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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
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1 Starting with 1584, a financial crisis strikes the Ottoman Empire irreversible, causing akches
major devaluation (Murgescu 1996 75-76).
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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).
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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
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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
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Analiza numismatică detaliată a componentei monetare
Uniunea polono–lituaniană
Emisiuni ale monetăriei Poznan

Ştefan Báthori (1576 - 1586)

Nr.
Crt

Nr.
Inv.

1.

1001

Avers / Revers

Tabelul 2 a

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

Sigismund III Wasa (1587 -1632)

Triplu gros al Coroanei
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4. 994

1597

Bydgosk

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 " ○ ".

Emisiuni ale monetăriei Vilnius

Ştefan Báthori (1576 - 1586)
5. 1000

Tabelul 2c

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

1595

Vilnius

Ca la nr. 6.
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Ca la nr. 6.

Av:

Ca la nr. 6.

Rv:

Ca la nr. 6.

Emisiuni ale monetăriei Riga

Tabelul 2d

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

1586

Riga
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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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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.

11. 992

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

1594

Riga

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

1598

Olkusz

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.

140

https://biblioteca-digitala.ro

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

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

1580

Joachimstal

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
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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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20,1
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MBR – 768
Huszár - 214
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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).
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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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