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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
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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
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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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