, însă enumerarea acestora excede subiectul prezentului studiu.
7 Nu intenţionăm să analizăm varianta de reprezentare grafică a stemei Principatelor-UniteRomâne care se regăseşte pe reversul însemnului, deoarece avem planificat un studiu heraldic
individualizat pe acest subiect.
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privind vreo dată calendaristică, element indispensabil în cazul medaliilor
aniversare, omagiale, jubiliare ori comemorative.
Caracteristicile tehnice particulare ale celor două exemplare sunt următoarele8:
1) material: AE9; diametru: 25,12 mm; înălţime toartă: 3,44 mm; greutate: 6,07 g;
2) material: AE aurit; diametru: 25,63 mm; înălţime toartă: 3,40 mm; greutate:
6,31 g.
Faptul că unul dintre exemplare este aurit iar celălalt nu (mai) este aurit se poate
explica cu uşurinţă: în cei 150 de ani de existenţă asupra artefactelor se putea acţiona
prin diferite metode chimice ori mecanice. Ceea ce se impune demn de reliefat este
diferenţa de circa 0,5 mm între diametrele însemnelor analizate. Astfel, printre
posibilele explicaţii ar fi că artistul-gravor a realizat comanda primită de la Statul
român ori cu ajutorul a două matriţe diferite la momente distincte de timp ori
concomitent cu două matriţe aparte, mai ales că unul dintre exemplare poartă încă
urme specifice fisurării matriţei reversului, astfel că o imperfecţiune liniară porneşte
din stânga sus, dintre literele "C" şi "S", traversând neîntrerupt întregul câmp al acestui
document de metal. Tot din informaţii orale aceeaşi fisură liniară există şi la
exemplarul aflat în colecţiile Academiei Române, respectivul fiind confecţionat din AE
aurit.

Însemnul cu diametru de 25,12 mm se regăseşte în colecţiile MNIR.

Însemnul aurit cu diametru de 25,63 mm se regăseşte în
colecţiile MNIR.
Esenţial în acest stadiu al expunerii, pentru continuarea demonstraţiei, este a se
aborda şi un alt plan eminamente cu caracter juridic, printr-o examinare succintă a
conţinutului unui articol din Codul Penal al vremii. Deoarece Codicele Penale
promulgat de Domnitorul Cuza la 22 octombrie 1864, prin Decretul Domnesc nr.

Valorile numerice corespunzătoare caracteristicelor tehnice a celor două însemne ne-au fost
comunicate de către proprietar, Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR). Rămânem
fideli aprofundării subiectului şi exprimăm mulţumiri anticipate tuturor celor care ne vor
furniza pe viitor orice tip de date şi informaţii suplimentare.
9 Prescurtarea "AE" este folosită în mod uzual în Numismatică pentru a reprezenta generic
materiale ca bronz, cupru, alamă – metale şi anumite aliaje – din care sunt confecţionate
preponderent medaliile, plachetele ori unele tipuri de însemne monetare.
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142410, a început să fie aplicat după şase luni şi ţinând cont că acest semn distinctiv de
autoritate a fost instituit încă din 28 decembrie 1863, devine important a reaminti
faptul că: "Înaintea acestui Codice Penal se aplica, în Moldova Codul Penal publicat la
1826, iar în Muntenia vechia Condică Criminală, lucrată de Divanul Obştesc, sub
Domnul Barbu Ştirbei, întărită şi promulgată la 5 Dec. 1850 şi care, împreună cu
modificările ce i s’a făcut în 1853, a avut putere de la 1 Ianuarie 1852, data punerii lui
în lucrare şi până la 1 Maiu 1865, când ambele au fost abrogate prin punerea în
aplicare a acestui nou Codice."11 Dar, datorită circumstanţelor şi în respectul regulilor
privitoare la succesiunea în timp a legilor, nu ne putem pronunţa momentan dacă
purtarea neautorizată de costume ori uniforme oficiale constituia o infracţiune în
legislaţia penală în vigoare în cele două Principate Române anterior anului 1865,
cercetări viitoare urmând să clarifice situaţia specială şi pentru această scurtă perioadă:
28 decembrie 1863 – 22 aprilie 186512.
Aşadar, dispoziţia penală de interes se regăseşte în Codicele Penale "Alecsandru
Ioan"13, aplicat începând cu data de 22 aprilie 1865, în Cartea II, Titlul III, Secţiunea 7
- Usurpare de titluri sau funcţiuni publice, la art. 208, unde se stipula în mod expres
că:
"Art. 208. Ori-cine va purta in publicu vre un costum, o uniformă, sau o
decoraţiune care nu i se cuvine, sau pentru care nu are autorisare, se va pedepsi cu
închisorea de la o lună pînă la şese."
Ca atare, o eventuală purtare în locuri publice fără a avea dreptul a semnului
distinctiv de autoritate al înalţilor magistraţi ai Curţii de Casaţiune ca element
constitutiv al uniformei acestora, se supunea implicit regimului constituit de purtarea
neautorizată a uniformei membrilor Înaltei Curţi, iar drept urmare făptuitorul putea fi
acuzat direct de delictul "Usurpare de titluri sau funcţiuni publice", pentru care
pedeapsa era categorică: închisoarea.
O interpretare contrară ar conduce la concluzia că, dacă izvorul istoric de metal
pe care majoritatea specialiştilor şi colecţionarilor îl denumesc Medalia comemorativă

Decretul Domnesc nr. 1424 din 22 octombrie 1864, publicat în Monitorulu, Jurnalu oficialu
alu Principateloru-Unite-Române nr. 242 din 30 octombrie 1864.
11 Ion Ph. Gheţu, Codicele de şedinţă al României, Stabilimentul Grafic Progresul, Ploesci, 1892,
p.647.
12 Chiar dacă în lucrarea sa din 1892, Ion Ph. Gheţu propunea ziua de 1 mai 1865 ca
reprezentând data de început a aplicării noului Codice Penal, cu mai bine de un sfert de veac
înainte, prin Decizia nr. 207 din 1 iulie 1866, publicată în Bulletinulu Curţei de Cassaţiune şi de
Justiţie, Iulie 1866, pp. 391-392, Curtea de Casaţie stabilise în mod indubitabil că "noulu Codice
Penal este intratu în lucrare (a intrat în vigoare - n.n.) de la 22 aprilie anulu 1865 (subl. n.),
de ore-ce termenulu de 6 luni all puromulgărei se socotesce de la data promulgărei, eră (iar –
n.n.) nu de la data publicărei prin Monitoru".
13 La 24 decembrie 1864 Domnitorul Cuza aproba Raportul nr. 60830 înaintat de N. Creţulescu,
ministru al Departamentului Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunei Publice, prin care se propunea
un titlu - în fapt, un nume - pentru toate noile coduri române deoarece "Codicele române sunt
dară resultatul ideilor regeneratorii ale Măriei Tale, şi e drept ca ele să porte numele de
Alecsandru Ioan (subl. n.)", raportul fiind publicat în Monitorul, Jurnal oficial al
Principatelor-Unite-Române nr. 289 din 29 decembrie 1864. Ulterior, printr-un Jurnal al
Consiliului de Miniştri, datat 16 iunie 1866 şi publicat în Monitorul, Jurnal oficial al României
nr. 136 din 23 iunie 1866, aprobat de Domnitorul Carol, se revenea la denumirile simplificate ale
codurilor româneşti fiindcă "Osebitele nostre Codice, se vor distinge între ele în actele
judecătoresci în cari articolele lor vor fi citate, prin titlurile lor legale, acela sub care fie-care
Codice a fost votat, decretat şi promulgat, adică Codice civil, Codice de procedură civilă,
Codice penal şi Codice de instrucţiune criminală."
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cu toartă "Instalarea Curţii de Casaţie a Principatelor Unite la Focşani", 186214, ar fi
(fost) o "modestă" medalie comemorativă, acordată participanţilor de la deschiderea
lucrărilor Curţii din 15 martie 1862 (festivitatea de deschidere s-a desfăşurat la
Bucureşti15 unde a fost şi sediul instituţiei), atunci simpla purtare a acestui însemn de
către o persoană care nu ar fi participat în realitate la acea manifestare nu ar fi avut
motive să fie considerată un delict-infracţiune şi evident nici pedepsită, sub nicio
formă. Or, în esenţă, ineditul soluţiei propuse constă tocmai într-o (judicioasă)
coroborare de prevederi juridice primare: cele care reglementează regimul
privitor la uniforma magistraţilor instituit prin Regulamentul aprobat la 28
decembrie 1863, cu dispoziţiile speciale ale art. 208 din Codicele Penale "Alecsandru
Ioan".
Deoarece nu este singurul caz cunoscut în domeniu, apreciem că se comite o
eroare majoră când clasificarea acestor tipuri de mărturii-artefacte se face prin
raportare strict la forma lor materială, în loc să se analizeze prin prisma conceptului pe
care Statul ori societatea intenţionează să îl implementeze în viaţa cetăţii şi a
cetăţenilor ei, prin aceste idei. Afirmăm aşadar că, în orice analiză trebuie să primeze
întotdeauna funcţia, adică scopul pentru care se creează ori se adoptă un astfel de
concept-mecanism de către o societate, şi nicidecum forma fizică aleasă, mai mult sau
mai puţin inspirată. Spre exemplu, decoraţia-decorarea este un concept prin care
Statul ori conducătorul său intenţionează să îşi exprime gratitudinea faţă de serviciile
aduse de unii dintre cetăţenii săi; ea este un instrument de apreciere morală, o
recunoaştere că persoana a binemeritat de la Patrie. Forma materială ce reprezintă
decoraţia-decorarea variază: un brevet, un însemn fizic (clasica "bijuterie" care
permite să fie prinsă la piept sau la gât), o eşarfă-cordon, o panglică specială, o baretă
reprezentativă, o medalie nepurtabilă, o menţionare într-o posibilă Carte a Neamului
ş.a. Într-un mod similar, semnul distinctiv de autoritate – categorie de mărturii
muzeistice diferită de categoria decoraţiilor şi distincţiilor – poate lua forme aparte:
eşarfă tricoloră (cu ciucuri), cocardă, medalie cu toartă (şi panglică), bijuterie-broşă,
insignă cu sistem de prindere (tip ac sau talpă), plachetă unifaţă ş.a.16 Se ştie că
Primul care a datat eronat însemnul a fost N.G. Krupenski, în jurul anului 1894, în catalogul
său Medaliele române sub Regele Carol I şi alte câte-va medalii mai vechi, clasându-l ca
"medalie mică" din 1862, dar fără a menţiona localitatea Focşani. Ulterior, în 1905, Egon
Groner aduce noi precizări prin lucrarea sa, Rumänische Medaillen vom Jahre 1600 bis
einschliesslich 1900, tipărită la Bucureşti, făcând trimiteri eronate relativ la o ipotetică "ein
gemeinsamer Cassationshof in Focsani". Pornind de la aceşti doi autori, toţi ceilalţi care au
tratat subiectul (1906, 1923, 1970, 1971, 1999 ş.a.m.d.) au preluat automat opinia iniţială,
continuând să promoveze eroarea: o medalie comemorativă emisă în 1862, în scopul
consemnării spre eternitate a deschiderii lucrărilor Curţii de Casaţiune şi de Justiţie. Totuşi, în
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Anul I, No.3-4, Aprilie-Mai 1904, există un scurt
articol intitulat "Medalia Unirei Principatelor Române (7 şi 9 Octombre 1857)", unde autorul D.
Panku precizează că: "Găsesc că ar fi necesar şi o descriere asupra medaliilor cari sunt forte
rare, fie din causă că au fost bătute într'un numér mic de exemplare, fie că nu au fost păstrate;
cum de ex.: Medalia 7 şi 9 Octombre 1857; Medalia oferită lui Cuza-Vodă de judeţul Tecuciü la
1863; Curtea de casaţiune, 1864 (subl. n.); Decoraţia "Pentru devotament şi curagiü",
înfiinţată de Cuza în 1864, etc., medalii de o mare valóre istorică." Cu certitudine colecţionarul
D. Panku deţinea informaţii precise privind anul realizării însemnului analizat şi al primelor sale
distribuiri.
15 Comunicatul Ministerului Justiţiei nr. 2857 din 17 martie 1862, publicat în Monitorulu,
Jurnalu oficialu alu Principateloru-Unite nr. 62 din 19 martie 1862.
16 Semnalăm aici că, în toamna anului 2012, a apărut un interesant catalog-album bilingv (Erwin
Schäffer, ROMANIA. Jetoane, semne valorice şi mărci. Tokens, tags and chips, Guttenbrunn,
2012, CD inclus, 462 p.) despre jetoanele, semnele valorice, fisele şi mărcile utilizate pe
teritoriul României în ultimele două secole, unde pasionatul autor tratează în două capitole
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medalia nu este un concept, ci o reprezentare materială – "o operă de artă plastică"17 –
ce constituie deseori un valoros izvor istoric şi care poate furniza informaţii despre
nivelul tehnologic şi curentele artistice dintr-un anume moment de timp al evoluţiei
omenirii.
Ulterior, într-o scurtă perioadă, semnele distinctive de autoritate s-au
diversificat18, importanţa lor a crescut, argumentul teoretic principal fiind noua formă a
art.208 adoptată odată cu prima modificare a Codului Penal efectuată în 15 februarie
1874 de Domnitorul Carol prin Decretul Domnesc nr. 33319. Astfel, după un deceniu,
textul iniţial al normei din 1864-1865 era completat în mod expres cu conceptul de
"semn distinctiv de autoritate":
"Art. 208. Ori-cine va purta în publicu vre un costum, uă uniformă, un semn
distinctiv de autoritate (subl. n.) sau uă decoraţiune care nu ‘i se cuvine, sau
pentru care nu are autorisare, se va pedepsi cu închisore de la uă lună pene la şese."
Retrospectiv, opinăm că ar fi putut exista cel puţin două motivaţii care să justifice
necesitatea acestei completări, la o primă vedere "neesenţială", fără a exclude şi alte
ipoteze ori raţionamente calificate:
i) datorită dezvoltării jurisprudenţei din perioada 1865-1874, având ca subiect al
proceselor penale delictul "Usurpare de titluri sau funcţiuni publice";
ii) deoarece în cei zece ani parcurşi se instituiseră şi alte semne distinctive de
autoritate, iar în viitorul apropiat se intenţiona adoptarea altora, de sine stătătoare,
fără a mai fi obligatoriu parte dintr-un costum ori uniformă, devenise dificilă probarea
infracţiunii, pentru că legea penală specifica expres numai "costumul", "uniforma" şi,
respectiv, "decoraţiunea".
Revenind în planul delimitat de ştiinţele auxiliare ale istoriei, enumerăm succint
aspectele care interesează cercetătorii şi colecţionarii numismaţi relativ la semnul
distinctiv de autoritate şi clarificate de noi până în prezent: actul normativ prin care a
fost instituit şi data adoptării normei; forma legiferată a însemnului; datele tehnice ale
însemnului fizic propriu-zis; diferenţele grafice relevante dintre însemnul stabilit
(oficial) prin normă şi cel real (comparativ cu cele identificate în colecţiile muzeistice);
clasa magistraţilor în drept să îl primească şi să îl poarte pe durata activităţii lor în
onoranta funcţie; regimul portului neautorizat al însemnului care era protejat prin lege
(delict grav – închisoare).
Din cauza lipsei de informaţii adecvate nu se poate stabili nici artistul-gravor şi
nici atelierul unde a fost executat efectiv însemnul. De asemenea, este dificil a estima
inclusiv numărul de matriţe avers-revers realizate de către gravor, mai ales că cele două
exemplare analizate prezintă unele diferenţe dimensionale şi de finisare. Mai mult, nu
se poate determina cu precizie nici momentul când au fost înmânate primele exemplare
judecătorilor şi procurorilor care compuneau Înalta Curte. Este posibil ca aceasta să fi
distincte câteva exemple reprezentative de astfel de însemne de autoritate, atât publice, cât şi
private: Mărci de legitimare pentru control (pp. 397-412) şi, respectiv, Mărci de legitimare la
recensământ (pp. 413-417).
17 Ievreinov și Iliescu 1999 5.
18 Spre exemplu, prin Decretul Domnesc nr. 1886 din 13 octombrie 1871 au fost adoptate
"insemne exteriori distinctive" pentru diferite categorii de procurori şi judecători care făceau
"acte de poliţiă judiciară", iar prin Decretul Domnesc nr. 2153 din 30 noiembrie 1871 au fost
stabilite insignele distinctive ale "funcţionarilor poliţieneşti" necesare a le purta "când, în
interesul serviciului, trebuie a îmbraca haina civile".
19 Prin Decretul Domnesc nr. 333 din 15 februarie 1874 a fost promulgată Legea pentru
reformarea şi complectarea unor articole din codicele penale, actul fiind publicat în Monitorul
Officiale al României nr. 41 din 20 februarie 1874.
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avut loc la începutul anului 1864, fiind improbabilă înmânarea însemnelor în ultimele
trei-patru zile ale anului 1863. Deoarece anul 1864 este mai probabil a fi anul bateriigravării şi al înmânării lor magistraţilor îndreptăţiţi decât anul 1863, se naşte o
întrebare de context: nefiind executat şi nici înmânat în anul 1863, însemnul trebuie
considerat a fi model 1863 sau model 1864?
Pentru numismaţi prezintă interes şi alte aspecte practice asupra cărora ne
îndreptăm atenţia în continuare: numărul total de exemplare ale însemnului
confecţionate (ori numărul exemplarelor predate beneficiarului conform comenzii);
care au fost magistraţii-persoanele cărora li s-a înmânat însemnul; data până la care a
fost purtat oficial acest model de însemn. Astfel, pentru a răspunde satisfăcător la
aceste trăsături particulare, devine necesar a evidenţia câteva momente de referinţă din
evoluţia istorică a Curţii de Casaţiune şi de Justiţie a Principatelor-Unite-Române în
primii ei ani de funcţionare (după promulgarea Constituţiei de la 30 iunie 1866
denumirea instituţiei a fost modificată tacit, prin uz, în Curtea de Casaţiune şi de
Justiţie a României). Deoarece despre înfiinţarea, organizarea şi trecutul Înaltei Curţi
există literatură de specialitate20, am ales intenţionat să utilizăm metoda cronologizării
măsurilor politico-administrativ-legislative rezultate din derularea evenimentelor de
interes, întrucât are avantajul că simplifică în mod corespunzător informaţia cu
relevanţă:
7/19 august 1858. Semnarea Convenţiunei de la Paris unde se stabilea în cadrul art.
38-41 înfiinţarea unei instanţe supreme judecătoreşti unice pentru ambele
Principate Dunărene (Moldavia şi Valahia), cu sediul la Focşani, membrii ei
fiind "inamovibili".
12 ianuarie 1861. Domnitorul Alecsandru Ioan I a promulgat, prin Decretul
Domnesc nr. 1, Legea pentru înfiinţarea Curţii de Casaţiune şi de Justiţie, astfel
încât instituţia urma să aibă în compunere trei secţiuni (Secţiunea I-a a
reclamaţiunilor; Secţiunea a II-a Civilă; Secţiunea a III-a Criminală), fiecare cu
câte un Preşedinte de secţiune şi şapte membri, un Procuror-General şi alţi trei
Procurori de secţiune, întreaga activitate fiind condusă de un Prim-Preşedinte, în
total fiind 29 de înalţi magistraţi. Totuşi, dintre aceştia, conform art.17, numai
preşedinţii şi membrii erau "inamovibili", pe când procurorii şi auxiliarii
instanţei erau "amovibili".
11 februarie 1862. Prin Decretul Domnesc nr. 82 au fost numiţi de Domnitorul Cuza
la Înalta Curte un număr de 25 de personalităţi publice ori specialişti, alături de
patru procurori.
11 februarie 1862. Prin Decretul Domnesc nr. 83 s-a stabilit data de 15 martie 1862
pentru instalarea şi deschiderea şedinţelor Curţii de Casaţiune, la Bucureşti, ca şi
modul de închidere a Curţii Princiare din Iaşi, respectiv, a vechii Înaltei Curţi din
Bucureşti, după preluarea tuturor atribuţiilor de către personalul noii instituţii
judecătoreşti.

Pentru publicul interesat, propunem o selecţie de lucrări specializate, ordonate după anul
apariţiei lor: George D. Nedelcu, Lege pentru Curtea de Casaţiune şi de Justiţie, adnotată,
Bucureşti, 1910, 376 p.; Andrei Rădulescu, Din trecutul de 80 de ani al Curţii de Casaţie,
Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Istorice, Seria III, Tomul XXV, Bucureşti, 1943,
pp. 629-692; Mircea Duţu, Istoria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, ed. 2, revăzută
şi adăugită, Universul Juridic, Bucureşti, 2012, 503 p. O bibliografie extinsă se regăseşte în
lucrarea semnată de Mircea Duţu, la pp. 501-503.
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8 martie 1862. Şase membri-numiţi au refuzat funcţia, iar ulterior şi ProcurorulGeneral (numit); un Procuror de secţiune (numit) a decedat înainte de depunerea
jurământului.
15 martie 1862. Depunerea jurământului în faţa Domnitorului Alecsandru Ioan I
Cuza a primilor membri ai Curţii, solemnitate unde au participat numai 13 din cei
19 numiţi la 11 februarie 1862, excluzând pe cei şase demisionari. Cinstea de a fi
primul Prim-Preşedinte a revenit lui Vasile Sturza, fost judecător, fost Locotenent
Domnesc, fost ministru de Interne şi fost preşedinte al Consiliului de Miniştri din
Moldova. Festivitatea a avut loc la Bucureşti, Curtea de Casaţie fiind instalată în
fostul sediu al Înaltei Curţi din Bucureşti.
28 decembrie 1863. Prin Decretul Domnesc nr. 1306 a fost aprobat regulamentul
privind uniforma membrilor Curţii de Casaţiune şi de Justiţie, ocazie cu care a
fost instituit semnul distinctiv de autoritate al judecătorilor şi
procurorilor de la Înalta Curte.
prima jumătate a anului 1864. Perioada (probabilă) în care a fost comandat,
realizat şi înmânat însemnul material propriu-zis (o medalie purtabilă rotundă
aurită, cu toartă, cu diametru de 25 mm) împreună cu diferitele tipuri de
uniforme stabilite prin regulament.
6 august 1864. Prin Decretul Domnesc nr. 968 a fost suprimată Secţia I-a a
reclamaţiunilor, fiind desfiinţate toate cele opt posturi ale Secţiunii, un post de
Procuror şi unul de Grefier
6 august 1864. Prin Decretul Domnesc nr. 969 au fost nominalizaţi Preşedintele de
secţiune, cei şapte membri, Procurorul de secţiune şi Grefierul de secţiune puşi
"în disponibilitate".
17 august 1864. Prin Decretul Domnesc nr. 1032 s-a modificat legea constitutivă a
Curţii de Casaţiune spre a corespunde cu noua organizare, fiind compusă din
Secţiunea Civilă şi Secţiunea Criminală, cu un total de 20 de funcţii (un PrimPreşedinte, doi Preşedinţi de secţiune, 14 membri-judecători, un Procurorgeneral şi doi Procurori de secţiune).
22 aprilie 1865. Data de la care noul Codice Penale a început să fie aplicat (a intrat în
vigoare) în Principatele Unite Române.
4 iulie 1865. Prin Decretul Domnesc nr. 982 a fost promulgată Legea pentru
organisarea judecătorească, iar unele dintre noile prevederi completau sau
redefineau anumite atribuţii ale Curţii de Casaţiune.
1 decembrie 1865. Data de la care noul Codice Civile a început să fie aplicat (a intrat
în vigoare) în Principatele Unite Române.
11 februarie 1866. Data abdicării silite a Domnitorului Alecsandru Ioan I Cuza,
puterea fiind preluată de o Locotenenţă Domnească formată din trei persoane şi
un guvern provizoriu.
10 mai 1866. Depunerea jurământului de credinţă în faţa reprezentanţilor Naţiunii de
către tânărul principe german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen ca Domnitor
al Principatelor Unite Române, sub numele Carol I. La solemnitatea publică au
participat ca membri ai ‘înaltelor Corpuri ale Statului’ şi ‘membri Curţei de
Casaţiune’.
30 iunie 1866. Prin Decretul Domnesc nr. 1071 a fost sancţionată şi promulgată
Constituţiunea României, ocazie cu care noua denumire a statului era în mod
oficial România. Noua Constituţie conţinea referiri la Înalta Curte – ceea ce
reconfirma valoarea acestei instituţii – cea mai importantă referire regăsindu-se
în art. 104 alin. (3), care putea să sugereze şi o intenţie de schimbare-actualizare a
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denumirii instituţiei: "Pentru întregul Stat român este uă singură Curte de
casaţiune."
23 aprilie 1867. Prin Decretul Domnesc nr. 696 a fost promulgată Legea pentru
fixarea şi stabilirea armelor României, detaliindu-se noua formă a Stemei
României, model 1867.
19 octombrie 1868. Data21 (probabilă a) demisiei primului Prim-Preşedinte Vasile
Sturza.
24 octombrie 1868. Prin Decretul Domnesc nr. 1683 a fost numit, în locul devenit
vacant, noul Prim-Preşedinte al Curţii de Casaţiune în persoana lui Constantin
Hurmuzaki, fost ministru al Justiţiei, fost Preşedinte de secţiune la Înalta Curte.
15 februarie 1869. Data22 (probabilă a) decesului Prim-Preşedintelui Constantin
Hurmuzaki, aflat în convalescenţă la Viena.
8 martie 1869. Prin Decretul Domnesc nr. 1683 a fost numit, în locul devenit vacant,
noul Prim-Preşedinte al Curţii de Casaţiune în persoana lui Scarlat Fălcoianu, ce
îndeplinea funcţia de Preşedinte de secţiune la Curte.
Decizia de a limita cronologizarea la momentul 8 martie 1869 ne aparţine, fiind
în relaţie directă cu semnificaţia elementelor care compun grafica însemnului analizat
(persoana Domnitorului, denumirea Statului, Stema naţională) sau cu demisia celui
dintâi Prim-Preşedinte al instituţiei, alături de regretabila dispariţie a celui de-al doilea
Prim-Preşedinte. Astfel, în cinci ani, cu excepţia actualizării prin uz a denumirii
instituţiei – Curtea de Casaţiune şi de Justiţie a României, restul elementelor grafice
de detaliu legiferate la 28 decembrie 1863 nu mai corespundeau cu actualitatea socialpolitică din ţară. Mai mult decât atât, privind subiectul din perspectiva noilor factori de
conducere a României, suntem îndreptăţiţi să opinăm că, începând cu anul 1869
(probabil chiar din anii 1867-1868), să se fi renunţat la înmânarea acestui model de
însemn ca şi la purtarea lui de către cei în drept, posibil în mod benevol, din deferenţă
pentru noul Suveran, Carol I. În general, un astfel de însemn este înlocuit
oficial, mai mult sau mai puţin justificat, printr-un alt model, însă acest caz
nu respectă cutuma, nefiind descoperit vreunul nou. Rareori administraţia renunţă
definitiv (fără nicio înlocuire) la un astfel de semn distinctiv, dar nu am identificat
niciun act normativ în acest scop. În aceste circumstanţe este util să sugerăm unele
posibile contextual-subiective momente istorice distincte care să fi determinat
renunţarea la utilizarea însemnului cu forma legiferată în 1863, oricare eveniment
având aceeaşi valoare intrinsecă: abdicarea silită a Domnitorului Cuza; înscăunarea
Domnitorului Carol I; promulgarea Constituţiei din 30 iunie 1866; stabilirea noii steme
a României; demisia primului Prim-Preşedinte Vasile Sturdza.
O nominalizare exhaustivă a magistraţilor care au îndeplinit vreuna din funcţiile
de judecător ori procuror la Curtea de Casaţiune şi de Justiţie, între 15 martie 1862 şi 8
martie 1869, este o întreprindere anevoioasă în absenţa unor documente de arhivă
adecvate şi care rămâne de rezolvat pentru viitor. În urma unei cercetări personale
restrânse putem propune unele cifre orientative din care să rezulte numărul de însemne
înmânate odată cu uniforma corespunzătoare funcţiei. Astfel, dacă estimăm că în primii
Nu confirmăm exactitatea informaţiei deoarece Raportul nr. 16203 întocmit la 24 octombrie
1868 de ministrul Departamentului de Justiţie Anton I. Arion către Domnitorul Carol începea
lacunar: "D. Vasile Sturzea ş-a dat demisiunea de prim-preşedinte al Curţii de Casaţiune." De
altfel, ministrul Arion înainta propunerea de a se primi demisia domnului Sturzea şi a fi numit,
în locul devenit vacant, domnul Constantin Hurmuzaki.
22 Nu confirmăm exactitatea informaţiei deoarece nu cunoaştem cu certitudine stilul
calendaristic în care este exprimată data decesului în sursele accesate.
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cinci-şase ani o treime dintre membri au fost schimbaţi, atunci la cele 29 de funcţiipersoane ar trebui să adăugăm alte 10-11 persoane numite ulterior, în mod sporadic, cu
menţiunea că din 6 august 186423 numai 20 de funcţii-persoane formau Înalta Curte.
De regulă, la părăsirea unei funcţii publice însemnul trebuie înapoiat
instituţiei, dar să presupunem că acesta era lăsat intenţionat în posesia magistratului
retras, spre amintire şi ca o recunoaştere a eforturilor personale depuse în această
funcţie judecătorească supremă, pentru că nu deţinerea lui era un delict, ci uzul
fără drept al acestuia.
În această ipoteză, pentru respectiva perioadă de aproximativ cinci-şase ani,
rezultă că au fost înmânate un număr de maximum 40 de astfel de însemne,
cifră care poate să coincidă şi cu numărul total al însemnelor executate de
artistul-gravor, în eventualitatea că Guvernul ori Înalta Curte a inclus în calculele
primei comenzi şi o rezervă de însemne, care să răspundă nevoilor pe termen mediu24.
Având în vedere toate aceste judecăţi de valoare, concluzionăm că însemnul
distinctiv de magistrat al Curţii de Casaţiune şi de Justiţie a Principatelor
Unite Române, model 1863 este un document de metal insolit, de mare raritate şi,
totodată, un deosebit de preţios izvor istoric modern românesc.
În final, propunem cititorului un exerciţiu sui-generis, pentru a se înţelege
relevanţa contribuţiei noastre în domeniu reprezentată prin esenţiala coroborare a
prevederilor Regulamentului din 28 decembrie 1863 cu respectiva dispoziţie specială
din Codul Penal al vremii. Dacă nu ar fi existat art. 208 din Codicele Penal referitor la
"Usurparea de titluri sau funcţiuni publice" – în fapt, purtarea ori uzul fără drept de
costume sau uniforme oficiale – ar fi fost dificil de conceput o astfel de supoziţie şi
implicit extrem de anevoios de construit demonstraţia cum că însemnul examinat
este un semn distinctiv de autoritate instituit la sfârşitul anului 1863 (şi
probabil confecţionat şi distribuit efectiv începând cu anul 1864). Prin urmare,
însemnul nu este o medalie comemorativă emisă în jurul anului 1862, în
scopul consemnării spre eternitate a depunerii jurământului primilor membri ai Curţii
de Casaţiune şi de Justiţie a Principatelor-Unite-Române, aşa cum susţin cei care au
cercetat problema/obiectul până în prezent. În aceste condiţii avem convingerea că am
clarificat în principiu rolul unuia dintre primele semne distinctive de
autoritate ale Statului român. Rămâne pentru viitor de stabilit data până când a
fost realmente utilizat de către magistraţii Înaltei Curţi acest model de însemn
distinctiv de autoritate, legiferat personal de către Domnitorul Alecsandru Ioan I şi, de
asemenea, cine este artistul-gravor ori atelierul care a realizat ineditul însemn atribuit
instituţiei judecătoreşti supreme a ţării noastre.

Decretul Domnesc nr. 968 din 6 august 1864, publicat în Monitorulu, Jurnalu oficialu alu
Principateloru-Unite-Române nr. 174 din 7 august 1864.
24 În realitate, inclusiv epuizarea eventualei rezerve de însemne putea fi un motiv adecvat de
renunţare benevolă la purtarea însemnului de către cei care îl deţineau deja, deoarece se genera
artificial o discriminare între magistraţii cu vechime la Înalta Curte şi cei numiţi recent în
funcţie, ultimii nemaiprimind însemnul din motive obiective. În mod evident că, din respect
pentru noul Suveran, nu se putea comanda un lot suplimentar de însemne, model 1863,
elementele grafice iniţiale fiind perimate, iar pentru a se realiza un alt model de însemn
distinctiv, care să conţină elemente actualizate, era necesară atât modificarea corespunzătoare a
legislaţiei primare, cât şi alocarea unor resurse bugetare.
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PRIMELE PROIECTE DE DECORAȚII ROMÂNEȘTI
Dragoş Băldescu
Abstract
The creation of the Romanian system of orders and medals was a long
process due to the opposition of the Ottoman Empire. The article covers the
first medal project from the reign of the Wallachian prince Barbu Dimitrie
Ştirbei and the attempts of Alexandru Ioan Cuza to establish a national order
and several medals. These projects form the core of the modern national
awards system still in use today.
Keywords: orders, medals, projects, Cuza, Ştirbei

Decoraţiile moderne îşi au originea în vremea cruciadelor. Atunci apar în
Europa şi Ţara Sfântă primele ordine militare, a căror tradiţie este continuată ulterior
de ordinele regale şi nobiliare instituite de suverani pentru a recompensa fapte
deosebite (de exemplu Ordinul Jartierei, fondat de regele Angliei Eduard al III-lea în
1344, care există şi îşi păstrează prestigiul și azi). Primul român inclus într-un astfel de
ordin este domnitorul valah Vlad Dracul, a cărui poreclă provine de la Ordinul
Dragonului, care i-a fost acordat de regele Ungariei (şi viitor împărat) Sigismund de
Luxemburg în 1433.
Imperiile din jurul Țărilor Române instituie ordine similare mai târziu decât
cele din vest. În Rusia, Ordinul Sfântului Andrei este fondat de Petru cel Mare în 1698
(urmat de alte ordine imperiale), în timp ce Imperiul Otoman creeaza Ordinul Nisam-iIftihar în 1831. În contextul războaielor dintre ruşi, austrieci şi turci pe teritoriul
românesc, unii cetăţeni ai principatelor sunt decoraţi cu aceste ordine (de exemplu,
Tudor Vladimirescu primeşte Ordinul rus al Sfântului Vladimir, clasa a III-a).
Conducătorii Principatelor Române au avut şi ei un sistem de răsplătire a celor
care se evidenţiau prin vitejie în lupta sau servicii aduse domnitorului. Până în secolul
al XIX-lea, recompensele erau diverse: acordarea de titluri boiereşti şi moşii, privilegii
sau scutiri de taxe. Cu timpul apar si daruri constând în mici bijuterii sau obiecte de lux
cum ar fi tabachere sau medalioane (obicei păstrat până în vremea lui Alexandru Ioan
Cuza). Dupa 1848, domnitorii principatelor puteau cere sultanului să decoreze cu
ordine otomane pe cei care se remarcau prin merite deosebite, această practică a
continuat şi în timpul domniilor lui Cuza şi Carol I până la independenţa totală a
României.
Primul proiect al unei decorații autohtone
Prima încercare de a institui o decoraţie în România datează din timpul lui
Barbu Dimitrie Ştirbei (1799-1869), domn al Ţării Româneşti între 1849-1853 şi 18541856. Urcat pe tron după revoluţia de la 1848, Ştirbei îşi începe domnia în condiţii
foarte grele. Dispreţuit de ofiţerii armatelor de ocupaţie ruse şi turceşti, noul domn nu
este iniţial lăsat să intre în ţară de şeful carantinei portului Brăila la întoarcerea de la
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Constantinopol. În primii ani, Ştirbei este tratat doar ca un guvernator local a cărui
sarcină era întreţinerea trupelor străine de pe teritoriul principatelor. Domnitorul nu
aşteaptă sfârşitul ocupaţiei pentru a începe reformele. Printre altele, armata
Principatului este extinsă de la 1200 la 6000 de oameni (în 1853), sunt redeschise şcoli
şi înfiinţate altele noi (inclusiv o şcoală militară) şi este îmbunătăţită situaţia ţăranilor.
Alte proiecte nerealizate sunt construcţia unei căi ferate şi fondarea unei bănci
naţionale cu sprijin german. După retragerea totală a trupelor ruse (în 1851), Ştirbei
încearcă să-şi afirme independenţa prin baterea de monedă divizionară de billon şi
crearea unei decoraţii naţionale, ambele măsuri fiind o sfidare la adresa foştilor
ocupanţi.
Decoraţia lui Barbu Ştirbei (Pentru destoinicie şi osârdie) este o medalie de
argint cu toartă, cu un diametru de 35 mm şi greutatea de 17.5 g. Aversul are în centru
stema domnitorului înconjurată de legenda circulară (în alfabet mixt latin-chirilic):
BARBU DIMITRIE STIRBEI CU MILA LUI DUMNEZEU continuată pe revers: DOMN
STAPANITOR A TOATA TARA ROMANEASCA. În centrul reversului se află textul pe
patru rânduri: PENTRU / DESTOINICIE / SI OSARDIE / 1851. Deasupra textului este
gravat ochiul în triunghi înconjurat de raze (simbol folosit şi de masoni şi de Biserica
Ortodoxă), dedesubt o ramură de stejar îmbinată cu una de palmier. Se păstrează cel
puţin două exemplare originale ale acestei medalii, în patrimoniul Cabinetului
Numismatic al Academiei în colecţia restituită de la Moscova) şi al Muzeului de Istorie
al Bucureştiului. Culoarea panglicii este necunoscută. Legenda şi forma medaliei arată
că trebuia să fie o recompensă pentru merite deosebite. Nu cunoaştem însă nimic
altceva despre ea. Nu există vreo menţiune a ei în documentele perioadei de la Arhivele
Naţionale şi nici în corespondenţa domnitorului sau în cărţile lui Iorga despre domnia
lui. Putem presupune că Ştirbei a vrut să emită decoraţia în secret pentru a nu provoca
Poarta, în aşteptarea unui moment favorabil care nu a venit niciodată (Ţară
Românească este din nou ocupată de ruşi în 1853, când începe Războiul Crimeei). După
stilul şi realizarea medaliei, ea a fost probabil bătută de un gravor din spaţiul germanic,
la Viena sau Berlin.
Lista incompletă a decoraţiilor primite de Barbu Ştirbei include Ordinul Sf. Ana
cl. I și II, Ordinul Sf. Stanislas cl. II, Ordinul Nisam-i-Iftihar în grad de comandor,
Ordinul Medjidie cl. I sau Ordinul Mântuitorului (Grecia) cl. I. Fără îndoială că acestea
l-au inspirat în încercarea de a institui prima medalie românească, eforturi care vor fi
continuate de Alexandru Ioan Cuza şi Carol I. Deşi doar un proiect fără caracter oficial,
istoria decoraţiilor româneşti începe în 1851 cu “Pentru Destoinicie şi Osârdie”.
Încercările lui Alexandru Ioan Cuza de a crea un sistem de decoraţii
Imediat după dubla alegere ca domnitor al Moldovei şi Ţării Româneşti
(Ianuarie 1859), Alexandru Ioan Cuza continuă eforturile lui Barbu Ştirbei de a institui
o decoraţie naţională. Deşi nici o decoraţie nu va fi acordată oficial în timpul domniei
lui Cuza, el semnează primul decret de emitere a unei medalii (Pro Virtute Militari) care
devine după abdicarea domnitorului şi prima distincţie oficială a României. Alte
proiecte reprezintă baza sistemului ulterior de decoraţii naţionale care se păstrează şi
azi. Se cunosc în total şase decoraţii şi proiecte ale lui Alexandru Ioan Cuza.
Ordinul Jerba de aur (1859)
Chiar în anul urcării pe tronul Principatelor, Cuza încearcă să exercite cele două
drepturi ale unui suveran independent: de a bate monedă şi a conferi decoraţii. El îl
trimite la Paris pe Victor Place, consulul francez la Iaşi şi un vechi prieten al
domnitorului. Misiunea lui Place era de a obţine un credit pentru Principatele Unite
care urma să fie folosit pentru baterea de monede şi decoraţii în atelierele pariziene.
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Deşi consulul reuşeşte să obţină un credit de 60000 de franci în condiţii destul de
favorabile, împrumutul este respins de Adunarea Deputaţilor din Moldova.
Proiectul decoraţiei nu este însă abandonat. În primăvara lui 1859, Ministrul
Treburilor Străine (Externe) al Moldovei, poetul Vasile Alecsandri, îi cere într-o
audienţă lui Napoleon III să primească însemnele unui ordin pe care Prinţul Cuza are
de gând să-l instituie şi să le permită cetăţenilor francezi să îl poarte. Împăratul aprobă,
cu rezerve, ambele cereri. Pe 30 decembrie 1859, Alecsandri propune înfiinţarea
ordinului Jerba de Aur. Numele fusese ales pentru a exprima “fertilitatea pamântului
nostru” şi ordinul era descris în referatul ministrului în felul următor: “o stea cu cinci
raze, întrunind culorile naţionale şi purtând pe o parte armoriile ambelor Principate:
Zimbrul şi Vulturul cu deviza Onoare şi Patrie adoptată de Înalţimea sa Domnul
pentru armia română, iar pe cealaltă parte având în relief o jerbă (snop) de aur
legată cu o lentă ce va purta deviza In Uno Omnia.” Alecsandri considera că guvernul
era “dator de a crea o recompensă onorabilă şi naţională care să poată deştepta în
inimi cele mai vii mişcări de o nobila ambiţie”. Modelul ordinului (crucea cu cinci raze)
era inspirat de Legiunea de Onoare franceză. Proiectul poetului este aprobat de
guvernul moldovean prezidat de Ion Ghica şi trimis Comisiei Centrale de la Focşani,
instituţia comună ce avea drept sarcină unificarea legislaţiei din principate. Ordinul era
destinat a “servi drept recompensă impiegaţilor civili şi militari”.
Nu se cunosc alte informații despre acest proiect, care nu a fost discutat de
Comisia Centrală. Probabil că Ordinul Jerba de Aur a fost abandonat datorită opoziţiei
Imperiului Otoman (anticipată de Victor Place de la începutul misiunii sale) şi nici un
exemplar nu a fost produs.
Medalia Pro Virtute Militari (1860/1866)
Lupta de pe Dealul Spirii din 13 septembrie 1848 a intrat în legendă,
simbolizând renaşterea armatei române. În mod firesc, prima decoraţie românească
emisă oficial este legată de acest eveniment.
Ciocnirea din 13 septembrie reprezintă finalul Revoluţiei din 1848 din Ţara
Românească. După eşecul negocierilor cu autorităţile ruse, trupele otomane pătrund pe
teritoriul principatului, mai mult în scopul de a devansa intervenţia armatelor ţariste.
Rezistenţa fiind inutilă, guvernul revoluţionar de la Bucureşti ordonă majorităţii
trupelor să se deplaseze la Râmnicu Vâlcea, unde o forţă de aproximativ 6000 de
soldaţi şi voluntari se concentra sub comanda lui Gheorghe Magheru. Deşi această
luptă este în general asociată cu pompierii militari, majoritatea trupelor române
angajate au fost infanterişti de linie. În momentul intrării turcilor in Bucureşti, în
cazarma din Dealul Spirii se afla un batalion din Regimentul 2 Infanterie (aprox. 600
de soldaţi) şi Compania a 7-a din Regimentul 1 Infanterie (150 de oameni), sub
comanda colonelului Radu Golescu. Compania de pompieri cu un efectiv total de 165 de
oameni, comandată de căpitanul Pavel Zăgănescu, staţiona în sediul Agiei din centrul
oraşului. Numărul total al trupelor române era de aproximativ 900 de soldaţi, în timp
ce inamicul avea în jur de 6000, inclusiv cavalerie şi artilerie. Ordinele generalului
Christian Tell erau ca Golescu să aştepte sosirea trupelor otomane şi să le predea
cazarma, în timp ce Zăgănescu trebuia să-şi ducă şi el unitatea la cazarmă şi să depună
armele. La sosirea turcilor, colonelul Golescu încalcă ordinele şi refuză să se predea,
spunându-i delegatului Kerim Pașa că datoria unui soldat este de a muri cu arma în
mână. Impresionat de acest răspuns, comandantul otoman evită confruntarea şi
porneşte în marş spre centrul oraşului, intersectându-se cu compania de pompieri care
se îndrepta spre cazarmă, respectând ordinele primite. Conform martorului ocular
Dimitrie Papazoglu, totul a pornit de la un incident minor. Sublocotenentul Dincă
Balaşan îl atinge cu cotul în trecere pe un maior turc, care răspunde lovindu-l cu latul
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sabiei. Ofiţerul român îl împuşcă pe maior şi trage şi în Kerim Pașa, nimerindu-i calul.
Compania de pompieri este atacată de toată armata otomană şi se retrage în cazarma
de pe Dealul Spirii, unde rezistă împreună cu trupele de infanterie aflate acolo.
Colonelul Golescu fiind rănit grav chiar la începutul luptei, comanda este preluată de
căpitanul I. Deivos. După aproximativ trei ore de luptă, trupele române rămân fără
muniţie şi se împrăştie, permiţând otomanilor să ocupe cazarma. Pierderile proprii au
fost de 80 de soldaţi şi 2 ofiţeri, în timp ce aproximativ 200 de turci au fost ucişi.
Iniţiativa instituirii unei medalii pentru supravieţuitorii luptei îi aparţine lui
Pavel Zăgănescu. El îi cere în 1859 lui Vasile Boerescu să facă această propunere în
Adunarea Electivă pentru că “ţara trebuia să facă tot pentru ca să încurajeze mai cu
seamă acea parte a populaţiei care poartă arme şi pe care mai curând sau mai târziu
poate să-i cheme a-şi face datoria lor de ostaşi”. Propunerea este ulterior susţinută de
Mihail Kogălniceanu.
Pe 24 mai 1860, un decret promulgat de Alexandru Ioan Cuza înfiinţează oficial
prima decoraţie românească, ce urma a fi acordată tuturor supravieţuitorilor luptei din
1848. Cei răniţi în luptă primeau şi o pensie viageră de 15 lei pe lună, iar răniții grav
„care nu se puteau hrăni” o alocaţie de un leu pe zi.
Medalia Pro Virtute Militari este din cupru, are forma rotundă şi o greutate de
19 grame. Deşi decretul domnesc prevede un diametru de 2 cm, exemplarele care se
păstrează au în jur de 33 mm. Aversul are în centru acvila încoronată (un simbol al
Ţării Româneşti) având pe piept bourul Moldovei, deasupra inscripţia circulară „PRO
VIRTUTE MILITARI”, în exergă numele fabricantului „Caque F. Graveur de
L’Empereur à Paris”. Pe revers găsim textul pe cinci rânduri „13 / SEPTEMBRIE / 1848
/ DEALUL / SPIREI”, înconjurat de o cunună de lauri. Medaliile originale au ştanţat pe
muchie în partea de jos simbolul unei mâini şi cuvântul CUIVRE (cupru în franceză),
marcaje care indică faptul că au fost produse la monetăria din Paris. Armand Auguste
Caque era într-adevăr gravorul oficial al lui Napoleon al III-lea şi implicarea sa în acest
proiect arată că medalia avea aprobarea împăratului. Panglica descrisă în decret drept
„o cordelă tricoloră” este albastră, cu câte două dungi galbene şi roşii (în exterior) pe
margini. Există şi o variantă diferită de panglică, având câte două dungi roşii şi una
galbenă pe fiecare margine. Brevetele sunt deosebit de rare, ele poartă antetul şi stema
Principatul României şi sunt emise de Ministerul de Război. În colecţia Muzeului
Naţional al Pompierilor din Bucureşti se păstrează brevetul acordat căpitanului
Theodor Rătescu, probabil ultimul exemplar autentic.
Medalia nu a putut fi acordată în timpul domniei lui Cuza datorită opoziţiei
Porţii. Mai multe surse afirmă în mod eronat că decoraţiile au fost distribuite de Carol I
în 1866. În realitate, ceremonia de decorare a avut loc în timpul Locotenenţei
Domneşti, înainte de sosirea în ţară a viitorului rege. Iniţiativa îi aparţine lui Ion Ghica
şi pe 9 aprilie 1866 guvernul provizoriu decide acordarea medaliilor considerând că
„asemenea răsplată este singurul mijloc prin care o ţară poate răsplăti pe fii ei, ce şiau vărsat sângele pentru dânsa”. Ceremonia are loc pe 23 aprilie în curtea cazărmii
din Dealul Spirii, în prezenţa tuturor unităţilor din Garnizoana Bucureşti şi a
membrilor Locotenenţei Domneşti (Lascăr Catargiu, Nicolae Golescu şi Nicolae
Haralambie). În discursul său, colonelul Haralambie spunea: „Purtaţi-o cu mândrie,
sunteţi puţini care o aveţi, iar după moarte veţi lăsa-o familiilor voastre. Generaţiile
viitoare găsind-o vor răsfoi istoria şi vor învăţa cum românul îşi îndeplineşte datoria
către patrie’’ (Romanulu, 26 aprilie 1866).
Doar 14 medalii au fost acordate în această ceremonie. În 1860, unităţilor
implicate în bătălie li se ceruse evidenţa exactă a participanţilor, în vederea decorării
lor. În 1866 lucrurile au fost făcute în mare grabă şi nu s-a mai ţinut cont de aceste liste,
s-a publicat doar câteva zile la rând un anunţ în Monitorul Oficial prin care veteranii
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erau invitaţi să vină pe 23 aprilie în curtea cazarmei din Dealul Spirii pentru a primi
medalia. La apel au răspuns doar 6 ofiţeri şi 8 grade inferioare, nu se pastrează decât
lista ofiţerilor decorați, care merită menţionaţi având în vedere raritatea acestei
distincţii: coloneii Adrian, P. Zăgănescu, Culoglu, maiorul D. Papazoglu şi căpitanii I.
Deivos şi T. Rătescu. Este posibil totuşi ca şi alţi veterani să fi primit medalia ulterior.
Pe 8 septembrie 1878, Carol I acordă prin înalt decret tuturor veteranilor de la
1848 dreptul de a purta şi Medalia Virtutea Militară. La inaugurarea Monumentului
Pompierilor de pe Dealul Spirii (amplasat astăzi în faţa Hotelului Mariott) pe 13
septembrie 1901, mai erau în viaţă 17 veterani ai bătăliei.
Medalia Devotament şi curagiu (1864)
Este o medalie rotundă din argint cu diametrul de 34 mm (se cunosc şi
exemplare care au 32 mm) şi greutatea de 17-18 g. Aversul prezintă bustul lui Cuza
privind spre dreapta, înconjurat de textul “Alessandru Ion I 1864”, în timp ce reversul
conţine textul “Devotamentu si Curajiu” înconjurat de o cunună de lauri. Pe avers, sub
bust, se află şi numele gravorului (Cague F. sau CT), care a produs şi medalia Pro
Virtute Militari. Medalia se ataşa de panglică printr-o cunună de lauri. Culoarea
panglicii este jumătate roşie (dreapta) şi jumătate galbenă. Se pare că medalia lui Cuza
se dorea o recompensă pentru cei care au participat la operaţiunile de salvare din
timpul inundaţiilor din capitală de la sfârşitul lui mai 1864, când apele revărsate ale
Dâmboviţei ating înălţimea de doi metri în mahalalele Broşteni, Antim, Izvor şi altele
apropiate de cursul râului. Nu a fost instituită oficial şi Cuza a decorat doar câţiva
apropiaţi, în nume personal. Colonelul Solomon este singurul posesor cert al medaliei,
conform lui C. Istrati (Istrati 1914 12) el ar fi primit şi Virtutea Militară din partea lui
Cuza. Istrati menţionează şi posibila existenţă a unor variante de bronz ale acestei
medalii dar nu se cunosc decat exemplare de argint.
Povestea acestei decoraţii nu se încheie însă aici. Pe 26 mai 1877, la începutul
Războiului de Independenţă, Carol I acordă prin înalt decret un număr de 14 medalii
Devotament şi Curagiu (dintre care 8 de aur şi 6 de argint) unor militari pentru vitejia
arătată în timpul bombardamentului Calafatului pe 26 aprilie 1877. Sunt chiar primele
decoraţii ale războiului şi Carol I conferă astfel o distincţie care nu exista în mod oficial,
în locul Medaliei Virtutea Militară care era statutară din 1872. Explicaţia o găsim întrun raport al ministrului de război, Generalul Alexandru Cernat, care arată că
regulamentul acordării medaliei Virtutea Militară conţinea prevederi greu de îndeplinit
în timp de război. Medalia putea fi acordată pentru fapte deosebite, însă era nevoie de
întrunirea unei comisii speciale şi multă birocraţie. Pentru a simplifica procedura, un
decret publicat în Monitorul Oficial din 28 mai 1877 prevede că Virtutea Militară putea
fi acordată în timp de război şi pentru fapte deosebite citate într-un ordin de zi al
armatei. Probabil că acordarea celor 14 medalii pentru Devotament şi Curagiu în 1877
reprezintă o soluţie de criză adoptată rapid înainte de rezolvarea acestei probleme de
regulament. Putem presupune că domnitorul a intenţionat să reinstituie medalia lui
Cuza, proiect abandonat ulterior datorită modificării regulamentului pentru Virtutea
Militara. Nu se cunoaşte niciun exemplar original al acestor medalii emise în 1877, dar
existenţa lor nu poate fi exclusă.
În 1903, Carol I instituie oficial o medalie cu acest nume (el a continuat de altfel
toate proiectele de decoraţii ale lui Cuza). Însemnul de distincţie pentru curaj şi
devotament este o medalie cu trei clase cu un design similar originalului, menită a
recompensa activitatea agenţilor de poliţie. Panglica are două dungi albastre pe margini
şi una roşie la mijloc. Puţini agenţi au fost decoraţi cu acest însemn care este una dintre
medaliile rare din perioada lui Carol I.
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Medalia Virtutea Militară (1864)
Este o medalie de argint asemanătoare cu Devotament şi Curagiu. Diferă doar
textul de pe revers (Virtutea / Militara) şi prinderea, care se face printr-un inel trecut
printr-o coroană de argint similară celor de la decoraţiile regale de mai târziu. Nu
cunoaştem culoarea panglicii, dar probabil ea s-a păstrat la medalia lui Carol I. A fost
acordată în număr mic și doar cu titlu personal.
Carol I instituie oficial medalia în 1872, schimbând doar efigia. Ea rămâne în uz
şi în ziua prezent, fiind una dintre cele mai prestigioase distincţii ale României.
Medalia Crucea de Fier (1864?)
Ştim foarte puţine despre acest proiect al lui Cuza. O medalie în forma unei
cruci de fier este menţionată pentru prima dată de C. Istrati (Istrati 1914 15), care scrie
că a obţinut-o de la bijutierul Fain, cel care a produs şi exemplare ale Ordinului Unirii.
După descrierea lui Istrati, este o cruce de fier cu forma Crucii Trecerea Dunării, cu o
greutate de 5.81 g şi dimensiunea de 4.86 cm (înălţime) şi 4.60 cm (lăţime). În centru
se află pe o parte o cruce ortodoxă, iar pe celalaltă monograma AI, pe care Istrati o
atribuie lui Cuza şi susţine că se aseamănă cu monograma domnitorului de pe o
tabacheră de argint oferită de acesta drept cadou unui apropiat. Monograma este însă
diferită de cea de pe Ordinul Unirii. Se dorea probabil a fi o distincţie pentru
recompensarea meritelor bisericeşti. Un exemplar al acestei cruci se păstrează în
patrimoniul Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi este descris într-un articol din
2010 (Iordache şi Andonie 2010). Autorii menţionează că medalia apărea în evidenţele
vechi ale muzeului ca fiind legată de Războiul de Independenţă (1877-1878) şi purtând
monograma Ţarului Alexandru I al Rusiei.
O decoraţie foarte asemănătoare a fost vândută în 2010 într-o licitaţie a casei
germane Kunker. Exemplarul de la Kunker este din bronz şi monograma este aproape
identică, dar are leul de pe stema Bulgariei în locul crucii ortodoxe, având în schimb
aceste cruci pe toate braţele. Catalogul o atribuie primului principe al Bulgariei,
Alexandru de Battemberg. Informaţiile disponibile nu permit o concluzie definitivă
despre această decoraţie. Crucea de la Muzeul Militar poate fi un proiect obscur al lui
Cuza, a cărui formă a fost preluată apoi de Carol I (în crucile Trecerea Dunării şi
Elisabeta) şi de principele bulgar. Se poate însă să avem de-a face cu o variantă a unui
proiect necunoscut al lui Alexandru de Battemberg. Forma distincţiei s-a păstrat în
medalistica românească până astăzi, prin Crucea Casei Regale a României acordată de
regele Mihai I.
Ordinul Unirii (1864)
După unirea oficială a celor două principate în 1862, Cuza încearcă din nou
înfiinţarea unui ordin naţional. Proiectul este abandonat rapid în urma unui raport
nefavorabil al agentului diplomatic la Constantinopol, Costache Negri. În colecţia
Muzeului Naţional de Istorie din Bucureşti se păstrează însemnul unui precursor al
Ordinului Unirii, sub forma unei cruci emailate în roşu, al cărei medalion central
conţine litera A, ar putea fi vorba de proiectul din 1862.
Domnitorul reia eforturile în 1864, după lovitura de stat prin care căpatase
puteri sporite. În septembrie, Cuza aprobă printr-o scrisoare proiectele de decoraţii
primite de la Mihail Kogălniceanu (ce includeau cele două medalii de argint şi poate şi
controversata cruce de fier). Însemnele decoraţiei sunt comandate la Paris şi Costache
Negri primeşte o scrisoare oficială prin care sultanul şi corpul diplomatic din capitala
otomană erau anunţaţi de înfiinţarea ordinului. Negri îl convinge însă pe Cuza (vezi
Berindei, 1947) să amâne distribuirea scrisorii până la rezolvarea problemei mult mai
importante a statutului mânăstirilor închinate. Zvonul ajunge totuşi în presa turcă şi
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„Le journal de Constantinople” publică ştirea că ordinul va fi instituit pe 24 ianuarie
1865 pentru a celebra dubla alegere a lui Cuza. La începutul lunii noiembrie marele
vizir Aali Pasa cere explicaţii în această chestiune trimişilor români Negri şi Bordeanu
şi apoi protestează oficial câteva zile mai târziu. Aali Pașa lasă totuşi de înţeles că
sultanul ar putea aproba ordinul în cazul în care ar fi numit mare maestru al acestuia,
soluţie agreată de Bordeanu şi de ambasadorul francez la Poartă. Cuza refuză sugestia
marelui vizir şi trimite o nouă scrisoare la sfârşitul lunii noiembrie 1864, prin care face
publică fondarea ordinului. Scrisoarea este prost primită de Poartă şi Negri îl anunţă pe
domnitor că această chestiune mai puţin importantă va complica negocierile privind
mânăstirile închinate. La începutul lunii decembrie, ministrul de externe otoman
sugerează din nou că ordinul ar putea fi aprobat dacă s-ar îndeplini anumite formalităţi
(numirea sultanului ca mare maestru onorific). Agenţii români şi ambasadorul francez
îl sfătuiesc pe Cuza să accepte această soluţie „puerilă în fond” sau să amâne problema
pentru moment. Domnitorul decide să aştepte un prilej mai favorabil, care nu apare
până la abdicarea din 1866. În ciuda dificultăţilor diplomatice, însemnele ordinului
sunt comandate la casa Kretly din Paris. Unele surse afirmă că designul aparţine
bijutierului francez, dar corespondenţa păstrată arată că trimisul lui Cuza (Godillot) a
venit cu desenele din ţară. Se pare că autorul desenelor a fost Carol Popp de Szathmári.
Ordinul Unirii avea cinci clase: cavaler, ofiţer, comandor, mare ofiţer şi mare
cruce. Cele două clase superioare sunt foarte rare şi până în 1940 (Marinescu 1940 139140) se credea că ordinul avea numai trei, această informaţie o găsim în articolele mai
vechi. El are forma unei cruci emailate în albastru, înconjurată de raze. Aversul
medalionului roşu din centru cuprinde cifrele 5-24 (datele dublei alegeri), în jur deviza
„Genere et corde fratres” pe fond albastru, înconjurată la rândul ei de o cunună de
stejar. Reversul medalionului are în centru monograma lui Alexandru Ioan Cuza pe
fond roșu, înconjurată de frunzele de stejar. Prinderea se face printr-o coroană
princiară de argint similară cu cea a medaliei Virtutea Militară şi a decoraţiilor lui Carol
I de mai târziu. Panglica era roşie, cu dungi duble albastre pe margini. Gradul de
cavaler are diametrul de 40 mm şi este din argint. Însemnele de ofiţer au acelaşi
diametru, însă sunt din aur şi panglica are în plus o rozetă. Gradul de comandor este
din aur cu diametrul de 60 mm şi se poartă la gât, la fel ca şi gradul de mare ofiţer ce
are în plus o placă cu diametrul de 90 mm. În sfârşit, marea cruce are dimensiunea de
70 mm şi acelaşi model de placă.
Cuza a comandat un total de 1000 de ordine la Kretly, din toate gradele. Pentru
că ordinul nu a fost instituit oficial, doar un mic număr au fost distribuite în nume
personal. Se pare că mulţi miniştri şi colaboratori apropiaţi ai lui Cuza au primit
ordinul, printre ei Mihail Kogălniceanu (mare ofiţer), I. Strat (comandor), Vasile
Alecsandri, Costache Negri, etc. Majoritatea decoraţiilor au fost însă găsite în lăzi în
clădirea palatului (conform unei surse chiar sub patul lui Cuza) după abdicarea
domnitorului.
Casa Kretly a păstrat matriţele originale şi C. Istrati şi-a putut comanda de acolo
mulţi ani mai târziu câteva ordine produse cu ajutorul acestora. Comerciantul
bucureştean Mauriciu Fain, care se ocupa cu vânzarea de bijuterii şi medalii, este şi el
un posibil producător şi deţinea un număr de însemne din toate gradele, majoritatea
exemplarelor păstrate în muzeele bucureştene provin de acolo. Conform bijutierului
Joseph Resch (vezi Costandache 1942 193), ordinul a fost produs şi în atelierul tatalui
său de la Viena (Gebruder Resch), cele mai multe surse susţin totuşi că singurul
producător a fost Kretly.
La începutul Războiului de Independenţă, în 10 mai 1877, Carol I înfiinţează
Ordinul Steaua României care păstrează modelul lui Cuza, schimbând doar medalionul
central. Majoritatea însemnelor Ordinului Unirii au fost trimise la Kretly pentru a fi
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modificate, tot atunci s-au produs şi cutii pentru acestea. Ulterior, un număr mai mic
de ordine au fost modificate în regim de urgenţă la atelierele bucureştene ale lui Joseph
Resch şi A. Rosenfeld. La sfârşitul anului, Minsiterul de Război încă mai avea în depozit
trei ordine cu însemnele fostului domnitor (cavaler, ofiţer şi mare cruce).
Pe 25 mai 1877 Nicolae Golescu este decorat cu Ordinul Steaua României în
grad de mare ofiţer, el este primul membru al unui ordin românesc. Ordinul s-a păstrat
cu diverse forme şi modificări până azi şi rămâne cea mai importantă distincţie pe care
o poate acorda preşedintele României contemporane.
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Vârtosu 1940 – Emil Vârtosu, Ordinul Jerbii de Aur, în Cercetări Istorice 13-16, 1940,
702-706.
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Lista figurilor
Fig. 1 – Medalia pentru destoincie și osârdie avers (Cabinetul Numismatic al
Academiei)
Fig. 2 – Medalia pentru destoincie și osârdie revers (Cabinetul Numismatic al
Academiei)
Fig. 3 – Medalia Pro Virtute Militari avers (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 4 – Medalia Pro Virtute Militari revers (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 5 – Brevetul medaliei Pro Virtute Militari (Muzeul Național al Pompierilor)
Fig. 6 – Medalia Devotament și Curagiu Cuza avers (Muzeul Național de Istorie a
României)
Fig. 7 – Medalia Devotament și Curagiu Cuza revers (Muzeul Național de Istorie a
României)
Fig. 8 – Însemnul pentru Curagiu și Devotament Carol, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 9 – Însemnul pentru Curagiu si Devotament Carol, revers (Muzeul Militar
Național)
Fig. 10 – Medalia Virtutea Militară 1864, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 11 – Medalia Virtutea Militară 1864, revers (Muzeul Militar Național)
Fig. 12 – Crucea de Fier, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 13 – Crucea de Fier, revers (Muzeul Militar Național)
Fig. 14 – Crucea de Fier varianta din licitația Kunker 173 – 08 – 12 martie 2010, nr.
8232 (poza provine din catalogul licitației Kunker 173, Order und Ehrenzeichen aus
verschiedenem Besitz)
Fig. 15 – Precursor al Ordinului Unirii (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 16 – Ordinul Unirii Ofițer, avers (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 17 – Ordinul Unirii Ofițer, revers (Muzeul Național de Istorie a României)
Fig. 18 – Ordinul Unirii Mare Cruce, avers (Muzeul Militar Național)
Fig. 19 – Ordinul Unirii Mare Cruce, revers (Muzeul Militar Național)
Caption
Fig. 1 – Medal for Skill and Perseverence, obverse
Fig. 2 – Medal for Skill and Perseverence, reverse
Fig. 3 – Pro Virtute Militari Medal, obverse
Fig. 4 – Pro Virtute Militari Medal, reverse
Fig. 5 – Award certificate for the Pro Virtute Militari Medal
Fig. 6 – Medal for Loyalty and Courage Cuza version, obverse
Fig. 7 – Medal for Loyalty and Courage Cuza version, reverse
Fig. 8 – Medal for Courage and Loyalty Carol I version, obverse
Fig. 9 – Medal for Courage and Loyalty Carol I version, reverse
Fig. 10 – Medal for Military Virtue 1864, obverse
Fig. 11 – Medal for Military Virtue 1864, reverse
Fig. 12 – Iron Cross, obverse
Fig. 13 – Iron Cross, reverse
Fig. 14 – Iron Cross Bulgarian version from Kunker Auktion 173, no. 8232
Fig. 15 – Early variant of the Order of the Union
Fig. 16 – Order of the Union, Officer Class, obverse
Fig. 17 – Order of the Union, Officer Class, reverse
Fig. 18 – Order of the Union, Grand Cross, obverse
Fig. 19 – Order of the Union, Grand Cross, reverse
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Cercetări numismatice, XVII, Bucureşti, 2011, p. 209 -223

DESCOPERIRI MONETARE ANTICE DIN ROMÂNIA (III)
Monede grecești și imitații locale după piese grecești

Delia Moisil*

ROMÂNIA

Drăgănești-Vlașca, com. Bujoreni, jud. Teleorman
1. Tezaur descoperit în august 2014 (CD) 1, format din 43 de monede de argint, găsite
într-un vas ceramic spart, recuperat parțial. Majoritatea pieselor din tezaur sunt
tetradrahme de tip Jiblea, având legături de ștanțe între ele. Piesele se află la MNIR. În
curs de publicare.

2. Imitație locală de tip Vârteju-București
Tetradrahmă
Preda, p. 215-247; datare sf. sec. II - sec. I î. Hr.
AE+AR, av./rv.: 5, 6.54 g. Descoperire izolată, iulie 2014 (CD). MNIR.
Pădurea Esechioi, com. Ostrov, jud. Constanța

Muzeul Național de Istorie a României
E-mail: delia.moisil@gmail.com.
1 Numele celor care au donat piese muzeului apar de aici încolo prescurtat, după cum urmează:
AC - Adrian Codoban; MB - Michele Bressan; CD - Cristian Dragomir; CF – Cornel Florea; IH –
Iulian Hapchină; GM-Marian Gârbaciu; SM - Sorin Marian; OP - Ovidiu Popescu; CT Constantin Turcu. Toate donațiile includ piese găsite cu detectoare de metal. Celor care ne-au
pus la dispoziție fotografii, hărți, coordonate GPS sau alte detalii privind locul descoperirilor le
mulțumim.
*
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3. Celții balcanici, semn premonetar (?)

Verigă de bronz cu trei grupuri a câte doi noduli dispuși simetric pe partea exterioară a
verigii.
AE, cca 2,5 cm, 2.44 g. MNIR donația 1559.
Punctul La Vizuini, Ocolișu Mic, com. Boșorod, jud. Hunedoara

4. Lot de 138 de stateri de tip Koson dintr-un tezaur de monede de aur din zona
Sarmizegetusa Regia – Grădiștea Muncelului.
Găsit de către trei copii, ascuns într-o sticlă de plastic, depozitată în vizuina unei vulpi,
unde a fost depus de către braconierii siturilor arheologice din zonă.
Ștanțele monetare utilizate pentru batere sunt din a doua perioadă a acestor emisiuni,
incluzînd doar piese cu monogramă simplă, respectiv fără monogramă. În curs de
publicare.
Plătărești, com. Plătărești, jud. Călărași

(pădurea dintre Plătărești, Podul Pitarului și Frumușani)

5. Depozit monetar format din tetradrahme de tip Thasos (12 plus un fragment), găsit
în 2015 (CF). În curs de publicare.

6. Thracia
Maroneia
Av. Cal spre dr., monograma ΠNk în ligatură, sub picioarele calului.
Rv. Legenda MAP-ΩNI-TΩN, în jurul unui pătrat cu doi ciorchini de strugure;
monograma vE.
SNG Copenhagen 632, datare 400-350 î. Hr.
AE, av./rv.: 10, 2.98 g. MNIR donația 1561/9.02.15 (AC).
Descoperire izolată, februarie 2015 .
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7. Thracia
Kallatis
Av. Capul lui Dyonisos spre dr.
Rv. Cunună de iederă, thyrsos dr; deasupra cununii, KAΛΛA.
AMNG 224; datare sec. III-II î. Hr. Contramarcă dispusă pe centrul piesei: delfin dr.
AE, av./rv.: 3, 6.61 g. MNIR donația 1561/9.02.15 (AC).
Descoperire izolată, februarie 2015.

8. Imitație locală “hibrid” de tip Inotești –Răcoasa și Vârteju-București
Avers: tip Inotești Răcoasa. Capul lui Zeus, foarte stilizat, spre dr.; părul reprezentat
prin 6 linii paralele; semnul roții (cu 4 spițe dispuse în cruce, ca în cazul monedelor
histriene cu roată) pe obraz.
Tip Preda p. 247-270; pl. LIV, nr. 7-9, datare sec. I î. Hr.
Revers: tip Vârteju-București. Cal spre st., foarte schematizat, având corpul format din
doua globule; corpul călărețului este reprezentat de 4 puncte, urme ale piciorului stâng
al călărețului sunt reprezentate în formă de V răsturnat spre dr; coada dispusă
deasupra calului.
Tip Preda, p. 215-247; p. 526, pl. XLII, nr. 6-12, datare sf. sec. II - sec. I î. Hr.
Piesa este prima care pune în legătură directă cele două tipuri monetare imitative,
foarte apropiate stilistic, dar considerate diferite de Preda - Inotești-Răcoasa și VârtejuBucurești. Moneda nu conține deloc argint.
AE, av./rv.: 4, 5.57 g. MNIR donatia 1356 (AC).
Descoperire izolată (înspre Podul Pitarului), noiembrie 2014.
(D. Moisil)
Atașăm rezultatele analizelor XRF efectuate la Centrul Național de Cercetări și
Investigații Fizico-chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României,
București. Piesa nu a fost curățată în prealabil și prezintă depuneri de sol; fierul și
titanul rezultate în cadrul analizei XRF pot proveni din sol:
Sn

Cu

Fe

Ti

Pb

As

Zn

Ni

Au

Av.

55,08%

40,33%

3,56%

0,50%

0,09%

0,09%

0,15%

0,14%

0,05%

Rv.

53,81%

43,49%

1,72%

0,45%

0,09%

0,08%

0,16%

0,14%

0,07%

Analize XRF (fluorescență de raze X) cu spectrometru portabil tip InnovX Systems Alpha Series,
anticatod W, 35 kV, 30 microA, timp de achiziţie 120 s.

(dr. Migdonia Georgescu)
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9. Imitație locală de tip Vârteju-București
Preda, p. 215-247; p. 526, pl. XLII-XLIV; datare sf. sec. II - sec. I î. Hr.
AR, av./rv.: 11, 5.34 g. MNIR.
Descoperire monetară izolată (CF), făcută pe panta vechii terase a râului Dâmbovița, la
adâncime foarte mică, la distanța relativ mică de locul în care a fost descoperit
depozitul monetar de tetradrahme Thasos, în anul 2015, dar cel mai probabil fără a
avea vreo legătură cu el.
(Delia Moisil)
Atașăm rezultatele analizelor XRF efectuate la Centrul Național de Cercetări și
Investigații Fizico-chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României,
București. Piesa nu a fost curățată în prealabil și prezintă depuneri de sol; fierul și
titanul rezultate în cadrul analizei XRF pot proveni din sol).
Av.
Rv.

Ag
62.2%
64.1%

Au
0.27%
0.38%

Cu
23.9%
21.36%

Bi
0.11%
0.13%

Pb
1.11%
0.94%

Fe
1.54%
2.46%

Ni
0.001%
0.001%

Sn
10.55%
10.24%

Ti
0.24%
0.27%

Zn
0.14%
0.09%

Analize XRF (fluorescență de raze X) cu spectrometru portabil tip InnovX Systems Alpha
Series, anticatod W, 35 kV, 30 microA, timp de achiziţie 120 s.

(dr. Migdonia Georgescu)
Românești - Pușcași, com. Bărcănești, jud. Prahova

(foto Doru Mușat)

10. Imitație locală de tip Vîrteju
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Preda, p. 215-247; pl. XLII-XLVIII (datare sf. sec. II - sec. I î. Hr.).
AR+AE. Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Ploiești, donație Doru Mușat.
Descoperire izolată, 2014.
Rotbav-Crizbav, com. Feldioara, jud. Brașov

11. Imitație de tip Dyrrhachium
Drahmă
Meniskos/Ar[...]
MENIΣKOS, vacă spre dr., cu vițel sugând.
Legenda ΔΥΡ – AP[XIΠΠOU]? pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Tip Ceka 318?
AE+AR. Muzeul Județean din Brașov.
Descoperire izolată (marcată cu roșu pe hartă), făcută în ianuarie 2014. Florin Șerban
Coordonate GPS prelevate de către descoperitor: 45°51'18.08"N, 25°28'30.37"E.
În zonă, au mai fost găsite în 2014 o drahmă de tip Comana și o monedă romană de
bronz (sestertius?) de la Traianus.
Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj
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12. Dyrrhachium
Xenon/Pirva
Drahmă
ΞΕΝΩΝ, vacă spre dr., cu vițel sugând; deasupra legendei de avers, acvilă spre dr.
ΔΥΡ – ΠΙΡ – ΒΑ, pe laturile pătratului cu model dublu stelat.
Ceka 360.
AR, av./rv.: 10, 3.08 g. MNIR.
Descoperire izolată. Locul descoperirii marcat cu roșu pe hartă, după coordonatele
furnizate de descoperitor (SM).
Ștefăneștii de Jos, com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov

13. Tomis
Capul diademat al Marelui Zeu, spre dr., cu două contramărci, suprapuse parțial: R(?),
peste o contramarcă vizibilă doar parțial (un numeral? - XX).
Vultur în cunună de stejar, TOMI deasupra, HPA dedesubt.
ΑΜΝG 2411.
AE, av./rv.: 12, 10.04 g. MNIR.
Descoperire monetară izolată, făcută în ianuarie 2014, împreună cu o verigă de bronz
de 1.01 g, a cărei fotografie e anexată.
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14. Imițatie locală de tip Comana-Ilfov
Drahmă
Tip Preda, p. 331, grupa a III-a, pl. LXXIV, nr. 6-13.; p. 333, nr. 12; p. 336, nr. 40.
Aparent, piesa se încadrează într-o grupă mai târzie - desenul este mai stilizat decât în
cazul pieselor ilustrate de Preda.
AR+AE, av./rv.: 7, 0.99 g (sub greutatea normală a drahmelor de acest tip). MNIR
donație 19/10/2015 (AC).
Descoperire izolată; locul aproximativ al descoperirii este marcat pe hartă cu galben.
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Monede romane și imitații după piese romane
ROMÂNIA
Drăgănești-Vlașca, com. Drăgănești-Vlașca, jud. Teleorman

15. Republica Romană
L. Cassius Longinus
Denarius
Crawford 413/1, Roma?, a. 60 î. Hr.
AR, av./rv.: 8, 3.58 g. MNIR donație (CD).
Descoperire izolată, iulie 2014.
Desa, com. Desa jud. Dolj

16. Republica Romana
Marcus Antonius, emisiune pentru legiuni
Denarius
Crawford 544, monetărie în mișcare cu M. Antonius, a. 32-31 î. Hr.?
AR, 2.95 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.

17. Imperiul Roman
Hadrianus
As
Av. HADRIANVS AVGVSTUS, cap laureat dr.
Rv. [SALVS AVG VSTI, COS II_ în exergă ], Salus hrănind cu patera un șarpe încolăcit
pe altar, aflat în st.; sceptru scurt în mâna st.
RIC 678. Roma, a. 125-128.
AE, av./rv.: 5, 10.07 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
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18. Imperiul Roman
Antoninus Pius, pentru Faustina I
As
Av. DIVA FAVSTINA
Rv. [AVGVSTA?], S-C în câmp.
RIC 1170, Roma, datare post 141 - 161.
AE, av./rv.: 6, 9.44 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.

19. Imperiul Roman
Marcus Aurelius
Dupondius
IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG PM
CONCORD AVGVSTOR TRP XVI, COS III în exergă.
RIC 828, Roma, 161-162.
AE, av./rv.: 12, 11.88 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
20. Imperiul Roman
Nicaea
sec. II?-III
Rv. 3 stindarde.
AE, av./rv.: 7, 4.16 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
21. Imperiul Roman
Dupondius
sec. I-II?
AE, av./rv.: 7, 9.19 g; perforată.
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Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
22. Imperiul Roman
sf. sec. II-inc. sec. III
AE, av./rv.: 12, 5.87 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
23. Imperiul Roman
sec. II-III?
OR, av./rv.: 7, 8.60 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.

24. Imperiul Roman
Maximianus
...MAXIMIANVS PF AVG, bust dr., cuirasat, radiat.
CONCORDIA MILITVM, HΓ între personaje, deasupra liniei de exergă.
RIC 14, Heraclea, a. 295-296.
AE, av./rv.: 12, 2.17 g.
Descoperire izolată?, provenind dintr-un grup de monede culese, conform
descoperitorului, din afara sitului arheologic actual, din puncte rămase neidentificate
cu siguranță; loc de păstrare: Muzeul Olteniei Craiova.
Gârleni, com. Gârleni, jud. Bacău

25. Tezaur de denari romani imperiali, 68 de bucăți, eșalonate între împărații
Vespasianus și Marcus Aurelius - Faustina II, descoperit în iulie 2014 (IT). Piesele se
află la MNIR. În curs de publicare.
Pădurea Pantelimon - Cernica, jud. Ilfov
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26. Imperiul Roman
Marcianopolis
Caracalla
AE28, av./rv.: 1, 7.48 g. MNIR donația 1633/1/1/22.09.15 (MB).
Descoperire izolată; găsit împreună cu un inel de bronz, cu capetele petrecute, decorat
cu capete de șarpe(2.76 g).
27. Imperiul Roman
Licinius
Av. IMP C P LICIN L_, împărat cu cunună radiată.
Rv. VICTORIAE LAETAE …, două Victorii față în față, altar? între ele.
Atelier ilizibil, a. 318-324.
AE argintat, av./rv.: 11, 1.58 g; fragmentară, cca 70%. MNIR donația 1633/1/2/22.09.15
(MB).
Descoperire izolată.
28. Imperiul Roman
Emitent ilizibil
AE cu patină verde; 0.51 g, fragmentară, integritate cca 80%. MNIR donația 1633/1/3
/22.09.15 (MB).
Descoperire izolată.
Plătărești, com. Plătărești, jud. Călărași

(pădurea dintre Plătărești, Podul Pitarului și Frumușani)

29. Republica Romana
T. Carisius
Denarius
Crawford 464/4, Roma, a. 46 î. Hr.
AR, av./rv.: 8, 3.64 g. MNIR.
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Descoperire monetară izolată. Din aceeași zonă provine și un fragment de fibulă de
bronz, romană(?) - donația 1535 (CT).

30. Imperiul Roman
Gordianus III
Sestertius
IMP GORDIANVS…, bust laureat, dr.
[PMS]COL VIM, Provincia Moesia între taur și leu; AN [III?] în exergă.
Viminacium, a. 241/242?
AE, av./rv.: 8, 15.07 g; piesa este greu lizibilă, nu este curățată. MNIR.
Descoperire monetară izolată.
Poiana Brașov – Brașov, jud. Brașov (între cele două localități)

(foto Ovidiu Popescu)

31. Imperiul Roman
Antoninus Pius - pentru Marcus Aurelius Caesar
Denarius
AVRELIVS CAES – AR AVG PII F, capul împăratului spre dr.
COS – II, Honos în picioare spre st., cu ramură în mâna dr. și cornucopiae în mâna st.
RIC 429a, Roma, a. 145-147 (?).
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AR, av./rv.: 6. MNIR donația 1582 (OP).
Descoperire izolată, în pădure, la - 15 cm, pe partea dreaptă a drumului Brașov-Poiana
Brașov; locul exact marcat pe hartă cu roșu (coordonate prelevate de către
descoperitor).
Rotbav, com. Feldioara, jud. Brașov

(foto și hartă Fănel Șerban)

32. Republica Romană
Denarius
M. Cipius
Crawford 289/1, Roma, a. 115-114 î. Hr.
AR, cca 3 g. Muzeul Județean de Istorie din Brașov, donație Fănel Șerban.
Moneda a fost descoperită izolat în pădurea din apropierea localității Rotbav (la -5 cm).
Răsuceni, com. Răsuceni, jud. Giurgiu

33. Imperiul Roman
Emitent nedeterminat (Constans, Constantius II, Constantius Gallus, Iulianus)
AE2
Tip Fel temp reparatio, fh.
Atelier ilizibil, a. 348/350-361
AE, flan decupat la detașarea din tiparul de turnare. MNIR.
Descoperire izolată, iulie 2014.
Runcu, jud. Bacău

34. Tezaur de denari romani imperiali, 257 de bucăți, într-o stare de conservare foarte
bună, eșalonați între împărații Nero și Commodus. Piesele se află la MNIR. În curs de
publicare.
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Snagov, com. Snagov, jud. Ilfov

35. Imperiul Roman
Honorius
Solidus
Av. DN HONORI-VS PF AVG, bust dr., drapat, cuirasat; diademă cu dublu cerc perlat și
gemă centrală.
Rv. VICTORI-A AVCCC Δ, împăratul în picioare, spre dr., ținând labarum și Victoriolă,
cu piciorul st. peste un prizonier culcat la pământ.
S
M
COMOB
Depeyrot 34/3, Sirmium, officina Δ, a. 402-408.
RIC IX 15d, Sirmium, officina Δ, a. 393-395.
AV, av./rv.: 6, 4.35 g. MNIR.
Descoperire izolată, septembrie 2014 (GM).
(D. Moisil)
Atașăm rezultatele analizelor XRF efectuate la Centrul Național de Cercetări și
Investigații Fizico-chimice și Biologice, Muzeul Național de Istorie a României,
București, asupra acestei piese:

Av.
Rv.

Fe

Ni

Cu

Au

Ag

0,14%
0,18%

0,001%
0,001%

0,001%
0,001%

99,86%
99,82%

0,001%
0,001%

Analize XRF (fluorescență de raze X) cu spectrometru portabil tip InnovX Systems
Alpha Series, anticatod W, 35 kV, 30 microA, timp de achiziţie 120 s.

(dr. Migdonia Georgescu)
Ștefănești, com. Ștefănești, jud. Ilfov
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36. Imperiul Roman
Arcadius
AE4
DN ARCADI-...
Tip Salus Reipublicae, Victoria târând un captiv.
Atelier ilizibil, a. 383-395.
AE, av./rv.: 10, 0.98 g. MNIR donație 19/10/2015 (AC).
Descoperire izolată, octombrie 2015.
Loc neprecizat, România

37. Republica Romană
L. Caecelius Metellus
Denarius
Crawford 335/1b, Roma, a. 96 î.Hr.
AR, av./rv.: 6, 3.66 g; perforată, apoi reparată. MNIR. A fost parte a unei colecții
private despre care nu avem date utile.
Tip de descoperire incert.
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NOI DESCOPERIRI MONETARE INTRATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Tudor Alexandru Martin
Abstract
The purpose of this article is to present a few of the numismatic finds
uncovered across the country, which entered the collection of the National
History Museum of Romania between the year 2012 and august 2013, and one
from 2009. The numismatic material is organized by type and by the place of
discovery. Most of the finds were discovered using metal detectors in forests, near
existing or dried out water streams and close to old, untraveled roads.
Key words: Coin, token, numismatic finds.

Acest articol îşi propune să introducă în circuitul ştiinţific o serie de descoperiri
monetare intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între 2012 și august
2013, dar și o piesă din 2009. Organizarea materialului numismatic provenit din
descoperiri s-a făcut pe tipuri de obiecte și după locul găsirii. Majoritatea descoperirilor au
fost realizate cu ajutorul detectoarelor de metale, în păduri, pe lângă cursuri de apă actuale
sau secate și în apropierea drumurilor nefolosite sau foarte rar străbătute astăzi.
Descoperiri izolate
I. Monede
Mânăstirea Chiajna, împrejurimi București

1. România
5 Bani, 1884, AE, 4,88 g, 24,31 mm. Moneda are starea de conservare bună, fiind ușor
deformată și având o serie de zgârieturi adânci pe avers. A fost donată muzeului la
jumătatea lunii decembrie 2009.



Muzeograf în cadrul Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României
E-mail: green_yuri_13@yahoo.com

Aș dori să le mulțumesc doamnei Aurica Lazăr și domnilor Aurelian Boghină (†), Adrian
Codoban, Marian Bîcîin, Cristian Dragomir, Viorel Panait și Gabriel Rafira pentru faptul că au
donat, predat și oferit Muzeului Național monedele descoperite.
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Pădurea Bulbucata, comuna Bulbucata, județul Giurgiu

2. Ungaria
Dinar, 1550, AR, 0,25 g, 14,86 mm. A fost bătut la monetăria din Kremnitz în timpul
domniei împăratului romano-german Ferdinand I. A fost găsit în pădurea de lângă satul
Bulbucata spre sfârșitul lunii iulie 2013, când a fost și donat muzeului.

3. Ungaria
Dinar, 1552, AR, 0,29 g, 14,76 mm, monetăria Kremnitz. Ca și piesa de mai sus, aceasta a
fost găsită în aceeași zonă și a fost donată în același timp.

4. Ungaria
Spre sfârșitul lunii iulie 2013 au fost aduse o serie de piese arheologice, printre care și
câteva monede. Printre monede se numără și un fals după un dinar unguresc din secolele
XV - XVI. Are greutatea de 0,53 g și dimensiunea de 15,37 mm și este perforată.

5. Imperiul Austriac
10 Kreuzer, AR, 3,01 g, 23,1 x 24,06 mm. Moneda este de secol XIX, anul și monetăria
neputând fi identificate, deoarece aceasta este foarte tocită pe ambele fețe și dublu
perforată. A fost donată muzeului la sfâșitul lunii iulie 2013.
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6. România
10 Bani, 1867, AE, 9,91 g, 30,21 mm, monetăria Heaton din Birmingham. Moneda are
starea de conservare foarte bună, reversul fiind mai curat decât aversul. Este o descoperire
izolată și a fost donată în ultima parte a lunii iulie 2013.
Pădurea Clejani, comuna Clejani, județul Giurgiu

7. Imperiul Otoman
Akcea, AR, monetăria Constantinopol, emisă în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea
(1703-1730). Are 0,43 g, 15,47 x 15,55 mm și este perforată. A fost predată la mijlocul lunii
iulie 2013.

8. Imperiul Austriac
La jumătatea lunii iulie 2013 au fost donate muzeului două monede austriece de tip 1
Kreuzer 1816. Una din ele a fost bătută ori la monetăria de la Olmutz, ori la cea din Graz,
ori la cea din Gunzburg, iar pentru cealaltă nu s-a putut identifica monetăria, deoarece
reversul este complet tocit. Una dintre monede prezintă o deteriorare contemporană cel
mai probabil realizată de către descoperitor.
Pădurea Dascălu, comuna Dascălu, județul Ilfov

9. Polonia?
Moneda de față este cel mai probabil un ½ Gros emis în secolul al XVI-lea. Prezintă o
ruptură în flan provocată atunci când moneda a fost perforată. Are 0,41 g și 16,14 x 16,8
mm. A fost predată muzeului la mijlocul lunii august 2013.
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10. Ungaria
Dinar, 1563, AR, 0,29 g, 14,33 mm, monetăria Kremnitz, emis în timpul domniei
împăratului romano-german Ferdinand I, care era și rege al Ungariei (1526-1564). Se mai
păstrează 2/3 din monedă. Ea a fost descoperită în pădurea de lângă satul Dascălu, în
lunile aprilie-mai 2013, într-o zonă unde au mai fost descoperite o serie de alte artefacte
(medievale, moderne și contemporane), inclusiv și alte monede. A fost donată muzeului.

11. Ungaria
Dinar, 1588, AR, 0,3 g, 14,9 mm, monetăria Kremnitz, emis în timpul domniei împăratului
romano-german Rudolf al II-lea, care era și rege al Ungariei (1576-1608). Din monedă
lipsește o bucată, ruptura fiind cel mai probabil realizată la descoperire. Moneda a fost
găsită în lunile aprilie-mai 2013 și a fost donată muzeului.

12. Polonia
3 Groși, 1622, AR. Moneda are 1,53 g și 19,75 x 20,07 mm și starea de conservare foarte
bună, fiind doar ușor tocită de la circulație. A fost predată muzeului la jumătatea lunii iunie
2013.

13. Polonia
3 Poltorak, 1623, AR, emisă în timpul domniei regelui Sigismund al III-lea. Moneda
cântărește 0,74 g, are 19,11 x 19,23 mm și starea de conservare este foarte bună. A fost
predată la sfârșitul lunii iulie 2013.

14. Polonia
Gros, AR, cel mai probabil emis în anul 1625, ultima cifră fiind greu lizibilă, în timpul
domniei lui Sigismund al III-lea. Piesa are greutatea de 0,41 g și dimensiunile de 16,85 x
17,85 mm. A fost predat în luna mai 2013.
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15. Imperiul Otoman
Mangâr, 1687, AE, monetăria Constantinopol, emis în timpul domniei sultanului Suleiman
al II-lea. Are 1,34 g și 18,88 x 19,30 mm. A fost găsit în cursul lunilor aprilie-mai 2013 și
donat muzeului.

16. Ungaria
Dinar, 1689, AR. A fost emis în timpul domniei regelui Iosif I la monetăria din Kremnitz.
Are greutatea de 0,32 g, dimensiunile de 13,54 x 13,62 mm și este perforat. Moneda are
starea de conservare foarte bună și mai mult ca sigur a fost curățată de către descoperitor.
A fost predată la sfârșitul lunii iulie 2013.

17. Ungaria
Duarius, 1696, AR, 0,35 g, 13,97 x 14,67 mm, monetăria Kremnitz. Este tocită pe ambele
fețe, aversul fiind tocit mai intens. A fost predată muzeului la începutul lunii iulie 2013.

18. Imperiul Otoman
Akcea, AR, 0,45 g, 13,6 x 14,55 mm. Moneda a fost bătută la monetăria din Constantinopol
în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730). A fost predată la sfârșitul lunii
iulie 2013.

19. Imperiul Rus
5 Kopeici, 1758, AR, 1,05 g, 13,01 x 13,07 mm, emisă în timpul domniei țarinei Elisabeta.
Moneda are starea de conservare bună, dar este perforată. A fost predată muzeului la
mijlocul lunii august 2013.
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20. Imperiul Rus
Denga (1/2 Copeică), 1760, AE, 4,39 g, 21,80 x 21,97 mm. A fost descoperită în lunile
aprilie-mai 2013 și a fost donată muzeului.

21. Moldova și Valahia
1 Para/3 Denghi, 1772, AE, monetăria Sadagura. Are 9,41 g, 29,36 mm și prezintă defecte
mecanice, în adâncime, atât pe avers cât și pe revers. A fost donată muzeului la începutul
lunii iulie 2013.

22. Moldova și Valahia
2 Para/3 Copeici, 1772, AE, monetăria Sadagura. Moneda are 17,14 g, 35,37 x 35,42 mm și
este foarte oxidată și fisurată. A fost donată în luna iulie 2013 împreună cu alte monede
moderne.

23. Imperiul Otoman
La sfârșitul lunii aprilie 2013 a fost predată o monedă descoperită, în aceeași lună, în
pădurea de lângă localitatea Dascălu. Moneda s-a dovedit a fi un fals de epocă după un
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Piastru emis cel mai probabil în timpul domniei sultanului Mustafa al III-lea. În aceeași
zonă au mai fost găsite și alte artefacte (medievale, moderne și contemporane). Piesa
este îndoită, cântărește 14,95 g și are 39,7 mm.

24. Bavaria
10 Kreuzer, 1773, AR, 3,15 g, 24,65 x 25,25 mm. Moneda este tocită ușor pe ambele fețe.
A fost predată muzeului la începutul luni iulie 2013.

25. Imperiul Otoman
În aceeași zonă a mai fost găsită o altă monedă, care s-a dovedit a fi, cel mai probabil,
tot un fals de epocă după un Piastru de secol 18. Moneda are starea de conservare
foarte proastă, fiind corodată și fisurată. Ea a fost găsită în aprilie-mai 2013 și donată
muzeului. Are greutatea de 18,76 g și 39,48 x 39,88 mm.

26. Imperiul Austriac
1 Kreuzer, 1800, AE, 3,56 g, 23,9 x 24,16 mm, bătut la monetăria centrală din Viena.
Acest tip de monede au fost bătute în perioada 1800 – 1809, deși pe toate figurează
anul 1800. Piesa a fost donată muzeului în luna mai 2013.
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27. Imperiul Austriac
La sfârșitul lunii mai 2013 au fost aduse la muzeu și donate o serie de obiecte metalice,
descoperite în diferite locuri din jurul Bucureștiului. Printre cele descoperite în pădurea de
lângă localitatea Dascălu se numără și 15 monede austriece (14 de 1 Kreuzer și 1 de ½
Kreuzer) care sunt descoperiri individuale. Toate sunt emise în anul 1816, în timpul
domniei împăratului Francisc al II-lea, în monetării diferite – 6 la Viena, 4 la Kremnitz, 1 la
Alba Iulia. Restul pieselor (3 x 1 Kreuzer și ½ Kreuzer) sunt foarte tocite și nu s-a putut
identifica monetăria. Toate piesele prezintă urme de oxidare de la depozitarea în sol.

28. Imperiul Austriac
1 Kreuzer, 1816, AE, 8,49 g, 26,04 x 26,24 mm, bătut la monetăria din Viena. Este o
descoperire izolată și a fost donată muzeului în luna iulie 2013.

29. Imperiul Austriac
1 Kreuzer, 1816, AE, 8,71 g, 25,95 mm, bătut la ori la monetăria din Graz ori la cea din
Gunzburg. Moneda a fost donată în ultima parte a lunii iulie 2013.
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30. Imperiul Austriac
10 Kreuzer, 1832, AR, 3,28 g, 21,81 mm, piesă bătută la monetăria din Viena. Moneda este
tocită, mai ales aversul. A fost predată muzeului la începutul lunii iulie 2013.

31. Imperiul Austriac
6 Kreuzer, 1849, AR, 1,7 g, 18,75 mm. Piesa are starea de conservare bună, dar este
perforată. A fost predată la începutul lunii iulie 2013.

32. România
10 Bani, 1867, AE, 8,95 g și 30,11 mm, monetăria Heaton din Birmingham, Marea Britanie.
Moneda este oxidată și tocită de la circulație, din legenda de pe revers păstrându-se doar
anumite părți [10] / B [AN] I / 1 [86] 7. A fost donată muzeului în luna iunie 2013.

33. România
La începutul lunii iulie 2013 au fost donate o serie de monede moderne românești și
străine. Printre ele se numără și trei monede, de 5 Bani – două piese și de 10 Bani – o piesă,
emise în anul 1867. Moneda de 10 Bani are starea de conservare foarte bună, față de cele de
5 Bani, care sunt mai prost păstrate, una din ele fiind foarte oxidată. Fiecare a fost
descoperită individual.
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34. România
Din lotul de monede menționate mai sus fac parte și două monede de 5 Bani emise în anii
1884 și 1885. Piesele au fost găsite izolat, fiecare în zone diferite ale pădurii. Cea din anul
1884 este deformată, iar cea din anul 1885 ușor deformată și perforată.

35. România
2 Bani, 1900, AE. Moneda are 1,92 g, 20,4 mm și starea de conservare bună. A fost donată
în luna iulie 2013.

36. România
50 Bani, 1900, AR, 2,37 g, 18,53 mm. Are starea de conservare bună, dar este tocită pe
ambele fețe de la circulație. A fost predată muzeului la începutul lunii iulie 2013.

37. România
5 Lei, 1930, nichel-alamă, 3,82 g și 20,9 mm. Acest caz reprezintă un exemplu de folosire a
unei monede în alte scopuri, aici pe post de insignă.
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Pădurea Țiganca, comuna Dascălu, județul Ilfov

38. Polonia
Gros, 1767, AE, bătut ori la monetăria din Cracovia ori la cea din Varșovia. Pe revers, sub
stemă, se găsește inițiala numelui șefului monetăriei “G”, acesta fiind Peter Michael
Gartenberg (World Coins sec. 18 2002 1035). El a fost șeful ambelor monetării în perioada
1765-1772. Moneda cântărește 3,80 g și are 20,47 x 20,62 mm. A fost descoperită în cursul
lunilor iunie-iulie 2013 și donată muzeului.

39. Imperiul Otoman
Para, AE, 0,17 g, 12,45 x 12,63 mm, bătută la Constantinopol, între anii 1808 și 1839, în
timpul domniei sultanului Mahmud al II-lea. A fost descoperită în iunie 2013 și donată
muzeului.
Comuna Dragalina, județul Călărași

40. Julich-Cleves-Berg (Țările de Jos)
Taler, 1568, AR, 29,05 g, 41,95 x 42,55 mm. Moneda a fost găsită în timp ce se efectuau
munci agricole, după cum a declarat ofertantul. Probabil moneda a făcut parte dintr-o
descoperire multiplă/dintr-un tezaur, descoperiri asemănătoare fiind întâlnite în zona
de sud a României. A fost oferită spre achiziționare în luna noiembrie 2012.
Sat Florica, comuna Dracea, județul Teleorman
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41. Imperiul Bizantin
Follis anonim clasa C, AE. Moneda a fost descoperită înainte de anul 1989 , în satul Florica,
în timpul operațiunii de plantare a unui pom fructifer. Este o descoperire singulară,
descoperitorul căutând și alte monede, dar fără succes. A fost adusă spre identificare și
oferită spre achiziționare muzeului în ianuarie 2013.
Împrejurimi Ploiești, județul Prahova

42. Imperiul Otoman
Akcea incusă, AR, 0,72 g, 11,02 x 12,47 mm, emisă în timpul domniei sultanului Suleiman I
(1520-1566). A fost predată muzeului la începutul lunii iulie 2013.

43. Imperiul Otoman
Kuruș, AR, 22,39 g, 39,03 x 40,05 mm, emis în timpul domniei sultanului Mahmud I
(1730-1757). Moneda este deteriorată, oxidată, perforată, ruptă, tăiată și fisurată. A fost
predată la începutul lunii iulie 2013.

44. România
1 Leu, 1914, AR. Piesa are greutatea de 4,92 g, diametrul de 23 mm și starea de conservare
bună, deși este tocită și zgâriată pe ambele fețe. A fost donată muzeului la începutul lunii
iulie 2013.
Pădurea Gherghița, sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova
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45. Polonia
½ Gros, AR, 0,4 g, 18,4 mm, emis în timpul domniei regelui Alexandru Jagellon (15011506). Piesă este ușor tocită pe ambele fețe și prezintă o mică lipsă de material. Piesa a fost
predată la jumătatea lunii august 2013.

46. Polonia/Swidnica
½ Gros, AR, 0,69 g, 17,38 x 18,01 mm. Moneda a fost bătută în timpul domniei regelui
Ludovic al II-lea Jagellon (1516-1526). Ea a fost predată muzeului la jumătatea lunii august
2013.

47. Ungaria
Dinar, 1570, AR, 0,24 g, 16,11 mm, monetăria Kremnitz. Moneda este perforată și se
mai păstrează 2/3 din ea. A fost predată la jumătatea lunii august 2013.

48. Ungaria
Dinar, 1571, AR, 0,26 g, 15,4 mm, monetăria Kremnitz. Din ea lipsește aproximativ 1/3.
Moneda a fost predată muzeului la jumătatea lunii august 2013.

49. Ungaria
Dinar, AR, 0,19 g, 14,33 mm, monetăria Kremnitz. Ea a fost emisă în timpul domniei
împăratului romano-german Maximilian al II-lea, care era și rege al Ungariei (1563/41576). Din monedă se mai păstrează doar jumătate, anul baterii fiind parțial vizibil 15[_
_]. A fost predată în luna august 2013.
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50. Ungaria
Dinar, 1581, AR, 0,41 g, 14,25 mm, monetăria Kremnitz. A fost predată muzeului la
jumătatea lunii august 2013.

51. Polonia
3 Groși, 1585, AR, 2,27 g, 20,97 x 21,15 mm. Moneda are starea de conservare foarte bună,
fiind ușor tocită pe ambele fețe. A fost predată în luna august 2013.

52. Ungaria
Dinar, AR, 0,27 g, 14,87 mm, monetăria Kremnitz. Din monedă lipsește un fragment care
ar fi făcut posibilă datarea exactă, fiind emisă în timpul domniei împăratului Rudolf al IIlea. A fost predată la jumătatea lunii august 2013.

53. Polonia
Gros, AR, emis între anii 1603-1627. Moneda are 0,35 g și 16,10 x 16,70 mm, starea de
conservare mediocră și este perforată. Moneda a fost predată muzeului la jumătatea lunii
august 2013.

54. Ungaria
Dinar, 1681, AR, monetăria Kremnitz. Are greutatea de 0,3 g și 13,67 mm. A fost predată în
luna august 2013.

55. Imperiul Austriac
Kreuzer, 1700, AR, 0,62 g, 15,9 x 16,1 mm, monetăria Viena. Moneda este puternic oxidată,
tocită și prezintă un defect de batere pe revers. A fost descoperită și predată la jumătatea
lunii august 2013.
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56. Ungaria
Duarius, 1703, AR, 0,45 g, 14,63 x 15,47 mm, monetăria Kremnitz. Este puternic oxidată,
iar reversul este tocit mai intens. A fost predată muzeului la jumătatea lui august 2013.

57. Imperiul Otoman
Tot spre jumătatea lunii august 2013 au fost predate muzeului cinci monede otomane, de
tip Para, bătute în timpul domniei sultanului Ahmed al III-lea (1703-1730). Piesele sunt
bătute la monetăria din Constantinopol și au următoarele greutăți: 0,51 g, 0,52 g, 0,56 g,
0,6 g și 0,47 g. Toate sunt oxidate și prezintă diferite grade de tocire de la circulație, iar trei
sunt și perforate.

58. Imperiul Austriac/Transilvania
La jumătatea lunii august 2013 au fost descoperite în pădurea de lângă satul Potigrafu mai
multe monede și inele din perioada modernă. Printre monede se numără și un fals de
epocă după o Poltura bătută la Sibiu în anul 1707. Ea este din bronz, are 0,91 g, 18,02 x
18,73 mm și este perforată. Monedele autentice de acest tip ar fi trebuit sa fie din argint sau
să conțină argint.

59. Imperiul Otoman
Para, AR, 0,36 g, 15,18 x 15,39 mm, monetăria Istanbul, emisă în timpul domniei sultanului
Mustafa al III-lea (1757-1774). Moneda are starea de conservare bună, deși este tocită ușor
pe ambele fețe. A fost predată către jumătatea lunii august 2013.
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60. Imperiul Otoman/Egipt
Akcea, AR, 0,12 g, 11,6 x 12,05 mm, monetăria Misir. Moneda a fost bătută între anii 18211827, când acest tip de monede au fost emise. A fost predată muzeului la jumătatea lunii
august 2013.
Pădurea Runcu, cătun Runcu, comuna Dascălu, județul Ilfov

61. Polonia
3 Groși, 1581, AR, 1,84 g, 20,23 x 20,9 mm și este perforată. Moneda a fost predată
muzeului în luna iulie 2013.

62. Imperiul Otoman
În luna iulie 2013 în pădurea de la Runcu a fost descoperit un fals de epocă după o monedă,
emisă în secolele 18-19. Este din bronz, are 0,52 g, 17,09 x 17,12 mm și este perforată. A fost
donată muzeului.
Pădurea Ștefăneștii de Jos, comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov

63. Imperiul Austriac
La începutul lunii iulie 2013 au fost donate două monede de tip 1 Kreuzer 1816, ambele
fiind bătute la monetăria Kremnitz. Ele prezintă urme diferite de oxidare, una din ele fiind
parțial curățată. Cele două monede sunt descoperiri izolate.
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64. Imperiul Austriac
2 Kreuzer, 1848, AE, monetăria Viena. Are 16,79 g și 31,1 mm. Moneda are o stare de
conservare bună, deși este relativ oxidată din cauza depozitării în sol. Este o descoperire
izolată, dar în zonă au mai fost descoperite și alte monede austriece. Data descoperirii nu se
cunoaște, ea fiind donată muzeului la începutul lunii iulie 2013.
Vitănești, comuna Vitănești, județul Teleorman

65. Imperiul Otoman
Conform relatării ofertantei, au fost descoperite două monede otomane, dintre care
prima un Yuzluk din anul 1790, monetăria Istanbul, emisă în timpul sultanului Selim al
III-lea. A doua nu a putut fi identificată deoarece la muzeu a fost adusă doar prima
piesă. Monedele nu au fost achiziționate deoarece ofertanta nu a mai revenit cu cele
două piese.
II. Jetoane
Pădurea Dascălu, comuna Dascălu, județul Ilfov

66. Nuremberg
Jeton din bronz emis între anii 1732-1783 de către Iohann Albrecht Dorn. Are reprezentat
pe avers luna, soarele și câteva stele, iar pe revers o corabie. Cântărește 1,06 g, are 22,65 x
22,75 mm și este tocit și perforat. A fost donat în luna iulie 2013.
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67. România
Jeton cu valoarea de 1 Leu de la cafeneaua “Traian” din Iași. Este din bronz, are greutatea
de 3,16 g și 21,45 mm. Este ușor îndoit și oxidat.
Tezaure/Depozite monetare
Pădurea Gherghița, sat Potigrafu, comuna Gorgota, județul Prahova
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1. Imperiul Otoman
La începutul lunii iulie 2013 în pădurea de lângă localitatea Potigrafu au fost găsite două
tezaure/depozite monetare, primul conținând monede otomane, iar al doilea monede
emise de diferite state germane, toate de secol XVIII.
Primul dintre ele este compus din 6 monede otomane, mari, de argint, de tip Kuruș
(5 piese) și Zolota (1 piesă), emise în timpul domniilor sultanilor Mustafa al II-lea (16951703) - 1 Kuruș, Ahmed al III-lea (1703-1730) - 1 Kuruș și 1 Zolota și Mahmud I (17301754) - 3 Kuruși și 12 monede de tip Para emise în timpul domniilor sultanilor Ahmed al
III-lea și Mahmud I. Inițial erau doar cinci monede mari, a șasea fiind găsită ulterior în
același loc, conform spuselor descoperitorului, iar restul de piese mici au fost găsite în jurul
locului. Din cele 12 monede mici opt au fost bătute în timpul domniei lui Ahmed al III-lea
(șase poartă numele monetăriei Constantinopol, iar una numele monetăriei Istanbul și a
opta fiind emisă la Misir, în Egipt), iar restul în timpul domniei lui Mahmud I, toate la
Constantinopol. Greutățile și dimensiunile pentru monedele mari sunt următoarele:
Mustafa al II-lea, Kuruș - 18,37 g, 37,18 x 37,9 mm; Ahmed al III-lea, Kuruș - 24,76 g, 38,95
x 39,02 mm, Zolota – 18,61 g, 36,55 x 38,6 mm; Mahmud I, Kuruș - 22,89 g, 39,04 x 39,21
mm, Kuruș - 24,53 g, 39,63 mm, Kuruș - 25,08 g, 39,04 x 39,47 mm. Pentru cele mici
greutățile și dimensiunile sunt următoarele: Ahmed al III-lea, Para (Constantinopol) - 0,42
g, 13,65 x 13,96 mm, Para (Constantinopol) – 0,66 g, 14,21 mm, Para (Constantinopol) –
0,55 g, 13,56 x 13,61 mm, Para (Constantinopol) – 0,53 g, 15,36 x 15,93 mm, Para
(Constantinopol) – 0,5 g, 14,18 x 14,78 mm, Para (Constantinopol) – 0,39 g, 15,09 x 15,41
mm, Para (Istanbul) – 0,38 g, 11,71 x 12,47 mm, Para (Misir) – 0,68 g, 14,14 x 15,46 mm;
Mahmud I, Para (Constantinopol) – 0,31 g, 15,63 x 16,05 mm, Para (Constantinopol) –
0,48 g, 16,04 x 16,12 mm, Para (Constantinopol) – 0,53 g, 16,15 x 16,19 mm, Para
(Constantinopol) – 0,42 g, 16,38 x 16,6 mm. Jumătate din ele au fost perforate pentru a fi
puse la salbă sau pentru a fi folosite în alcătuirea altor tipuri de obiecte de podoabă.

Brandenburg-Bayreuth

Nuremberg

2. Brandenburg-Bayreuth/Nuremberg/Regensburg
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Al doilea depozit este format din șapte monede, cu valoare mică, emise de trei state
germane. Toate monedele au valoarea de 1 Pfennig și au fost emise de BrandenburgBayreuth (o piesă), Nuremberg (o piesă) și Regensburg (cinci piese). Piesele sunt cuprinse
între anii 1752 și 1763, au diferite grade de tocire și toate au fost perforate pentru folosirea
în obiecte de podoabă. Greutățile și dimensiunile sunt următoarele: BrandenburgBayreuth, 1 Pfennig 1763 – 0,39 g, 11,53 x 12,03 mm; Nuremberg, 1 Pfennig 1756 – 0,2 g,
11,33 x 11,45 mm; Regensburg, 1 Pfennig 1752 – 0,24 g, 11,6 x 12,1 mm, 1 Pfennig 1755 –
0,21 g, 11,75 x 11,92 mm, 1 Pfennig 1758 – 0,17 g, 11,67 x 12,01 mm, 1 Pfennig 1758 – 11 x
11,71 mm, 1 Pfennig 1759 – 0,2 g, 12 mm. Ca și în cazul depozitului de mai sus,
descoperitorul a declarat că monedele au fost găsite împrăștiate pe o rază de aproximativ
50 m2.
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DONAȚII ȘI ACHIZIȚII DE PIESE NUMISMATICE DIN COLECȚIA
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article presents a part of the numismatic material which entered
the National’s History Museum Coin Room collection between the years 2012
and 2014. The material was organized by the order of entry into the collection.
Most acquisitions and donations are composed of coins and banknotes, but
some also contain medals, tokens and coin forgeries. The most interesting
objects were illustrated when possible.
Keywords: coins, banknotes, medals, tokens, coin forgeries.

Acest articol prezintă o parte din piesele numismatice intrate în colecția
Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României în cursul anilor 2012 –
2014. Acestea au fost aranjate în ordinea oferirii spre achiziție/donării. Majoritatea
ofertelor și donațiilor sunt alcătuite din monede și bancnote, dar în componența unora
se regăsesc medalii, jetoane și falsuri după monede. Cele mai interesante piese, unde sa putut, au fost prezentate și prin fotografii.
1. Prima ofertă, din mai 2012, a fost compusă din 16 piese dintre care 15 monede,
moderne și contemporane, și un jeton. Piesele sunt următoarele: 2 Bani 1880, AE,
România; 50 Bani 1881, AR, România; 50 Bani 1911, AR, România; 100 Lei 1936, AR,
România; 200 lei 1942, AR, România; 500 Lei 1945, Alamă, România; 1 Leu 1966, Oțel
placat cu nichel, Republica Socialistă România; 500 Lei 1999, AL, România – eclipsa
solară; 25 Cenți 1972, NI, Canada; 1 Agora 1972, AL, Israel; 10 Copeici 1912, AR,
Imperiul Rus; 20 Copeici 1915, AR, Imperiul Rus; ½ Dollar 1968, AR, SUA; 25 Kuruși
1969, Oțel inoxidabil, Turcia; 50 Kuruși 1973, Oțel inoxidabil, Turcia; Jeton J.C.C.E.D.
Tariff Scale. Cea mai interesantă monedă este cea de 1 Leu 1966, care prezintă un defect
de batere total, având ștanțat pe ambele fețe aversul.
2. Această ofertă alcătuită numai din monede de argint, moderne și contemporane, a
fost adusă la muzeu în luna iunie. Monedele sunt următoarele: 1 Leu 1900, AR,
România; 50 Bani 1910, AR, România; 5 Lei 1880, AR, România; 5 Lei 1883, AR,
România; 5 Lei 1906, AR, România; 500 Lei 1941, AR, R0mânia; 5 Coroane 1900, AR,
Imperiul Austro-Ungar – pentru Ungaria; 3 Mărci 1908, AR, Prusia; 5 Mărci 1908, AR,
Prusia; 5 Mărci 1913, AR, Wurttemberg (fig. 1).
3. A treia ofertă a constat într-o singură monedă. Moneda este o rebatere oficială de
secol al XIX-lea după un Taler de argint din anul 1780, emis de Imperiul Austriac, în
timpul domniei împărătesei Maria Thereza. Aceste rebateri au început în anul 1853.
Moneda este interesantă, deoarece a fost transformată într-un medalion.
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4. A patra ofertă a constat tot dintr-o singură monedă de bronz. Este vorba despre un
Follis (fig. 2) emis în timpul domniei împăratului bizantin Iustinian. Piesa a fost oferită
spre achiziționare în toamna anului 2012.
5. Următoarea ofertă, din septembrie 2012, a conținut numai falsuri contemporane
după monede medievale din Țara Românească. În total au fost 60 de monede din care
57 falsuri după ducați emiși în timpul domniei lui Mircea cel Bătrân și 3 falsuri după
ducați emiși de Dan I.
6. Cea de-a șasea ofertă a fost alcătuită dintr-un lot mixt de monede autentice – opt
medievale și una modernă – și de falsuri contemporane după monede medievale valahe
(12 piese). Cele autentice sunt 7 ducați din Valahia emiși în timpul domniei lui Mircea
cel Bătrân, ½ gros polonez emis în timpul domniei lui Cazimir al IV-lea și o para emisă în
timpul domniei sultanului Mahmud al II-lea (1808-1839). Falsurile sunt realizate după
ducați emiși de Vladislav I (2 ex.), Radu I (6 ex.), Mircea cel Bătrân (3 ex.) și Vladislav
al II-lea (1 ex.). Acest lot de monede a fost oferit spre achiziție în luna octombrie.
7. Următoarea ofertă, tot din octombrie, a conținut doar două monede contemporane
românești – 200 Lei 1942, AR, România şi 500 Lei 1944, AR, România.
8. A opta ofertă a conţinut 16 piese, din care 15 monede, moderne şi contemporane, şi
un jeton. Piesele sunt următoarele: 1 Leu 1912, AR, România; 2 Lei 1912, AR, România;
1 Leu 1924, CU NI, România; 500 Lei 1941, AR, România (4 ex.); 500 Lei 1944, AR,
România; 100000 Lei 1946, AR, România (2 ex.); 1 Coroană 1915, AR, Imperiul AustroUngar – pentru Austria; 5 Franci 1931, AR, Elveţia; 1 Ort 1616, AR, Polonia
(Danzig/Gdansk) – (fig. 3); 1 Rublă 1967, CU NI ZN, URSS; 1 Rublă 1970, CU NI ZN,
URSS; un jeton de bronz din SUA. Piesele au fost oferite muzeului în luna noiembrie.
9. Această ofertă a fost adusă la muzeu în luna noiembrie. A fost oferit un jeton cu
numărul 1488, folosit la cazino-ul hotelului Sinaia.
10. Ultima ofertă din 2012 adusă tot în cursul lunii noiembrie a fost formată din 51 de
bancnote, din care 50 româneşti şi una ucraineană. Bancnotele au fost împărţite astfel:
20 Lei 1945, România (19 ex.); 500 Lei 1941, România; 1000 Lei 1941/1943/1945,
România (11 ex.); 2000 Lei 1944, România; 5000 Lei 1945, România (11 ex.); 1000000
Lei 1947, România (7 ex.) şi 500 Grivine 1918, Ucraina.
11. Prima donație pe 2013 a fost alcătuită din șapte medalii, dintre care una românească
și șase străine. Cea românească este medalia Centenarului Sistemului Monetar
Național, 1967, Tombac, care este ușor oxidată. Cele străine sunt următoarele: medalia
“C. Hartwig” – Transporturi, 1978, Tombac, Polonia (3 ex. cu greutăți diferite); medalia
“Orașul Ferrara”, Tombac, Italia (fig. 4); medalia “Administrația provincială Ferrara”,
Tombac, Italia (fig. 5).
12. În luna iulie au fost donate muzeului o serie de monede contemporane românești și
străine. Acestea sunt următoarele: 1 Leu 1910, AR, România; 500 Lei 1941, AR,
România; 500 Lei 1944, AR, România (3 ex.); 100000 Lei 1946, AR, România; 10 Cenți
1937, AR, Olanda; 10 Copeici 1908; AR; Imperiul Rus.
13. Tot în vara anului 2013, mai precis în luna august, a fost oferită spre achiziționare o
monedă contemporană comemorativă din Republica Panama. Are valoarea de 1 Balboa,
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este din aliaj cupru-nichel și a fost emisă în anul 1999. Moneda comemorează preluarea
controlului asupra Canalului Panama de către statul panamez.
14. Următoarea ofertă, adusă la începutul lunii septembrie, a fost formată din 29 de
bancnote româneşti. Ele erau împărţite astfel: 1000 Lei 1944 (14 ex.), 2000 Lei
1941/1943 (4 ex.) şi 5000 Lei 1943 (11 ex.).
15. Prima ofertă a lunii octombrie a fost alcătuită din nouă monede împărțite pe diferite
perioade istorice: 3 Antichitate, 2 Evul Mediu, 2 Epoca Modernă și 2 cea
Contemporană. Din antichitate avem: un fals/imitație după o monedă macedoneană
emisă de Filip al II-lea, care a fost aurită și transformată în ac de cravată, o imitație
locală după o tetradrahmă (AR) emisă de Thasos (fig. 6), transformată la rândul ei întrun pandantiv și un As roman (AE) emis de Augustus. Cele medievale sunt: un Gros
Matapan (AR) (fig. 7), emis în timpul domniei dogelui venețian Iacobo Tiepolo (12291249) și un Triplu Gros polonez (AR), bătut la Riga în anul 1594. Din perioada modernă
avem următoarele: o monedă cu valoarea de 30 Kreuzer (AR), din Imperiul Austriac,
bătută în anul 1765 și una de 3 Pfenning (AE) emisă în anul 1855 de către Prusia. Cele
două monede contemporane sunt: 1 Leu 1906, AR, România și 2 Reichsmark 1939, AR,
Germania.
16. La jumătatea lunii februarie 2014 au fost donate 26 de monede și un jeton. Dintre
monede una este antică, nouă sunt medievale, două sunt moderne și restul sunt
contemporane. Piesele sunt următorele: Assaria, Imperiul Roman, Severus Alexander,
AE – emis la Histria; o imitație bulgărească/latină după Stamenon, AE; imitații tip
Silistra după Stamenon, AE (8 ex.) – (fig. 8); 5 Copeici de secol 18, AE, Imperiul Rus;
10 Bani 1867, AE, România; 5 Bani 1906, CU NI, România; 10 Bani 1905, CU NI,
România (2 ex.); 10 Bani 1906, CU NI, România (2 ex.); 20 Bani 1906, CU NI, România
(2 ex.); 1 Leu 1924, CU NI, România; 5 Lei 1930, Nichel-alamă, România; 20 Lei 1930,
Nichel-alamă, România; 1 Leu 1941, Nichel-alamă, România; 2 Lei 1941, ZN, România;
2000 Lei 1946, Alamă, România; 10000 Lei 1947, Alamă, România; jeton de la Turnul
Eiffel, Franța. Dintre toate piesele cele mai interesante sunt imitațiile după moneda
bizantină, care sunt cuprinse între secolele XIII-XV și ar putea face parte dintr-un
depozit/tezaur.
17. În luna martie a anului 2014 a fost oferită spre achiziționare o medalie din U.R.S.S.
(fig. 9). Este din tombac și a fost bătută pentru a comemora lansarea în spațiu a
satelitului „Luna 1”, în anul 1959.
18. La sfârșitul lunii mai 2014 au fost oferite spre achiziționare, dar și donate o serie de
bancnote contemporane românești și bulgărești. Ele se grupează astfel: 5 Lei 1966,
Republica Socialistă România; 10 Lei 1966, Republica Socialistă România (34 ex.);
1000 Lei 1998, România (4 ex.); 5 Leva 1974, Republica Populară Bulgaria (2 ex.) și 10
Leva 1974, Republica Populară Bulgaria.
19. La jumătatea lunii iunie 2014 colecția muzeului s-a îmbogățit cu o medalie donată.
Este vorba despre medalia/decorație 30 de ani de la eliberarea României de sub
dominația fascistă, instituită în anul 1974.
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20. Următoarea ofertă care a îmbogățit colecția Cabinetului Numismatic a fost alcătuită
din monede și bancnote străine. Monedele se împart astfel:1 Copeică 1915, AE, Imperiul
Rus; 2 x 3 Kopeici 1913/1914, AE, Imperiul Rus; 50 Groşi 1923, NI, Polonia; 5 Pengo
1943, AL, Ungaria; 50 Qindarka 1969, AL, Albania. Bancnotele sunt următoarele: 1
Tyiyn 1993, 10 Tyiyn 1993, 50 Tyiyn 1993 – Kirgizstan; 1000 Afghanis şi 10000
Afghanis – Afganistan; 1 Tolar 1990, 2 Tolarjev 1990, 10 Tolarjev 1992, 100 Tolarjev
1992 – Slovenia; 1 Sen 1964, 5 Sen 1964, 10 Sen 1964 – Indonezia; 5 Kip 1979, 10 Kip
1979, 20 Kip 1979, 50 Kip 1979, 500 Kip 1988, 1000 Kip 1998 – Laos; 10 Tugrit 2002,
20 Tugrit 2002, 50 Tugrit 2000 – Mongolia; 25 Sum 1992 şi 100 Sum 1994 –
Uzbekistan; 100 Riali, 200 Riali, 500 Riali, 1000 Riali – Iran; 1 Rublă 1999 –
Tadjikistan; 10 Baht 1995 – Thailanda; 10 Dram 1993 – Armenia; 20 Rupii – India; 1
Liră 1973 – Liban; 10 Kyats 1996 – Myanmar; 2000 Dong 1988 – Vietnam. Aceste
piese au fost oferite muzeului la începutul lunii iulie 2014.
21. La începutul lunii septembrie au fost oferite spre achiziționare o serie de bancnote și
notgeld-uri (bani de necesitate). Piesele sunt următoarele: 500 Lei 1949 – Republica
Populară Română; 1000 Lei 1948 – Republica Populară Română ; 1000 Lei 1950 –
Republica Populară Română; 20.000.000 Mărci 1923 – Germania; 1.000.000.000
Mărci 1923 – Germania; 1000 Marek 1919 – Polonia; 100 Ruble 1910 – Imperiul Rus;
50 Copeici <1915-1917> – Imperiul Rus ; 2 x 5 Copeici <1915-1917> – Imperiul Rus; 5 x
1 Copeică<1915-1917> – Imperiul Rus, 6 x 2 Copeici <1915-1917> – Imperiul Rus; 5 x 3
Copeici <1915-1917> – Imperiul Rus; 6 x 10 Copeici <1915> – Imperiul Rus; 6 x 15
Copeici <1915> – Imperiul Rus; 6 x 20 Copeici <1915> – Imperiul Rus; 50 Heller –
Austria Supeioară; 10 Helleri – Austro-Ungaria/Suceava; 20 Heller – AustroUngaria/Suceava (fig. 10); 20 Helleri – Austro-Ungaria/Cernăuți; 50 Heller – AustroUngaria/Cernăuți; 2 x 1 Coroană – Austro-Ungaria/Cernăuți (fig. 11) și 2 Helleri 1916 –
Austro-Ungaria/Storojineț (fig. 12).
22. Colecția muzeului s-a îmbogățit la jumătatea lunii octombrie 2014 cu trei
medalii/decorații, dintre care două românești și una sovietică. Este vorba despre:
medalia Centenarul regelui Carol I (instituită în anul 1939), crucea de aur a ordinului
Virtutea Aeronautică cu spade și două barete (instituită în anul 1930) – și medalia
Victoria împotriva Germaniei naziste (instituită în anul 1945).
23. Următoarea ofertă achiziționată de muzeu, la sfârșitul lunii octombrie, a fost
alcătuită din bancnote, notgeld-uri și un bon de trezorerie. Acestea sunt: 5 Piaștri 1971
– Egipt; 10 Centisimi 1918 – Italia; 1 Jiao 1962 și 2 Jiao 1962 – China; 50 Karbovaneț
1918 – Ucraina; 10 Ruble 1961 – URSS; 10 Ruble 1918 și 500 Ruble 1919 – Republica
Sovietică Federativă Socialistă Rusă; 2 Coroane 1917, 10 Coroane 1920, 1 Pengo 1944,
10 Pengo 1936, 20 Pengo 1941, 50 Pengo 1932, 100 Pengo 1930, 500 Pengo 1945, 1000
Pengo 1945, 10000 Pengo 1946, 100000 Pengo 1946, 100000000 Pengo 1946 și 20
Forinți 1969 – toate Ungaria; 40 Ruble <1917> și un bon de trezorerie în valoare de 50
Ruble emis în anul 1919 și valabil un an – Imperiul Rus.
24. În luna noiembrie 2014 colecția Cabinetului Numismatic s-a îmbogățit cu două
medalii. Ambele medalii răsplătesc merite în domeniul educației, fiind distincții oferite
cu precădere cadrelor didactice. Ele sunt medalii/decorații de tipul Răsplata Muncii,
cea pentru învățământ primar fiind model inițial (1898), iar cea pentru învățământ
fiind model secund (1907). Această distincție a fost instituită în anul 1898 la inițiativa
lui Spiru Haret, care era la acea dată ministru al Instrucțiunii, a fost modificată în anul
1907 – când pe reversul medaliilor a fost trecut doar ÎNVĂȚĂMÂNT, fără a se preciza
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de ce fel este și a fost desființată în anul 1931, când a fost instituit ordinul Meritul
Cultural ce răsplătea și meritele în educație.
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CERCETĂRI NUMISMATICE – STYLE SHEET
The contributors are kindly required to follow the new style sheet.
1. The authors are kindly asked to mention their actual professional address and

the e-mail address.

2. The text will be edited in WORD.doc, using the Georgia set of characters, size 11,
space at 1,5 lines, in Romanian or in a foreign language (English, French,
German, Italian).
3. Alongside with the text, the authors are kindly asked to submit the translation of
the title in a foreign language (English, French, German, Italian) an abstract and
4-5 keywords the same language, size 10, space at 1,15 lines.
4. For the quotations of the references written in languages using local versions of
the Latin alphabet, the authors are kindly asked to use the proper characters
sets and spellings (i. e. for Romanian, Hungarian, French, Italian, German,
Croatian, Polish, Czech, Turkish etc.). All cited authors must be included in

references.

5. The quotation of references written in languages using non-Latin alphabets will
be transliterated in Latin characters, following the rules used by Südost
Forschungen for the languages using local versions of the Cyrillic alphabet
(Russian, Ukrainian, Bulgarian, Serbian, Macedonian) and Ancient or Modern
Greek. For the languages using local versions of the Arabic alphabet (Arabic,
Persian, Urdu, Ottoman Turkish etc.) the transliteration must follow the rules
used by L’Encyclopédie de l’Islam.
6. The notes will be inserted in the body of the text, in round brackets (…). They
will contain the name of the author, the year of publication of the work, as
printed on the front page and the number of the page/s. For example:
(Ljubić 1875 XI)
(Metcalf 1972 a 395)
(Hahn and Mauterer 1983 365-83)
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We are accepting foot-notes only for acknowledgments or other important
remarks.
7. For the publications having three or more that three authors in the note will be
quoted only the name of the first one, followed by et alii and the year of the
publication and the number of the mentioned page/s: (Constantinescu et alii
2003-2005 389-404).
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spelled on the front page, not of pages (starting-ending)
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e. For the numismatic and historical periodicals of reference catalogues and series,
the authors are kindly requested to follow the abbreviation rules or the
acronyms used by: Numismatic Literature, Cercetări Numismatice and
Buletinul Societăţii Numismatice Române.
f. For the title of the periodicals dealing with physics, chemistry, geology etc. the
authors are kindly requested to follow the abbreviations rules or the acronyms
used by ISI.
g. In case of using other abbreviations please insert a list with them before the
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9. The text will be sent not only as attachments, but also in PDF or on CD, as well
as the illustrations, graphs and tables.
Illustrations, tables and graphs
1. The pictures will be sent as separate digital files, in TIFF format, at a minimal
600 dpi. Higher resolution images are welcomed, such as 1000 dpi.
2. The graphs and tables will be edited by the authors, as they would like to be
rendered in the final publication, but they must by accompanied by the original
date sheets, to allow the editing board of Cercetări Numismatice to fix any
damages/distortions occurring during the process of conversion. They will be
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