MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

CERCETĂRI NUMISMATICE

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

CERCETĂRI NUMISMATICE
XXV

București 2019

https://biblioteca-digitala.ro

NUMISMATIC RESEARCHES
RECHERCHES NUMISMATIQUES
NUMISMATISCHE FORSCHUNGEN
STUDI DI NUMISMATICA
HУМИЗМАТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

COMITETUL DE REDACŢIE
Redactor șef: Dr. ERNEST OBERLÄNDER-TÂRNOVEANU
Redactor adjunct: CRISTIANA TĂTARU
Secretari de redacție: TUDOR MARTIN și MANUELA SALOMEEA ION

COMITETUL ŞTIINŢIFIC AL PUBLICAŢIEI CERCETĂRI NUMISMATICE
Prof. Dr. BOGDAN MURGESCU, Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti.
Dr. VIRGIL MIHĂILESCU BÎRLIBA, Institutul de Arheologie din Iaşi.
Lect. Dr. ADRIAN POPESCU, London University, Keeper of the Coins and Medals
Department, Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.
Asst. Prof. Dr. ANDREI GÂNDILĂ, The University of Alabama in Huntsville

Layout & DTP
CRISTIANA TĂTARU

Foto copertă: Taler emis de Maria Theresa, Imperiul Austriac, 1761.
ISSN 0256-0844
Volum editat de Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, Calea Victoriei, nr. 12,
tel. 0040-021/ 315 82 07; tel./fax. 0040-021 / 311 33 56

http://cercetarinumismatice.ro/

https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS - CONTENT

Lista abrevierilor
Abbreviations

9

NUMISMATICĂ ANTICĂ ŞI BIZANTINĂ
ANCIENT AND BYZANTINE NUMISMATICS
Corina Toma
Monede de tip Toc-Chereluș descoperite la Pecica (jud. Arad)
Toc-Chereluș Type Coins Found at Pecica (Arad County)

13

Gabriel Talmațchi
Noi contribuții privind contramarcarea monedelor elenistice în orașele vestpontice dobrogene
New Contributions Regarding the Countermarking of the Hellenistic Coins in
the West-Pontic cities from Dobrudja

29

Steluța Marin, Virgil Ioniță
Greek Countermarked Coins from Dobruja from the 1st – 3rd century AD
Monede contramarcate grecești din Dobrogea din secolele I-III p. Chr.

53

Corneliu Bogdan Nicolae Beldianu
Din nou despre încrucișarea de ștanțe folosită în monetăria răsăriteană din
timpul împăratului Septimius Severus
Once Again about the Crossing of the Dies Used in the Western Coin Mint
During the Time of Emperor Septimius Severus

87

NUMISMATICĂ MEDIEVALĂ
MEDIEVAL NUMISMATICS
Iurij Zajonckovskij
Emisiuni monetare de argint bătute de Nogai la Akça Kerman
Silver Monetary Issues Struck by Nogai at Akçe Kerman
Ernest Oberländer-Târnoveanu
Copacii, ramurile și frunzele. Clasificarea emisiunilor monetare moldovenești
din vremea lui Petru I (cca. 1375-1392)
The Trees, the Branches and the Leaves. The Classification of the Monetary
Issues from the Reign of Petru I (around 1375-1392)

https://biblioteca-digitala.ro

95

101

NUMISMATICĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
MODERN AND CONTEMPORARY NUMISMATICS
Dorel Bălăiță
Pagini din istoria cooperativelor forestiere. Jetoanele cooperativei forestiere
„Albina” Tarcău
Seiten aus der Geschichte der Forstgenossenschaften. Wertmarken der
Forstgenossenschaft „Albina” Tarcău

159

Alin Bogdan Sămușan
25 bani 1982 – O consecință numismatică a celei de-a doua crize a petrolului
și a crizei datoriei externe
25 bani 1982 – A Numismatic Consequence of the Second Oil Crisis and of the
External Debt Crisis

169

Erwin Schäffer
Jetoane românești inedite ori mai puțin cunoscute (IX)
Unbekannte und weniger bekannte rumänische Wertmarken (IX)

175

MEDALISTICĂ ȘI FALERISTICĂ
MEDALISTICS AND PHALERISTICS
Laurențiu Popescu
Alexandru Marghiloman, fiu al orașului Buzău, omagiat la centenarul Unirii
Basarabiei cu România inclusiv prin medalistică
Alexandru Marghiloman, Sohn der Stadt Buzău, geehrt zur Hundertjahrfeier
der Vereinigung von Bessarabien mit Rumänien, einschliesslich mit Medaillen

203

HERALDICĂ, SIGILOGRAFIE ȘI GENEALOGIE
HERALDRY, SIGILLOGRAPHY, GENEALOGY
Eugen Paraschiv-Grigore
Analiza tipologică a sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas
Typological Analysis of the Seals Issued by Constantine X Doukas

215

Mario Nicolae Ricci
Pagini din istoria familiei Amira
Pages de l’histoire de la famille Amira

227

George Trohani
Înrudirea Nacu–Sipsom–Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept
din București. Pagini din scrisori
La parenté Nacu–Sipsom–Vermeulen par trois professeurs de la Faculté de
Droit de Bucarest. Pages de lettres.

253

6

https://biblioteca-digitala.ro

COLECȚII ȘI COLECȚIONARI
COLLECTIONS AND COLLECTORS
Radu Gabriel Dumitrescu
Două monede de aur dintr-o colecție privată craioveană
Two Gold Coins from a Private Collection from Craiova

319

Ionuț Badea
Monede antice din colecția Bibliotecii Sfântului Sinod (secolele II î. Hr. – IV d.
Hr.)
Ancient Coins from the Collection of the Holy Synode Library (2nd century BC
- 4th century AD)

325

CRONICI NUMISMATICE
NUMISMATIC CHRONICLES
Tudor Alexandru Martin
Piese numismatice nou intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a
României (II)
Some of the Most Recent Numismatic Objects Which Entered the Collection of
the National History Museum of Romania (II)

7

https://biblioteca-digitala.ro

339

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 9-10

LISTA ABREVIERILOR

AARMSI
AE
AIIAI
AM
AMM
AMN
AMP
AMS
AnDob
AO
AUASH
BB
BCMI
BF
BMI
BSNR
BRMMB
BZ
CA
CCDJ
CI
CL
CN
CNA
CNBAR
CNH
CreștCol
EB
EBPB
IAB
IAI
IBAI
IBAD
ICEM
IMFANS
MAAMP
MBR
MCA
MCSEE
MI
MINAC
MMB
MN
MNA

https://biblioteca-digitala.ro

Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, București
Archéologiaj Ertesitö, Budapest
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D. Xenopol” Iaşi
Arheologia Moldovei, Iași
Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Acta Musei Porolissensis, Zalău
Acta Moldaviae Septentrionalis, Botoșani
Analele Dobrogei¸Constanța
Arhivele Olteniei, Craiova
Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba-Iulia
Biblioteca Bucureștilor, București
Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, București
Byzantiniche Forschungen, Amsterdam
Buletinul Monumentelor Istoricei, București
Buletinul Societăţii Numismatice Române, București
Bucureştii. Revista Muzeului Municipiului Bucureşti, București
Byzantinische Zeitschrift, Viena
Cercetări Arheologice, București
Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călărași
Cercetări Istorice, București
Convorbiri Literare, București
Cercetări Numismatice, București
Cronica Numismatică şi Arheologică, București
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române
L. Réthy, Corpus nummorum Hungariae. Magyar egytemes
éremtár, vol. II, Vegyesházi királyok kora, Budapest, 1958.
Creșterea Colecțiilor, București
Études Byzantines, Paris
Études Byzantines et Post-Byzantines, Paris
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”, Bucureşti
Izvestija na Arheologičeski Institut, Sofia
Izvestija na Bălgarskija Arheologičeskija Institut, Sofia
Izvestija na Bălgarskoto Arheologičeskoto Družestvo, Sofia
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, Tulcea
Izvestija Moldavskogo filiala AN SSSR, Chişinău
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamț
Monede şi bancnote româneşti
Materiale și Cercetări Arheologice, București
Monedă și Comerț în Sud Estul Europei, Sibiu
Magazin Istoric, București
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa
Muzeul Municipiului București, București
Museum Notes (American Numismatic Society), New York
Muzeul Național de Antichități, București

Abrevieri

MNIR
MNIS
MNIT
MȚCO
NC
NK
NSE
NZ
Oltenia.SCAI
RA
RBN
RCAN
RESEE
RI
RIM
RIN
RMI
RN
RRH
SA
SAMB
SAO
SBS
SCIV(A)
SCN
SRI
SCȘI
StCl
TRE
WN
ZSA

Muzeul Naţional de Istorie a României, București
Muzeul Naţional de Istorie Sofia
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea
Numismatic Chronicle, London
Numizmatikai Közlöny, Budapest
Numizmatika, Sfragistika i Epigrafika, Sofia
Numismatische Zeitschrift, Viena
Oltenia. Studii și Comunicări Arheologie-Istorie, Craiova
Revista Arheologică, Chișinău
Revue Belge de Numismatique, Bruxelles
Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, București
Revue des Études Sud-Est Européennes, București
Revista Istorică, București
Revistă de Istorie a Moldovei, Chişinău
Rivista Italiana di Numismatica e Scienze Affini, Roma
Revista Monumentelor Istorice
Revue Numismatique, Paris
Revue Roumaine d’Histoire, București
Soveckaja Arheologija, Moskau
Suceava Anuarul Muzeului Bucovinei, Suceava
Studia et Acta Orientalia, București
Studies in Byzantine Sigillography
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), București
Studii şi Cercetări de Numismatică, București
Studii. Revistă de Istorie, București
Studii și Cercetări Științifice Iași, Iași
Studii Clasice, București
Történeti és Régészeti Értesitö,Timişoara
Wiadomości Numizmatyczne, Warszawa
Ziridava Studia Archaeologica, Arad

10

https://biblioteca-digitala.ro

NUMISMATICĂ ANTICĂ ŞI BIZANTINĂ
ANCIENT AND BYZANTINE NUMISMATICS

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 13-27

MONEDE DE TIP TOC-CHERELUȘ
DESCOPERITE LA PECICA (JUD. ARAD)
Corina Toma
Abstract
The article brings back to attention the Toc Chereluș type monetary finds
from Pecica (Arad county), that represent coin type variants from the second
category. The coins from the numismatic collection of the National History
Museum of Romania are divided in two batches: the first one consists of 17 coins
that were transferred from the Coin Room of the Romanian Academy Library,
while the other consists of five coins that were purchased in 1980. Since the
circumstances of their discovery are not known, we can’t include them in a single
hoard, however, stylistic similarities and their source (being acquired from the
same collector), support this hypothesis.
The dies study helped us identify four obverse dies - three for the first
batch, and one for the second -, but, due to the state of preservation of the coins,
the situation of the reverse dies remains uncertain. Since we lack a hoarding
pattern for the Toc-Chereluș coin types, identifying the typological variants or the
dies is not reliable enough proof to establish to which category (one or two
hoards) the Pecica coins belong.
Key words: hoard, Pecica, Toc-Chereluș coin type, variants, dies.

Tezaurul monetar de la Pecica (jud. Arad) nu este o descoperire de dată recentă,
ultimele descoperiri importante de monede Toc-Chereluș datând din deceniul șapte al
secolului douăzeci. Contextul descoperirii de la Pecica și numărul monedelor găsite nu
ne sunt cunoscute. Potrivit însemnării publicate de Octavian Iliescu, tezaurul de la
Pecica sau, mai probabil, o parte a acestuia a fost achiziționată în februarie 1955 de
Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române, dată ce ne oferă un termen ante
quem pentru descoperirea monedelor (Iliescu 1958 459-460)1. Pe baza informațiilor
comunicate de colecționarul Octavian Luchian, locul descoperirii a fost fixat în punctul
numit Zgîrietură (Kaparás), amplasat spre nord-vest de localitatea Pecica, pe drumul ce
duce la Nădlac. În relație cu așezarea dacică de la Pecica - Șanțul Mare, de unde provine o
ștanță monetară atribuită ipotetic tipului Toc-Chereluș (Stoicovici, Winkler 1971), punctul
Zgîrietură se află la circa 3-4 km (în linie dreaptă) în direcția nord-est2.
Referitor la conținutul tezaurului, Iliescu consemnează că în anul 1955 au fost
cumpărate 14 piese întregi, trei piese crăpate și 20 de fragmente pe care le atribuie tipului
Mit Bartkranzavers din clasificarea făcută de Karl Pink (Pink 1974 51 XIV/274)3. În


Muzeul Țării Crișurilor, Oradea.
E-mail: corinatoma00@yahoo.com
1 Fără vreo notă lămuritoare, Alexandru Sășianu plasează descoperirea tezaurului în anul 1950
(Sășianu 1980 142/92).
2 În monografia așezării dacice de la Pecica, Ioan H. Crișan situează punctul Sgîrietura (Kaparás) la
circa 2 km spre vest de așezare (Crișan 1978 94-95).
3 Numărul monedelor a fost interpretat în două variante: 17 monede și 20 fragmente (Preda
1973 310/7; Repertoriul arheologic al Mureșului Inferior. Județul Arad 1999 97/7) sau 14
monede și 20 de fragmente (Sășianu 1980 142/92a).
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monografia apărută în 1973, Constantin Preda a inclus tezaurul de la Pecica în lista
descoperirilor monetare de tip Toc-Chereluș, adăugând lotului semnalat de Iliescu alte
trei monede găsite în localitate și păstrate în colecții private: o monedă în colecția
Octavian Luchian din București și două monede în colecția Gheorghe Miloi din Arad
(Preda 1973 310). După aproape două decenii, Preda a făcut cunoscute cinci monede
dacice de tip Toc-Chereluș puse la dispoziția sa de Octavian Luchian, cu indicația că
monedele au fost găsite la Pecica (Preda 1992 291-292). Având în vedere faptul că
informațiile provin de la aceeași persoană și că monedele sunt de același tip, Preda nu a
exclus posibilitatea ca ele să aparțină tezaurului descoperit cu câteva decenii în urmă.
Apartenența monedelor a rămas incertă, căci, la câțiva ani distanță, Preda a consemnat
în dreptul localității Pecica, fără alte precizări, un tezaur alcătuit din 17 monede și peste
29 de fragmente, precum și trei piese izolate (Preda 1998 212).
Informațiile publicate de Iliescu și Preda cu privire la descoperirile monetare de
tip Toc-Chereluș de la Pecica au fost preluate de alți numismați sau de către arheologi,
care, în funcție de momentul cercetării și de modul de interpretare a datelor oferite de
autorii menționați, au vehiculat informații diferite asupra numărului și locului de
păstrare al monedelor (Sășianu 1980 142/92a; Părpăuță 2006 280/232; Berzovan 2017
179). Cercetarea noastră, plasată în contextul unui demers mai larg ce urmărește
realizarea unui studiu asupra tipului monetar Toc-Chereluș, nu lămurește numărul
descoperirilor sau al pieselor găsite la Pecica, ci se rezumă la publicarea loturilor de
monede de acest tip păstrate astăzi în Colecția Numismatică a Muzeului Național de
Istorie a României4. Un prim lot este format din 17 monede „din tezaurul de la Pecica”,
ce reprezintă o parte din piesele achiziționate în anul 1955 de Cabinetul Numismatic al
Academiei Române, transferate ulterior la MNIR5. Cel de-al doilea lot este format din
cinci monede „de tip Pecica” cumpărate în decembrie 1980 de la Octavian Luchian,
adică monedele publicate de Preda în anul 19926. La momentul respectiv, în încercarea
de a stabili apartenența celor cinci monede, Preda a invocat și asemănările stilistice
dintre monedele ce alcătuiesc două loturi, dar starea lor de conservare, ilustrată de
fotografiile atașate acestui articol, îngreunează examinarea vizuală a pieselor. Pornind
de la situația dată și încurajați de numărul mic al monedelor, am decis să încercăm
identificarea ștanțelor folosite la baterea acestor monede, pentru a putea aduce în
discuție, dintr-o perspectivă nouă, relația dintre monedele găsite la Pecica.
Fără a insista prea mult asupra tipului iconografic în cauză, amintim că monedele
Mit Bartkranzavers (tipologia lui Pink) / Toc-Chereluș (tipologia lui Preda) aparțin
categoriei monedelor cu modul mare și formă scyphată, atribuite de Preda fazei a
doua sau etapei târzii a monetăriilor de origine greco-macedoneană din Dacia (cca.
150 - cca. 70 î. Hr.) și sunt rezultatul unui proces imitativ repetat, în urma căruia pe avers
apare un cap uman reprezentat fantezist, iar pe revers un cal schematizat și în locul
ocupat de călăreț un cerc din globule cu un triunghi la mijloc. În funcție de anumite
particularități ale reprezentării, emisiunile monetare de tip Toc-Chereluș se grupează în
două mari categorii: variantele majoritare, ce alcătuiesc principalele tezaure formate din
monede de acest tip (i.e. Feniș, Chereluș și Almaș, toate descoperite pe teritoriul
județului Arad) și variantele mai puțin numeroase de felul celor de la Pecica. Acestea din
Se cuvine să mulțumesc domnului Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Național
de Istorie a României, pentru acordul dat pentru studierea monedelor descoperite la Pecica și colegei
Cristiana Tătaru, pentru sprijinul oferit în cercetarea nemijlocită a pieselor și punerea la dispoziție a
fotografiilor pieselor.
5 MNIR, nr. inv. 200.514-200.530.
6 MNIR, nr. inv. 147.186-147.190. Monedele prezintă greutăți diferite, probabil din cauza procesului
de restaurare prin care au trecut, dar compararea imaginilor dovedește faptul că este vorba despre
aceleași piese.
4
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urmă se disting prin reprezentarea imaginii de revers: coama calului redată printr-un
motiv în formă de scară, și nu prin globule, poziția schimbată a picioarelor și prezența
cercului cu un punct la mijloc sub burta calului, dar și prin maniera de redare a efigiei
de pe avers, unde conturul feței se micșorează în favoarea elementelor grafice din jur.
La publicarea lotului achiziționat în 1955, Iliescu a apelat la clasificarea
făcută de Karl Pink, unde piesele de felul celor de la Pecica sunt separate de restul
și sunt incluse în grupa a treia a tipului Mit Bartkranzavers - mit großem
Schrötling (Pink 1974 51). La aceea vreme (prima ediție a apărut în 1939), numărul
emisiunilor consacrate mai apoi de descoperirea tezaurului de la Pecica era mic,
Pink delimitând grupa pe baza a patru exemplare: două monede descoperite la
Turda (una ilustrată de Forrer 1908 fig. 381, alta păstrată în Colecția Ruzicka) și
două monede fără loc de descoperire (una păstrată la Viena7, alta ilustrată în
catalogul Dessewffy 1915 tab. XVI/408), fără a se referi la piesele din loturile de la
Chereluș păstrate la Budapesta și publicate ulterior de Iudita Winkler (1968). În
tipologia realizată de Preda, monedele de la Pecica sunt atribuite tipului monetar
Toc-Chereluș, echivalentul monedelor Mit Bartkranzavers, și sunt divizate în trei
grupe, diferite de cele identificate de Pink. În ciuda elementelor particulare
semnalate mai sus, Preda a reunit în grupa a treia (ultima în succesiunea
cronologică) monedele de la Pecica cu variante monetare ce alcătuiesc în
exclusivitate tezaurele descoperite în bazinul Crișului Alb (i.e. Almaș și Feniș)
(Preda 1973 308-309).

Deoarece piesele de la Pecica sunt în majoritate fragmentare și au suprafața
puternic corodată, dăm mai jos o descriere generală a iconografiei acestor emisiuni
reconstituită cu ajutorul monedelor descoperite la Chereluș (Winkler 1968 pl. X-XIII) și
a celor publicate în diverse cataloage numismatice (Dessewffy 1915 tab. XVI/408;
Dembski 1998 taf. 73/1191-1193).

Av.: Cap uman din profil, spre dreapta. Conturul feței este redat
printr-o linie lată, ochiul printr-o globulă așezată între patru liniuțe
care formează un romb, iar buzele prin două liniuțe paralele, plasate
în dreptul arcuirii dintre nas și bărbie. Deasupra liniei nasului, un
ornament ramificat, format din linii arcuite. Aproximativ în dreptul
buzelor este redat chenarul unui patrulater cu laturile ușor curbate,
iar în dreptul bărbiei un arc de cerc cu capete globulare. Linia bărbiei
se arcuiește în zona gâtului și se prelungește paralel cu bărbia, formînd un U culcat, în
interiorul căruia apare un șir de globule. Din dreptul frunții și până în dreptul urechii apare
un ornament în formă de scară, dispus oblic, pe care se sprijină un S culcat, a cărui ondulație
este suprapusă de un șir de globule; în curbura celeilalte bucle apare o globulă. Sub linia
paralelă cu bărbia se află un șir de ornamente lanceolate, care urcă spre ceafă, pînă în
vecinătatea spiralei. În continuarea acestora și deasupra spiralei sunt redate ornamente
ovoidale, scobite, resturi ale cununii de laur, prima frunză fiind plasată în interiorul
ornamentului ramificat de deasupra nasului. Împrejur apare un cerc perlat.

Moneda păstrată la Viena provine din colecția Josef Schnellinger (Klagenfurt, Carintia) (Dembski
1998 104, taf. 73/1193).
7
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Rv.: Cal reprezentat spre stânga, cu botul larg deschis. Ochiul este
înfățișat printr-o globulă, urechile prin două linii așezate în forma
literei V, iar coama prin linii scurte orizontale închise de o linie arcuită
ce urmează forma gâtului. Calul are gâtul arcuit și corpul în forma
literei S. Sub burta calului un cerc cu o globulă la mijloc. Picioarele sunt
schițate prin linii unite în zona articulațiilor prin globule, iar copitele
prin triunghiuri pline. O linie orizontală cu o globulă la mijloc unește
piciorul stîng din față, caracterizat prin arcuirea părții superioare, cu
piciorul drept din spate. Sub coada arcuită, de care se prind din loc în loc liniuțe scurte, se află
o globulă. În câmp, deasupra spinării calului este reprezentat un triunghi cu vîrful în sus,
încadrat într-un cerc de perle. Împrejur cerc perlat.

Diferențele intervenite în redarea efigiei și a calului sunt greu de sesizat, căci ele
nu constau în renunțarea la vreunul dintre elementele ce compun imaginea sau în
adăugarea altora noi, ci în mici modificări aduse formei, poziției sau dimensiunii
elementelor existente. Având în vedere aceste diferențe minore și starea de conservare
a monedelor, am apelat la fotografia și desenul digital care ne-au ajutat să trecem de la
recunoașterea variantelor tipologice la identificarea ștanțelor, metodă deja încercată în
cazul unor monede atribuite primei faze a monetăriei imitative din Dacia (Toma,
Georgescu 2018). Spre deosebire de aceste monede, caracterizate printr-o batere de
bună calitate, ce imprimă pe pastila groasă din aliaj bogat în argint un relief înalt, bine
păstrat, monedele de tip Toc-Chereluș, realizate dintr-un aliaj sărac în argint ce le
predispune procesului de coroziune, prezintă o imagine ștearsă, inegal imprimată pe
pastila subțire, de formă concav-convexă, adeseori crăpată la batere.
Analiza noastră a început cu cele 22 de monede de la Pecica din loturile de la
MNIR, la care am adăugat apoi, în încercarea de a verifica rezultatele obținute sau de a
lămuri aspectele neclare, variantele monetare Toc-Chereluș de acest fel din descoperirile
de la Chereluș (jud. Arad), Arad și Mehadia (jud. Caraș-Severin). Pentru cele 22 de
monede de la Pecica am identificat patru ștanțe de avers (numerotate A1-A4), trei
ștanțe pentru cele 17 monede din lotul cumpărat în 1955 și o ștanță pentru cele cinci
monede publicate de Preda și cumpărate în 1980 de MNIR:
•
•
•
•

nouă monede bătute cu ștanța A1 (nr. inv. 200.514-520, 200.527,
200529) (Pl. 1);
cinci monede bătute cu ștanța A2 (nr. inv. 200.523-526, 200.528)
(Pl. 2);
trei monede bătute cu ștanța A3 (nr. inv. 200.521-522, 200.530)8
(Pl. 3);
cinci monede bătute cu ștanța A4 (nr. inv. 147.186-190) (Pl. 4).

Separarea celor două loturi de la Pecica este dată numai de ștanțele de avers. În
cazul reversului nu am găsit indicii suficient de clare pentru recunoașterea mai multor
ștanțe (Planșele 5-6), deși identificarea a patru ștanțe de avers și loviturile repetate
observate pe reversul unora dintre monede9 care ne arată că aceasta era ștanța cu o
durată de viață mai scurtă, ne îndeamnă să nu excludem ‒ atâta vreme cât nu
cunoaștem modul în care au fost fabricate ștanțele: prin gravare manuală sau
Monedele de la Chereluș atribuite ștanței de avers A3 ne-au permis completarea imaginii și
includerea ipotetică a monedei cu nr. inv. 200.521 din primul lot de la Pecica în această categorie.
9 Dubla frapă a reversului a fost constatată pe monedele MNIR nr. inv. 147.186 și 147.187
8
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reproducere mecanică cu ajutorul unei matrițe-mamă ‒ posibilitatea folosirii a mai
multor ștanțe de revers pentru baterea monedelor analizate.
În încercarea de a clarifica situația am analizat alte două monede de tip TocChereluș din categoria variantelor de felul celor de la Pecica, demers care a dus la
recunoașterea ștanței de avers A2 pe moneda izolată descoperită la Mehadia10 (Planșa
3) și la identificarea unei noi perechi de ștanțe avers-revers (A5-R2) în cazul monedei
din presupusul tezaur de la Arad11 (Planșa 7). Comparația dintre ștanța de revers
identificată pe moneda de la Arad (R2) și „ștanța” de revers reconstituită de noi pe baza
monedelor de la Pecica (R1) arată diferențe foarte mici (Planșa 7), care nu pot fi
urmărite pe materialul fragmentar avut la dispoziție. Diferențele sunt mici și în cazul
ștanțelor de avers (Pl. 7), dar aici șansele de a fi observate cresc, datorită compoziției
iconografice ce acoperă întreg câmpul monetar și a unor elemente grafice care oferă
diferențe mai ușor recognoscibile, precum numărul globulelor din zona spirei sau
poziția și numărul „frunzelor de laur”.
Eșantionul restrâns, reconstituirea incompletă a imaginii celor patru ștanțe de
avers și situația incertă a reversului, ne-au determinat să continuăm analiza cu
monedele din descoperirile de la Chereluș, păstrate la Budapesta și publicate de Iudita
Winkler în 196812. La momentul respectiv, Winkler a identificat în cele trei loturi de la
Chereluș 28 de monede, la care a adăugat moneda descoperită la Sarkad (Ungaria),
însă o nouă verificare a dovedit că doar 24 dintre monedele de la Chereluș intră în
această categorie (Winkler 1968 77-79, 82, pl. X-XIII/97-125)13. Cu rezervele impuse de
calitatea fotografiilor avute la dispoziție, apelând la suprapunerea desenului digital, pe
unele dintre monedele de la Chereluș, am identificat cele patru ștanțe de avers folosite
la baterea monedelor de la Pecica, situația fiind următoarea:
• patru monede bătute cu ștanța A1 (nr. 102, 103, 105, 108);
• o monedă bătută cu ștanța A2 (nr. 99);
• 11 monede bătute cu ștanța A3 (nr. 97, 100, 104, 107, 110 (?), 114115 (?), 116, 118(?), 123-124);
• două monede bătute cu ștanța A4 (nr. 119 (?), 121);
Deoarece imaginile celor patru ștanțe de avers nu au fost reconstituite în întregime
și recunoașterea s-a făcut pe baza câtorva dintre elementele componente ale acesteia, nu
putem exclude posibilitatea folosirii și a altor ștanțe pentru baterea monedelor de la
Chereluș, supoziție sprijinită de identificările ipotetice și de monedele, printre care și piesa
de la Sarkad, rămase neatribuite14. În privința reversului, nici monedele de la Chereluș
nu ne-au ajutat să lămurim situația15, imaginile fiind mult prea neclare. Drept urmare,
Mulțumesc domnului Aurel Vîlcu pentru punerea la dispoziție a fotografiilor monedei de la Mehadia,
aflată în colecția Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din București (nr. inv. 235/268).
11 Moneda provine din Colecția Severeanu (Muzeul Municipiului București, inv. 525/3015). Fotografiile
piesei ne-au fost puse la dispoziție de către colegul Dan Pîrvulescu, căruia îi mulțumesc.
12 Cu această ocazie, Winkler anunță pentru tezaurul de la Pecica un număr de 26 de piese, iar în nota
de subsol citează însemnarea lui Iliescu din 1958 și o notiță succintă privind informația personală
primită.
13 Cu ajutorul imaginii de revers (poziția picioarelor calului și absența cercului cu o globulă la mijloc
plasat sub burta acestuia) am exclus monedele cu nr. 101, 106, 109 și 120.
14 Am lăsat deoparte monedele cu nr. 98, 111, 112, 113, 117, 122 și 125.
15 Winkler a împărțit cele 28 de monede incluse de ea în tipul doi de revers - cel cu coama în formă
de scară -, în trei grupe, departajate în funcție de desimea liniilor orizontale ce redau coama,
10
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putem afirma că în urma analizei făcute pe un eșantion restrîns de 43 de monede de tip
Toc-Chereluș am identificat cinci ștanțe de avers și un număr de cel puțin două ștanțe
de revers.
În concluzie, încercarea noastră de a identifica ștanțele folosite la baterea
variantelor de tip Toc-Chereluș găsite la Pecica depășește stadiul asemănărilor
stilistice invocat în sprijinul reunirii celor două loturi monetare într-un singur tezaur,
dar nici variantele stilistice și nici ștanțele nu oferă, în absența unui tipar recunoscut al
tezaurizării acestor monede, o soluție definitivă pentru stabilirea apartenenței
monedelor descoperite aici. Ștanțele de avers separă loturile de la Pecica, la fel cum le
separă și starea de conservare diferită, cele cinci monede bătute cu ștanța A4 fiind mai
bine păstrate16. În ciuda acestor constatări, proveniența monedelor din descoperiri
diferite nu este pe deplin dovedită, de vreme ce în cazul ștanțelor de revers nu avem o
situație clară și, implicit, nici posibilitatea de a stabili legăturile dintre ștanțe, iar
achiziționarea celor două loturi monetare de la aceeași persoană poate sugera separarea
monedelor în urma unei selecții făcute de colecționarul în cauză. Totodată, identificarea
celor patru ștanțe de avers în structura loturilor monetare de la Chereluș și deosebirile
foarte mici dintre imaginile ștanțate, fie ele de avers sau de revers, gravate probabil de
aceeași mână indică o relație temporală strânsă între toate aceste emisiuni, ce nu
permite sesizarea unei pauze intervenite în procesul de batere.
În final, menționăm că stabilirea apartenenței monedelor de la Pecica nu
reprezintă o miză în sine, însă, raportate la dosarul tipului monetar Toc-Chereluș, ele se
separă de cealaltă categorie de variante, mult mai frecvente în descoperiri și grupate
(potrivit situației actuale a descoperirilor) în bazinul Crișului Alb, ridicând probleme
legate de momentul și locul baterii lor. Caracteristicile particulare ale monedelor de la
Pecica și prezența lor selectivă în tezaure au fost remarcate de Iudita Winkler, care,
analizând aceste emisiuni în contextul loturilor monetare de la Chereluș, a observat că
ele formează un grup aparte, care se deosebește cu ușurință de celelalte variante
monetare Toc-Chereluș, între cele două categorii neexistând nici o legătură ce ține de
procesul de batere17. Lipsa legăturilor de ștanțe dintre cele două categorii de variante și
prezența lor separată în tezaure - cu excepția loturilor de la Chereluș care au însă o
istorie necunoscută - lasă deschisă discuția asupra ipotezei emise de Winkler (1968 83,
85, 99) privind baterea monedelor Toc-Chereluș în două ateliere monetare distincte, în
funcționarea cărora se poate presupune un ușor decalaj cronologic, monedele de felul
celor de la Pecica fiind ceva mai târzii.

departajare imposibil de verificat cu ajutorul fotografiilor disponibile. În pagina următoare,
autoarea exclude ea însăși patru dintre monede (nr. 101, 106, 109 și 120), observând că acestea
au coama calului redată prin globule (Winkler 1968 81-82).
16 Interpretarea stării de păstrare necesită precauție, monedele au fost depozitate vreme de decenii
în condiții diferite și ambele loturi au trecut, în momente necunoscute, prin procese de conservare
/restaurare: monedele achiziționate în 1955 poartă urme de lipire, iar pentru monedele cumpărate
în 1980, fotografiile publicate de Preda indică supunerea lor unor tratamente chimice care au dus
la pierderi în greutate și corodarea marginilor pastilei monetare.
17 Winkler vorbește despre corelația sau concordanța dintre tipurile / grupele stabilite de ea pe
baza aversului și cele diferențiate după revers. Terminologia folosită de autoare la împărțirea
monedelor descoperite la Chereluș este confuză, monedele sunt împărțite în două tipuri mari:
tipul Toc și tipul Chereluș, subdivizate în categorii denumite din nou tipuri (șase de avers și
două de revers), divizate la rândul lor în grupe numerotate continuu. Monedele de tip Chereluș
de felul celor de la Pecica sunt atribuite tipului 6 de avers (sau Grupei 17), respectiv tipului 2 de
revers. În încadrarea tipologică a monedelor există și erori, dar observațiile autoarei privind
relația dintre cele două categorii de variante nu pot fi trecute cu vederea.
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APPENDIX
Date tehnice privind monedele de tip Toc-Chereluș găsite la Pecica

Nr. crt

Greutate

Ax

Diametru

Loc de

(mm)

descoperire

(g)

Loc de păstrare

Perechea de ștanțe A1-R1 (pl. 1, 5-6)
1.

4.36

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.514.

2.

6.01

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.515.

3.

5.30

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.516.

4.

5.89

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.517.

5.

5.25

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.518.

6.

2.90

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.519.

7.

2.11

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.520.

8.

4.79

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.527.

9.

6.58

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.529.

Perechea de ștanțe A2-R1 (pl. 2, 5-6)
1.

10.39

12

31.1

Pecica

MNIR, inv. 200.523.

2.

10.11

12

31.2

Pecica

MNIR, inv. 200.524.

3.

9.94

2

31.6

Pecica

MNIR, inv. 200.525.

4.

9.66

2

32 x 33 (?)

Pecica

MNIR, inv. 200.526.

5.

8.43

2

-

Pecica

MNIR, inv. 200.528.

Perechea de ștanțe A3-R1 (pl. 3, 5-6)
1.

1.23

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.521.

2.

10.58

2

34 (?)

Pecica

MNIR, inv. 200.522.

3.

6.02

-

-

Pecica

MNIR, inv. 200.530.

Perechea de ștanțe A4-R1 (pl. 4, 6)
1.

7.41

2

29.2 x 31.6

Pecica

MNIR, inv. 147.186.

2.

10.88

2

31 x 30.4

Pecica

MNIR, inv. 147.187

3.

7.35

2

31.4 x 27.9

Pecica

MNIR, inv. 147.188

4.

9.03

3

34.2 x 32.4

Pecica

MNIR, inv. 147.190

5.

9.09

2

31.1

Pecica

MNIR, inv. 147.191
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Planșa 1 – Reconstituirea ștanței de avers A1.
Plate 1. – The reconstruction of the obverse die A1.
Planșa 2 – Reconstituirea ștanței de avers A2.
Plate 2 – The reconstruction of the obverse die A2.
Planșa 3 – Moneda de la Mehadia. Reconstituirea ștanței de avers A3.
Plate 3 – The coin from Mehadia. The reconstruction of the obverse die A3.
Planșa 4 – Reconstituirea ștanței de avers A4.
Plate 4 – The reconstruction of the obverse die A4.
Planșa 5 – Reconstituirea „ștanței” de revers R1.
Plate 5 – The reconstruction of the reverse die R1.
Planșa 6 – Reconstituirea ștanței de revers R2.
Plate 6 – The reconstruction of the reverse die R2.
Planșa 7 – Perechea de ștanțe A5-R2. Ștanțele de avers A1, A2, A3 și A4. Ștanțele de revers R1 și R2.
Plate 7 – The pair of dies A5-R2. The obverse dies A1, A2, A3 și A4. The reverse dies R1 și R2.
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200516
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200517

200527

Ștanța de avers A1
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200529
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Ștanța de avers A2

200522

Moneda de la Mehadia

200530
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Planșa 3
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Chereluș nr. 116

147186

147187

147189

147186

147188

147190

147187

147189

147188

147190

Ștanța de avers A4
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147186
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147187

147188
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200528

Moneda din tezaurul de la Arad

A5

A1

R2

A2

R1

A3

R2

Planșa 7
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NOI CONTRIBUȚII PRIVIND CONTRAMARCAREA MONEDELOR
ELENISTICE ÎN ORAȘELE VEST-PONTICE DOBROGENE
Gabriel M. Talmațchi
Abstract
All the three west-Pontic cities from Dobrudja knew within their own mints
the countermarking practice during the autonomous period, more precisely during
the Hellenistic period. Of the three poleis, Callatis and Tomis used a great variety of
countermarks, which were mainly punched on bronze pieces of large and medium
module. Within these countermarks, deities representative for the local and regional
religious world, like Helios, Demetra, Hermes, Athens, Apollo, the Great God etc.
(according to those presented in this catalog) were depicted. All of them are
illustrated by the corresponding profile head, always oriented to the right,
accompanied by their attributes (rays, helmet, petassos etc.). The dimensions of the
countermarks are varied, even for the same deity. Consequently, either the coins were
countermarked in different cities, or the same mint used two different punches at a
certain time, in order to mark the differences between some monetary reforms
carried out when the image of the same deity was still in use.
In this study, a number of four coins of Apollo/tripod type, 31 coins of the
Great God type, ten coins of Dioscurs and one piece of Zeus type of medium module
from Tomis are presented. Two coins of Demeter type and one of Dyonisus/ivy
wreath type struck at Callatis, are represented. In the end, the mint from Istros is
present with four coins with large module that could belong to the Demeter and
Apollo types. The Istros coins are specific to the late Hellenistic period and due to the
countermarking, they circulated as well during the first part of the 1st century.
The 53 bronze coins were found in Constanta/Tomis (Constanta County),
Izvoarele (Constanta County), Mangalia/Callatis (Constanta County), Palazu Mic
(Gura Dobrogei commune, Constanta County) and Dobrudja passim. It is worth
mentioning that the coins from Constanța originate, among other things, from
the archaeological excavations carried out at the Roman Mosaic Edifice between
the years 1960-1962, while those from Mangalia are part of a small funeral
deposit probably fully recovered during the years 70’s-80’s of the last century.
The use of the countermarking process during the Hellenistic period reveals
the fact that the cities were no longer able to procure, locally or from import, metal
resources for the striking of new coins needed for the economic and commercial
operations. That is why they appealed to exceptional mechanisms and offered new
values as means of exchange, depending on the local needs, to some coins which
already had an iconography depicted on the obverse and on the reverse. This
monetary phenomenon is encouraged by the general crisis in the West-Pontic area
during the late Hellenistic period, being a symptom of it.
The local mints from Histria, Callatis and Tomis had to adapt to the new
conditions by carrying out repetitive urgent monetary reforms, in order to
support the economic and commercial factors.
Key words: Istros, Callatis, Tomis, bronze coins, Demeter, Apollo, Dionysos,
Great God, Dioscurs, Zeus, countermark, Athena, Helios, Hermes, spoked
wheel, Hellenistic period.
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Oraşe vest-pontice dobrogene au cunoscut în cadrul propriilor monetării practicarea
procesului contramarcării în a doua parte a perioadei autonome, mai exact în cea elenistică1.
Exemplarele prezentate în catalogul de mai jos au fost strânse în timp, din diferite surse
(inclusiv colecția numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța),
fiind pregătite pentru realizarea unui articol dedicat contramărcilor aplicate în monetăriile
coloniilor vest-pontice dobrogene Histria, Callatis și Tomis, cu intenția de a ne concentra
atenția, cu precădere, asupra monedelor corespunzătoare tipurilor monetare locale. Un rol
important le revine descoperirilor monetare făcute în urma săpăturilor arheologice
desfășurate în zona peninsulară a cetății Tomis.
CATALOG
TOMIS
Tip monetar Apollo
1. AE; ; 9.56 g; 22.5 x 23 mm; Pl. 1, nr. 1.
Av. Capul lui Apollo orientat spre dreapta; în câmp două contramărci circulare (ambele
de 7 mm) poziționate ușor central și în partea inferioară; prima prezintă capul lui Helios
cu cunună de raze văzut din față (7 mm); a doua prezintă capul lui Hermes cu bonetă
orientat spre dreapta.
Rv. Urme de trepied; legenda ()-(); în partea central-dreaptă a câmpului o contramarcă circulară (7 mm) cu capul orientat spre dreapta al zeiței Athena cu coif.
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2406; Ruzicka 1917 156, nr. 2406.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
2. AE; ; 8.88 g; 25 x 24 mm; Pl. 1, nr. 2.
Av. Capul lui Apollo orientat spre dreapta; în câmp două contramărci; una în partea
dreaptă poziționată central, circulară, cu capul radiat al zeului Helios văzut din faţă (7
mm) (Pick 1898 637, nr. 2406); în partea inferioară o contramarcă circulară cu capul
lui Hermes cu petasos orientat spre dreapta (6.5 mm); urme de cerc perlat ?.
Rv. Foarte șters, dar totuși vizibil trepiedul; de o parte și de alta a trepiedului legenda
-().
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2406; Ruzicka 1917 156, nr. 2406.
Loc de descoperire: Constanța, anul 1968, zona viitoarei piețe moderne Tomis III, zona
fostelor grajduri.
Piesa a fost oferită spre vânzare către instituția muzeală constănțeană, la sfârșitul anilor
90. Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
3. AE; ?; 5.83 g; 23.3 × 25 mm; Pl. 1, nr. 3.
Av. Capul lui Apollo orientat spre dreapta ?.
Rv. Urme slabe de trepied; legenda ()-(); în câmpul monetar pare să fi fost aplicată
cel puțin o contramarcă circulară (8 × 10 mm), cu capul cu văl al Demetrei orientat spre
dreapta; este posibil să mai fie urmele altor două contramărci ilizibile.
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2406; Ruzicka 1917 156, nr. 2406.
Loc de descoperire: Constanța, anul 1960, Gara Veche, Complexul 2, lângă fântână, la o
adâncime de -2 m.
Inv. MINAC nr. 13.925.
În urmă cu peste un deceniu am strâns toate exemplarele imprimate cu contramărci publicate
în literatura științifică de specialitate aparținând celor trei orașe analizate, a se vedea Talmațchi
2008 155-188; Talmațchi 2011 549-571.
1
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4. AE; -; -; -; Pl. 1, nr. 4.
Av. Capul lui Apollo orientat spre dreapta; în câmp două contramărci circulare (ambele
de 7 mm) poziționate ușor central și în partea inferioară (posibil și o a treia); prima,
ușor mișcată, prezintă capul lui Helios cu cunună de raze văzut din față; a doua este
neclară, dar ar putea să fie capul lui Hermes cu petasos orientat spre dreapta; în cazul
în care contramarca cu Helios nu este mișcată ar putea să fie și o a treia, care însă nu se
poate distinge clar.
Rv. Urme de trepied; legenda ()-(); în partea central-dreaptă a câmpului o contramarcă
circulară (7 mm) cu capul orientat spre dreapta al zeiței Athena cu coif și panaș.
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2406; Ruzicka 1917 156, nr. 2406.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
Tip monetar Marele Zeu
Modul mare
5. AE; ; 11.93 g; 27 mm; Pl. 1, nr. 5
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; au fost aplicate trei
contramărci circulare: în partea superioară a câmpului monetar o contramarcă circulară
(10.5 × 11.5 m), cu capul lui Helios radiat și orientat spre dreapta; în partea centrală a
câmpului monetar o contramarcă circulară (7 mm), cu bustul drapat al lui Hermes cu
petasos cu buton, orientat spre dreapta; în partea inferioară stângă a câmpului monetar o
contramarcă circulară (7 × 8.5 mm), cu capul Atenei cu coif spre dreapta; cea cu Athena
le suprapune pe cele două cu Helios.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; se mai văd urmele cununii cu
frunze de stejar; legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Palazu Mic, com. Gura Dobrogei, jud. Constanța; moneda ne-a fost
predată de Direcția Județeană de Cultură Constanța, fiind descoperită cu detectorul de
metale în afara unei arii arheologice înscrise în Lista Monumentelor Istorice (LMI) și
Registrul Arheologic Național (RAN).
Inv. MINAC nr. 83.999.
6. AE; ; 10.64 g; 25 mm; Pl. 1, nr. 6.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; în partea central stângă
a câmpului monetar o contramarcă circulară (7 mm) cu capul Athenei cu coif și panaș
orientat spre dreapta.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda: TOMI; în partea inferioară
a câmpului monetar magistratul .
Catalog: Regling 1910 639, nr. 2418.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
7. AE; ; 10.54 g; 25 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci; una circulară (8 mm) cu capul zeiţei Demetra cu văl, orientat spre dreapta,
este poziționată în partea centrală ușor superioară a câmpului monetar; alta circulară (7
mm) cu capul zeului Hermes acoperit cu petasos, este imprimată în partea inferioară a
câmpului monetar.
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Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda: ; în partea inferioară
a câmpului magistratul monetar ().
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2408.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
8. AE; ; 9.48 g; 24 x 24.5 mm; Pl. 1, nr. 8.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; au fost aplicate patru
contramărci: capul lui Helios (9 x 10 mm) în câmp central superior, orientat spre
dreapta; peste ea imprimată o contramarcă (7.5 mm) cu capul Demetrei acoperit cu văl
orientat spre dreapta; a treia este cu capul lui Hermes acoperit cu petasos şi orientat
spre dreapta (7.5 mm) şi din nou, capul aceleiaşi zeităţi, orientat tot spre dreapta (7.5
mm) în stânga câmpului; niciuna dintre contramărci nu pare să se suprapună.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; se mai văd urmele cununii cu
frunze de stejar; în partea superioară a câmpului legenda .
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
9. AE; ; 9.46 g; 24 x 24.5 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; au fost aplicate trei
contramărci; una, posibil circulară, reprezintă capul lui Helios orientat spre dreapta, dar
fără raze; în câmp dreapta apare o a doua contramarcă cu capul lui Hermes acoperit cu
petasos orientat spre dreapta; peste aceasta este aplicată alta cu alt cap al lui Hermes
acoperit cu petasos orientat spre dreapta.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda: (); în partea inferioară
a câmpului monetar magistratul ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
10. AE; ; 9.36 g; 25.5 x 24 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; au fost aplicate patru
contramărci: o contramarcă circulară (8 mm) cu capul lui Helios radiat văzut din profil
spre dreapta; o contramarcă circulară (8 mm) cu capul zeiței Demetra cu văl orientat spre
dreapta; o contramarcă circulară (7 mm) cu capul zeiței Athena cu coif orientat spre
dreapta; o contramarcă circulară (8 mm) cu capul lui Hermes acoperit cu petassos
orientat spre dreapta; cea cu Helios este suprapusă de cea cu Demetra, iar cea cu
Demetra de cea cu Athena și cea cu Hermes. Succesiunea lor este Helios, Hermes, Athena
si ultima Demetra.
Rv. Posibil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul
unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda: (); în partea
superioară a câmpului monetar magistratul ().
Catalog: Regling 1910 638, nr. 2415.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
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11. AE; ?; 8.97 g; 24 x 25 mm; Pl. 1, nr. 11.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; în câmp au fost
aplicate trei contramărci: prima este circulară (7 mm) și prezintă capul zeiței Athena cu
coif orientată spre dreapta; a doua are imprimat capul unui personaj văzut din profil
(probabil Helios), ușor ovală (6.5 x 7.5 mm), orientat spre dreapta, pe cap apărând o
serie de raze dispuse neordonat, imprimată în partea central-dreaptă a câmpului
monetar; ultima contramarcă este circulară (7 mm) și redă capul acoperit cu petasos al
lui Hermes, orientat spre dreapta, imprimată în partea inferioară stângă a câmpului;
contramarca cu Hermes o suprapune pe cea cu Helios și probabil și pe cea cu Athena.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă); totuși
urme slabe de la cununa de stejar; legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
12. AE; ; 8.16 g; 24 mm; Pl. 1, nr. 12.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; este aplicată o singură
contramarcă circulară (7 mm) în partea inferioară stângă a câmpului monetar cu capul
cu coif al zeiței Athena.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei cununi
de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda ; magistrat monetar .
Catalog: Regling 1910 638 nr. 2411.
Loc de descoperire: Dobrogea passsim.
13. AE; - ; - ; - ; Pl. 1, nr. 13.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; este aplicată o
singură contramarcă circulară (7 mm) în partea inferioară dreaptă a câmpului monetar
cu capul cu coif al zeiței Athena.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei
cununi de stejar, legată în partea de jos, cu o fundă; legenda (); magistrat monetar
() ?.
Catalog: Regling 1910 637, nr. 2407.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
14. AE; - ; - ; - ; Pl. 1, nr. 14.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; este aplicată o singură
contramarcă ovală (6 x 7 mm) în partea central-stângă inferioară a câmpului monetar,
cu capul Athenei cu coif și panaș orientat spre dreapta.
Rv. Acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul unei cununi
de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
15. AE; - ; - ; - ; Pl. 1, nr. 15.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci; una, poziționată în jumătatea superioară stângă a câmpului monetar, redă
capul lui Apollo orientat spre dreapta și este circulară (7 mm); a doua, poziționată în
jumătatea inferioară a câmpului monetar, cuprinde capul zeiței Athena orientat spre
dreapta si este, de asemenea, circulară (6 mm).
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Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
16. AE; ; 8.35 g; 25 x 24 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci; una redă capul lui Helios radiat și orientat spre dreapta, circulară (7 mm)
și poziționată în partea centrală, ușor stângă, a câmpului monetar; a doua este
poziționată în jumătatea central inferioară a câmpului monetar, cuprinde capul zeiței
Athena orientat spre dreapta și este tot circulară (6 mm); cea cu Athena pare (nu avem
certitudinea) să o suprapună pe cea cu Helios.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
; magistrat monetar () sau ().
Catalog: Regling 1910 639, nr. 2417-2418.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
17. AE; ; 8.35 g; 25 x 24 mm; Pl. 2, nr. 17.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci; una, foarte ștearsă, redă capul lui Helios radiat și orientat spre dreapta,
fiind posibil circulară (7 mm) și poziționată în partea centrală ușor dreaptă a câmpului
monetar; a doua este poziționată în jumătatea inferioară dreaptă a câmpului monetar,
cuprinde capul zeiței Athena orientat spre dreapta și este, de asemenea, circulară (6 mm).
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea sa de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
18. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 18.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei
contramărci: una prezintă capul Demetrei acoperit cu văl și orientat spre dreapta, este
aproape circulară (7 x 7.5 mm) și este imprimată în partea centrală a câmpului
monetar; ea suprapune o contramarcă probabil circulară cu capul acoperit cu coif al
zeiței Athena, orientat spre dreapta; a treia contramarcă este circulară (7 mm) și
prezintă capul lui Hermes acoperit cu petasos, fiind orientat spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
19. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 19.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei
contramărci: una prezintă capul Demetrei acoperit cu văl, orientat spre dreapta, este
aproape circulară (7 x 7.5 mm) și este imprimată în partea centrală a câmpului
monetar; aceasta suprapune o contramarcă aproape circulară (8 x 9 mm) cu capul lui
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Helios din care se mai văd doar razele; a treia contramarcă este circulară (7 mm) și
prezintă capul lui Hermes acoperit cu petasos, fiind orientat spre dreapta.
Rv: Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
20. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 20.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci; una este circulară (7 mm) și prezintă capul lui Helios radiat orientat spre
dreapta, foarte șters, din care nu se mai disting decât razele; alături, în câmp dreapta
este imprimată alta circulară (6 mm) cu capul zeiței Athena cu coif orientat spre
dreapta; a treia redă capul lui Hermes acoperit cu petasos, orientat spre dreapta, fiind
ovală (7 x 6 mm); în dreapta apare cea cu capul Demetrei orientat spre dreapta,
circulară (8 mm).
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar, legată în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ().
Catalog: Regling 1910 638, nr. 2411.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
21. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 21.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci; una prezintă capul lui Helios radiat, orientat spre dreapta, circulară (7
mm); a doua păstrează fragmentar spatele vălului Demetrei cu capul orientat spre
dreapta, având formă circulară (7 mm); a treia contramarcă pare că redă un stup de
albine sau viespi sălbatice; este aplicată o singură contramarcă circulară (7 mm) în
partea inferioară dreaptă a câmpului monetar cu capul cu coif al zeiței Athena; ultima
este aproape complet acoperită de cea cu stupul de albine, dar este posibil, luând în
considerare dispunerea acesteia, să fie cu reprezentarea capului lui Hermes cu petasos
(probabil tot circulară 7 mm).
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea sa de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
22. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 22.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci; una prezintă capul lui Helios radiat și orientat spre dreapta și probabil
este ovală (7 x 8.5 mm); peste aceasta este imprimată o contramarcă circulară cu capul
zeiței Demetra acoperit cu văl și orientat spre dreapta (7 mm); a treia contramarcă care
este și ea suprapusă de cea cu Demetra, dar o suprapune pe cea cu Helios, este circulară
(7 mm) și ar putea să reprezinte capul lui Apollo sau Hermes (detaliile feței sunt tăiate
de contramarca cu Demetra); a patra contramarcă este ovală (8 x 7 mm) și este posibil
să fi redat capul Athenei cu coif orientat spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
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Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
23. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 23.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci; una prezintă probabil capul lui Helios radiat orientat spre dreapta; se mai
văd doar urme ale acesteia; peste aceasta este imprimată o contramarcă circulară cu
capul zeiței Demetra acoperit cu văl și orientat spre dreapta (7 mm); a treia
contramarcă este și ea suprapusă de cea cu Demetra și redă capul lui Hermes acoperit
cu petasos, orientat spre dreapta; a patra contramarcă este circulară (7 mm) și
ilustrează capul Athenei cu coif orientat spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar (se păstrează urme); legenda ();
magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
24. AE; - ; - ; - ; Pl. 2, nr. 24.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci; una este circulară (8 mm) și prezintă capul lui Helios radiat și orientat spre
dreapta care este imprimată peste o altă contramarcă, distrusă, care ar fi redat posibil capul
lui Artemis (?) orientat spre dreapta; următoarea contramarcă, tot circulară (6 mm),
prezintă capul zeiței Athena cu coif orientat spre dreapta; ultima contramarcă cuprinde
capul Demetrei cu văl orientat spre dreapta (7 mm); cea cu Helios o suprapune pe cea cu
Artemis și Demetra, iar cea cu Athena pe cea cu Demetra. Succesiunea contramărcilor este
următoarea: Helios, Artemis, Athena și Demetra.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; urme slabe
ale cununii de stejar; legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
25. AE; - ; - ; -; Pl. 2, nr. 25.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci: una este circulară și prezintă capul lui Helios radiat și orientat spre
dreapta, din care nu se mai disting decât razele; peste aceasta este imprimată o altă
contramarcă circulară (7 mm) cu capul Demetrei cu văl orientat spre dreapta și o a
treia, ovală (8 x 7 mm), cu capul lui Hermes acoperit cu petasos și orientat spre
dreapta; a patra contramarcă, circulară, redă capul zeiței Athena cu coif orientat spre
dreapta (6 mm); cele cu Demetra și Hermes sunt imprimate peste cea cu Demetra; cea
cu Athena nu suprapune nicio altă contramarcă.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată
în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă); legenda ();
magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
26. AE; - ; - ; -; Pl. 2, nr. 26.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci: una este circulară (8 mm) și prezintă capul lui Helios radiat orientat spre
dreapta, din care nu se mai distinge decât partea superioară a capului și razele; o a doua
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contramarcă este circulară (7.5 mm) și prezintă capul acoperit cu văl și orientat spre
dreapta al Demetrei; aceasta o suprapune pe cea de a treia, circulară (6 mm), cu capul
acoperit cu coif al Athenei, orientat spre dreapta; a patra contramarcă, circulară (7
mm), este imprimată parțial peste cea cu Demetra și redă capul lui Hermes acoperit cu
petasos orientat spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
27. AE; ?; 6.24 g; 25 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; în câmp a fost aplicată
o contramarcă circulară (7 mm), care prezintă, probabil, capul cu văl al Demetrei orientat
spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată
în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda ();
magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
28. AE; ?; 5.51 g; 21.5 × 22.5 mm; Pl. 2, nr. 28.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; în câmpul monetar
apar trei contramărci: două sunt imposibil de identificat, fiind suprapuse; una dintre
aceste contramărci este circulară (10 mm); sub aceasta, cea de a treia prezintă capul lui
Hermes cu petasos, orientat spre dreapta; aceasta este și ea circulară (7.5 mm).
Rv. Complet ilizibil; probabil; acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă); legenda
(); magistrat monetar ?; aproximativ în centrul câmpului monetar o contramarcă
ovală (7.29 x 8.96 mm), ilustrând, probabil, capul Athenei acoperit cu coif și panaș.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, anul 1962, Edificiul Roman cu mozaic, Bolta III, caroul
4, la o adâncime de – 4.00/4.50 m.
Inv. MINAC nr. 21.606.
29. AE; ; ?; 6.6 g; 24 x 23 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei
contramărci circulare: una prezintă capul lui Helios văzut din profil radiat (8 mm); a
doua redă capul zeiței Athena cu coif și panaș orientat spre dreapta (6.5 mm), în partea
inferioară stângă a câmpului monetar; a treia redă, probabil, capul lui Hermes cu
petasos orientat spre dreapta (7 mm).
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
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30. AE; ?; 7.65 g; 24 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate patru
contramărci: una prezintă capul lui Helios radiat și orientat spre dreapta și probabil
este ovală; peste aceasta este imprimată o contramarcă circulară cu capul zeiței
Demetra acoperit cu văl și orientat spre dreapta (7.5 mm); a treia contramarcă, care
este și ea suprapusă de cea cu Demetra, dar o suprapune pe cea cu Helios, este circulară
(6.5 x 7 mm) și probabil că redă capul lui Hermes cu petasos; a patra contramarcă este
ovală (6.5 x 7 mm) și redă capul Athenei acoperit cu coif și panaș orientat spre dreapta.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar, legată în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, doar au fost recuperate datele de publicare.
31. AE; ? ; 7.30 g; 24 x 23 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei
contramărci circulare: una prezintă capul lui Helios radiat orientat spre dreapta și
probabil este semi-ovală; peste aceasta este imprimată o contramarcă circulară cu capul
zeiței Demetra acoperit cu văl și orientat spre dreapta (7.5 mm); a treia redă capul zeiței
Athena, în partea inferioară a câmpului monetar, cu coif și panaș, orientat spre dreapta
(6.5 mm); cea cu Demetra o suprapune pe cea cu Helios, iar cea cu Athena o suprapune
pe cea cu Demetra.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
32. AE; ? ; 7.16 g; 24 x 23 mm; Pl. 2, nr. 32.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei contramărci circulare: una prezintă capul zeiței Demetra acoperit cu văl și orientat spre
dreapta (7.5 mm); a doua redă capul zeiței Athena, în partea inferioară stângă a câmpului
monetar, cu coif și panaș, orientat spre dreapta (6.5 mm); a treia apare în partea central
stângă a câmpului monetar și este neidentificabilă.
Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
33. AE; ? ; 6.99 g; 24 x 23.5 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei
contramărci: una este ovală (6.5 x 7.5 mm) și credem că prezintă capul zeiței Athena cu
coif și panaș orientat spre dreapta; ea suprapune o altă contramarcă circulară de 6 mm
ilizibilă; a treia apare în partea central dreaptă a câmpului monetar și este tot ilizibilă.
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Rv. Complet ilizibil; probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse,
redată în interiorul unei cununi de stejar legată, în partea de jos, cu o fundă; legenda
(); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
34. AE; ? ; 6.97 g; 24 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate trei contramărci circulare: una prezintă capul zeiței Demetra acoperit cu văl și orientat spre
dreapta (7.5 mm); a doua redă capul zeiței Athena în partea inferioară stângă a câmpului
monetar, cu coif și panaș, orientat spre dreapta (6.5 mm); a treia redă capul lui Hermes
cu petasos orientat spre dreapta (7 mm).
Rv. Probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul
unei cununi de stejar (se văd ramurile cununii) legată, în partea de jos, cu o fundă;
legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Constanța, zona veche peninsulară.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
35. AE; 6.31 g; 23 x 22 mm.
Av. Capul Marelui Zeu cu barbă, diademat, orientat spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci circulare ilizibile.
Rv. Probabil acvilă în poziţie statică spre dreapta, cu aripile strânse, redată în interiorul
unei cununi de stejar (se văd urme ale cununii) legată, în partea de jos, cu o fundă;
legenda (); magistrat monetar ?.
Catalog: Regling 1910 640, nr. 2424, tip general.
Loc de descoperire: Mangalia (jud. Constanța), înainte de anii 1992/1993.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
Tip monetar Dioscuri
36. AE; ; 8.04 g; 21.5 × 23.5 mm; Pl. 3, nr. 36.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; cerc perlat;
aproximativ în partea centrală a fost aplicată o contramarcă ovală (9 × 10 mm) cu capul
Demetrei acoperit cu văl, orientat spre dreapta.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda: ()/; cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Constanța, anul 1960, Edificiul Roman cu Mozaic, Bolta I (în mortarul tavanului de boltă surpat).
Inv. MINAC 21.632.
37. AE; ; 7.67 g; 23 x 20.5 mm; Pl. 3, nr. 37.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; este aplicată o
contramarcă ovală (7 x 8 mm) cu capul Demetrei acoperit cu văl orientat spre dreapta.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda: /.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Constanța, debutul anilor 90 ai secolului al XX-lea, cartier Chiliei.
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Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
38. AE; ; 7.39 g; 22 x 19.5 mm; Pl. 3, nr. 38.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci ușor ovale (8 x 9 mm, respectiv 7,5 x 9 mm); prima redă capul lui Hermes
cu petasos orientat spre dreapta; a doua contramarcă, redă probabil, capul cu coif al
zeiţei Atena orientat spre dreapta; contramărcile sunt puțin vizibile, fiind foarte șterse.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda: ()/(); cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
39. AE; ; 7.30 g; 22.5 x 20.5 mm; Pl. 3, nr. 39.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci ușor ovale (8 x 9 mm, respectiv 7.5 x 9 mm); prima redă capul cu coif al
zeiței Athena orientat spre dreapta; a doua contramarcă (foarte ștearsă și cvasi acoperită
de cea cu Athena), redă probabil, capul lui Hermes acoperit cu petasos orientat spre
dreapta; cea cu Athena o suprapune pe cea cu Hermes.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda:  / (); cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Constanța, anii 70 ai secolului al XX-lea.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
40. AE; ?; - ; -; Pl. 3, nr. 40.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci în partea centrală a câmpului: una redă capul lui Hermes acoperit cu
petasos, orientat spre dreapta (10 mm); a doua contramarcă redă probabil capul zeiţei
Demetra acoperit cu văl, orientat spre dreapta; contramarca cu Hermes o suprapune pe
cea cu Demetra.
Rv. Detalii iconografice majoritar distruse; totuși se pot distinge siluetele cailor Dioscurilor
mergând la pas spre dreapta; legenda: () / (); urme de cerc perlat.
Catalog: Regling 1910, 646 nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
41. AE; ; 6.96 g; 22 x 20 mm; Pl. 3, nr. 41.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci: una circulară (de 7 mm), cu capul zeului Apollo cu cunună de lauri orientat
spre dreapta şi alta, tot circulară (de 7 mm), cu capul zeiţei Atena cu coif, orientat spre
dreapta.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda: () / ().
Loc de descoperire: Constanța, anii 80 ai secolului al XX-lea.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
42. AE; ; 6.88 g; 23 x 21 mm; Pl. 3, nr. 42.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; este aplicată o
contramarcă ovală (7.5 x 9 mm) cu capul zeiţei Atena cu coif orientat spre dreapta.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda:  / (); cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
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Loc de descoperire: Constanța, anul 1987 ?.
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
43. AE; ; 6.78 g; 23 mm; Pl. 3, nr. 43.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci: una ovală (7.5 x 9 mm), este cu capul zeiţei Atena cu coif orientat spre
dreapta; alta circulară (6.5 mm), este foarte greu de precizat, fiind probabil Demetra.
Rv. Caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta; legenda: ()/()(); cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Constanța, înainte de anul 1980 ?, posibil dintr-un mormânt apărut
fragmentar în profilul unui șanț îngust de pe bulevardul Lăpușneanu (anterior
Cerealelor ?).
Piesa a fost oferită spre vânzare instituției muzeale constănțene la sfârșitul anilor 90.
Din lipsă de fonduri nu a fost achiziționată, fiind recuperate doar datele de publicare.
44. AE; ; 6.62 g; 22.5 x 23 mm; Pl. 3, nr. 44.
Av. Capetele Dioscurilor cu bonete înstelate orientate spre dreapta; sunt aplicate două
contramărci în partea centrală superioară și inferioară a câmpului; prima redă bustul
lui Hermes cu bonetă orientat spre dreapta (10 mm); a doua contramarcă redă capul
zeiţei Demetra acoperit cu văl, orientat spre dreapta (8.5 x 8 mm); contramarca cu
Demetra o suprapune pe cea cu Hermes.
Rv. Detalii iconografice majoritar distruse; totuși se pot distinge siluetele cailor Dioscurilor
mergând la pas spre dreapta; legenda: () / ; urme de cerc perlat.
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
45. AE; ?; 5.97 g; 22 x 19,5 mm; Pl. III, nr. 45.
Av. Urme slabe ale capetelor celor doi Dioscuri cu bonete înstelate orientate spre dreapta;
aproximativ în partea centrală au fost aplicate două contramărci: prima contramarcă,
ovală, redă capul unui personaj masculin, orientat spre dreapta care ar putea fi Apollo (9
x 11 mm); a doua contramarcă, greu lizibilă, redă câteva raze care l-ar putea indica pe
Helios (9 mm), fiind imprimată chiar în marginea câmpului monetar, contramarca nu s-a
păstrat prea bine; aceasta suprapune contramarca cu Apollo.
Rv. În totalitate șters; (caii Dioscurilor mergând la pas spre dreapta); legenda: ()/
().
Catalog: Regling 1910 646, nr. 2460; Sutzu 1912-1913 373, nr. 63.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
Tip Zeus
46. AE; ; 5.26 g; 22 mm; Pl. 3, nr. 46.
Av. Capul lui Zeus, cu barbă, panglică și cunună; cerc perlat; în partea inferioară
dreaptă a câmpului monetar o contramarcă cu o roată, cu un număr neprecizat de spițe
cu raze dispuse contrar direcției limbilor de ceas2.
Rv. Două protome de cai (ai Dioscurilor) cu câte o stea (cu 8 raze) deasupra fiecăruia;
sub protome legenda ; cerc perlat.
Catalog: Pick 1898 646, nr. 2461; Netzhammer 1912 494; Moisil 1912 28, nr. 61, 63.
Trimiterea la contramarcă prezentă o găsim la Regling 1910 646, nr. 2461, pl. V, nr. 10 și
Gerasimov 1946 63, nr. 1, pl. 26, 13.
2
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Loc de descoperire: Constanța, 1962, Edificiul roman cu mozaic, Bolta XI, - 4.00/-4.50 m.
Inv. MINAC nr. 21.605.
HISTRIA
Tip monetar Demetra?
47. AE; ?; 6.18 g; 22.5 x 23.5 mm; Pl. 3, nr. 47.
Av. Probabil capul Demetrei cu cunună de spice și văl orientat spre dreapta; sunt
aplicate două contramărci; prima în partea stângă centrală a câmpului cu un cap
masculin radiat (probabil Helios), orientat spre dreapta (7 x 5 mm); a doua apare în
partea centrală ușor dreaptă a câmpului și redă capul cu coif al Athenei orientat spre
dreapta (9 mm); cea cu Helios o suprapune pe cea cu Hermes.
Rv. (Acvilă pe delfin orientați spre stânga); legenda ().
Catalog: Pick 1898 168, nr. 473-475, tip general.
Observație: moneda este fisurată din cauza procedeului de imprimare a celor două contramărci.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
48. AE; - ; - ; -; Pl. 4, nr. 48.
Av. Probabil capul Demetrei cu cunună de spice și văl orientat spre dreapta; are cel puțin
trei contramărci: în partea superioară a câmpului monetar se vede marginea uneia mari;
apoi una mai mică cu margini aproape complete, care a fost acoperită de una mare în
câmp stânga jos, cu capul lui Hermes cu petasos orientat spre dreapta; lângă Hermes, în
câmp dreapta, o alta mai mică, cu un cap spre dreapta, care pare tot Hermes.
Rv. (Acvilă pe delfin orientați spre stânga); legenda (); o singură contramarcă,
cu un cap spre dreapta cu o pălărie, probabil Hermes sau un personaj bărbos cu o
căciulă mare pe cap (Marele Zeu?).
Catalog: Pick 1898, nr. 473-475, tip general.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
Tip monetar Apollo ?
49. AE; ?; 3.93 g; 20.9 × 21.8 mm; Pl. 4, nr. 49.
Av. Probabil capul lui Apollo laureat și orientat spre dreapta; aproximativ în partea
centrală a câmpului o contramarcă ovală (10.5 × 9 mm) cu reprezentarea capului lui
Apollo (?) orientat spre dreapta.
Rv. (Acvilă pe delfin orientați spre stânga); legenda ().
Catalog: Pick 1898, 476a var.
Loc de descoperire: Constanța, anul 1960, Edificiul Roman cu Mozaic, Bolta I, caroul 8.
Inv. MINAC 21.761.
50. AE; - ; -; -; Pl. 4, nr. 50.
Av. Probabil capul lui Apollo laureat și orientat spre dreapta; apar trei contramărci: una
cu un poanson mic redă un atribut neidentificat, dar poate fi un ciorchine de strugure
din secolul I p. Chr. care nu trebuie neapărat confundat cu un defect de ștanță; a doua
contramarcă redă capul Demetrei cu văl orientat spre dreapta; ultima prezintă capul lui
Hermes cu petasos orientat spre dreapta; contramarca cu Hermes o suprapune pe cea
cu Demetra.
Rv. (Acvilă pe delfin orientați spre stânga); legenda (); este prezentă o
contramarcă aproximativ circulară cu capul lui Hermes cu petasos (?), deși nu este
exclus ca personajul să fie bărbos și cu o căciulă mare pe cap (Marele Zeu?).
Catalog: Pick 1898 168, 476a var.
Loc de descoperire: Dobrogea passim.
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CALLATIS
Tip Demetra
51. AE; ; 5.84 g; 20 x 19 mm; Pl. 4, nr. 51.
Av. Capul Demetrei cu o cunună de spice orientat spre dreapta; în partea central stângă
a câmpului monetar o contramarcă circulară (6.5 mm) cu simbolul roții cu opt spițe.
Rv. Cunună de spice; în centrul lor magistratul ; în partea superioară a câmpului
monetar legenda ().
Catalog: Pick 1898 101, nr. 225; Mušmov 1912 23, nr. 227.
Loc de descoperire: Izvoarele, jud. Constanța, anul 1994.
Inv. MINAC nr. 59.163.
52. AE; ; 5.79 g; 21 × 19.5 mm; Pl. 4, nr. 52.
Av. Capul Demetrei cu o cunună de spice orientat spre dreapta; în partea central stângă
a câmpului monetar o contramarcă circulară (6.5 mm) cu simbolul roții cu o opt spițe.
Rv. Cunună de spice; în centrul lor magistratul ; în partea superioară a câmpului
monetar legenda ().
Catalog: Pick 1898 101, nr. 225; Mušmov 1912 23, nr. 227.
Loc de descoperire: Izvoarele, jud. Constanța, anul 1994.
Inv. MINAC nr. 59.160.
Tip Dionysos
53. AE; ; 4.85 g; 21× 20 mm; Pl. 4, nr. 53.
Av. Capul lui Dionysos tânăr, cu o cunună de iederă, orientat spre dreapta; o contramarcă
circulară (5 mm) cu capul zeiței Artemis în partea inferioară a câmpului monetar.
Rv. Urme ale cununii de iederă, (în dreapta thyrsos); legenda ()() ?; monogramă ?.
Catalog: Pick 1898 101, nr. 223 (cu monogramă neclară).
Loc de descoperire: Izvoarele, jud. Constanța, anul 1994.
Inv. MINAC nr. 59.158.
*
Pe coastele de vest şi nord-vest ale bazinului pontic contramarcarea a fost preferată pe monedele de bronz3. Dintre cele trei polis-uri, Callatisul şi Tomisul deţin o
mare varietate de contramărci, fiind imprimate cu precădere piesele de bronz de modul
mare și mijlociu. Histria a contramarcat tot emisiunile de bronz, activitatea sa fiind în
acest sens mult mai discretă, asupra monedelor de dimensiuni mari din tipurile Apollo,
Demetra şi Apollo pe omphalos. Callatis a contramarcat patru tipuri monetare şi anume
Herakles, Demetra, Dionysos şi Apollo. Monetăria din Tomis a imprimat pe tipurile cu
Apollo, Marele Zeu, Dioscurii, Demetra şi Zeus.
Acest procedeu putea fi aplicat asupra monedelor locale sau a celor venite din afara
pieței locale, aparţinând altor centre greceşti emitente de monedă. Procesul mecanic de
contramarcare a unor monede se impunea atunci când oraşul, din necesităţi economice,
avea o nevoie imediată de numerar (de Callatay 1999 110). Cu alte cuvinte, o monedă
demonetizată putea fi din nou acceptată, dacă primea una sau mai multe contramărci. De
asemenea, procedeul, în anumite condiţii, asigura o supraevaluare a unor emisiuni locale în
raport cu monedele altor centre concurente (Mørkholm 1982, 298-300).
În articol au fost strânse monede bătute în monetăriile respective, din tipurile
Apollo, Marele Zeu și Zeus de la Tomis, Demetra și Dionysos de la Callatis, Apollo și
Pentru monetăria de la Olbia vezi Stolba 2005 395-403; pentru monetăriile de la Odessos,
Mesambria şi Apollonia Pontica la Topalov 1997.
3
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Demetra de la Histria, pe care au fost imprimate la cald mai multe contramărci (una,
două, trei și chiar patru). Mai exact au fost introduse în catalog patru monede din tipul
Apollo/trepied, 31 din tipul Marele Zeu, zece din tipul Dioscurii și o piesă din tipul Zeus
de modul mijlociu. De la Callatis sunt prezente tipul Demetra (două exemplare) și
Dionysos/cunună de iederă (un exemplar). În sfârșit, Histria este prezentă prin patru
exemplare care ar putea aparține tipurilor Demetra și Apollo de modul mare, specifice
perioadei elenistice târzii și care au circulat prin contramarcare și în prima parte a
secolului I p. Chr.
Pentru ilustrarea contramărcilor au fost folosite imaginile din arta greacă a unor
divinităţi reprezentative pentru lumea religioasă locală și zonală, așa cum sunt Helios4,
Demetra, Hermes, Atena, Apollo, Marele Zeu etc. (identificate conform cu cele prezente
în catalogul de față, în ciuda stării lor majoritar precare de conservare). Portretele
respective au fost executate de meşteri gravori sau artişti bine calificaţi care, cu mare
probabilitate, vor rămâne necunoscuţi (Sutherland 1992 72). Ele sunt adaptate formei
circulare a monedei, tratându-se cu foarte mare atenţie, fiecare detaliu şi orientarea din
profil spre dreapta. Toate sunt ilustrate prin capul corespunzător însoțit de atribute (raze,
cască cu sau fără panaș, petasos etc.). Dimensiunile contramărcilor sunt variabile, chiar
și pentru aceeași divinitate, în fapt aceeași contramarcă. Și atunci fie sunt contramarcate
în orașe diferite, fie centrul respectiv a ales două poansoane diferite la un interval de timp
destul de scurt pentru a separa unele reforme monetare efectuate cu chipul aceleiași
zeități sau chiar în cadrul aceleiași reforme monetare. În sfârșit, o parte a contramărcilor
par a fi imprimate la o dată îndepărtată de momentul emiterii monedei propriu-zis. Dar,
tot atât de valabilă este și posibilitatea ca altele să fie imprimate în paralel cu circulația
respectivului tip monetar sau foarte curând după reducerea activității sale.5 De
asemenea, ce se mai poate observa pe toate cele 55 de exemplare este distrugerea
„tabloului” iconografic de pe reversul lor, „plesnirea” pastilei monedei și crearea unor
fisuri adânci în flan, nerespectarea unei anumite simetrii de execuţie şi poziţionare etc.
La tipul Apollo au fost identificate mai multe perechi de contramărci pe avers, fie câte
două contramărci imprimate (Helios/Hermes), fie câte trei (Demetra și alte două ilizibile).
Tipul Marele Zeu prezintă pe avers fie o singură contramarcă (Athena sasu Demetra), apoi
trei perechi de câte două (Helios/Athena; Demetra/Hermes și Apololo/Athena), apoi cinci
perechi de câte trei (Helios/Demetra/Athena; Demetra/ Athena/Hermes; Demetra/Helios/
Hermes; Helios/Hermes/Athena și Helios/Hermes/ Hermes) și patru perechi de câte
patru contramărci (Athena/Helios/Hermes/Hermes; Helios/Artemis/ Athena/ Demetra;
Helios/Demetra/ Hermes/Hermes și Helios/Demetra/ Athena/ Hermes.6
La tipul Dioscurii, reținem o contramarcă pe avers (Demetra sau Athena), patru
perechi de câte două (Hermes/Athena; Hermes/Demetra; Apollo/Athena și Athena/
Demetra). La Callatis cele două monede din tipul Demetra, dețin doar o contramarcă pe
avers (roată cu opt spițe), la fel ca și piesa din tipul Dionysos/cunună de iederă
(Artemis). Piesele histriene din tipurile Demetra și Apollo se diferențiază de cele
imprimate la Tomis și Callatis prin apariția unor contramărci și pe reversul acestora.
Cele din tipul Demetra păstrează pe avers de două ori câte două contramărci
(Helios/Athena și Hermes/Hermes) plus o contramarcă pe revers. probabil cu chipul
Marelui Zeu. Aceeași contramarcă și tot pe revers apare și pe un exemplar din tipul
Apollo, care mai prezenta pe avers trei alte contramărci (probabil un ciorchine de
Folosirea contramărcii cu zeul Helios poate avea legătură cu pătrunderea acestui cult în zona de
vest și nord-vest a Pontului Euxin în perioada elenistică (cu precădere între 200 și 150 a. Chr.),
conform Talmațchi 2019 587-599.
5 Pentru Histria vezi la Marin 2013-2014 27-28.
6 Ordinea în enumerare a contramărcilor nu este și cea cronologică de imprimare a lor pe fiecare
monedă.
4
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struguri/Demetra/Hermes). În sfârșit, o altă piesă din același tip monetar prezintă pe
avers o contramarcă cu Apollo.
Trebuie spus că, pe lângă contramărcile locale, exemplarul tomitan din tipul Zeus
prezintă o contramarcă cu roata cu spițe, care este posibil să aparțină Messembriei
(Gerasimov 1946 63, nr. 1, pl. 26, nr. 13). Cu prilejul altor piese publicate, s-a observat că
roata are patru, cinci sau şase spiţe. Ea apare poziționată haotic: central dreapta, central
stânga sau direct pe centru (de cele mai multe ori în partea stângă inferioară a câmpului
monetar, în spatele sau direct pe ceafa personajului) (Pick 1898 646, nr. 2461;
Netzhammer 1912 494; Moisil 1912 28, nr. 61, 63; Preda, Nubar 1973 135, nr. 768 etc).
Cele 53 de monede de bronz sunt descoperite la Constanța/Tomis (jud.
Constanța), Izvoarele (jud. Constanta), Mangalia/Callatis (jud. Constanța), Palazu Mic
(com. Gura Dobrogei, jud. Constanța) și Dobrogea passim (aproape 50% din ex.). Este
de precizat faptul că monedele din Constanța provin, printre altele, din săpăturile
arheologice efectuate la Edificiul Roman cu Mozaic din anii 1960-19627, iar cele de la
Mangalia fac parte dintr-un mic depozit funerar recuperat probabil în totalitate în anii
70-80 ai secolului trecut. Acesta din urmă ar fi format din cel puțin 6 exemplare de
bronz din tipul Marele Zeu descoperite înainte de anul 1990 (referința este generală tip,
anii 80 ai secolului al XX-lea, fiind păstrate până la un moment dat într-o colecție
privată locală generalistă ce conținea inclusiv bancnote, monede moderne, silexuri etc.)
în Mangalia8. Acestea ar fi apărut în anul 1982 la intersecția străzilor Vasile Pârvan cu
Șoseaua Constanței, prilejuită de efectuarea unor lucrări în zonă9.
Folosirea procedeului contramarcării în perioada elenistică ne relevă faptul că
cetăţile se aflau în incapacitatea de a-și mai procura, local sau din import, resurse de
metal pentru baterea altor monede necesare procesului economic şi comercial. De
aceea apelau la mijloace excepţionale, oferind unor monede deja imprimate iconografic
pe avers și revers noi valori ca mijloace de schimb, în funcţie de necesităţile existente pe
plan local. Acest fenomen monetar este încurajat de criza generală petrecută în spațiul
vest-pontic în perioada elenistică târzie, fiind un simptom al acesteia. De altfel, cele mai
multe dintre contramărcile prezente pe exemplarele din catalog aparțin secolului I a.
Chr., unele circulând și în prima jumătate a secolului I p. Chr., datorită faptului că
monetăriile locale din Histria, Callatis și Tomis au trebuit să se adapteze la noile
condiții existente prin efectuarea unor „reforme monetare” urgente și repetative în
susținerea factorilor economici și comerciali10.

Despre cercetările arheologice de la Edificiul roman cu mozaic vezi Canarache 1960 227-239;
Canarache 1970 passsim; Rădulescu 1970 52-56.
8 Ca urmare a faptului că descoperirea era deja foarte veche nu se mai cunoaștea dacă toate piesele
depozitului au fost recuperate sau dacă mai erau și altele care nu au intrat în posesia cumpărătorului
ad-hoc. De aceea am preferat să folosim forma „cel puțin șase exemplare de bronz”.
9 Vom relua cu alt prilej separat discuția privind acest posibil depozit monetar; pentru alte descoperiri
monetare din Mangalia de până în anii 90 ai secolului al XX-lea vezi și Talmațchi 2017 275-305.
10 Cu mult timp în urmă s-a afirmat posibilitatea existenţei unor reforme financiare succesive în
cadrul atelierului tomitan, spre exemplu la Regling 1910 604.
7
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Descoperiri monetare tomitane din tipurile Apollo (1-4) și Marele Zeu (5-6,
8, 11-15).
Plate 1 – Tomis monetary findings of the Apollo (1-4) and of the Great God types (5-6,
8, 11-15).
Planșa 2 – Descoperiri monetare tomitane din tipul Marele Zeu.
Plate 2 – Tomis monetary findings of the Great God type.
Planșa 3 – Descoperiri monetare tomitane (din tipurile Dioscuri : 36-45 și Zeus: 46) și
Histriene (tip Demetra: 47).
Plate 3 – Tomis monetary findings (of the Dioscurii type: 36-45 and of Zeus type: 46)
and Istros monetary findings (Demeter type: 47).
Planșa 4 – Descoperiri monetare histriene (din tipurile Demetra: 48 și Apollo: 49-50) și
callatiene (din tipurile Demetra: 51-52 și Dionysos/cunună: 53).
Plate 4 – Istros monetary findings (Demeter type: 48 and Apollo type: 49-50) and
Kallatis monetary findings (Demeter type: 51-52 and Dionysus/wreath type: 53).
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Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 53-85

GREEK COUNTERMARKED COINS FROM DOBRUJA
FROM THE 1st - 3rd CENTURY AD
Steluța Marin, Virgil Ioniță
Abstract

Over time, we collected all kinds of images and data of coins that
aroused our interest at one point. They were part of different private collections
of which nothing is known today. The coins come from the region of Dobruja,
offering through their presence new features of the movement of people and
money during the Roman period. Thus, we describe some coins from Tyras, from
Istros and Odessos, from Nicaea and Prusias ad Hypium, from the province of
Bithynia, but also isolated issues from Topirus, Amisus Pontus and Caesarea in
Cappadocia. Some pieces wear countermarks with legends such as , PR,
or the monogram
attributed to the city of Antioch in Pisidia; others are
punched with an imperial head attributed to Vespasian by an unknown mint.
Key words: countermark, monogram, Tyras, Istros, Tomis, Odessos, Nicaea,

Prusias ad Hypium, Topirus, Amisus Pontus, Antioch in Pisidia, Caesarea in
Cappadocia.
Over the years, we had the chance to collect all kind of images and data of coins that
aroused our interest at one point. At the beginning, we were not aware of the historical
value of these specific coins, but with the development of our research interest we managed
to integrate them into a study that put in a new light this numismatic evidence. The coins
were part of different private collections, of which nothing is known today. Therefore, we
sometimes only have a photo, sometimes even just one photo of one monetary face or a
detail, without any technical data. We considered it important to render them even so, due
to the fact that these coins were found in Dobruja region, maybe even in the area of the
Greek cities on the western Pontic coast. Their presence in the Dobruja area offers some
general features of the monetary circulation in this region during the 1st-3rd century AD.
CATALOG
Unspecified mint, first half of the 1st century AD – countermarked by Tyras, Nero’s reign,
54-68 AD ( / bunch of grapes).
Ob. Trace of a laureate head to right. In the middle, a circular countermark of 6.5 × 7.5
mm, with a bunch of grapes, around which is render the legend   –  –  – .
Rv. Completely erased.
Howgego -.
1. AE 18 mm; green patina; ex collection. Pl. 1, 1.
Tyras, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Tyras, Trajan’s reign, 98-117 AD (bunch of grapes).
Ob. [ ]. Laureate head to the right. In front of the head,
rectangular countermark of 6 × 7 mm, with a bunch of grapes.
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Rv. The goddess of the city to the left, with a mural crown, sitting on a throne with a
backrest, she holds in her outstretched right hand a wreath and the left arm on the backrest
of the throne.
Anohin 63; Zograph 1957, 44; RPC II 493; Howgego 411 (countermark).
2. AE 23 mm; ex collection. Pl. 1, 2.
Tyras, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Tyras, Trajan’s reign, 98-117 AD (bunch of grapes).
Ob. [ ]. Laureate head to the right. In front of the head, a rectangular
countermark of 5 × 7 mm, with a bunch of grapes.
Rv. The goddess of the city to the left, with a mural crown, sitting on a throne with a
backrest, she holds in her outstretched right hand a wreath and the left rests on the
backrest of the throne.
Anohin 63; Zograph 1957, 44; RPC II 493; Howgego 411 (countermark).
3. AE 21-23 mm; ex collection. Pl. 1, 3.
Tyras, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Tyras, Trajan’s reign, 98-117 AD (bunch of grapes).
Ob. [ ]. Laureate head to the right. In the front of the head,
rectangular countermark of 5 × 7 mm, with a bunch of grapes.
Rv. The goddess of the city to the left, with a mural crown, sitting on a throne with a
backrest, she holds in her outstretched right hand a wreath and left arm on the backrest
of the throne.
Anohin 63; Zograph 1957, 44; RPC II 493; Howgego 411 (countermark).
4. AE 7.38 g; 22 mm. Classical Numismatic Group, Inc., Electronic Auction 440 / 20.
03.2019, lot 291; from Richard Baker Collection. Pl. 1, 4.
Tyras, Antoninus Pius (138-161 AD) – countermarked by Tyras, Septimius Severus’s reign,
193-211 AD (bunch of grapes).
Ob. [ ]  […]. Laureate bust to the right. On the bust, a rectangular
countermark of 5 × 7 mm, with a bunch of grapes with short tail.
Rv. -.
Anohin 487 obverse, general type; Howgego 411 (countermark).
5. AE 21 mm; ex collection. Only the image of the obverse was preserved. Pl. 1, 5.
Tyras, Iulia Domna (193-217 AD) – countermarked by Tyras, Maximinu’s reign, 235-238
AD (bunch of grapes).
Ob. [ ] . Draped bust to the right. Pearled circle. Down in front of
the bust, a rhomboid countermark of 4 × 5 mm, with a bunch of grapes made of several
grape berries.
Rv.  – . In field to the right, letter . The fluvial God Dniester, lies down,
depicted frontally, to the right, his right arm rests on a vessel, an amphora turned upside
down from which the water springs and a brach upward in the left hand. Pearled circle.
Anohin -; Howgego 412 (countermark)
6. AE 23 × 24 mm; ex collection. Pl. 1, 6.
Tyras, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Tyras, Trajan’s reign, 98-117 AD (wheat ear).
Ob. [ ]. Laureate head to the right. In the left field, a rectangular
countermark of 4 × 7 mm, with a wheat ear.
Rv. [ – / – , in field. In exergue, ]. An eagle sitting frontally, slightly to the
right, with the head to the left, with spread wings.
Anohin 485, general type; Howgego 407 (countermark).
7. AE 4.52 g; 20 × 21 mm; ex collection. Pl. 1, 8.
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Unidentified mint, first half of the 1st century AD - countermarked by Tyras, 2nd century
AD (wheat ear, / head of Hadrian, head of Antoninus Pius).
Ob. Trace of a head to the right. Two countermarks were applied:
- in the middle,  a rectangular countermark of 4 × 11 mm with a wheat ear;
- in the upper right field,  an oval countermark of 5 × 7 mm, with the mark (AP
ligatured).
Rv. Completely erased. Two countermarks were applied:
- in the right field,  an oval countermark of 8 × 11 mm, with a laureate head to the
right, that presents stylistic similarities with Hadrian.
- in the left field,  an oval countermark of 9 × 12 mm, with a laureate head to the
right, that presents close features to Antoninus Pius.
Nechitailo, Michailov 2000 47-48, no. 126-128.
8. AE 7.86 g; 22 mm. From the bid of the Antinumus auction house, Ukraine. Pl. 1, 9.
Roman Empire (?) – countermarked by Tyras and Istros, 1st century AD (bunch of grapes,
 ).
Ob. Trace of a head to the right. In the field, two countermarks were applied:
- in the middle, a very small rhomboid countermark of 3 × 4 mm, with a bunch of grapes;
- in the left field, a rectangular countermark of 4 × 10 mm, with the inscription  ,
with  ligatured.
Rv. Extremely erased.
Howgego -.
9. AE 25 mm, ex collection. Pl. 2, 10.
Monetary issues from Istros, 1st century AD (Nero?),
countermarked by Tyras, Nero-Vespasian period, years 54-79 AD (bunch of grapes)
Istros, Nero (54-68 AD) (?)
Ob. Head of an emperor to the right, with unidentified attribute behind him (a scepter?).
Rv. . An eagle with closed wings, standing on a dolphin, to the left.
10. AE  5.57 g; 20 × 21 mm,on the obverse, a small countermark of 3 × 4 mm, with a bunch
of grapes; First Auctions 500, dated by the authors between the years 30-100 AD. Pl. 2, 11.
11. AE  6.60 g; 18 × 19,5 mm; on the obverse, a small countermark of 3 × 4 mm, with a
bunch of grapes; provenance: Izvoarele, com. Lipnița, Constanța County; inv. no. MINAC
83638; Talmațchi 2017 390, no. 56, fig. 2. Pl. 2, 12.
Istros, pseudo-autonomous coin of Apollo type, Nero’s reign (54-68 AD) ?.
Ob. Apollo’s head to the right.
Rv. . An eagle with closed wings, standing on a dolphin, to the left.
12. AE  4.85 g; 20 × 21 mm; on the obverse a small countermark of 2 × 3 mm, with a bunch
of grapes; First Auctions 499, dated by the authors between the years 30-100 AD. Pl. 2, 13.
13. AE  5.90 g; 20 mm; on the obverse, a small countermark of 3 × 4 mm, with a
bunch of grapes; Roma Numismatics Ltd., Auction XVIII / 29th of September, lot 303,
from the William Stancomb Collection, purchased in July 1999. The authors consider
that it is a die flaw on the obverse. Pl. 2, 14.
14. AE  6.75 g; 20 mm; on obverse, two small countermarks, with a bunch of grapes,
each one of 3 × 3 mm; the coin is intentionally cut; provenance: Dobrogea passim.
Talmațchi 2017 391, no. 57, fig. 2. Pl. 2, 15.
Istros, pseudo-autonomous coin of Demeter type, Nero’s reign (54-68 AD)? - countermarked
by Tyras (bunch of grapes) and Tomis (trophy), beginning of 2nd century AD.
Ob. Demeter’s head with veil and wheat ears to right. Two countermarks were applied:
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- in the middle, a rhomboid small countermark of 3 × 5 mm, with a bunch of grapes.
- in the right field, an oval countermark of 5 × 6 mm, with a trophy.
Rv. . An eagle with closed wings, standing on a dolphin, to the left.
15. AE  4.98 g; 21 mm; First Auctions 498, dated by the authors between the years
30-100 AD. Pl. 2, 16.
Callatis, pseudo-autonomous coin of Demeter type, Nero’s reign, 54-68 AD.
Ob. Demeter’s head with veil and wheat ears, to the right. Pearled circle.
Rv.  /  / , inside a wreath of wheat ears, which ends down.
16. AE  6.37 g; 21 mm; London Ancient Coins Ltd, Auction 39/ 18.11.2014, lot 22. Pl. 2, 17.
17. AE 6.87 g; Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, Auction 90/ 04.06.2012, lot 54. Pl. 2, 18.
Roman Empire, Claudius (41-54 AD), sestertius - countermarked by Tyras (bunch of
grapes, ), with Q and  (?), 1st century AD.
Ob. Head to right. Four countermarks were applied:
- in the upper right field, a very small circular countermark of 5 × 6 mm, with a bunch of grapes;
- in the lower right field, a rectangular countermark of 4 × 9.5 mm, with the inscription Q;
- in the right field, a countermark of 4 × 8 mm with the letter A (?);
- in the left field, a rectangular countermark of 5 × 10 mm, with the inscription .
Nechitailo, Michailov 2000 49, no. 133.
18. AE 15.2 g; 32 mm. Pl. 2, 19.
Unidentified coins, countermarked by Istros ( ), 1st - 2nd century AD
Ob. Trace of a head. In the middle, a rectangular countermark (unknown dimensions),
with the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. -.
19. AE ? mm; ex collection. The photo of the reverse was unavailable. Pl. 3, 20.
Ob. Illegible. In the middle, a rectangular countermark (unknown dimensions), with
the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. -.
20. AE ? mm; former collection. The photo of the reverse was unavailable. Pl. 3, 21.
Ob. Trace of a head. In the middle was applied a rectangular countermark of 5.5 × 13
mm, with the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. Illegible.
21. AE 6.41 g; 20 × 21 mm; First Auctions 695/2. Pl. 3, 22.
Ob. Illegible. In the middle was applied a rectangular countermark of 5 × 12 mm, with
the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. -.
22. AE 22 mm; former collection. The photo of the reverse was unavailable. Pl. 3, 23.
Ob. Trace of a head. In the middle was applied a rectangular countermark of 5.5 × 11
mm, with the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. Illegible.
23. AE 3.98 g; 22 mm; First Auctions 695/1. Pl. 3, 24.
Ob. Illegible. In the middle was applied a rectangular countermark of 4 × 14 mm, with
the inscription  , with letters  ligatured.
Rv. Illegible.
24. AE 4.82 g; 29 mm; First Auctions 695/3. Pl. 3, 25.
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Pseudo-autonomous coins from Istros with the legend  , Vespasian’s reign (69-79 AD)
Apollo on omphalos / Dionysus type
Ob. Apollo sitting on omphalos to the left, holding in his right hand a branch downward,
his left hand on a lyre. Pearled circle.
Rv.  - . Dionysus sitting, depicted frontally, with his head to left; he holds in his
right hand a kantaros; his left hand on a tyros; at his feet, on the left side, a panther.
Pearled circle.
25. AE  3.53 g; 19 mm; First Auctions 509, dated by the authors between the years
140-180 AD. Pl. 3, 26.
26. AE  3.27 g; 18 × 19 mm; First Auctions 510, dated by the authors between the
years 140-180 AD. Pl. 3, 27.
Bust of Athena / winged caduceus type
Ob. Athena’s bust with Corinthian helmet and aegis to the right. Pearled circle.
Rv.  - . A winged caduceus. Pearled circle.
27. AE  3.95 g; 18 × 19 mm; First Auctions 511, dated by the authors between the
years 140-180 AD. Pl. 3, 28.
28. AE  2.95 g; 16 mm; First Auctions 512, dated by the authors between the years
140-180 AD. Pl. 3, 29.
29. AE  2.21 g; 16 mm; First Auctions 513, dated by the authors between the years
140-180 AD. Pl. 3, 30.
Tomis, pseudo-autonomous coin of Hermes / winged caduceus type, from the reign of
Vespasian to Domitian, 69-96 AD.
Ob. Bust of Hermes with petasos to the right. Pearled circle.
Rv.  /  –  / . Winged caduceus. Pearled circle.
30. AE  2.46 g; 15 mm; with reference to Regling 2535. Classical Numismatic Group
Inc., Electronic Auction 329/ 25.06.2014, lot 244. Pl. 3, 31.
Odessos, Augustus (27 BC-14 AD) - countermarked by Odessos, 1st century AD (head of
Claudius, head of Domitian).
Ob. Head to the right. Pearled circle. In the field, down, were applied two oval countermarks:
- in the left field, one of 7 × 9 mm, with laureate head of emperor, to the right, that
presents stylistic analogies with Claudius;
- in the right field, one of 7 × 9 mm, with laureate head of emperor, to the right, that
presents stylistic analogies with Domitian.
Rv. [ –  /  – ], around a cornucopiae, in the middle of a laurel wreath.
RPC Supp. 2, 1801.6.
31. AE 8.547 g; 24.4 mm. Forum Ancient Coins, Web Shop, no. 12928. Pl. 4, 32.
Odessos, Augustus (27 BC-14 AD) - countermarked by Odessos, 1st century AD (head of
Claudius, head of Domitian).
Ob. Head to right. Pearled circle. In the field, down, two oval countermarks were applied:
- in the left field, one of 6 × 9 mm, with a laureate head of an emperor to right, who
resembles with Domitian;
- in the right field, one of 8 × 10 mm, with a laureate head to the right, who resembles
with Claudius.
Rv. [ –  /  – ], around a cornucopiae, in the middle of a laurel wreath.
32. AE  11.00 g; 24.5 mm; from the Richard Baker Collection. Classical Numismatic
Group Inc., Electronic Auction 434 / 12.12.2018, lot 199. Pl. 4, 33.
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Odessos, Great God type pseudo-autonomous coin from the time of Augustus (27 BC-14 AD) –
countermarked by Odessos, 1st century AD (head of Claudius, head of Domitian).
Ob. Bearded head of the Great God to the right, with taenia on the head. Pearled circle.
In the field, down, two oval countermarks were applied:
- in the left field, one of 6 × 9 mm, with the laureate head of an emperor to the right,
who resembles with Domitian;
- in the right field, one of 8 × 10 mm, with the laureate head of an emperor to the right, who
resembles with Claudius.
Rv. […]. The Great God on a horseback, riding to the right.
Regling 2209, pl. IV, 14.
33. AE 10.09 g; 25 mm. Classical Numismatic Group Inc., Electronic Auction 143 /
12.07.2006, lot 28. Pl. 4, 34.
Topirus, Antoninus Pius (138-161 AD), countermarked by Topirus, Caracalla, 211-217 AD ( ).
Ob. [ •  •  • •  – ]. Laureate head to the right. In the center,
down, a circular countermark of 6 mm, with the monogram , composed of the letters
 , indicating the name of Marcus Aurelius Antoninus, meaning Caracalla.
Rv. [  ]  – []. Herakles seated on a rock to left, holding a
club set on ground in his right hand and leaning left on rock covered with lion's skin.
BMC Thrace 175, no. 4 var. reverse, as general type; Howgego, 621 (countermark).
34. AE 23 mm; ex collection. Pl. 4, 35.
Amisus Pontus, Hadrian - countermarked by Amisus Pontus, post-Elagabal (Capricorn).
Ob. Completely erased. In the middle, was applied a circular countermark of 6 mm,
with a Capricorn to right.
Rv. Extremely erased. Only the shape of three forested mounds is distinguished, one
next to the other, having in front of them: an ox for sacrifice in the left field, a burning
altar in the middle and a temple, having inside the statue of Zeus, on the right; in
exergue, a sea monster turned to the left.
Waddington 1904 63, no. 90, pl. IX, 10, years 134/135 AD; Howgego 297 (countermark).
35. AE 21 mm; ex collection. Pl. 4, 36.
Nicaea, Domitian ? (81-96 AD) – countermarked with the legend , 2nd century AD.
Ob. [    ]. Laureate head to the right. In front of the
head, a rectangular countermark of 3.5 × 15 mm, with the legend .
Rv. [   ]. The Abundance (?) standing to the left,
holds on the left arm a cornucopiae and in the right hand spread down a branch.
Waddington 1910 405, no. 59, pl. LXVII, 13; Gerasimov 1946 77, pl. 31/7-8; Howgego,
568 (countermark).
36. AE 33 (?) mm; ex collection. Pl. 5, 38.
Roman Empire, Augustus, Divus type (Tiberius, 14-37 AD) - countermarked with the letters
R, Nero’s reign (54-68 AD).
Ob. [….] G [….]. Radiate head of Augustus to the left. In the center, down, a
rectangular countermark of 9 × 9 mm, with the letters R.
Rv. Erased, illegible.
BMC I/ 140-142 (Tiberius); RIC I/ 98-99 (Tiberius); Martini 2002 33, 202-204; Pangerl 87.
37. AE 10.45 g; 27 mm; ex collection. Pl. 5, 41.
Roman Empire, Claudius (41-54 AD) – countermarked with the letters R, Nero’s reign (54-68 AD).
Ob. [...] L R G [...] . Head to the left. Up in the center, a rectangular countermark of 9 × 9 mm, with the letters R. In front of the head, it was
applied again, but unsuccessfully, being partially visible.
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Rv. Completely erased.
RIC I / 127-128; Martini 2002 33, 202-204; Pangerl 87.
38. AE 8.97 g; 28 mm; from Richard Baker Collection, years 1990. Classical Numismatic
Group Inc., Electronic Auction 439 / 06.03.2019, lot 230. Pl. 5, 42.
Nicaea, Trajan (98-117 AD) - countermarked by Pergam, Antoninu’s Pius reign, 138-161
AD (bearded head of Asklepios).
Ob. [  ] [ ]. Laureate head to the right. Pearled circle. In the
left field, a circular countermark of 5 × 6.5 mm, with a bearded head, identified with Asklepios.
Rv. , down. An altar with two doors. Pearled circle.
RPC III / 1150 (incerti of Bithynia); Howgego 4 (countermark).
39. AE 4.00 g; 19 × 20 mm; ex collection. Pl. 6, 43.
Nicaea, Antoninus Pius (138-161 AD) - countermarked by Nicaea, Caracalla’s reign, 211-217 AD
(imperial head).
Ob. [….], letters traces. Laureate head to the right. Pearled circle. In the right side, a
circular countermark of 6 × 6.5, with the head of an emperor, to the right.
Rv. , down. An altar with two doors. Pearled circle.
Waddington 1910 407, no 69 var., pl. LXVIII, 3, with  /  / .
Howgego 65 (countermark).
40. AE 5.72 g; 22 × 23 mm; ex collection. Pl. 6, 45.
Nicaea (?), Domitian (81-96 AD) - countermarked by an unidentified mint, Caracalla’s reign,
211-217 AD (imperial head).
Ob. [...]. Laureate head to the right. In the right field, a round countermark of 5 × 7
mm, with the head of an emperor to the right.
Rv. Completely erased, traces of an unidentified representation.
Howgego 65 (countermark).
41. AE 11.70 g; 24 × 28 mm; ex collection. Pl. 6, 46.
Nicaea (?), Domitian (81-96 AD) - countermarked by an unidentified mint, Caracalla’s reign,
211-217 AD (imperial head).
Ob. […]. Laureate head to the right. In the right field, down, a round countermark of 10
× 12 mm, with the laureate head of an emperor to the right.
Rv. Completely erased.
Howgego 65 (countermark).
42. AE 19.00 g; 32 × 33 mm; ex collection. Pl. 6, 47.
Nicaea, Septimius Severus (193-211 AD) - countermarked by Nicaea, Caracalla’s reign, 211217 AD (winged Nike).
Ob. [   ] – [ ]. Laureate head to the right. Pearled circle. In the
left field, an oval countermark of 9 × 11 mm, with winged Nike to right, holding a wreath in
her hands.
Rv. [] –  – . Tyche standing frontally, with the head to the left, holding a
cornucopiae in her left hand, with her right hand resting on a rudder. Pearled circle.
Waddington 1910 439, no. 322 obverse, cf. pl. LXXV, 21; unpublished reverse; Howgego
254 (countermark).
43. AE 25-26 mm; ex collection. Pl. 6, 48.
Nicaea, Caracalla (211-217 AD) ? – countermarked by Nicaea, Philip the Arab’s reign, 244249 AD (winged Nike).
Ob. 59
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Rv. [ –  – ]. Dionysus standing to the left, in his right hand a kantaros and in
the left hand a tyrsos. In the left field, above, an oval countermark of 8 × 10 mm, with a
winged Nike to the right, holding in her hands a wreath.
Waddington 1910 453, no. 432-437.
44. AE 27 mm; former collection. Pl. 6, 49.
Nicaea, Gordian III (238-244 AD) – countermarked by Nicaea, Philip the Arab’s reign, 244249 AD (winged Nike).
Ob.  . Laureate and draped bust to the right.
Rv. . Abundance standing frontally, to the left, holds in the right hand
a patera and on the left arm, a cornucopiae. In the right field, an oval countermark of 6
× 9 mm, with a winged Nike holding a wreath to the right.
Waddington 1910 487, no. 703, pl. LXXXIV, 37.
45. AE 5.75 g; 23 mm; Savoca Numismatik, Auction 18th Blue Numismatik / 30.03.
2019, lot 685. Pl. 6, 50.
Prusias ad Hypium, Domitian (81-96 AD) ? - countermarked by Prusias ad Hypium, 2nd
century AD ( , imperial head / ).
Ob. […]. Laureate head to the right. The following countermarks were applied:
- in front of the head, a rectangular countermark of 4 × 7 mm, with the monogram
with the letters  (Howgego 608);
- in the left field, an oval countermark of 6.5 × 8 mm with imperial head to the right
(Howgego 217).
Rv. Extremely erased, so that nothing can be distinguished. Down a rectangular
countermark of 7 × 7.5 mm, with the monogram
with the letters  (Howgego 630).
Waddington 1912 604, no. 7-8 for the obverse as a general type.
46. AE 27 mm; ex collection. Pl. 7, 51.
Prusias ad Hypium, Domitian (81-96 AD) - countermarked by Prusias ad Hypium, 2nd -3rd
century AD ( , imperial head / ).
Ob. [ ]  []. Laureate head to the right. Two
countermarks were applied:
- in front of the head, one rectangular of 6 × 5 mm, with the monogram
with the
letters  (Howgego 608);
- in the left field, one oval of 6.5 × 8 mm, with an imperial head to right (Howgego 217).
Rv. Extremely erased, so that nothing can be distinguished. Down a rectangular
countermark of 7 × 7 mm, with the monogram , with the letters  (Howgego 630).
Waddington 1912 604, no. 7 for obverse, as general type.
47. AE 10.15 g; 26 × 27 mm; ex collection. Pl. 7, 52.
Prusias ad Hypium, Domitian (81-96 AD) - countermarked by Prusias ad Hypium, 2nd3rd century AD ( , imperial head).
Ob. […]. Laureate head to the right. The following countermarks were applied:
- down, over the bust, the traces of two rectangular countermarks can be seen; the first one,
shorter, of 5 × 5 mm, with a monogram that cannot be clearly distinguished; the second
one, longer, of 5 × 5 mm, with the monogram
with the letters  (Howgego
608).
- in the right field, an oval countermark of 7 × 9 mm, with an imperial head to the right
(Howgego 217).
Rv. Extremely erased, so that nothing can be distinguished.
Waddington 1912 604, no. 7-8 for obverse, as a general type.
48. AE 18.60 g; 30 × 31 mm; ex collection. Pl. 7, 53.
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Prusias ad Hypium, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Prusias ad Hypium, 2nd
century AD ( , ).
Ob. […]. Laureate head to the right. The following countermarks were applied:
- in front of the head, up, a rectangular countermark of 5 × 6 mm, with the monogram
, with the letters  (Howgego 608);
- in front of the head, down, a rectangular countermark of 4 × 5 mm, with the
monogram, with the letters  (Howgego 630).
Rv. Athena (?) walking to the right.
Waddington 1910 - .
49. AE 5.33 g; 22 mm; ex collection. Pl. 7, 57.
Prusias ad Hypium, Domitian (81-96 AD) – countermarked by Prusias ad Hypium, 2nd
century AD ( , ).
Ob. […  …]. Laureate head to the right. In the right field, a rectangular monogram of
4 × 6.5 mm, with a monogram with the letters  (Howgego 608).
Rv. A four columns temple, of which only the fronton is visible. In the field, down, a
rectangular countermark of 6.5 × 7.5 mm, with the monogram
, with the letters
, of different form (Howgego 630).
RPC II / 687, as general type.
50. AE 10.08 g; 26 mm. The coin was part of the bid of the auction house Kölner
Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger UG, Auction 3 / 25.06.2017, no. 240. Pl. 7, 58.
Prusias ad Hypium, 1st-2nd century AD - countermarked by Prusias ad Hypium, Elagabal,
218-222 AD (? / imperial head).
Ob. The trace of a laureate head to the right. In the right field, in front of the head, a
circular countermark of 7 × 8 mm, with a laureate head of an emperor, to the right,
with letters traces on the left part, ?.
Rv. -.
Howgego 109 (countermark).
51. AE 25 mm; ex collection. Pl. 8, 59.
Caesarea in Cappadocia, Lucius Verus (161-169 AD) - countermarked by the Apollinaris XV
Legion, 164-166 AD ( ).
Ob. [ ]. Laureate, draped and cuirased bust to the right. Down, on the
bust, a rectangular countermark of 4.5 × 7 mm, with the letters literele  ( ligatured).
Rv.    . In exergue, […]. The mount Argaeus with a conical
peak, with a star. Pearled circle.
RPC IV, 3 online 8011; Sydenham, Caesarea Suppl. 361c corr.; Howgego 741 (countermark).
52. AE 20 mm; ex collection. Pl. 8, 60.
Caesarea in Cappadocia, Antoninus Pius (138-161 AD) - countermarked by the Apollinaris
XV Legion, 164-166 AD ( ).
Ob. [] […]. Laureate head to the right. Down, on the bust, a rectangular
counter-mark of 4 × 6.5 mm, with the letters  ( ligatured).
Rv.    . In exergue, […]. The mount Argaeus with a conical peak,
with a star. Pearled circle.
RPC IV, 3 online 8011; Sydenham, Caesarea Suppl. 361c corr. Howgego 741 (countermark).
53. AE 7.95 g; 19 mm; from the Richard Baker Collection; Net Classical Numismatic Group,
Inc., Electronic Auction 439 / 06.03.2019, lot 246. Pl. 8, 61.

61

https://biblioteca-digitala.ro

Steluța Marin, Virgil Ioniță

Unidentified coin - countermarked by Antiochia, Pisidia (?), the beginning of the 2nd
century AD, especially Trajan’s reign, 98-117 AD ( ).
Ob. The traces of a head to the right. In the field, a rectangular countermark of 5 × 7.5
mm, with the monogram
, with the letters  .
Rv. -.
Howgego 724 (countermark).
54. AE 22 × 24 mm; ex collection. Pl. 8, 62.
Roman Empire, Nero (54-68 AD) - countermarked by an unknown mint, 1st century AD
(imperial head of Vespasian).
Ob. Laureate head to the left. In front of the head, a circular countermark of 6 × 7.5 mm, with
massively laureate head of an emperor, to the right, which has similar features to Vespasian.
Rv. -.
Howgego 106 (countermark); Martini 2002 34, 209-210.
55. AE 23 × 26 mm; former collection. Pl. 8, 64.
The first coins in our catalog bear the countermarks applied by Tyras in the 1st-3rd
century AD, in different historical circumstances, especially in the first part of the interval.
The first of the countermarks is the one with a bunch of grapes accompanied by the
 legend (Plate 1, Fig. 1). It seems to be the earliest, due to the fact that it does not
appear later, probably being issued on the occasion of a certain event. It could be situated
in the second half of the 1st century AD, after the passing of the city under the authority of
Rome, on which occasion the city adopts a new calendar era in 57 AD. The coin on which
the countermark was applied, it can be from anywhere, because it was very wiped-out in
comparison with the other pieces in our catalog. A few years later, in Nero's time, his legate,
Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, rejects the attack of the Scythians who besieged the
city of Chersonese (62 AD) (DID II 56). During these actions, it is likely that Tyras, as well
as Olbia, would have accepted the protection of the imperial troops for the safety of the city
and its citizens. In these circumstances, they would have received Roman garrisons and
now the fortress of Charax in Crimea would have been erected (DID II 58; Rostowzew
1902). The presence of Roman troops in Tyras is a plausible reason for countermarking old
coins, given that a new cash infusion brought by soldiers appears on the local market.
It is not excluded a link between the application of the countermark with the 
legend / a bunch of grapes and Nero’s monetary reform, initiated in the year 67 AD. His
initiative will be continued by Vespasian with regard to the silver coin, in his time being
issued significant amounts of denarii that will reach the Moesia region through troops
stationed on the Danube line, following the annexation of Dobruja within the province. The
application of the countermark was aimed at revalidation of the old bronze cash, in order to
be used on the local market of the city. The action is not isolated, but on the contrary, it will
be repeated every time it will be necessary to extend the validity of old bronze coins. If, in
Rome, whenever a monetary reform took place, the old cash was withdrawn from the
market and restruck, here in the north, but also in Dobruja, the Greek cities continued to
keep the old coins in circulation, on which they applied a countermark, without
withdrawing them from circulation for reuse. The method was determined by the fact that
a very limited quantity of cash was running on the market, as evidenced by the monetary
findings in the area (Vertan 2002, for Dobruja).
Most of the pieces (Plate 1, Fig. 2-4), countermarked only with a bunch of grapes,
are issued by Tyras, during Domitian's reign. The countermark would have been applied
later, in Trajan's time, as the sources suggest. From this period, an inscription mentions the
presence of troops, vexillationes, from all the three legions of the Moesia Inferior province:
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I Italica, XI Claudia and V Macedonica, in the city from the bank of the Dnister river (DID
II 122). During Dacian wars, but also after their end, the emperor strengthened the defense
of the Danube border, by creating new stations of the fleet on the river, classis Flavia
Moesica, in Barboși, he renewed the troops designated since Nero's time with the
surveillance of the northern coast of the Black Sea, at Tyras and Olbia. We must also
remember that in the year 107 AD Trajan initiates a new monetary reform, with the
purpose of withdrawing the old cash from circulation, prior to Nero's reform, regardless of
metal (Petac 2010 21-22). One of its effects was the disappearance of the republican denarii
in the monetary deposits in Dobruja that had significant proportions in the treasured mass
in the previous period (80%), or the reduction of their share both in the hoards of the
province of Dacia and in the south of the Danube. Probably the countermark with a bunch
of grapes was applied in this context, in order to allow the extension of the validity of the
previous coins, from Domitian.
A similar stamp was applied by the city on a local coin from Antoninus Pius (Plate 1,
Fig. 5). Although we do not have the reverse, the image is significant for the features that are
similar to earlier countermarks. Its application may not necessarily be related to the presence
of Roman troops in the city, but to the effects of the imperial economic initiatives, such as the
deflationary policy promoted by Commodus, characterized by the periodical alteration of the
alloy, especially in 192 AD (Petac 2010 33). Also, Septimius Severus initiates a new monetary
reform at the beginning of 194 AD, in order to cover all the current expenses. After the
reform, he issues impressive amounts of denarii, which have a low title of silver at around
500 - 475 ‰. However, its effects will be disastrous in the long run. The stylistic resemblance
of the countermark found on the coin of the Antoninus Pius with the previous ones indicates
that it was applied rather during the time of Septimius Severus.
The city of Tyras will use the countermark with a bunch of grapes on a coin from
Iulia Domna (Plate 1, Fig. 6). From a stylistically point of view, it is completely different,
having the rhombic form of a group of grape berries. A similar stamp was also applied on
a local coin from Severus Alexander, as Zograph illustrates in his work on the city's
monetary issues (Zograph 1957 no. 119a/3; pl. X, or. 4). At the same time, we have only
the photo of a slightly different countermark (Plate 1, Fig. 7), but which can be
stylistically situated in the same period as that of Severus Alexander's time (Howgego
412). The Russian numismatist explained that the application of these late countermarks
would have taken place during the period of Maximinus, as a response determined
perhaps by the arbitrary fiscal measures imposed by him1. In his opinion, the city was
later destroyed by the massive raid of the Goths in 238 AD.
Thereupon, it can be concluded that the city used the countermark with a bunch
of grapes periodically, at times when it was necessary to revalidate the old coins: Nero,
Trajan, Septimius Severus, Maximinus. However, this was not the only punch used.
On the Domitian monetary issues another countermark appears, the one with a
wheat ear, which was punched during the Trajan’s reign. Zograph, and later Howgego, claim
that it would also belong to the city of Tyras, which would have used it on small and medium
value coins, as opposed to those of higher value, which were countermarked with a bunch of
grapes (Howgego 407). We present a piece from a former private collection, coming from the
Dobruja area; it is an issue from Domitian, whose bust is clearly visible on the obverse, with
traces of an eagle depicted frontally, on the reverse (Plate 1, Fig. 8). Zograph argues that these
two punches would have regulated the circulation in Tyras, being applied to previous issues,
due to the fact that the monetary issues were interrupted between Domitian and Hadrian2. In
He even observes a „depression” in the activity of the coin mints from Moesia Inferior province, which
cannot be confirmed, for example, in Tomis. (Zograph 1957 43; DID II 227).
2 Zograph 1957 77-80, where it turns out that the application of countermarks is not accidental. Each
countermark is intended for specific issues: the one with the wheat ear is rendered on Domitian's coins,
which have either an eagle or a club on the reverse.
1
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contrast to the one with a bunch of grapes, the wheat ear countermark would have been used
only for Trajan, at the beginning of the 2nd century AD.
In the hope to find a more accurate attribution for the wheat ear countermark, we
have illustrated a piece presented in the online bid of an auction house in Ukraine, a
completely erased bronze coin, which was punched with four countermarks (Plate 1, Fig.
9). The editors of the coins consider that this is a Thracian issue, which would date from the
first half of the 1st century AD, from the transition period, which would have been
countermarked by Tyras. But its shape and the trace of the bust on the obverse suggest it to
be an unidentified bronze coin (maybe even from Tyras) from the first part of the 1st
century AD. The earliest of the countermarks seems to be the one with the wheat ear, which
we located in Trajan's time, in connection with his monetary reform (107 AD).
Next to it, we have a stamp with the monogram , whose explanation is not very
clear at the moment. In Howgego's catalogue, such a monogram is recorded (Howgego 606),
but in his opinion, it was punched on the Roman bronze coins of the SC type from Claudius
or Nero. We should note that a similar countermark, with the same mark, was applied on a
pseudo-autonomous coin from Tomis, goddess of the city / Dioscuri’s bonnets type (Regling
2529) (Gramaticu 2009 153, 386, no. 111/pl. 44). Due to the presence of the 
magistrate's name on the reverse, the coin is dated during the reign of Claudius (Regling
2581), confirming the observation of the English numismatist.
Therewith, relevant is the finding of a coin issued by Antiochia ad Orontes, very
worn, which is part of a hoard constituted of such pieces to which are added coins from
Commagene, but also one from Laodiceea ad Mare (Brunk 1980 67). The coin is an
imperial issue of the city, unidentified, because it is very worn (Brunk 1980 65, no. 93). On
the obverse, in front of the bust, were punched two countermarks, of which the first one,
with the figure III C belonging to a legion, III Cyrenaica (Brunk 1980 72); next to this was
added another rectangular one, with the monogram . The latter has not been attributed
by the author; he assumes that it could come from A (ugustus) IMP (erator), but does not
exclude the possibility of being applied by a Roman legion as well (Brunk 1980 table I, 1).
Despite the different shape of the punch, the resemblance of the writing way of the two
monograms is surprising. The coin is part of a hoard composed of worn pieces, which were
punched in a proportion of 55% with countermarks belonging to some Roman legions. It
seems that this operation would have occurred during the Trajan’s Parthian campaign,
when several legions (at least four) had spent the winter in Antioch (Brunk 1980 76). The
counter-marking would have aimed to validate the old, very used coins, which was still in
circulation in the city and surroundings. The presence in the hoard of a coin punched with
the monogram , after applying the countermark belonging to the III Cyrenaica legion (116
AD), as well as the writing similarities of the monograms, determines us to consider that
the mark on the coin illustrated by us could be applied by a Roman legion. By virtue of this
analogy, we propose to place the mark on our piece at the end of Trajan's reign.
The third countermark appears to be the one on the reverse, in the right field, with
a laureate head that looks stylistically similar to Hadrian. The mint of Tyras begins to strike
coins after those of Domitian only in the time of this emperor. The countermark with the
imperial head was applied to extend the validity of the previous issues existing on the local
market in circulation along with the new one issued with its name. The hypothesis of
Hadrian's visit to the city of the Dniester River is not sufficiently supported by the historical
data, but there was certainly a concern of the emperor for its development.
The last of the countermarks, the one in the left field, presents an imperial head
with features related to those of Antoninus Pius. Its application during the emperor’s time
is not surprising, given the measures taken by him for the prosperity of the city. Now,
Marcus Antonius Hiberus, the first governor of the Moesia Inferior, from the years 138-139
AD, is mentioned in an inscription from Tyras that concerns the tax privileges granted to
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citizens, to be exempted from taxes on the import and export of the tariffed goods (DID II
142; Karyshkovskij, Klejman 1994 273). The imperial dedication was probably accompanied
by special ceremonies and honors given to the emperor. Also, Antoninus Pius strengthens
the city’s garrison, but also in the rest of the cities on the Northern coast of the Black Sea,
supplementing them with troops from the Moesia Inferior army. In Tyras, there are
inscriptions in Latin dedicated by the city’s garrison, both to the emperor and his associate,
Marcus Aurelius. His measures were probably provoked by the events of 150 AD, when the
Sarmatians from the east of Don and the Tauric Scythians attacked Olbia and other
northern cities, protected by Roman troops. The armed forces from the garrison rose
against them, being helped by new detachments sent to their aid; they defeated the
barbarians and restored peace in the area (DID II 141-142). In this context, at one point, it
was necessary to apply the countermark with the imperial portrait.
The next bronze coin (Plate 2, Fig. 10) is very wiped-out, which makes it impossible
to identify the original type. On the obverse, were applied two countermarks, which are
unique in the numismatic literature due to the mode of impression. The first one is the very
small one, 3 × 4 mm, with a rhomboid bunch of grapes. Initially, at a superficial glance, it
may be confused with a punching flaw, but its identification on several pieces from Istros
(Plate 2, Fig. 11-16), as well as its application approximately in the same place, down on the
obverse, on the neck to the personage, determined us to try to attribute it. Interesting is the
fact that it was used mainly on coins struck at Istros in a certain period, as evidenced by the
pieces collected so far. Exceptions are two Roman pieces: ours, which could be an issue
from the first half of the 1st century AD, very worn, maybe even from Augustus and another
one, from Claudius, on which it can be distinguished the imperial head (Plate 2, Fig. 19)
(Nechitailo, Michailov 2000 49, no. 133). In the lot of Istros pieces, there are two coins with
the head of an emperor to the right, with an attribute difficult to identify (scepter?), behind
him (Plate 2, Fig. 11-12) and four other pseudo-autonomous pieces, of which three with the
head of Apollo on the obverse, and the third, with the face of veiled Demetra to the right
(Plate 2, Fig. 13-16), all with the city’s emblem, eagle on a dolphin, on the reverse. On
careful analysis, it can be observed that they have the same advanced degree of wear, some
having the legend wiped-out on the reverse and all are countermarked with the small
punch with bunch of grapes. From a stylistic point of view, they are very similar, both in the
rendering of the emblem and the personages, especially in the case of pseudo-autonomous
ones. Apollo has common features with Demeter, being different only by the absence of the
veil on the head of the goddess. As for the emperor's head, he has similarities in terms of
allure and profile with Nero, as shown on the imperial coins. In conclusion, we can
hypothesize that this series of coins was issued in Istros during Nero's time, during the
legation held by Tiberius Plautius Silvanus Aelianus, who marked by his activity the history
of the cities on the northwestern coast of the Black Sea.
The countermark with bunch of grapes could have been applied to the Istros
coins during his expedition to the north, at which point he rejected the Tauric Scythians
who had besieged Chersonese. This explains the return of the countermarked coins
from the north in the Dobruja region and their circulation until late. Some of the pieces
were found in Izvoarele, Lipnița commune, Constanța County (Talmațchi 2017 390, no.
56, fig 2) or in Dobruja passim (Talmațchi 2017 391, no. 57, fig. 2).
This is also the case of the Istros pseudo-autonomous coin of Demeter type, which
will be countermarked with a 5 × 6 mm oval punch, with a trophy (Plate 2, Fig. 16). It is
very likely that the trophy punch was applied after the end of Trajan's first Dacian war and
the victory of the Adamclisi battle. To such a conclusion, it also leads to the fact that the
first countermark, which could be dated around 62 AD, is visibly wiped than the one with
the trophy, indicating the existence of a long period of time between the two applications.
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These conclusions are also indirectly supported by a pseudo-autonomous issue
from Callatis, with Demeter's face, which presents the same stylistic features as those of
the Istrian coins, confirming its dating during the Nero period. We have introduced in the
illustration plates of the article two coins of this kind, in order to highlight the analogies
between the monetary issues of the West-Pontic coin-mints (Plate 2, Fig. 17-18). Even the
Callatian coins of this type have circulated a lot, because we have countermarked pieces
during Traian's time with the letters . It is known in literature that the punch with
the letters  was applied by the mint of Tomis, in the time of Traian, but for the one
with the trophy, very rarely, we have no precedent. We consider that it was also used by
Tomis, but earlier, immediately after Trajan's victory (102 AD). The other, with the letters
, is more widespread; it seems to be used later, given the implementation of Traian's
monetary reform in 107 AD (Gramaticu 2009 158).
The last countermarked piece with the small punch with a bunch of grapes is a
sestertius from Claudius (Plate 2, Fig. 19), taken from the literature, which could give us some
clearer clues regarding its dating (Nechitailo, Michailov 2000 49, no. 133). Thus, on the very
wiped-out piece are present: the small countermark with bunch of grapes, next to some with
the letters , Q and . The first of the countermarks seems to be the one with the
inscription Q, which would have been applied on the coins from Claudius by the Roman
imperial authorities, it being mentioned by H. Mattingly (BMC I XXXV). He argues that it
was used on an as of this emperor, with Minerva on the reverse. The second one is the
countermark with the inscription , which is supposed to have been applied by Tyras
when it comes under Roman authority, probably after 57 AD (Zograph 1957 32; Howgego
571). It was applied by the city on the worn imperial coins, sestertii and asses from Claudius.
At the time of the expedition of Tiberius Plautius Aelianus in the north of the Black
Sea, the city applies the small punch with bunch of grapes on all the pieces available (Roman
Empire, Istros) to recognize their value and facilitate their circulation on the local market (62
AD). Here, we must recall that it was followed in the conditions of Nero's monetary reform,
by the countermark with the letters  / bunch of grapes (after 67 AD).
The last one is the countermark with the letter A, whose meaning is not known
to us. Due to the fact that it is just a drawing, there is a possibility that the monogram
may be incompletely rendered. Initially, we thought it might represent a value sign, as
Olbia applied on its coins in the early 170s AD (Howgego 746). But the weight of 15.2 g
and the diameter of 32 mm do not allow this, because an assarion, represented by the
letter A, weighs about 3.14 g. Also, it could be the incomplete variant of the mark ,
present on another bronze coin, that I already discussed above. By virtue of this
comparison, there is the possibility that it was applied by a Roman legion, a fact for
which it could be dated to the end of Trajan's reign, after the end of the Parthian Wars.
It is interesting that on our very wiped-out piece (Plate 3, Fig. 10) it is present next
to the small punch with a bunch of grapes, an inscription of 4 × 10 mm, with the legend
 . We must take into account that it is a very worn Roman issue of 25 mm, which
arrived here from the north of the Black Sea (due to the presence of the bunch of grapes).
Therefore, it is possible that the legend of   was applied by Istros under the conditions
of the Nero’s monetary reform, in the year 67 AD, at the latest at the beginning of
Vespasian's reign. It is noticed that there is not a long period of time between the two
applications, because the first punch is very clear, not being erased or worn.
We should note the fact that this legend is punched on the reverse of a few
pseudo-autonomous issues from Istros: some of the Apollo on omphalos / Dionysus type
(Plate 3, Fig. 26-27) and others of the bust of Athens / winged caduceus type (Plate 3,
Fig. 28-30). Both were pounched with the legend of  , which made us wonder about
their dating and the connection with the Istros countermark. They were dated by the
authors between 140-180 AD, without any argument (First Auctions 2012 76-77, nos.
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509-510, nos. 511-513). However, some elements seem to indicate an earlier dating of
them. The image of Apollo on omphalos is present in the iconography of the coins of
Istros from the beginning of the 1st century AD, being an issue that marks the transition
from the autonomous issues3 to those of the imperial period, when they are resumed at
different times of the 1st century AD4. Also, starting with Augustus, the winged caduceus
is increasingly used in Roman monetary iconography. In the North-Pontic area, Olbia
uses a winged caduceus to countermark its pseudo-autonomous issues from Tiberius
(Howgego 389) or from the Flavian period until late (Howgego 390).
If we compare the legend   of the countermark punched on the Roman coin
with the one on the reverse of the pseudo-autonomous issues from Istros, we find small
stylistic differences in the rendering of the ligature ( ). Therefore, we consider that the
pseudo-autonomous coins of Apollo on the omphalos / Dionysus type and those with the
Athena bust / winged caduceus are slightly later than the used punch. The existence of
imperial denarius issues during Vespasian (BMC II 25-26, nos. 137-141: Rome, 74 AD),
which present on the reverse a winged caduceus, leads us to advance the idea that pseudoautonomous coins could have been struck in Istros, starting with the reign of this emperor.
The hypothesis regarding the dating of the Istros coins at Vespasian is indirectly
supported by the existence of a pseudo-autonomous piece from Tomis, with a winged
caduceus on the reverse, which has similarities in style (Plate 3, Fig. 31). Following its
comparison with the coins with the imperial bust of the Tomitan mint, it can be located
by virtue of the artistic features, as well as the way of writing the legend  in
the time of Vespasian, maybe Titus, but no later than Domitian (Regling / 2590-2591,
2594). The hypothesis is not hazardous if we think that starting with 69 AD, Dobruja
enters in the province of Moesia, at this moment being taken a series of administrative
and military measures: the Danube line is strengthened, military units are brought in,
the Danube fleet is reorganized (IstRom 2010 299-300).
A coin with the bust of Athena / winged caduceus was found in the surroundings of
Babadag, Constanța County5, and another one is preserved in the collection of the Museum
of National History and Archeology in Constanța6. By virtue of the style and the presence of
the lunar sigma in the legend on the reverse, the issue was placed, unfortunately, in a wide
interval, between the end of the 1st century AD and the beginning of the 2nd century AD
(Preda 1958 118-119).
The issue with Apollo on omphalos / Dionysus is stylistically followed by
another issue, whose reverse   legend is replaced by  – 7. This coin can
be dated to the period immediately preceding Trajan. Such a late piece was found in
Istros, during the excavation campaign of 1954, being dated by the author at the
beginning of the Roman era, based on the legend and its lunar sigma8. By comparison
with the countermark  , with the pseudo-autonomous piece from Tomis, with a
winged caduceus on the reverse, it can be stated that the coins that bear the legend
  can be dated in the time of Vespasian. These coins are of medium and small size,
Gramaticu, Ioniță 2007 40, argues that the Istros mint issues coins with Apollo on omphalos on the
obverse and the emblem of the city on the reverse, without any name of magistrate, even before
Burebista's expedition to conquer the Pontic cities; they were followed after the death of the GetoDacian king by this type issues bearing the name of the magistrate .
4 First Auctions 2012 110, no. 685, publishes a coin that according to the stylistic features would be
dated in the first half of the 1st century AD.
5 Preda 1958 113, no. 5: AE 2.61 g; 15.5 mm; inv. MNA 441.
6 Talmațchi 1999-2001 143, no. 4: AE 2.08 g; 15 mm; inv. MINAC 21800.
7 First Auctions 2012 76, no. 508: AE  3.11 g; with the legend  –  on the reverse.
8 Preda 1958 113, no. 6: AE 3.14 g; 17.5 mm; inv. MNA 435, and page 114.
3
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which means that Istros issued them in order to ensure the demands for small cash for
the daily needs of the market.
The Istros mint uses the countermark with the name of the city whenever the
validity of the old cash in circulation will be extended. The countermark is intended for
the Roman or foreign coins which are extremely wiped-out and on which no sign that
guarantees its value can be distinguished. The Istros authorities applied this punch with
the name of the city in order to give the metal a value. Concerning the dating, the first
countermark with   (Plate 2, Fig. 10) is placed at the end of Nero’s reign, after the
monetary reform from 67 AD or during Vespasian's time, when Roman troops were
brought to Dobruja to ensure the protection of the Danube border against the Barbarian
attacks. This fact is also supported by the existence of the pseudo-autonomous coins of
Apollo on the omphalos / Dionysus type and the one with the Athena bust / winged
caduceus monetary issues, which bear a similar legend.
From the illustration (Plate 3) it appears that over the years several countermarks have been used. They are stylistically different and they can be differentiated by
the writing manner of the legend (  or  , later), of the letters and by the
rendering of the ligature in the form
instead of (Nero-Vespasian). C. Preda edits
such a piece, completely wiped-out, on which this countermark appears, rendered in a
certain stylistic way, with the ligatured letters T, the second letter having a specific
round form (Preda 1998-2003 339, no. 7). The author dates the 20 mm coin, found in
Sinoie, Mihai Viteazu commune, Constanța County, during the 1st century AD. Given the
preceding Roman coin and the writing differences, with the final  in the  , we
prefer to place this type of countermark in a period prior to Trajan, perhaps during
Domitian’s reign, when there are disturbances in the area related to the Dacian conflicts.
In our catalog, there is described such a coin from a former collection, very wiped-out
and without any technical data, which could be placed now (Plate 3, Fig. 20).
Most of the pieces (Plate 3, Fig. 21-24) were printed with a slightly different
legend, with the ligature written differently. They have dimensions between 20-22
mm and are also very worn, being visible only the shape of a head on the obverse. There
is no element that makes it possible to identify their issuer, thus they may be of a
different origin, being probably struck in other mints than Istros one. Therefore, it is
possible that they were countermarked in the period of Trajan, after his reform of 107
AD, which aimed to eliminate old pieces, prior to Nero's reform. On the other hand, the
presence in the area of the Roman troops involved in the fighting with the Dacians from
the south of Dobruja, made this initiative necessary. The variety of the punches
indicates that a large countermarking action took place at one point.
The last coin (Plate 3, Fig. 25) bears a distinct punch from the others, in terms
of size, but also the way of writing, which is quite unclear. The piece has circulated a lot,
because this is the only way to explain the reduced weight of 4.82 g at a size of 29 mm.
It is possible that it dates from the 1st century AD, remaining in circulation until
exhausted. The application of the countermark could be dated by the form of the punch
in the time of Septimius Severus, in the first part of his reign, after the monetary reform
from 194 AD. Its preserving in circulation does not surprise us, if we consider the
period of Marcus Aurelius, after the 170 AD incursion of the Costoboci people in
Dobruja, which produced massive damages to Istros, but also to the other Greek cities
on the Pontic coast. Due to the limited resources, the method of capitalization of any
old coin in circulation by countermarking was used.
In our study, we also included a few coins, found on the online sites, which were
issued by Odessos during Augustus. That can also relate to the early countermarking by
the Greek cities (Plate 4, 32-34). The first two pieces are punched with the emperor's
head on the obverse and the cornucopiae on the reverse, while the third piece appears to
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be a pseudo-autonomous issue, of the Great God / rider type. The coin is stylistically very
similar to the first two, so it is placed at the same time. In addition to the common style
elements, they were punched on the obverse with two voluminous countermarks, with
imperial laureate heads to the right. If we analyze the degree of wear of the coins, it can
be seen that the punches were applied when they were already in circulation for a long
time, being quite worn-out. At the same time, it is noted that there is a time interval
between the use of the first and the second countermark, as they have different degrees of
deterioration.
As it can be seen from the first image, the oldest of the countermarks seems to be
the one with an imperial head, from the lower left field, which has features similar to
those of emperor Claudius. The countermark of 6 × 9 mm, is depicted on the other pieces
in the lower right field. The operation would have been determined, as in the case of the
city of Tyras (with the  legend on the sestertii and the asses from Claudius), by the
necessity of renewing the validity of the city's monetary issues. As in this mint, in Odessos
after the first issue of Augustus, the city will only start striking coins again in Domitian's
time. The punch with the imperial head was intended to extend the validity of the
previous coins existing on the local market. In Claudius' time, the coastal region will
come under Roman administration, once the province of Thrace was established (46 AD)
(IstRom 2010 298). The application of the countermark is probably related to this fact,
guaranteeing the validity of the coins in the new political situation.
The second countermark of 6 × 9 mm, has a laureate imperial head, which
presents traits similar to Domitian's face. It was punched much later, during this
emperor’s reign, having the same explanation of the extension of the validity of the
pieces after the entry of Greek cities in the administrative structure of the province of
Moesia Inferior, as Odessos starts to issue coins with the portrait of the emperor
Domitian now. The application of the countermark allowed the circulation of the old
coins next to the newly issued ones, with the imperial portrait of the Domitian on the
obverse. Recent research would have advanced the hypothesis that these coins were
countermarked at the beginning of the 1st century AD, with the heads of Augustus and
the Thracian king Rhoemetalkes I (12 BC - 12 AD) (Vekov 2014 135, 143, 153, no. 3032). The degree of deterioration of the coins, the difference between the wear of the
countermarks and that of the pieces and the presence of a laurel wreath on the imperial
heads suggest a later dating of the punches. Their use shows that they were used
whenever a new guarantee of the value of the worn coins was needed.
In continuation, we describe a coin from a former private collection, which
comes from the Dobruja area (Plate 4, Fig. 35). It is an issue struck by Topirus during
Antoninus Pius' period, with Herakles sitting on a rock on the reverse. On the obverse
was punched a countermark with the monogram , which would read the letters 
, representing the abbreviated name of Caracalla: Marcus Aurelius Antoninus
(Howgego 621). It was applied during his time on the previous issues of the city of
Antoninus Pius, probably to extend their validity under the conditions of the striking of
new coins with the portrait of emperor Caracalla9.
Another piece, with the same origin, is so wiped-out that on the obverse there is
nothing more distinguished, being punched with a 6 mm countermark, with a
Capricorn to the right (Plate 4, Fig. 36). On the reverse, the form of a representation is
barely visible. The wiped-out image has analogies to a coin issued by Amisus Pontus in
Hadrian's time: three wooded hills, with in front of them an animal for sacrifice, an
altar and a temple. This identification is also supported by the presence of the
Between Antoninus Pius and Caracalla, no issues of the city with the portraits of other emperors are
attested.
9

69

https://biblioteca-digitala.ro

Steluța Marin, Virgil Ioniță

countermark with a Capricorn on other issues of the city as well. The countermark was
applied on an earlier coin, from Tiberius, an example being the coin published by W.
Stancomb in his catalog (Plate 4, Fig. 37) (Stancomb 1044; Howgego 298). The
Capricorn is depicted next to another countermark, with a winged Nike standing to the
right, raising a wreath in her right hand. This would have been applied by Nicaea in
parallel with Amisus in a period subsequent to the reign of Tiberius (Howgego 253).
Also, the countermark with a Capricorn to the right is used by Amisus as well on
the city’s coins of the Severan era, the latest being a piece from Elagabal (219/220 AD)
(Howgego / 299). Howgego argues that the Capricorn punch belongs to the city of
Amisus itself, being used from time to time by authorities to celebrate Augustus, who
freed the city from the tyrant Straton (Howgego 298). The punching of the
countermark on our very worn coin, which could be dated in time of Hadrian, suggests
a late dating of the countermarking operation, which Amisus would have carried out in
a period after Elagabal’s reign (post 220 AD).
Another very wiped-out piece from the Dobruja region bears a lesser known
countermark of 3.5 × 15 mm, with the inscription  (Plate 5, Fig. 38). Tonzos is
the personification of a river that appears on the coins issued by Hadrianopolis, in
Thrace, hence the hypothesis that the legend would have been applied by this city
sometime at the beginning of the 2nd century AD10. Despite its state of pronounced
degradation, our coin was probably struck in Nicaea during Domitian's time. On the
other hand, Ch. Howgego, following Th. Gerasimov observes that the inscription was
rend on a dupondius from Augustus and on a provincial coin from Trajan. In the online
bid of the auction houses, I found a piece from Domitian from Nicaea (Plate 5, Fig. 39),
much better preserved, with a different reverse, with a personage to the left (Spes?)11.
The punch was also applied on a much earlier issue, from Maroneea during Nero's time
(Plate 5, Fig. 40)12, which shows that it is possible to have earlier pieces countermarked
with this inscription. Its use probably took place at the beginning of the 2 nd century AD,
under the conditions of the application of Trajan’s monetary reform, from the year 107
AD, in the settlement that preceded the construction of the city of Hadrianopolis in
Thrace, which at that time did not have its own issues. Also, by applying this punch, it
was allowed to use them in the monetary circulation on the local market, a fact
suggested by the Trajan’s provincial coin itself.
The next piece is a Roman issue from Augustus of the Divus type, very worn,
wearing a 9 × 9 mm countermark, with a monogram consisting of the letters R (Plate 5,
Fig. 41). In the online bid of the auction houses, we identified a wiped-out as from
Claudius, on which the same countermark was applied twice, firstly in front of the
emperor, but failed, being partially visible, a second time, even on his head (Plate 5, Fig.
42). It seems that this punch was used on the early Roman coins, worn due to the long
circulation, in Nero's time, at the end of his reign, after the monetary reform of 67 AD or
in the period immediately following, during Vespasian's reign, which continues to apply
the previous measures. For the interpretation of the letters R, it was advanced the
hypothesis that they would come from the formula (opulus) R(omanus), following the
initiative of the Roman authority (Martini 2002 33, 202-204; Pangerl 87).

Gerasimov 1946, p. 77, pl. 31/7-8; Howgego 568. This is Tundja, which flows into the Marița river.
Classical Numismatic Group Inc., Electronic Auction 439/ 06.03.2019, lot 236: Nicaea, Domitian
– countermarked by Hadrianopolis - AE 21.70 g; 35 mm; with a rectangular countermark of 3.5 ×
12.5 mm; from the Richard Baker Collection. Waddington 1910 406, note 2.
12 Classical Numismatic Group, Inc., Electronic Auction 123 / 28.09.2005, lot 67: Maroneia, Nero –
countermarked by Hadrianopolis - AE 7.71 g; 24 mm, with a rectangular countermark of de 3.5 × 15
mm; from the Ian Roper Collection. RPC I / 1732.
10
11
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Next, we have a group of pieces from Nicaea, Bithynia, which were countermarked with different punches during the Roman period. Thus, a countermark rarely
encountered is that of a bearded male head to the right, which was identified by Ch.
Howgego with the god Asklepios (Howgego 4). It is punched on an assarion coin from
Nicaea struck in the time of Trajan, on the reverse of which it can be distinguished an
altar with two doors, below which the legend  is depicted (Plate 6, Fig. 43). Also,
here it is illustrated a fragment from the obverse of a coin about which we didn’t
manage to preserve any information (Plate 6, Fig. 44)13. Despite the lack of any data,
from the photo, it can be observed that it is the same type of countermark, with
Asklepios's bearded head, but applied with a slightly different punch.
The countermark would have been used by Pergam, Mysia, on his own coins
minted during the emperor Trajan (on the pseudo-autonomous ones, but also on those
with his portrait), but also on the issues circulating on the local market of the city, such
as Nicaea. Given the advanced degradation of the coin from Nicaea, as well as of the
issue illustrated by Howgego, it can be assumed that the countermarking operation
took place at the latest, during Antoninus Pius's reign, when the city's monetary issues
were resumed. Between Trajan and Antoninus Pius, the mint of Pergam would not have
struck coins with the imperial portrait. The resumption of their striking made it
necessary to apply the countermark on the previous coins to allow its use alongside the
new issues with the head of Antoninus Pius.
The next piece, very worn, is also from Nicaea, issued during the time of Antoninus
Pius, having the same type of reverse, with a two-door altar and the legend  /
 /  (Plate 6, Fig. 45). On the obverse, a small countermark of 6 × 6.5 mm,
with an imperial head to the right, very wiped-out, was rendered. Howgego records this
type of punch, showing that it was massively applied to Nicaea on its own issues during the
Severan dynasty. He states that the punch with an imperial head was applied on the
obverse over another countermark of the fortress, with the winged Nike to the right, which
holds a wreath (Howgego 254). The latter was punched on local issues struck before the
year 209 AD, which means that the countermarking operation with Nike took place
starting with Caracalla's reign. Over the one with Nike, was punched the countermark with
the imperial head that can be attributed to the same emperor. It is not excluded that its
application is related to the passage of the Roman troops through the area and the time
spent by the emperor at Nicomedia during the winter of 214/215 AD. The state of
degradation of our coin suggests a long circulation and the possibility of countermarking it
in the time of the Severan dynasty.
We situated here two other coins, extremely worn, originating from some former
collections. The coins were found in Dobruja and they could have been countermarked by
the cities from Bithynia, on the occasion of the troops of emperor Caracalla passing
through this region. Thus, we presented a worn piece from Domitian, which may belong to
Nicaea mint (Plate 6, Fig. 46). On the obverse, it bears a small punch of 5 × 7 mm, with the
head of an emperor, to the right. The coin is very wiped-out, revealing a long circulation,
even after the application of the countermark. Another piece, with a similar worn state, was
punched with a countermark of 10 × 12 mm, depicting the laureate head of an emperor to
the right (Plate 6, Fig. 47). It is an issue from Domitian, which I have assigned, with
reserves, to Nicaea or to another mint from Bithynia. Interestingly, the piece has remained
in circulation for so long that the emperor's head on the obverse or the one on the

The data are no longer known and we do not have the complete photograph of the piece that was
countermarked. We decided to illustrate it in order to highlight the fact that there are several
countermarks variants.
13
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countermark can hardly be distinguished, despite its rather large shape. It is quite possible
that the punch was applied in another city from the same province.
The mint of Nicaea resume the countermarking with an imperial head at a later
period, during the reign of Gordian III. Howgego mentions a coin from Maximinus,
countermarked with both punches (Nike and imperial head), as evidence that the operation
occurred before the late countermarking with Nike, in the time of Philip the Arab
(Howgego 65).
The countermark with an imperial head to the right was applied by Nicaea on his
own issues and later as well, after Gallienus's reign, when 19 pieces with this punch were
mentioned (Howgego 66). Unlike the previous ones, from Caracalla and Gordian III, it was
applied only on the reverse, this being a distinct element of separation.
In our study, we also have a coin from Nicaea (Plate 6, Fig. 48), found in the
Dobruja region: an issue from Septimius Severus, which is punched on the obverse with a 9
× 11 mm oval countermark, with winged Nike to the right, raising a wreath in her right
hand. The reason for its application is not very clear. It was punched only on local issues
struck before the year 209 AD, which means that the countermarking operation, with the
Nike punch, starts with the Caracalla’s reign. The English numismatist assumes that Nike's
choice refers rather to the name of the city, rather than being linked to a certain victory of
the city (Howgego 254).
A countermark with the winged Nike, in the same posture, was applied at a later
time, on the Nicaea coins, starting with Caracalla and ending with Gordian III (Howgego
255). Unlike the early countermark from the Severians, it was applied only on the reverse
of the coins. We only have the reverse of a coin that was found in our area, which was
careless photographed, but it is important considering the monetary type and the
countermark (Plate 6, Fig. 49). The high degree of wear of our piece suggests an earlier
dating, perhaps during Caracalla's time, when several representations of Dionysus on
coins are attested (Waddington 1910 453, no. 432-437).
For comparison, we have added a coin from the online bid of an auction house, from
Gordian III (Plate 6, Fig. 50), which reveals the same features as our punch. By virtue of the
impeccable state of preservation of the coin from Gordian III, it can be stated that the punch
was applied after at the end of the reign of this emperor or shortly after, in the time of Philip
the Arab, without yet knowing the reason for this action. It is not excluded, that application of
the Nike to be related to some games dedicated to the imperial cult,  ,
whose existence prove was inscribed on the reverse of a coin from Philip the Arab
(Waddington 1910 731). Another fact that can support this hypothesis it is given by the
reverse of a piece from Otacilla Severa, on which is impressed an image of the winged Nike,
holding a wreath, to the left (Waddington 1910 733). Coins from Nicaea were found
throughout Dobruja, both in Greek cities and in smaller local settlements. Most of them are
grouped during the Severan period (EIAVR 190-191, s.v. Nicaea).
In our lot we have several pieces that also come from Bithynia, but from another
city, from Prusias ad Hypium, thus indicating an intense movement of people and
goods with this southern province. We present summary data of some pieces found
here, which were issued during Domitian's time (Plate 7, Fig. 51-54, 57). As it can be
seen, they are very worn, because they have been in circulation for a long time. Their
origin is also confirmed by the countermarks applied by the same mint. The first one is
the one with the monogram
, with the letters O TP, identified in the literature
as coming from the legend  , which was applied during the reign
of Trajan (Howgego 608). M. J. Price considers that the moment of applying the
countermark would be in the first years of the emperor's reign, when he did not have
his own monetary issues (Price 1967 38). His opinion is contradicted by the new issues
of the city with Trajan's head, which have appeared in recent years on the online sites of
72

https://biblioteca-digitala.ro

Greek Countermarked Coins from Dobruja from the 1st – 3rd century

the auction houses (Plate 7, Fig. 55-56)14. These were countermarked with the same
monogram
that renders the title of the emperor. Consequently, the countermarking
operation took place only after the monetary reform of Trajan from 107 AD. The
monogram was applied on all the issues prior to 107 AD, on the wiped-out coins from
Domitian, but also on the most recent ones from Trajan.
The second countermark is the monogram
, with the letters , that
renders the name of the city (Howgego 630). M. J. Price considers that it would have
been applied in the last years of Domitian's reign to his pieces to certify that they were
struck at Prusias ad Hypium. The city’s monetary issues of his time carry some legends
such as   (Waddington 1912 603-604, no. 6-7) or 
, the last one mentioning the carrying out of some games dedicated to Zeus
(Καπετωλιος) as part of the imperial cult, after 86 AD (Price 1967 39). The argument of
the English numismatist does not match the two illustrated coins from Trajan. On the
reverse, the name of the city is only given by two letters:  - , with an altar in the
middle. But they are not countermarked with the punch bearing the name of the city.
From the state of preservation of the coins from Domitian and of the countermarks, it
appears that the monogram with the name of the city
was applied after the one with
the title of emperor Trajan, after a short period. The countermarking operation would
have taken place when the city was visited by Hadrian in 124 AD, this being named in
an inscription dedicated to the locals,  (Waddington 1912 602). It is known
that the visit of an emperor accompanied by military troops determines the authorities
to take such measures, extending the validity of worn coins found on the local market15.
The hypothesis is supported by the fact that the punch was used only on coins so
wiped-out that they are illegible, in order to certify the commercial value of the piece of
metal. Keeping these pieces in circulation indicates that the city's resources were quite
limited, fact which did not allow them to withdraw the coins from the circulation.
We should note that several punches were used, as shown in the photograph of
a coin from Domitian in our lot (Plate 7, Fig. 57), with Athena to the right on the
reverse16, to which we added another piece from the online trade (Plate 7, Fig. 58). It
can be seen that the letters  and  are quite visible, while the letter  is less clear ( ).
The third countermark, bearing the portrait of an emperor to the right, was
subsequently applied in the time of the Antonines (Howgego 217). Howgego states that
Price would have identified the imperial bust as belonging to an empress, Faustina II
(Price 1967 39). From our illustration, it appears that there are several punches with
imperial heads, they being stylistically different. The first punch of this type has stylistic
similarities with the emperors from the Antonines dynasty, Antoninus Pius, perhaps
Marcus Aurelius (Plate 7, Fig. 51). Our opinion is supported by the fact that the punches
used previously, with Trajan's monograms and the name of the city are clearly rendered.

Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 118 / 15.10.2002, lot 1726: AE 6.14 g; 22 mm;
Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann), Auction 43 / 01.05.2016, lot 623: AE 7.01 g;
22 mm; with reference to RPC III 1103.
15 Howgego 4. An example is the stationing of Caracalla and his troops at Nicomedia during the
winter of 214/215, when the authorities carried out countermarking operations of old coins, worn out
due to their circulation, with a punch with the emperor's face (Howgego 67).
16 Our coin is similar with an unpublished monetary issue from Domitian found in the bid of an auction
house, bearing on the reverse the depiction of the goddess Athena, walking towards right, holding a
spear in her right hand and a shield in the left hand, alongside a confusing form of the legend
 . Saint Paul Antiques, Auction 2 / 18.03.2017, lot 205: AE  7.94 g; 25 mm.
14
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The countermarking operation took place in the time of Antoninus Pius, perhaps at
Marcus Aurelius, being determined by the need to renew the validity of worn coins.
The second punch with imperial head (Plate 7, Fig. 52-53) is very similar to those
used at Nicaea (Howgego 65) or Nicomedia, during Caracalla's time. In the last city, the
Roman troops spent the winter (214/215 AD), the emperor celebrating here his birthday,
on April 4th, 215 (Howgego 67). Therefore, it is possible that a similar countermark, with
Caracalla's head, may have been used by the city itself, when the emperor visited the town
(Waddington 1912 602). This conclusion is determined by the stylistic similarities of the
countermarks from the Bithynian cities, but also by the fact that the previous punches, with
monograms, are much more worn, wiped-out, indicating that the application of the
imperial head was made later than that of the previous one, from the Antonine period.
We assigned the following coin to the Prusias ad Hypium mint, by virtue of the
countermark with the imperial head accompanied by the traces of some letters (Plate 8,
Fig. 59). In the time of Elagabal the mint used to countermark the worn coins existing
on the market, during the emperor's visit to the city (Waddington 1912 602; Price 1967,
40). The punch consists of Elagabal's head to the right, having behind his head the
letters , the initials of the name Antoninus. The advanced state of degradation of the
coin, but also of the countermark reveals that the piece arrived in our area much later,
after countermarking, remaining in circulation for a long time.
Another piece from our lot, of a reduced size, of about 20 mm, comes from
Caesarea in Cappadocia and it was issued in the time of Lucius Verus (Plate 8, Fig. 60).
On the obverse was applied a countermark with the letters  , partly in the ligature,
belonging to the XV Apollinaris legion. In the bid of the auction houses, there is also a
coin from Antoninus Pius, bearing the same punch (Plate 8, Fig. 61) (Howgego 740,
with the punch from no. 741). The monetary issues were countermarked during the
years 164-166, on the occasion of Lucius Verus' military expedition to the east during
the emperor's campaign against the Parthians, which resulted in the restoration in
Armenia of a dynasty favorable to Rome.
The following coin found in Dobruja’s area is interesting because of the countermark it carries (Plate 8, Fig. 62). Although we have only one photo of the obverse, it can
be seen that the coin is completely wiped-out, being punched only with a mark
, in
which the letters   can be distinguished. In his catalog, Ch. Howgego publishes
an equally worn coin, with the identical monogram and without any trace of the previous
image (Plate 8, Fig. 63). By virtue of combining the mark
with other countermarks
(with the bust of the god Men on the horn of the moon, Howgego 18-19), he proposes an
attribution of the issue to the city of Antioch in Pisidia (Howgego 724). The letters in the
monogram confirm the attribution of the English numismatist, but it remains a question
mark. Why a city that comes under Roman authority since the time of Augustus, that
strikes coins with Latin legends since the 1st century AD, would have countermarked a
monogram with Greek letters, as it seems at first sight. Therefore, we remain reserved
until full identification of the monogram. Based on the combination of countermarks
with the representation of the god Men with more exactly dated ones, for example, the
one with the R legend, applied on coins from Titus (Howgego 588), we propose that
the application of our countermark be dated towards the end of the 1st century AD and
later. However, the degree of wear of the illustrated coins determines us to place them
after the reform of Trajan in 107 AD, this being the reason for their punching. Coins from
Antioch in Pisidia have been reported in Dobruja region, but they date back to Gordian
III and Gallienus (Vertan 1981 284-285).
For the last bronze coin in our catalog, we have only the photograph of an
obverse, without other data (Plate 8, Fig. 64). On it is rendered the head of emperor
Nero, on which was applied a countermark with a massive laureate head, to the right. In
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the bid of the auction houses, we found a Roman coin, an as from Claudius, which was
stamped with an identical punch (Plate 8, Fig. 65)17. R. Martini argues that it is Herakles'
head to the right (Martini 2002 34, 209-210). At first, we were tempted to identify him
with this hero, but the fact that he is laureate suggests that this is the image of an
emperor. On the other hand, the massive countermarked head has features very similar
to those of emperor Vespasian. This means that the punch was applied during his reign
by an unspecified mint on earlier imperial Roman coins.
If we compare the two pieces, it is noticeable that the issue of Nero is much more
used than the earlier coin of Claudius. It is likely that it remained in circulation for a
longer period of time, fact also supported by the high degree of wear of the punched
countermark. As for the mint that would have countermarked the pieces, we have no
clue. The moment of its application stands after Vespasian's struggles against the Jewish
revolt and after his proclamation as emperor on July 1st, 69 by the Roman legions in
Roman Egypt and Judea. The conflict continued, with hostilities led by his son, Titus,
ending with the siege and destruction of Jerusalem. The countermark was applied by one
of the cities in the area affected by the passage of the imperial legions. R. Martini shows
that there is the possibility that it was punched by the Roman legions established on the
Danube line, brought to fortify the border of the empire (Martini 2002 34). Following the
example of the other countermarks with imperial heads applied by the cities of the SouthPontic region, we consider that it is rather a city located in the southern area, affected by
the passage or stationing of the Roman troops involved in the war against the Jews.
From the description of the pieces above, it can be seen that in the territory of
Dobruja there were coins struck in the most remote regions of the Roman world. They do
not necessarily reflect a trade with the cities from the Asia Minor provinces, but
especially the movement of people.
Most findings are from the south, from the cities of Bithynia, from Niceea and
Prusias ad Hypium. Among other unusual findings on the territory of Dobruja, there is a
coin from Aspendus, Pamphylia, from Macrinus. It is true that it was found in a 4th
century tomb along with a Gloria Exercitus type coin dating from the 4th century AD
(Ocheșeanu 1972 487).
It is obvious that these bronze coins remained in circulation for a long time,
sometimes even a few decades. They were used every day in daily transactions, so they
were subjected to an accelerated process of wear in a relatively short time. It is noted
that, especially from the first half of the 1st century AD, the extremely worn pieces were
countermarked by the authorities in order to extend their validity or reconfirm their
value. In the Greek cities, the countermarking has the same purpose, to allow the use on
the local market of worn coins (coming either from his mint or from other cities or
imperial issues) with a value equivalent to those existing in commercial exchanges at one
time. It can also be observed that countermarked coins are most often of medium size,
most often about 20 mm. They were used in petty transactions in the daily life of the city,
their absence being often felt in circulation.

Classical Numismatic Group, Electronic Auction 408/25.10.2017, lot 466. AE  8.97 g; 28 mm;
with reference to RIC I / 113. Pl. VIII, 64.
17
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Plate 1 – Coins countermarked by Tyras, 1st – 2nd century AD.
Planșa 1 – Monede contramarcate de Tyras, secolele I - II p. Chr.
Plate 2 – Countermarked applied by Tyras, Istros and Tomis, 1st – 2nd century AD.
Planșa 2 – Contramărci aplicate de Tyras, Histria și Tomis, secolele I - II p. Chr.
Plate 3 – Coins and countermarks from Istros.
Planșa 3 – Monede și contramărci de la Histria.
Plate 4 – Countermarked coins from Odessos, Topirus and Amisus Pontus.
Planșa 4 – Monede de la Odessos, Topirus și Amisus Pontus contramarcate.
Plate 5 – Coins countermarked with the legends  and R.
Planșa 5 – Monede contramarcate cu legendele  și R.
Plate 6 – Coins from Nicaea countermarked in Pergam and Nicaea.
Planșa 6 – Monede de la Nicaea contramarcate la Pergam și Nicaea.
Plate 7 – Coins and countermarks from Prusias ad Hypium.
Planșa 7 – Monede și contramărci de la Prusias ad Hypium.
Plate 8 – Greek and Roman countermarked coins, 1st – 3rd century AD.
Planșa 8 – Monede grecești și romane contramarcate, sec. I-III p.Chr.
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Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 87-91

DIN NOU DESPRE ÎNCRUCIȘAREA DE ȘTANȚE FOLOSITĂ ÎN MONETĂRIA
RĂSĂRITEANĂ DIN TIMPUL ÎMPĂRATULUI SEPTIMIUS SEVERUS
Corneliu Bogdan Nicolae Beldianu
Abstract
In this brief contribution, I bring back into discussion an interesting
dies combination produced in the Syrian mint of the Roman emperor
Septimius Severus. The resumption of the discussion is brought about by the
emergence of an unpublished coin, which uses the same die for the obverse, but
with another type of revers from the previously known ones. Thus, the number
of Syrian monetary issues of Septimius Severus, which use the same obverse
die, in combination with different types of reverse, rises to the number of four.
We also try to explain the context and the true meaning of the
monetary type „invicto imperatori”. According to the scholarly literature, this
monetary type is often put in connection with the accession of Emperor
Septimius Severus to the cult of Sol Invictus.
Key words: coin dies, Septimius Severus (193-211 AD), Antioch (mint), Syria
(Roman province).

Nu cu mult timp în urmă, vorbind despre o emisiune inedită a monetăriei siriene
a împăratului Septimius Severus (Beldianu 2017 42), localizată cel mai probabil la
Antiochia (Beldianu 2017 55-57), constatam că ștanța de avers, folosită la baterea
acesteia, mai fusese folosită în combinație și cu alte ștanțe de revers, aparținând însă
altor emisiuni monetare (a se vedea planșa 1). Astfel, această ștanță de avers, având un
portret mai rar al împăratului printre emisiunile siriene din anii 194-195 p. Chr., fusese
combinată cu mai multe ștanțe de revers (Beldianu 2017 47), din tipuri monetare diferite,
având legendele de tip: CERER FRVG1, PIETA(T)I AVG2 și IOVI PRAE ORBIS3.
De curând, o companie din Köln, Germania, a vândut la o licitație publică4 un
denar emis de monetăria siriană a împăratului Septimius Severus. Acest denar fiind
bătut cu aceeași ștanță de avers identică celor anterior amintite, dar reversul
aparținând însă unei alte emisiuni monetare decât cele cunoscute deja, având de
această dată legenda INVICTO IMP.
Moneda nu prezintă noutăți în ceea ce privește legendele sau iconografia,
greutatea scăzută a monedei, de doar 2.03 g, fiind singurul detaliu „tehnic” care trebuie
remarcat.



Societatea Numismatică Română, București.
E-mail: beldianub@yahoo.com
1 Variantă a emisiunii RIC IV/371; BMC/345 note.
2 RIC -; BMC -; Cohen -.
3 Variantă a emisiunii RIC IV/396.
4 Münzhandlung Hans Linarz, licitație postată pe site-ul www.ebay.com, încheiată în data de 6
septembrie 2018, Artikel no. 201551.
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Corneliu Bogdan Nicolae Beldianu

Fig. 1 – Denar emis de împăratul Septiumius Severus, vândut la licitația Artikel nr. 201551

Denar, AR, 2.03 g
Avers: Capul laureat al împăratului, reprezentat din profil, orientat spre dreapta.
Legenda:      R G  .
Revers: Trofeu roman (tropaeum). Legenda:   .
RIC IVa/389; BMC V/365.
Prin apariția acestei monede numărul emisiunilor monetare bătute cu ștanța de
avers în discuție crește la patru (Planșa 2). Combinația de ștanțe este cu siguranță
deosebit de interesantă pentru studiul activității dintr-un atelier monetar de epocă
romană. Pentru moment însă nu mai avem alte considerații de adăugat pe această
temă, față de cele anterior făcute.
În final, o singură observație ar mai fi de adăugat în legătură cu tipul monetar
din care face parte moneda prezentată în acest scurt material. G. Halsberghe (și apoi
mulți alții care l-au citat ulterior) pune legenda   (RR) pe seama
unei legături speciale a împăratului Septimius Severus cu cultul lui Sol Invictus
(Halsberghe 1972 49). Această ipoteză lasă însă câteva semne de întrebare pe care le
considerăm importante pentru înțelegerea acestui fenomen religios ilustrat în arta
monetară. Emisiunile monetare cu această legendă trebuie privite în contextul istoric al
momentului. Monetăria romană imperială asociază, de regulă, tipului monetar „trofeu”
o legendă care cuprinde numele teritoriului supus (Dacia, Germania, Iudeea, Armenia
etc) sau supranumele acordat împăratului în urma victoriei, având la bază etnicul
populației învinse (ex. germanicus, sarmaticus, parthicus etc, însoțit de epitetul
maximus). Dar emisiunile împăratului Septimius Severus de tip „trofeu” având legenda
„invicto imperatori” au fost bătute doar în răsărit, în urma victoriei obținute în bătălia
de la Issos contra lui Pescennius Niger. Severus nu putea fi învingător al romanilor cu
care luptase și atunci s-a preferat o legendă cu o formulă „neutră” etnic, dar care să
vorbească cumva și de numeroasele victorii ale împăratului de până atunci (invicto
imperatori – împăratul neînvins). Herodian spune acest lucru cât se poate de clar:
„Severus se lăsă cuprins de ambiția de a culege laurii biruinței nu numai într-un război
civil purtat împotriva unei armate romane (pentru care, de altfel, s-ar fi cuvenit să se
rușineze a cere decretarea triumfului), ci și în lupta cu neamurile barbare” (Herodian
III cap. IX).
De altfel emisiunile monetare pentru Septimius Severus, de tip „invicto
imperatori” bătute în răsărit, nu au corespondent la Roma, tocmai pentru că nu putea
fi celebrat un triumf obținut de o armată romană contra unei alte armate romane.

88

https://biblioteca-digitala.ro

Din nou despre încrucișarea de ștanțe folosită în monetăria răsăriteană din timpul împăratului Septimius Severus

Bibliografie
Beldianu 2017 – C. B. N. Beldianu, Contribuții numismatice la cunoașterea istoriei Imperiului
Roman în vremea împăratului Septimius Severus, București, 2017.
Birley 1989 – A. R. Birley, Septimius Severus The African Emperor, Yale University Press,
1989.
BMC V – H. Mattlingy, Coins of The Roman Empire in The British Museum, vol. V, Pertinax
to Elagabalus, London, 1950.
Halsberghe 1972 – G. Halsberghe, The Cult of Sol Invictus, Leiden, E.J. Brill, 1972.
Herodian – Herodian, Istoria Imperiului Roman după moartea lui Marcu Aureliu /
Herodiani, Ab excessu Divi Marci libri octo, Bucureşti, 1960.
RIC IVa – H. Mattlingly, Edward A. Sydeenham, The Roman Imperial Coinage, vol. IV.
Part.I, Pertinax to Geta, London, 1936.
Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Combinație de ștanțe a monetăriei siriene (Beldianu 2017).
Plate 1 – Dies combination from the Syrian mint (Beldianu 2017).
Planșa 2 – Combinații de ștanțe ale monetăriei siriene pentru emisiuni bătute de
împăratul Septimius Severus
Plate 2 – Dies combination from the Syrian mint used for the monetary issues of
Emperor Septimius Severus.
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EMISIUNI MONETARE DE ARGINT
BĂTUTE DE NOGAI LA AKÇA KERMAN
Iurij Zajonckovskij
Abstract
The article presents a new type of Djujid silver coin that is believed to be
an issue of Nogai struck at Akça Kerman. Nogai’s silver coin minted in Akça
Kerman, which was introduced into scholarly literature by A. A. Kazarov and A.
V. Krivenko in 2010, is probably a fraction of the published type. It can be stated
that, apparently, Akça Kerman mint had functioned intermittently for several
decades in the late XIII - early XIV centuries, issuing silver coins in small numbers.
The author believes that the accumulation and study of numismatic material will
confirm or correct his version of attribution of this interesting coin type.
Key words: Golden Horde, Juchid, Nogai Khan, Akça Kerman, coinage, dirchem.

Cercetătorii din domeniul numismaticii djucide se confruntă destul de des cu
probleme legate de descifrarea monedelor, fiind nevoiți să răspundă la întrebarea
majoră: Oare eforturile de a publica o monedă ale cărei inscripții nu sunt complet
vizibile pot aduce o contribuție semnificativă cercetării din domeniu? Experiența ne
arată că atribuirea unei monede fără o reconstituire completă a amprentelor matrițelor
folosite pentru baterea acestora poate fi plină de erori. Cu toate acestea, introducerea în
circuitul științific a unei surse numismatice noi atrage atenția asupra acesteia și
contribuie la facilitarea depistării unor astfel de exemplare, ceea ce poate ajuta în viitor
la o identificare cât mai exactă a pieselor similare.
Prin urmare, în cadrul acestui articol ne-am propus să valorificăm cea de-a doua
variantă e lucru, astfel am decis să publicăm ceea ce se dovedește a fi un nou tip de
monedă djucidă care nu se regăsește în publicațiile științifice numismatice anterioare și
pe care am atribuit-o preliminar emisiunilor monetare bătute în numele lui Nogai la
Akça Kerman. În viitor, depistarea unor monede similare poate contribui la corectarea
atribuirii pe care o propunem (dacă va exista un motiv pentru aceasta), ceea ce, după
părerea noastră, nu va scădea valoarea contribuției noastre, al cărei principal scop este
acela de a activa interesul specialiștilor, și nu numai, asupra monedelor de acest tip.
În prima parte a acestui material ne-am propus să aducem în atenția cititorilor un
scurt rezumat al publicațiilor numismatice dedicate producției monetare a atelierului
de la Akça Kerman.
Monedele de la Akça Kerman
Monedele atribuite acestui atelier au fost publicate într-un mod coerent, pentru
prima oară, de către A. A. Kazarov și A. V. Krivenko în anul 2010 (Kazarov, Krivenko
2010 138-145). Figura 1 ilustrează un exemplar identic celui publicat de către cei doi
coautori.
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Fig. 1 - Moneda anonimă din perioada lui Nogai, bătută la Akça Kerman. AR, 0.58 g, 15 mm

După părerea lui A. A. Kazarov și a lui A. V. Krivenko, pe aversul piesei este redată
tamgaua lui Nogai, aceasta nefiind constituită dintr-o inscripție, în timp ce pe revers
este reprezentată legenda dispusă pe două rânduri:
, care poate fi citită ca
„emisă [la] Akça Kerman” (Kazarov, Krivenko 2010 142).
Coautorii au propus identificarea presupusului atelier de la Akça Kerman cu
renumita așezare Ak Kerman, localizată în prezent în inima orașului Bilhorod-Dnistrovskyi
din regiunea Odesa, Ucraina, aceasta fiind una dintre cele mai importante centre în partea
de vest a Ulusului Djuci. Acest oraș este menționat în scrierile geografilor arabi și egipteni
medievali Abu al-Fida și Al-Kalka-Shandi, unde este amintit anume în acea formă, pe care
o putem identifica și pe monede - Akça Kerman. Apariția tamgalei pe avers indică, după
părerea lui A. A. Kazarov și A. V. Krivenko, că atelierul de la Akça Kerman, ca și cel de la
Saqci, se afla sub controlul lui Nogai (Kazarov, Krivenko 2010 140-141).
În comunicarea „Akça Kerman - un nou atelier monetar al Hoardei de Aur”,
susținută în cadrul primei conferințe științifice internaționale „RASMIR - Numismatica
Occidentală” (Odesa, iulie 2011), cei doi numismați au înaintat ipoteza prin care perioada
de batere a monedelor de acest tip se limitează „la anii '90 ai secolului al XIII-lea perioada de influență maximă a lui Nogai în regiune, în care celelalte monetării (Saqci,
Krim și altele) au bătut monedele care purtau numele sau tamgaua lui Nogai”. În opinia
acestora, datarea mai timpurie nu este exclusă, cu toate că este puțin probabilă (Kazarov,
Krivenko 2013 92). De asemenea, aceștia consideră că simbolul, plasat pe aversul piesei
este „aparent tamgaua lui Nogai (sau a unuia dintre cei mai apropiați urmași ai săi)”,
fiind posibil ca monedele acestea să fi fost bătute ca fracțiuni ale valorilor nominale
principale emise la Saqci sau Krim (Kazarov, Krivenko 2013 92). Nu în ultimul rând,
având în vedere numărul foarte mic de exemplare cunoscute până în prezent, precum și
încrucișările de matrițe folosite pentru baterea acestor emisiuni, A. A. Kazarov și A. V.
Krivenco au concluzionat că astfel de piese au fost produse în cantități mici (Kazarov,
Krivenko 2013 92).
În cadrul Lecturilor numismatice ale Muzeului de Istorie de Stat din Moscova,
organizate în anul 2015, E. Ju. Goncearov și A. V. Krivenco au prezentat trei monede de
argint, care, după părerea lor, au fost bătute în „noua monetărie a hanului Uzbek - Akça
Kerman”, piesele fiind datate în anul 715 AH sau în anul 719 AH (Goncharov, Krivenko 2015
109-110). Dacă lectura legendelor propusă de coautori este corectă, atunci funcționarea
atelierului de la Akça Kerman ar putea fi plasată și în perioada ulterioară.
Și, în sfârșit, în anul 2019, la unul dintre forum-urile numismatice, a fost propusă
o lectură completă a legendelor de pe o monedă cunoscută de mult timp, dar ale cărei
legende, fuseseră doar parțial citite, până la acel momoent (Fig. 2). Atribuirea acestei
piese a fost prezentată în baza de date electronică a monedelor orientale zeno.ru1.
1

https://www.zeno.ru/showgallery.php?cat=11030 (accesat la 19.09.2019).
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Fig. 2 - Moneda lui han Uzbek emisă la Jangi Kerman, 726 AH. AR, 0.58 g, 15 mm

Această emisiune a fost publicată de V. P. Lebedev și V. G. Sitnicov în anul 2012, iar
legendele au fost reconstituite după cum urmează: avers (cu unele distorsiuni) „Sultan /
drept U / zbek han”; revers „Emis / Jangi...? / (7)26” (Lebedev, Sitnik 2012 193). În 2019, așa
cum am menționat mai sus, s-a propus ca ultima parte din numele atelierului să fie citită ca
Kerman, ceea ce a permis identificarea completă a legendei și reconstituirea denumirii
atelierului.
Avers:
Revers:
După cum se știe, cuvântul „Jangi” (
) este în limba turcă echivalentul cuvântului
„al-Cedid” din limba arabă (
) (Janina 1977 195), această suprapunere de sensuri
permițându-ne să atribuim și această emisiune, monetăriei de la Akça Kerman.
Rezumând informațiile disponibile în materialele publicate, dedicate monedelor emise
la Akça Kerman, putem presupune că acest atelier a funcționat (cu întreruperi) timp de
câteva decenii, începând cu sfârșitul secolului al XIII-lea până la începutul secolului al XIVlea, perioadă în care a emis monede de argint în serii mici.
La începutul articolului a fost anunțată publicarea unei monede, care după investigațiile
preliminare poate fi atribuită emisiunilor lui Nogai. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că
în literatura științifică există păreri contradictorii în privința baterii monedelor în numele lui de
către acest atelier.
Monedele lui Nogai
Fără a intra în studii istoriografice detaliate, menționăm faptul că în ultimii ani, istoricii
au tendința de a plasa producerea și datarea monedelor în numele lui „Nogai și Çaka... între
anii 1296 și 1301”, ceea ce permite și identificarea momentului întemeierii noului Hanat de
către Nogai, „pe care îl putem numi Hanatul lui Nogai” (Istorija tatar... 2009 512). Astfel, se
poate presupune că atunci când relațiile dintre Tokta și Nogai s-au degradat, acesta din urmă
„nu a mai vrut să caute un alt pretendent la tron, ci a decis să se auto-proclame și declarândul asociat la domnie... pe fiul său mai mare Djuki - sunt cunoscute și monedele emise în
numele celor doi” (Zolotaja Orda v mirovoj istorii 2016 238).
Cât despre numismați, după părerea lui V. M. Beiter și a lui E. G. Drujinin, „în
prezent, pot fi enumerate două ipoteze privind atribuirea monedelor de la Saqci: 1.
monedele au fost emise de Nogai în numele lui; 2. monedele au fost emise în numele lui
Tokta, purtând însă tamgaua lui Nogai”. Conform specialiștilor, a doua ipoteză pare să
fie mai logică și mai bine argumentată (Bejter, Druzhinin 2008 143).
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După părerea mea, această problemă necesită investigații suplimentare, însă înclin
să mă aliniez considerațiilor despre baterea monedelor în numele lui Nogai, lui A. A.
Kazarov și A. V. Krivenco (și altor numismați).
Un nou tip monetar emis în numele lui Nogai la Akça Kerman
Potrivit informațiilor furnizate autorului, în vara anului 2018, în raionul Ananiev din
regiunea Odesa, Ucraina, a fost găsită o monedă djucidă din argint (Fig. 3). Informații
despre astfel de piese în publicații științifice autorul nu a găsit. În urma cercetării
materialului publicat până în prezent, nu am putut identifica niciun fel de informație
despre vreo piesă similară.

Fig. 3 - Moneda de argint găsită în raionul Ananiev, regiunea Odesa, Ucraina. AR, 0.98 g, cca. 15 mm

Însă, trebuie să menționez faptul că îmi mai este cunoașt un alt exemplar de acest
tip, vândut în primăvara anului 2016, în cadrul uneia dintre licitațiile online din Ucraina.
După analiza desenului monetar, pot propune următoarea reconstituire a legendei
vizibile în cartușul rectangular de pe avers:
, care poate fi citită ca han
drept... Dificultățile serioase în reconstituirea întregii inscripții sunt cauzate de rândul de
jos, rămas ilizibil și prin care trebuia să fie indicat numele „Hanului cel drept”. După cum
se știe, în sursele persane scrise, numele lui Nogai este deseori inscripționat ca Nokai
(Sbornik materialov... 1941 30), în timp ce numele lui Tokta este scris adesea în forma
(Sbornik materialov... 1941 57).
M. B. Severova consideră că numele lui Nogai pe emisiunile de argint crimeene
trebuie citit ca
(Severova 2002 76-79). Însă, pe moneda analizată în cadrul acestui
material, precum și pe unele monede bătute la Saqci în numele emitentului, există „o
buclă (un cârlig) în plus” cu două puncte deasupra lui, care poate fi interpretat ca litera 
Pe exemplarele lui Tokta emise în monetăriile de la Saraj, Madjar sau Horezm, numele
său era scris de obicei ca
sau
, în timp ce monetăriile sudice de la Azak sau Krim
scriau pe emisiunile lor astfel
. După cum se vede, chiar și cu o anumită doză de
probabilitate, în mijlocul cuvântului este prezentă litera , lipsind însă litera de la final.
Luând în considerație faptul că pe unele matrițe folosite pentru baterea
dirhemilor de la Saqci numele hanului poate fi citit ca
, sunt înclinat să consider
că pe ultimul rând, din partea de jos a aversului monedei în discuție, este scris
.
De asemenea, este important să atragem atenția asupra faptului că ortografia numelui
celui care a bătut moneda pentru regiunile controlate de Nogai, diferă de cea a numelui
lui Tokta de pe emisiunile produse în monetăriile aflate sub directa sa autoritate și este
similară cu lectura propusă de M.B. Severova - de pe emisiunile crimeene.
În urma celor expuse mai sus, consider că trebuie luată în considerare și ipoteza
preliminară prin care numele
aparține unui personaj istoric important în regiune, pe
care astăzi îl numim Nogai. Pe viitor, noi exemplare de acest tip vor ajuta la clarificarea lecturii
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de pe avers, inclusiv și a părților de legendă care se află, cel mai probabil, pe muchiile exterioare
ale cartușului rectangular, despre conținutul și sensul cărora nu pot să mă pronunț momentan.
Legenda de pe revers începe în dreapta tamgalei (aproximativ la ora trei după
acele de ceasornic). Aceasta poate fi reconstituită în felul următor:
și poate
fi citită ca bătut la Akça Kerman.
Pe exemplarul prezentat în cadrul acestui articol, caracterele dispuse în centrul
câmpului din stânga sus al monedei sunt slab conservate. Cu toate acestea, consider că
reconstituirea inscripției propusă este cea mai bună.
Următoarea piesă asupra căreia vrem să atragem atenția este cea ilustrată la figura
4, unde este reprodusă imaginea unei monede preluate din baza de date electornică a
monedelor orientale zeno.ru2. Aceasta arată ca o imitație destul de grosolană a monedei
ilustrate la figura 3.

Fig. 4 - Moneda djucidă din baza de date electronică a monedelor orientale zeno.ru,
#93008. AR, 1.1 g, cca 15 mm

De asemenea, trebuie să menționez faptul că îmi mai sunt cunoscute alte câteva
exemplare ale unor astfel de monede, realizate cu diferite perechi de ștanțe. După cum se
poate observa, emisiunea monetară publicată, în ciuda cantității reduse a monedelor
cunoscute, a lăsat o amprentă puternică în numismatica regiunii nord-pontice. Ar fi logic
de presupus că tipul monetar, o dată introdus în circuitul științific de A. A. Kazarov și A. V.
Krivenco (Fig. 1) reprezintă o jumătate din valoarea piesei publicate în rândurile de mai sus
- la această concluzie ajungem comparând greutatea acestor exemplare. Însă, doar
acumularea informațiilor cu privire la caracteristicile metrologice ale monedelor aflate în
discuție va confirma sau va respinge această ipoteză.
În încheierea acestui studiu, doresc să adresez tuturor cititorilor pasionați de
numismatica djucidă rugămintea de a-mi trimite imagini ale monedelor similare (în rezoluție
bună, cu date metrologice și indicații privind locul de proveniență a pieselor) pe adresa de email zyvkharkov@gmail.com.
Traducerea articolului a fost realizată de către dr. Lilia Dergaciova
(Cabinetul Numismatic, Biblioteca Academiei Române).

2

https://www.zeno.ru/showphoto.php?photo=93008 (accesat la 19.09.2019).
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COPACII, RAMURILE ȘI FRUNZELE CLASIFICAREA EMISIUNILOR MONETARE MOLDOVENEȘTI
DIN VREMEA LUI PETRU I (cca. 1375-1392)
Ernest Oberländer-Târnoveanu 
În memoria lui Philip Grierson
(15 noiembrie 1910- 15 ianuarie 2006),
la aniversarea a 110 ani de la nașterea sa.

Abstract
So far, the main criteria used for classifying the coinage of the Moldavian prince
Peter I (cca. 1375-1392) was based on counting the number of lily flowers rendered on the
revers of the coins, in the heraldic shield. Actually, since 1977, the basic catalogue used by
coin collectors and professional scholars to study the coinage of Peter I was Romanian
coins and banknotes, edited by G. Buzdugan, O. Luchian and G. Oprescu the work of a
group of enthusiastic amateurs, but lacking of real scholarly training. The chapter
consecrated to the Moldavian coinage was edited by O. Luchian. He proposed such a
confuse system of classification of the issues of Peter I, that it was almost impossible to
assert a particular coin to a real chronological or typological group of issues or die variant.
The author proposes a new system of classification of the coinage of Peter I based
on the series of marks, rendered next to the coats of arms depicted on the reverses of the
coins. These marks consist in several sets of graphic devices: no marks (class A), pellet
above the shield (class B), crosslet above the shield (class C), heraldic lily above the shield
(class D), crescent above the shield (class E) and six rayed star above the shield (class F).
The classes A, B and D present several sub-classes based on combinations of pellets,
heraldic lilies and crescents rendered above or on the left or right sides of the shield. So far, I
was able to identify 22 combinations of such marks, which I consider to represent the
marking system used to distinguish the issues of a particular officina (representing a mint
or section of a mint in charge to strike a series of parallel or successive issues). The second
criteria used to classify the coinage of Peter I was the number of the lily flowers rendered on
the reverses. From this point of view, the coinage of Peter I could be divided in seven main
groups, and an odd group with the transposed positions of the barriers and lilies on the
heraldic shield, due to an engraving error. But unlike in the old system of classification
proposed by Luchian, in my opinion, the number of the flowers has only a general
chronological significance. The group of early issues (struck before 1383) are characterised
by the representation of more numerous lily flowers rendered in the heraldic shields (from
seven to five), meanwhile the late coinage (struck after 1385) is characterised by the use of
the designs with a reduced number of lily flowers (two or one). The issues struck during the
transitional stage between the early and late period of Peter’s I coinage present
representations including only four to three lily flowers in the heraldic shield. The third
criteria used to classify the coinage of Peter I is based on the presentation of the position of
the different heraldic devices rendered on the obverses. So far, in the current numismatic
literature are mentioned 23 variants of the obverse designs. The last criteria takes into
consideration the formulas used in the rendering of the monetary inscriptions. In spite of
the fact that the main language of the medieval Moldavian chancellery was the Slavonic, all
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the monetary inscriptions of Peter I coinage are written with Latin letters, in Latin or
German. So far are known seven types of inscriptions, of which three are retrograde.
The marking system used in Moldavia to control the monetary administration is
quite similar to that followed in the Hungarian mints used to produce the last issues of
deniers of Louis I, presenting on the revers of the coins the image of Saint Ladislaus,
holding a battle axe (dated 1373-1382). The style of the first Moldavian issues as well as the
techniques used to produce the coin dies and to strike coins were also similar to those in use
in the contemporary Hungarian mints. The author concluded that the first Moldavian mint
was established by 1378 with the technical contribution of a team of die engravers and other
experts in mint administration dispatched from Hungary. Their style indicates an Italian
origin. By 1383-1385 a second team arrived to Moldavia, from Poland and started to work
alongside the old mint masters and producing a peculiar style coinage.
During the late stage of the coinage of Peter I, cca. 1386-1392 at least three local
coin dies engravers were acting, also producing a lot of more or less clumsy issues, with a
peculiar style. One could suppose that such people was used in a series of emergency mints
established in a troubled political period to provide the ready cash needed to finance the
military activities.
Key words: Moldavia, coinage, classification, Peter I (cca. 1375-1392), silver
coin, groschen, Hungarian coinage, Polish coinage, coin marks, coin mint.

Ca și celălalt studiu al meu privind monetăria medievală moldovenească, dedicat
emisiunilor epocii lui Ștefan cel Mare (Oberländer-Târnoveanu 2003-2005 299-388),
originile acestei contribuții se află în cercetările pe care le fac, începând din anul 2000,
pentru redactarea volumului al XI-lea al seriei Medieval European Coinage, care apare sub
egida Universității din Cambridge și a Academiei Britanice. Fondatorul acestei serii și autorul
sau co-autorul unora din volumele apărute până în prezent, sau sunt în curs de editare, a fost
profesorul Philip Grierson (1910-2006). Philip Grierson a fost una dintre cele mai mari
personalități ale numismaticii și istoriografiei secolului al XX-lea, stăpânind, în egală măsură
și la cel mai înalt nivel, problemele complexe ale numismaticii occidentale, levantine și
bizantine. În acest ultim domeniu, care îmi este mai familiar (și datorită influenței
covârșitoare pe care a exercitat-o opera sa asupra evoluției mele profesionale) pot spune că a
Philip Grierson a fost unul dintre „părinții re-fondatori” ai acestei specialități. La începutul
anilor 1950, când și-a început studiile asupra monetăriei bizantine aceasta reprezenta „un loc
unde (aproape) nu se întâmpla nimic”, ca să-l parafrazez pe scriitorul Mihail Sadoveanu.
Cincizeci de ani mai târziu, Philip ne lăsa monumentala serie Catalogue of the Byzantine
Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection (din care o mare
parte a volumelor a fost scrisă de el, chiar dacă numele său nu a apărut pe pagina de gardă) și
zeci de studii și articole de importanță capitală. Grație lui, numismatica bizantină a ieșit din
secolul al XVIII-lea, unde se găsea de fapt la 1950 și a plonjat direct în secolul al XXI-lea,
fiind azi unul din domeniile cele mai avansate ale acestei științe.
Philip nu a fost doar un mare numismat, stăpânit de inegalabilului har de a descoperi
și controla detaliile esențiale și de a le reasambla, apoi, în imagini panoramice pline de viaţă,
ci și unul din cei care au transformat numismatica în ceea ce unul dintre organizatorii celui
de al XV-lea Congres Internațional de Științe Istorice, ținut la București în 1980, propunea ca
temă a unei mese rotunde: La numismatique source de l’histoire. Printre altele, grație și lui,
numismatica a ieșit, în cursul secolului trecut, din statutul ancilar de știință auxiliară a istoriei
mărunte și a devenit o sursă esențială de reconstituire a marii istorii economice, sociale,
politice și culturale a umanității din Antichitate până în pragul epocii moderne. Fiind un
mare numismat, Philip Grierson a fost și un mare istoric al acestui secol.
Lucrul la volumul Hungary and the Balkans m-a obligat nu numai să citesc tot ce
s-a scris despre monetăria moldovenească în decurs de circa două secole, să adun un imens
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material numismatic edit și inedit, dar și să încerc să înțeleg mecanismele intime, legale,
administrative și tehnice, care au reglementat procesul de batere a monedelor în acest
principat, situat, în Evul Mediu, la „fruntariile răsăritene ale Europei”.
Un alt moment important care a grăbit procesul de reanalizare a criteriilor pentru
clasificarea emisiunilor monetare ale lui Petru I l-a constituit prelucrarea științifică a
tezaurului de la Buruienești (com. Doljești, jud. Neamț) (pentru date preliminare despre
această descoperire vezi Petrișor 1986 171-191), pe care Banca Națională a României l-a
încredințat spre studiu Muzeului Național de Istorie a României la mijlocul anilor 2000
(mai exact 2006-2007), în vederea pregătirii clasării sale, conform prevederilor Legii nr.
182/2000. Tezaurul era foarte mare (conținea 1751 monede și 29 lingouri de argint),
timpul alocat studierii descoperirii era limitat, iar echipa cu care am lucrat era alcătuită mai
ales din studenți ai Facultății de Istorie din București sau personal proaspăt angajat, lipsiți
de experiență în domeniul numismaticii moldovenești, cum erau cazurile lui Andrei
Gândilă, Andrei Alexiu și al lui Tudor Martin (dintre colegii angajați atunci la Cabinetul
Numismatic, doar Katiușa Pârvan a fost, parțial, implicată în prelucrarea monedelor). De
aceea, am pregătit un „ghid” intitulat Classification of the Moldavian coinage struck under
Peter I (cca 1375-1391), destinat să permită identificarea vizuală rapidă a elementelor
esențiale necesare clasificării emisiunilor lui Petru I (Fig. 1). Fiind o lucrare elaborată în
cadrul procesului pentru pregătirea volumului al XI-lea al seriei Medieval European
Coinage, aceasta a fost redactată direct în limba engleză. Lucrarea a cunoscut un
permanent proces de perfecționare, în așa fel încât, ceea ce va vedea acum lumina tiparului
reprezintă cea de-a treia versiune a sa1.
De fapt, o astfel de operațiune de regândire a criteriilor, care să ducă la o corectă
clasificare a emisiunilor monetare ale principelui Petru I, era necesară de mai multă vreme
deoarece, încă din anii 1980, am constatat că sistemul propus de Octavian Luchian în 1968
(Luchian 1968 413-422) și reluat și „perfecționat” de el cu ocazia redactării capitolului
dedicat începuturilor monetăriei Moldovei din volumul Monede și bancnote românești
(MBR 43-57) și urmat de atunci și de alți cercetători, era complet nefuncțional (vezi și alte
observații critice privind carențele generale ale lucrării lui O. Luchian în OberländerTârnoveanu 2012 27-76). Dintre numismații care au preluat sistemul de clasificare al lui O.
Luchian, îi amintim pe: Constanța Știrbu (Știrbu 1980 77-86; Știrbu 1981-1982 315-349),
Paraschiva Stancu (Știrbu, Stancu 1973-1975 143-166), Traian Bița, Elena Petrișor, P. P.
Byrnja și N. D. Russev, Katiușa Pârvan, V. M. Butnariu, Al. Pânzar, Lilia Dergaciova și G. S.
Boguslavskij (Bița 1976-1980 171-191; Petrișor 1986 171-191; Catrina 1990 151-159; Pârvan
1997 204-240; Pârvan 1999-2001 357-383; Pârvan 2002a 189-195; Pârvan 2002b 197-209;
Pârvan 2003 431-446; Pârvan 2008 357-377; Pârvan, Constantinescu 2000-2001 627-657;
Pârvan, Constantinescu 2003-2005 225-286; Pârvan, Constantinescu 2006-2007 375-422;
Byrnja, Russev 1999 183-184; Pârvan, Constantinescu 2010 137-188; Alexandru Pânzar
http://monederomanesti. cimec.ro/pm.htm (vizitat la 10.05.2008); Dergačeva 2006 384386; Butnariu 2001a 51; Butnariu 2001b 52-53; Dergaciova 2008a 409-414; Dergaciova
2008b 208-217; Dergaciova 2008-2009 144-152; Dergaciova 2010 180-187; Dergaciova
2012a 151-161; Dergaciova 2012b 260-265; Dergaciova 2014 218-224; Dergaciova, BojkoGagarin 2010 235-249; Aleksenko, Dergačeva, Cenkov 2015 347-353; Boguslavskij,
Dergačeva 2010 73-91; Boguslavskij, Dergačeva 2014 131-151).
Chiar și în urma unei simple treceri în revistă critică a criteriilor de „clasificare” a
monedelor lui Petru I expuse de O. Luchian în Monede și bancnote românești (MBR 43Unii membri ai echipei au preluat o parte dintre ideiile cuprinse în manuscrisul lucrării
Clasification of the Moldavian coinage struck under Peter I (cca 1375-1391), fără a indica și
sursa lor de inspirație, vezi Pârvan Constantinescu 2010 139-141, privind „mărcile de monetărie”
sau „mărcile de emisiune”.
1
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44) se putea constata că acestea nu duceau, de fapt, nicăieri. Ele aveau drept element de
bază al clasificării numărul de flori de crin, reprezentate pe reversul monedelor, în câmpul
al doilea al scutului heraldic2, număr asociat cu multe alte detalii, dintre care doar unele
permiteau definirea clară a variantelor și sub-variantelor emisiunilor, restul ținând, mai
degrabă, de conturarea unor variante sau sub-variante de ștanță, rezultate din diferențele
de calificare personală a realizatorilor ștanțelor, interacțiunea aleatorie dintre ștanțe și
flanul monedei în cursul procesului de batere, gradul de uzură datorat circulației și de
conservare a pieselor sau chiar din acuratețea vizuală și… fantezia celor care au descris o
emisiune a lui Petru I în secolele XIX-XX.
Determinarea elementelor pe care se baza clasificarea groșilor lui Petru I de către
O. Luchian în MBR era, adesea, una extrem de subiectivă, în fapt, imposibil de cuantificat,
vezi de exemplu: „floare de crin degenerată”, „stea lungă”, „stea lată” sau așa-zisă „semilună
ca un covrig”, iar definirea/descrierea altora este pur și simplu fantezistă, cum ar fi
presupusul „trident”, „buzdugan”, „iris” sau „crenguța cu două bobițe”, care ar fi fost
prezente alături de capul de bour heraldic pe aversul unor piese.
Încercând să urmez criteriile de clasificare propuse în MBR, m-a încercat, adesea,
sentimentul că sunt o persoană care trebuia să identifice copacii dintr-o pădure și ramurile
lor, dar, în ciuda tuturor strădaniilor, nu reușea să vadă decât frunze disparate și acelea fără
un contur foarte precis. Acest sentiment a fost atât de pregnant timp de mai multe decenii,
încât, în momentul când m-am decis să scriu un studiu despre clasificarea emisiunilor
monetare ale lui Petru I, mi-a inspirat și titlul acestei contribuții.
Analizând tehnicile de producere a ștanțelor monetare folosite în monetăria
moldovenească în vremea lui Petru I și a primilor săi urmași, precum și evoluția lor stilistică,
m-am convins că numărul de flori de crin stilizate reprezentate în scutul heraldic de pe
reversul monedelor nu era, nici pe departe, un criteriu esențial de clasificare atât de fiabil pe
cât credeau O. Luchian și cei care-i împărtășeau opiniile.
Pentru a înțelege sursa problemei care face ca numărul de flori de crin să nu
poată fi folosit ca un criteriu decisiv pentru clasificarea emisiunilor lui Petru I, trebuie să
ne întoarcem la tehnologiile implicate în producerea ștanțelor folosite pentru baterea
monedelor lui Petru I. Reprezentarea scutului heraldic era realizată prin gravare directă,
cu dăltița, pe capul aplatizat al barei de fier care urma să fie transformată în ștanța
monetară3. În schimb, florile de crin stilizate din scut erau imprimate cu ajutorul unor
poansoane. Aceasta era o operațiune complicată și imprecisă, având în vedere faptul că
meșterul monetar avea la dispoziție doar un spațiu foarte limitat pentru a imprima florile
de crin (o suprafață de maximum 0.75 cm3), practic, el lucra în „orb” și în plus, trebuia să
se ferească să se accidenteze chiar el, deoarece aplica minusculele poansoane pe o bară
metalică încălzită la roșu sau aproape, pentru ca imaginea să se poată imprima bine.
În aceste condiții, nu este de mirare că nu se reușea întotdeauna imprimarea
perfectă a celor șapte flori de crin, câte avea versiunea de bază a blazonului Moldovei în
primii ani când a început baterea monedei de către Petru I, în spațiul limitat destinat lor, ci
doar șase, sau chiar cinci, pe monede care poartă pe revers, deasupra, în stânga sau în
dreapta scutului, aceleași simboluri grafice și au aceleași stil. (vezi și observațiile lui Bița
1976-1980 311). Nu rareori, florile de crin heraldice au fost imprimate unele peste altele,
Nu am găsit suficient de convingătoare propunerile Katiușei Pârvan, lui Bogdan Constantinescu și
Liliei Dergaciova, care au identificat ca fiind aversul emisiunilor moldovenești din vremea lui Petru I
acea parte pe care este figurat scutul heraldic, vezi Pârvan, Constantinescu 2010 142; Dergačeva 2019
108-122. Din acest motiv, în descrierile pe care le voi face, fața monedei pe care figurează capul de bour
heraldic va fi numită în continuare avers, iar cea cu scutul - revers.
3 Cea mai elocventă dovadă în acest sens este oferită de o monedă publicată pe site-ul http://mo
nederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g5f_008.htm (piesa MA5a0007) pe reversul căreia, în câmpul
din stânga se păstrează urmele lăsate de daltă, în patru încercări eșuate de a trasa latura scutului.
2
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peste fascii, marginea scutului, sau chiar în afara acestuia (vezi Pârvan, Constantinescu
2010 pl. nr. 1 nr. 2; nr. 2 nr. 18-20; pl. nr. 3 nr. 25 și 28, pl. nr. 4 nr. 39). În tezaurul de la
Buruienești se găsesc numeroase exemplare pe care, în partea dreaptă a scutului, se
întâlnesc spații goale, unde ar fi trebuit să se imprime imaginea florii de crin stilizate, dar
meșterii au omis să facă acest lucru. În aceste cazuri, deși monedele sunt bine conservate,
putem doar ghici care a fost intenția gravorului, deoarece numărul real de flori de crin este
mai mic decât cel schițat.
Consider că, în realitate, numărul florilor de crin heraldice pare să aibă, mai degrabă,
o semnificație cronologică și stilistică. Această afirmație se bazează pe observația că tezaurele
timpurii, a căror îngropare este databilă înainte de 1385/1386 conțin monede cu
reprezentarea unui număr mai mare de flori de crin în scut (între șapte și cinci), pe când în
tezaurele târzii, îngropate după 1392, domină emisiunile cu un număr mai mic de flori de
crin (între trei și o floare de crin)4.
Considerăm că, prin dimensiunile lor foarte reduse, relativa obscuritate și dispunerea
lor într-o poziție secundară, numărul florilor de crin din scutul de pe revers era departe de a fi
un criteriu care să permită unui utilizator din ultimul sfert al secolului al XIV-lea să identifice
monetăria sau officina din care provenea o monedă anume, cine era responsabilul care a
supervizat emiterea ei și a eventualelor indicii metrologice caracteristice acesteia (standard
de greutate și de titlu).
Încercând să identific o anumită monedă a lui Petru I urmând toate „criteriile” enumerate în MBR, am constatat că piese având ca marcaje medievale simboluri vizuale identice (de
exemplu o globulă/perlă, floare de crin stilizată, cruce etc. deasupra scutului) erau catalogate ca
făcând parte din grupe sau sub-grupe complet diferite.
Inițial, nu mi-a fost clar unde era greșeala primară, care a viciat toată construcția
ulterioară a clasificării propuse de O. Luchian. Pentru a vedea unde era eroarea de principiu,
„am demontat” edificiul construit de O. Luchian până la ultima cărămidă și l-am asamblat
din nou, după metodele pe care le-am preluat de la numismații specializați în numismatica
bizantină târzie: Philip Grierson, Michael D. Metcalf, Michael F. Hendy și Cécile Morrisson,
ca și cele ale reprezentanților școlii numismatice vieneze: Karl Pink, Robert Göbl și Wolfgang
R. O. Hahn.
Foarte utile au fost și informațiile pe care le-am aflat despre tehnologiile financiare
ale mânuitorilor medievali ai banului, din diverse Pratiche della mercatura din secolele
XIII-XVI, ca și din lucrările și discuțiile pe care le-am avut cu profesorul Peter Spufford, de
la Cambridge, ca și cu dr. Marc Bompaire, de la Paris, și dr. Lucia Travaini, de la Roma.
Bazat pe aceste date, am încercat „să refac” mecanismele care asigurau funcționarea
sistemului monetar moldovenesc din vremea lui Petru I. Am pus în centrul noului proiect de
model de clasificare un element, aparent, foarte simplu, criteriile vizuale (simbolurile grafice)
pe care le foloseau pentru marcarea și recunoașterea emisiunilor „profesioniștii medievali ai
banului” – operatorii monetăriilor, agenții fiscului, zarafii și bancherii, precum și negustorii,
dar fără îndoială, și segmente destul de largi ale publicului acelor vremuri, care veneau în
contact cu moneda. Este vorba despre așa-numitele mărci „secrete” de monetărie sau officina,
precum și de emisiune, adevăratele „chei” cu ajutorul cărora omul medieval se descurca într-un
domeniu atât de complicat și plin de riscuri economice. Citite rapid și ușor, ele răspundeau la
întrebările sale pragmatice esențiale:„cine”, „unde”, „când” și „cât”? – adică: cine, unde și când
a bătut moneda, deci este responsabil de respectarea standardelor legale în uz, și cât valorează o

Până în prezent rezultatul analizelor efectuate asupra emisiunilor de groși de la Petru I nu confirmă
nici ipoteza că numărul de flori de crin ar fi putut juca și rolul de „semne secrete” care să semnaleze
modificările conținutului în metal prețios, așa cum se pare că era cazul pe emisiunile de aur maghiare
din vremea domniei lui Ludovic I (1342-1382) (Tóth 2003-2005 199-205).
4
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anume monedă individuală, comparativ cu alte emisiuni aparținând aceluiași nominal, bătută
în numele aceluiași suveran sau de același atelier.
Analizând evoluția monetăriei medievale moldovenești din secolele XIV-XV într-un
context geografic mai larg, constatăm că aceasta era o parte a fenomenului monetar din Europa
Centrală a epocii, el însuși fiind o variantă regională a monetăriei occidentale. Acest fapt este
atestat de folosirea unor tehnici comune pentru producerea ștanțelor monetare cu ajutorul
unor poansoane. Aceste poansoane erau utilizate atât pentru redarea individuală a literelor care
alcătuiau legendele monetare, cât și pentru reprezentarea unor elemente figurative heraldice
sau a marcajelor de autentificare și control ale emisiunilor amplasate disimulat în cadrul
legendelor sau în jurul emblemelor heraldice. Poansoane separate erau folosite pentru
imprimarea capetelor de bour heraldice, a urechilor, a ochilor și nărilor acestora, a semilunilor,
a florilor de crin heraldice, a crucilor, stelelor, în compunerea rozetelor, a simbolurilor
amplasate deasupra și pe laturile scuturilor heraldice.
Cercetând cu atenție monedele, constatăm nu numai capacitatea meșterilor monetari
utilizați în monetăria/monetăriile moldovenești din vremea domniei lui Petru I de a produce
poansoane de o calitate excepțională, extrem de îngrijite din punct de vedere artistic, de
dimensiuni foarte mici, dar și o mare ingeniozitate în improvizarea unor reprezentări
complexe, folosind un număr limitat de poansoane. De exemplu, aceleași poansoane cu capete
circulare, care lăsau o amprentă globulară, erau folosite pentru redarea rozetelor punctiforme
care flancau capetele de bour, a nărilor și ochilor, precum și ca elemente de marcare a ștanțelor
disimulate în cadrul legendelor de avers și revers sau, în unele cazuri, a mărcilor de atelier sau
emisiune amplasate deasupra sau pe laturile scutului heraldic. Aceleași poansoane, redând flori
de crin stilizate, erau folosite pentru redarea acestora pe scuturile heraldice, dar și ca element
de marcare a ștanțelor disimulate în legendele de avers și revers sau ca marcaje de atelier sau
emisiune amplasate deasupra sau pe laturile scuturilor heraldice de pe revers. La fel s-a
procedat și în cazul semilunilor care apar ca mobile heraldice pe reversul unor emisiuni, dar au
fost folosite și ca parte a legendelor și a marcajelor de atelier sau emisiune (vezi și unele
observații, doar parțial corecte, despre procesul de pregătire al ștanțelor monedelor lui Petru I
la Dergaciova 2015-2016 261-268). Această ingeniozitate le permitea meșterilor monetari
crearea, cu un minimum de dispozitive auxiliare scumpe, unor ștanțe complexe, dificil de
realizat de către un personal cu un grad de calificare limitat.
Studiul emisiunilor monetare moldovenești din timpul domniei lui Petru I pune în
evidență și alte elemente de origine occidentală sau central-europeană, folosite în practica
controlului administrativ al emiterii monedelor, cum ar fi, de exemplu: sistemul de marcare a
producției atelierelor sau officinelor, ca și acela al controlului emisiunilor succesive și al
ștanțelor cu ajutorul unor „semne secrete”. Așa cum am arătat deja, aceste marcaje constau
în simboluri grafice amplasate pe revers, deasupra și/sau pe laturile scutului heraldic, sub
forma unor aparente mobile heraldice, asociate cu capul de bour de pe revers, precum și ca
așa-zise „elemente decorative”, inserate în cadrul inscripțiilor monetare de pe avers și revers.
Cum monetăria moldovenească în vremea lui Petru I era la început, iar cea mai mare
parte dintre produsele ei ne apar de o calitate tehnică și artistică extrem de ridicată, se pune
întrebarea firească de unde au fost preluate atât tehnologiile foarte sofisticate de batere a
monedei, cât și sistemul de reglementări administrative care guverna această activitate
extrem de specializată, care nu avea nici o tradiție în teritoriile românești situate la Est de
Carpați, constituite foarte recent într-o entitate statală. Sub Petru I se desfășura abia un
proces incipient de punere a bazelor sau de construcție a instituțiilor statale, fapt care
contrastează cu modul sofisticat în care ne apare funcționarea sistemului monetar.
În lipsa unor documente de arhivă ale administrației monetăriei/monetăriilor sau ale
vistieriei medievale moldovenești, care au fost distruse în totalitate, ca și a unor referințe de
epocă păstrate în eventuale manuale de tipul „Pratica della mercatura” sau a unor registre
contabile de socoteli private sau publice precum cele din spațiul local, polonez, maghiar sau
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genovez, singurele informații viabile pe care le putem obține derivă din analiza complexă a
monedelor, care au conservat încriptate elementele esențiale ale sistemului administrativ
care reglementa producția și controlul emisiunilor monetare.
Cu excepția principatului lituanian al Podoliei, condus de dinastia Koriatovič,
(Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2006-2007 271-280) și a Lituaniei propriu-zise (Kiersnowski
1984/2008 268-321; Remecas 2003 24-51), toți ceilalți vecini ai Moldovei emiteau monedă la
sfârșitul anilor 1370 și începutul anilor 1380, când cred că a început să funcționeze monetăria
acestui stat. Dintre aceștia, Ungaria și Polonia băteau monede încă de la sfârșitul secolului al Xlea sau începutul secolului al XI-lea (vezi Huszár 1979 passim și Gumowski 1960 passim),
Hoarda de Aur, de la mijlocul secolului al XIII-lea (Ağat 176 passim), Rusia Roșie (Halici) de cel
puțin un deceniu și jumătate (Paszkiewicz 2008 332-333; Križanivs’kij 2007 45-73), iar Țara
Românească, tot de circa un deceniu și jumătate (Iliescu 1972 83-89).
Dintre aceștia, Hoarda de Aur iese din discuție ca o posibilă sursă a modelului pentru
sistemul monetar moldovenesc, deoarece atât tehnologia de producție a ștanțelor (bazată pe
gravarea directă a acestora), cât și sistemul de control al producției monetare erau de tradiție
islamică, venite mai ales din lumea selgiucidă anatoliană și central-asiatică.
Cu toate că fiecare în parte prezenta elemente specifice, monetăriile celorlalți vecini ai
Moldovei erau toate de tradiție occidentală, respectiv central-europeană. În ciuda acestui
fapt, sistemul de mărci secrete de emisiune folosit în monetăriile din Polonia și Rusia Roșie
era diferit de cel ce apare pe monedele moldovenești din vremea lui Petru I. Totuși,
standardele metrologice, pentru baterea groșilor „rusești”, în uz în monetăria Rusiei Roșii în
vremea contemporanilor lui Petru I, Vladislav de Oppeln (1372-1378), Ludovic I (1379-1382)
și Vladislav al II-lea Jagello (1387-1399) au influențat, în mod evident, etaloanele de greutate
utilizate pentru baterea primelor emisiuni monetare moldovenești (Docan 1907-1908 119;
Moisil 1915c 18; Țabrea 1944 263-276; Iliescu 1964 85; Iliescu 1970 25; Iliescu 1997 76).
Cazul Țării Românești este, oarecum, deosebit. Sistemul „tradițional” de mărci de
control al emisiunilor monetare era diferit de cel moldovenesc, el constând din utilizarea
unor sigle amplasate în scutul heraldic de pe avers sau în câmpul monetar de pe revers. În
vremea contemporanilor lui Petru I de pe tronul muntean – Vladislav I Vlaicu (1364- cca.
1377) și Radu I (cca. 1377-1383), se constată introducerea unui sistem nou de marcaj al
emisiunilor, similar sau destul de apropiat de cel folosit în monetăria moldovenească,
constând din utilizarea unor simboluri grafice (flori de crin stilizate sau globule/perle),
dispuse deasupra sau alături de scutul heraldic de pe reversul monedelor (vezi MBR nr. 1820, pentru emisiuni de la sfârșitul domniei lui Vladislav I Vlaicu, MBR nr. 33-36, pentru
emisiunile domniei asociate a lui Vladislav I Vlaicu și Radu I și MBR nr. 47-50, 64, 66, 6869, pentru emisiunile lui Radu I).
După o cercetare efectuată sistematic în cursul ultimelor două decenii asupra
sistemului de marcare al primelor emisiuni monetare moldovenești, am ajuns la concluzia
că acestea prezintă similitudini frapante cu cel utilizat în monetăria maghiară, în cursul
baterii dinarilor regelui Ludovic I de Anjou (1342-1382), care au pe revers reprezentarea
Sfântului Ladislau. Acest tip de dinari a fost pus în circulație în cele două decenii care au
premers sfârșitul domniei sale. Este vorba de tipurile monetare CNH II nr. 94 A-E, 95 A și
nr. 96, cărora le corespund tipurile Huszár 1979 nr. 542 a-c, nr. 543 și 543 a și nr. 544,
respectiv Pohl 1982 nr. 79 1-3, 4a-g, 5-21, nr. 80, nr. 81.1-2, nr. 82, nr. 83.1-6, nr. 84 și 86.12, din cataloagele de referință mai recente5.
Baterea acestui tip de denari a fost continuată, scurtă vreme și în primele luni ale
domniei reginei Maria (1382-1395), după moartea la 10 septembrie 1382 a lui Ludovic I,
Am exclus din acest grup emisiunile de tip CNH II 94 E, deoarece acestea sunt falsuri de epocă și pe
cele de tip 95 B, care sunt falsuri moderne, vezi Huszár 1979 59 și Tóth 2003b 4-5 și notele nr. 1-2.
5
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emisiunea fiind ilustrată de CNH II nr. 113, Huszár 1979 nr. 566 și Pohl 1982 nr. 111.
(pentru existența unor trăsături comune între emisiunile monetare maghiare din vremea
ultimilor regi angevini sau din dinastii diverse și cele ale lui Petru I, vezi și Biță 1976-1980
312 și Pârvan 1997 209 și 237, nota nr. 8, cu referințe la monedele reginei Maria sau ale
celor de la Sigismund I).
Bazat pe o analiză detaliată a surfrapărilor, structurii și datării tezaurelor care
conțin asemenea emisiuni, precum și a elementelor stilistice și a mărcilor de control ale
baterii acestora (mărcile de monetărie), Csaba Tóth demonstrează, de o manieră extrem de
clară, că denarii cu reprezentarea Sfântului Ladislau pe revers reprezintă, de fapt, ultima
emisiune din acest nominal a regelui Ludovic I de Anjou și prima a reginei Maria (13821395). Practic, pe această cale, Csaba Tóth desființează ideea, devenită axiomă, a lui L.
Huszár și A. Pohl, care considerau că ultima emisiune de denari și oboli ai lui Ludovic I era
reprezentată de monedele „cu cap de sarazin” (CNH II nr. 89 A-91, Huszár 1979 nr. 547552și Pohl 1982 nr. 89-91) și implicit datarea acestora între anii 1373-1382. Tóth dovedește
că denarii cu reprezentarea Sfântului Ladislau au fost emiși vreme de peste două decenii,
de la sfârșitul anilor 1360 până la sfârșitul lui 1382, într-o vreme când administrarea
financiară și a producției monetare a Regatului Ungariei era dominată de figurile fraților
Giacomo (Jacobus) și Giovanni (Johannes) Saraceno (Saracenus), originari din Padova
(Tóth 2003a 5-12, Tóth 2003b 1-5, Tóth 2003c 1-8).
În ciuda numărului mare de mărci prezente pe reversul acestor monede, descrise și
inventariate în detaliu de către Pohl 1982, ca și a faptului că legenda de avers se prezintă în
două variante: a) ä•LODOVIcI•R•VngÀRIe (CNH II 96) și b) +LODOVIcI•R•VngÀRIeI
(CNH II nr. 94 A-D și 95 A), ele pot fi grupate în cinci mari variante de avers:
a) Nicio marcă deasupra sau în partea stângă sau dreaptă a scutului (CNH II nr. 96,
Huszár 1979 nr. 544, Pohl 1982 nr. 86.1-2) (redată convențional ca - I - I -).
b) Câte o floare de crin stilizată † deasupra și în partea stângă și dreaptă a
scutului (CNH II nr. 94 A și 95 A, Huszár 1979 nr. 542 și 543, Pohl 1982 nr.
79.1-21 și 83.1-6) (redată convențional ca † I † I †) (Fig. 2).
c) O stea  deasupra scutului și câte o floare de crin stilizată † în partea stângă
și dreaptă a scutului (CNH II nr. 94 B, Huszár 1979 nr. 542 a, Pohl 1982 nr.
80) (redată convențional ca † I  I †).
d) Câte o rozetă deasupra și în partea stângă și dreaptă a scutului (CNH II nr. 94
C, Huszár 1979 nr. 542 b, Pohl 1982 nr. 81) (redată convențional ca I I ).
e) O coroană … cu fleuroane criniforme deasupra scutului și câte o floare de crin
stilizată † în partea stângă și dreaptă a scutului (CNH II nr. 94 D, Huszár 1979
nr. 542 c, Pohl 1982 nr. 82) (redată convențional ca † I … I †).
După părerea mea, emisiunea cu legenda de avers ä(oneta)•LODOVIcI•R•VngÀRIe
(CNH II 96) este cea mai veche din serie și ea se leagă de formularul tradițional din
monetăria maghiară, utilizat în mod predominant nu numai în prima parte a domniei lui
Ludovic I de Anjou, dar și în vremea tatălui său – Carol Robert de Anjou.
Conform părerii lui Csaba Tóth, la care ader și eu pe deplin, aceste reprezentări,
combinate cu monogramele și celelalte simboluri grafice de pe reversul dinarilor lui Ludovic I
pe care apare portretul Sfântului Ladislau erau marcaje legate de controlul producției
monetare, altfel zis, reprezentau mărci de monetărie și de emisiune individuale ale persoanelor
însărcinate cu baterea monedei (arendași temporari ai monetăriilor) (Tóth 2003c 4).
Pentru cunoscătorii monetăriei moldovenești din vremea lui Petru I este evident
faptul că cea mai mare parte a acestor simboluri grafice redate singure sau în combinații
variabile, apar și pe toate emisiunile acestui principe, fie că este vorba de cele privind
nominalul groșilor sau al fracțiunilor lor, așa-zisele jumătăți de groși.
Până în prezent am reușit să identific 22 de combinații certe de reprezentări grafice
care apar redate pe reversul emisiunilor lui Petru I, fiind plasate deasupra scutului heraldic
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și/sau în câmpul stâng și/sau în câmpul drept. Ele se grupează în mai multe clase, în funcție
de simbolul grafic care figurează deasupra scutului:
a) nicio marcă deasupra scutului (vezi Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 2, nr.
19-20; pl. 3, nr. 21-30; pl. 4, nr. 31-36, 38-40; pl. 5, nr. 41-46, 49-50; pl. 6, nr. 5160; pl. 7, nr. 61-68);
b) marca • deasupra scutului (vezi Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 2, nr. 17);
c) marca + deasupra scutului (vezi Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 2, nr. 13-14);
d) marca † deasupra scutului (vezi Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 2, nr. 13, 1516; pl. 4, nr. 37; pl. 5, nr. 47-48);
e) marca  deasupra scutului (Inedit Tezaurul de la Buruienești inv. 1370);
f) marca  deasupra scutului (Ştirbu, Stancu 1973-1975 155 nr. 21).
Am ales simbolul reprezentat deasupra scutului ca element definitoriu al marcajului
medieval pentru că acesta era plasat în poziția cea mai vizibilă, „de onoare”, fiind cel mai ușor
de reperat de către funcționarii statului sau persoanele particulare care foloseau moneda.
După părerea mea, aceste semne reprezentau partea esențială a marcajelor secrete utilizate
în sistemul administrativ de control al emiterii monedei în Moldova vremii lui Petru I,
permițând identificarea rapidă a producției fiecărei officine (monetării, dacă activau în
paralel mai multe sau secțiuni din cadrul aceluiași atelier, care activau în paralel sau
succesiv), precum și a responsabilului pentru activitatea acestora (respectiv, a arendașului
monetăriei) (vezi discuția la Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2006-2007 278).
La rândul lor, există mai multe sub-clase marcate cu combinații de diferite simboluri
grafice, plasate în câmpul din stânga și dreapta scutului. Cele mai multe (cele de la punctele
b, d-e) apar și intercalate în legendele de pe aversul și reversul monedelor lui Petru I.
Dau în continuare descrierea acestor mărci:
Clasa (officina) A
1. Nicio marcă deasupra, în stânga sau dreapta scutului (redat convențional
– I – I –)
Sub-clasa (officina) A1
2. Nicio marcă deasupra scutului / • în câmpul stâng, • în câmpul drept (• I – I •)
Sub-clasa (officina) A2
3. Nicio marcă deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng,
drept (– I – I :)

: în câmpul

Clasa (officina) B
4. • deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, nicio marcă în câmpul
drept (– I • I –)
Sub-clasa (officina) B1
5. • deasupra scutului / • în câmpul stâng, • în câmpul drept (• I • I •)
Sub-clasa (officina) B2
6. • deasupra scutului / : în câmpul stâng, • în câmpul drept (: I • I •)
Sub-clasa (officina) B3
7. • deasupra scutului / † în câmpul stâng, -? în câmpul drept († I • I -?)
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Clasa (officina) C
8. + deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, nicio marcă în câmpul
drept (– I + I –)
Clasa (officina) D
9. † deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, nicio marcă în
câmpul drept (– I † I –)
Sub-clasa (officina) D1
10. † deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, † în câmpul drept (– I
† I †)
Sub-clasa (officina) D2
11. † deasupra scutului / † în câmpul stâng, nicio marcă în câmpul drept (†
I † I –)
Sub-clasa (officina) D3
12. † deasupra scutului / † în câmpul stâng, † în câmpul drept († I † I †)
Sub-clasa (officina) D4
13. † deasupra scutului / † în câmpul stâng, în câmpul drept († I † I )
Sub-clasa (officina) D5
14. †deasupra scutului / ††† în câmpul stâng, nicio marcă în câmpul drept
( I † I –)
Sub-clasa (officina) D6
15.

deasupra scutului / † în câmpul stâng, nicio marcă în câmpul drept (†
I I –)
Sub-clasa (officina) D7

16. † deasupra scutului /

în câmpul stâng,

în câmpul drept ( I † I )

Sub-clasa (officina) D8
17. † deasupra scutului /  în câmpul stâng, † în câmpul drept. ( I † I †)
Sub-clasa (officina) D9
18. † deasupra scutului /  în câmpul stâng,

în câmpul drept ( I † I )

Sub-clasa (officina) D10
19. † deasupra scutului /

în câmpul stâng,

în câmpul drept ( I † I )

Clasa (officina) D11
20. † deasupra scutului /  în câmpul stâng,
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Clasa (officina) E
21.  deasupra scutului / † în câmpul stâng, † în câmpul drept († I  I †)
Clasa (officina) F
22.  deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, nicio marcă în
câmpul drept (– I  I –)
Pe lângă aceste clase și sub-clase ale emisiunilor lui Petru I descrise mai jos, cu
prilejul prelucrării tezaurului de la Buruienești am putut cerceta o serie de monede, din
păcate nu foarte bine conservate, care poartă posibile noi seturi diferite de mărci de officină,
diferite de cele deja descrise în literatura mai veche sau identificate cu prilejul prelucrării
științifice a tezaurului de la Buruienești. Toate par să facă parte din clasa generică D. Până la
confirmarea lor de eventuale exemplare bine conservate semnalez posibila lor existență:
1. † deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng, • în câmpul drept (– I † I •)
2. † deasupra scutului / nicio marcă în câmpul stâng,  în câmpul drept (– I † I )
După expunerea elementelor pentru identificarea marilor clase și sub-clase ale
emisiunilor, utilizând aceleași criterii de identificare a acestora ca și cele folosite de funcționarii
contemporani din secolul al XIV-lea însărcinați cu controlul producției monetare moldovenești în vremea lui Petru I, vom trece la prezentarea criteriilor secundare care permit definirea
familiilor de ștanțe monetare și a variantelor și sub-variantelor acestora. În acest sens, vom
prezenta variațiile mobilelor heraldice prezente pe aversul și reversul monedelor, care permit
definirea marilor familii de ștanțe, precum și a variantelor și sub-variantelor acestora.
Voi începe cu analiza diferențierilor mobilelor heraldice reprezentate în scutul
reprezentat pe reversul emisiunilor moldovenești, respectiv numărului și amplasarea fasciilor
și a numărului de flori de crin.
Din punctul de vedere al mobilelor heraldice dispuse în scutul de pe revers, monedele
lui Petru I pot fi clasificate în opt mari grupuri, după cum urmează:
Grupul I
Grupul II
Grupul III
Grupul IV
Grupul V
Grupul VI
Grupul VII
Grupul VIII

Trei fascii / / 7 flori de crin
Trei fascii / / 6 flori de crin
Trei fascii / / 5 flori de crin
Trei fascii / / 4 flori de crin
Trei fascii / / 3 flori de crin
Trei fascii / / 2 flori de crin
Trei fascii / / 1 floare de crin
Flori de crin (număr variabil) / / Trei fascii (poziția
celor două câmpuri este inversată)

Cel de-al treilea criteriu utilizat pentru clasificarea emisiunilor moldovenești din timpul
domniei lui Petru I este acela al variației mobilelor heraldice reprezentate pe aversul monedelor
acestuia.
Până în prezent am reușit să definim 23 de variante ale reprezentărilor de avers. Dăm
în continuare lista acestora, așa cum am găsit-o în descrierile din literatura de specialitate mai
veche, sau cum le-am identificat, cu ocazia cercetărilor întreprinse în colecțiile numismatice:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

α
α1
α2
α3
α4
α5
α6
β
β1
β2
β3
β4
β5
β6
γ
γ1
γ2
δ
ε
ς
ς1
ζ
ζ1

Capul de bour între  Capul de bour între  Capul de bour între  - 
Capul de bour între  - †
Capul de bour, fără urechi, între  Capul de bour între  Capul de bour între - †
Capul de bour între - 
Capul de bour între - 
Capul de bour între  - 
Capul de bour între † - 
Capul de bour între † - 
Capul de bour între - 
Capul de bour între
-
Capul de bour cu lujer de floare de crin în bot  - 
Capul de bour cu lujer de floare de crin crin în bot  Capul de bour cu lujer de floare de crin crin în bot  Capul de bour cu lujer de floare de crin crin în bot  - 
Cap de bour fără mobile heraldice
între coarnele bourului
între coarnele bourului
 între coarnele bourului
 între coarnele bourului

Având în vedere marea variabilitate a descrierilor mobilierului heraldic pe care
o întâlnim în lucrările autorilor anteriori, care, cel mai adesea, nu poate fi verificată din
lipsa unei ilustrații sau a calității proaste a acesteia, nu excludem faptul că, în realitate,
numărul variantelor de reprezentări de revers să fie mai redus.
Ultimul element de care am ținut seama în stabilirea criteriilor de clasificare a
monedelor lui Petru I îl reprezintă formularul legendelor (asupra acestui subiect vezi Iliescu
1966 201-212, Petrișor 1986 178 nr. 4-5; Pârvan 1997 212-217). Ele pot fi grupate în șapte
mari categorii, după cum urmează:
1.

L1

2.

L2

3.

L3

4.

LG

5.

R1

6.

R2

În limba latină + ä PeTRVS WOIWD / + äOLDÀVIe3SIS sau
variante (Pauzele din legendele prezentate de mine sunt convenționale,
pentru a permite individualizarea rapidă de către cititor a formularului
utilizat în epocă).
În limba latină + SIä PeTRI WOIWOD / + SI äOLDÀVIenSIS sau
variante.
În limba latină + SI PeTRI WOIWOD / + SI äOLDÀVIenSIS sau
variante.
Av. în limba latină / Rv. în limba germană + SI PeTRI
VOIVOD / + äOLDeRLÀnt sau variante.
Legendă de av. retrogradă în limba latină + IOVIOVIRTePäIS
sau variante.
Legendă de rv. retrogradă în limba latină + SISneIVÀDLOäIS
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7.

R3

sau variante.
Legende de av. și rv. retrograde în limba latină/
IOVIOVIRTePäIS + / SISneIVÀDLOäIS + sau variante.

Pe lângă emisiunile autentice produse de monetăriile oficiale moldovenești din
timpul domniei lui Petru I, în cursul ultimului secol numismații au publicat o serie de piese
monetare care reproduc, de o manieră stângace sau chiar grosolană, reprezentările de pe
aversul și reversul monedelor acestui principe sau legendele acestora. Ele au fost considerate
a fi falsuri de epocă, produse de persoane particulare, cu scop fraudulos. Din păcate, criteriul
stilistic, „corectitudinea” sau „acuratețea” redării legendelor, precum și aspectul exterior al
aliajului monetar din care sunt bătute piesele nu pot constitui indicii infailibile pentru
separarea pieselor autentice de falsurile de epocă, deoarece există numeroase monede din
grupele VI și VII (având două sau o floare de crin heraldică în scutul de pe revers) al căror stil
și execuție tehnică sunt extrem de grosolane, ale căror legende sunt, practic, ilizibile și care
sunt bătute dintr-un aliaj în care argintul este prezent în proporții foarte reduse, în privința
cărora chiar numismații cu experiență au dificultăți considerabile, când vine vorba să
stabilească, cu certitudine, dacă sunt emisiuni autentice sau falsuri. Din literatura
numismatică cercetată pentru întocmirea acestui studiu, am reținut un număr de referințe
care par să descrie falsuri de epocă (vezi Iliescu 1973-1975 135-142 și site-ul monedero
manesti.cimec. ro/fakes.htm).
Spre deosebire, în ceea ce privește falsurile recente după monedele din Țara
Românească din secolele XIV-XV (Oberländer-Târnoveanu 2017-2018 41-65) nu am
depistat, până în prezent, decât un singur caz de fals modern după emisiunile lui Petru I,
dar nu exclud cu totul ca astfel de piese să existe într-un număr mai mare. Moneda descrisă
și ilustrată pe site-ul www.monederomanesti.cimec.ro/fakes.html este o imitație a unui
gros de la Petru I, produs prin turnare dintr-un aliaj ușor fuzibil, bazat pe plumb.
Falsurile după monedele lui Petru I le-am clasificat în două mari categorii:
a) FC – Falsuri contemporane (medievale), acestea, la rândul lor, împărțite pe
clasele, sub-clasele și grupurile care le-au servit ca prototip.
b) FM – Falsuri moderne
Bazat pe principiile enunțate mai jos, în urma analizării informațiilor oferite de literatura
publicată până acum (acolo unde calitatea ilustrației, ca și a descrierilor făcute de autori erau
suficient de acurate), precum și a celor rezultate din prelucrarea unor descoperiri inedite, cum ar
fi, de exemplu, tezaurul de la Buruienești, am realizat un nou sistem de clasificare a emisiunilor
monetare ale lui Petru I, principele Moldovei, și a imitațiilor acestora. Noua schemă de clasificare
a monetăriei la Petru I este prezentată în detaliu în anexa acestui studiu.
Pentru moment, această schemă de clasificare pe care o propun permite stabilirea
rapidă și neechivocă a claselor și sub-claselor monedelor lui Petru I, respectiv a officinelor
implicate în producția monetară moldovenească a anilor 1375-1392, a subtipurilor
(emisiunilor), a familiilor de ștanțe și, în unele cazuri, chiar individualizarea unora dintre
ștanțele folosite pentru baterea monedelor acestui principe. De asemenea, noul sistem de
clasificare oferă o primă imagine (calitativă) atât asupra ritmului producției monetare din
vremea lui Petru I, cât și a volumului, teoretic, al fiecărei emisiuni, în funcție de numărul de
perechi de ștanțe cunoscute, până acum, folosite la baterea ei.
Bazat, în mare măsură, pe detaliile oferite de autorii care m-au precedat, în această
fază noul sistem de clasificare este încă unul preliminar. Pentru cunoscătorii domeniului,
este notoriu faptul că terminologia folosită de fiecare autor pentru a descrie caracteristicile
unor mobile heraldice (de exemplu rozetele/stelele, care apar pe aversul emisiunilor sau
disimulate în legendele monetare) prezintă o uriașă variabilitate, ținând, cel mai adesea, de
fantezia individuală și cultura generală a autorilor. Din păcate, adesea, identitate reală a
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mobilelor heraldice prezente pe monede nu poate fi verificată, din cauza faptului că piesele
publicate nu sunt ilustrate corespunzător. Din motive ce țin, mai ales, de performanțele
limitate ale tehnicilor folosite pentru realizarea reproducerilor tipografice în secolele XIXXX, în destule cazuri, chiar și puținele desene sau fotografiile publicate nu sunt de o
acuratețe corespunzătoare.
Din experiență pot să afirm că am suspiciuni rezonabile că anumite categorii de
emisiuni ale lui Petru I sunt mai mult sau mai puțin sub-reprezentate în literatura de
specialitate. Mă bazez pe faptul că, adesea, este extrem de dificil să descrii toate detaliile
imprimate pe suprafața monedelor, din cauza calității tehnice rudimentare a ștanțelor
folosite pentru baterea unor variante a groșilor, a precarității rezistenței lor la uzură, ca și a
unor trăsături individuale ale personalului monetăriilor, implicat în baterea propriu zisă a
pieselor. Studiind monedele, am constatat că piese care au o parte din legendă foarte
lizibilă prezintă „inexplicabile” goluri de imprimare la începutul sau sfârșitul acesteia.
Faptul se explică prin felul în care s-a distribuit energia loviturii cu ciocanul asupra ștanței
de revers, cât de uniform s-a transmis ea, prin flanul monetar și spre ștanța fixă de avers,
cât de uniformă era grosimea pastilei monetare și cât de orizontal era fixată aceasta. În
plus, aplicarea loviturii cu ciocanul ținea de anumite caracteristici individuale (dacă era
vorba de stângaci sau dreptaci, începători sau persoane rutinate).
În plus, există categorii importante de emisiuni ale lui Petru I ale căror legende
prezintă dificultăți de descifrare notorii, din cauza calității reduse a execuției ștanțelor. Este
vorba despre toate emisiunile cu aversurile de tip γ și δ (cu reprezentarea capului de bour
heraldic ținând un lujer de floare de crin în bot) (vezi piesele ilustrate de Pârvan,
Constantinescu 2010 pl. 4, nr. 40, pl. 5, nr. 41-46, pl. 6, nr. 52-53, pl. 7, nr. 67). Mari
dificultăți în descifrarea legendelor prezintă și unele piese din clasele A și D, având pe
revers un număr redus de flori de crin (de la patru la o singură floare de crin) (vezi piesele
ilustrate de Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 5, nr. 47-48, pl. 6, nr. 54-60, pl. 7, nr. 61-69).
Este evident faptul că introducerea noului tip de avers, cu reprezentarea capului de
bour ținând în bot un lujer de floare de crin, precum și a desenelor monetare cu
reprezentarea scutului heraldic cu un număr redus de flori de crin (de la trei la una) a fost
însoțită și de o degradare stilistică și tehnică evidentă a execuției monedelor lui Petru I.
Descifrarea legendelor și a unor detalii ale mobilierului heraldic reprezentate pe
monedele amintite mai jos este îngreunată suplimentar și de faptul că acestea au fost bătute
din aliaje care conțin o cantitate mai redusă de argint și mai mult cupru, fapt ce le expune
frecvent la procese de coroziune drastice, care afectează starea lor de conservare și deci,
lizibilitatea lor.
Pentru aceste motive, deși există descoperiri importante reunind monede din
categoriile la care m-am referit, numărul de piese de acest fel descrise și ilustrate corect și
complet pe care poți să-l găsești în literatura de specialitate este mult mai redus decât al
acelora aparținând unor subtipuri bătute cu ștanțe executate îngrijit. Din această cauză, s-a
ajuns la o distorsionare a proiecției cantitative în prezentarea familiilor de ștanțe pe care
am realizat-o.
Sunt convins că, folosind avantajele tehnicii digitale, vom putea realiza în viitor o
descriere și ilustrare de mare acuratețe a detaliilor individuale ale poansoanelor folosite în
monetăria moldovenească a epocii lui Petru I, iar experiența acumulată până în prezent ne va
fi de mare folos în descrierea mai precisă a monedelor din categoria celor cu mai puține flori
de crin. Asemenea emisiuni sunt predominante în tezaurele de la Corlăteni (com. Corlăteni,
jud. Botoșani) sau Mărmureni (com. Oniceni, jud. Neamț). Sunt notorii baterea grosolană și
starea de conservare proastă a pieselor din aceste descoperiri și acest fapt este și motivul
principal care a determinat evitarea studierii în detaliu și a publicării lor de către numismați.
Înainte de a trece la analizarea unor aspecte istorice care decurg din evoluția
producției monetare moldovenești din vremea domniei lui Petru I, așa cum sunt ele puse în
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evidență de noua schemă de clasificare a emisiunilor acestui principe, aș dori să mă opresc
asupra discutării unor detalii stilistice, care reflectă atât schimbările care au avut loc în cadrul
personalului angajat al monetăriei/monetăriilor moldovenești în vremea lui Petru I, cât și
etape cronologice distincte care au avut loc în desfășurarea acestui proces.
Chiar la o analiză superficială, se poate constata că din punct de vedere stilistic,
monedele principelui Moldovei Petru I fac parte din cinci mari familii stilistice:
I.

Stilul „elegant”. Din această familie fac parte majoritatea monedelor din clasa A, B,
C, D, E și F și sub-clasele aferente lor, cu excepția celor din seria celor care au
aversuri de tip γ și δ sau reprezentarea unei singure flori de crin în scutul heraldic de
pe revers (vezi piesele ilustrate de Pârvan și Constantinescu 2010 pl. 1, nr. 1-10, pl. 2,
nr. 11-20, pl. 3, nr. 21-30, pl. 4, nr. 31-40). O fază mai târzie în evoluția organică a
acestui stil este reprezentată de monedele din clasa A, având pe revers două flori de
crin heraldice (vezi piesele ilustrate de Pârvan și Constantinescu 2010 pl. 5, nr. 49-50,
pl. 6, nr. 54-57, 59-60, pl. 7, nr. 61 și 67, precum și observația lui Al. Pânzar privind
moneda MA5a0004, http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm).
În ciuda celor afirmate mai jos, gravorii care au executat ștanțele folosite pentru
baterea unor monede aparținând grupului cu două flori de crin în scut prezintă și
evidente influențe stilistice din partea meșterilor care au introdus un nou stil,
caracteristic emisiunilor care au aversuri de tip γ și δ (cu reprezentarea heraldică a
capului de bour ținând un lujer de floare de crin în bot). Această influență este mai
vizibilă în ceea ce privește redarea reprezentărilor heraldice de reversuri (vezi piesele
ilustrate de Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 5, nr. 49-50, pl. 6, nr. 51 și 60).
II. Stilul „grosolan” reunește monede din clasele A și D, având aversuri de tip γ și δ (cu
reprezentarea heraldică a capului de bour ținând un lujer de floare de crin în bot)
(vezi, de exemplu, monedele ilustrate de Pârvan și Constantinescu 2010 pl. 4, nr. 40,
pl. 5, nr. 41-46, pl. 6, nr. 51-53 și pl. 7, nr. 67). Aceeași afiliere stilistică se constatată și
în cazul emisiunilor care poartă legende retrograde, indiferent, dacă este vorba de
cele de pe avers, revers sau de pe ambele fețe ale monedei, indiferent de faptul că
piesele poartă pe revers marcaje de officină diferite (legendele R1-3 din clasificarea
noastră), precum pentru monedele care au pe revers legenda germană (tipul LG).
III. Stilul „degradat A” este reprezentat de unele emisiuni din clasa D caracterizate de o
execuție grosieră a ștanțelor, dar cu legende, încă, cvasi-lizibile (vezi, monedele
ilustrate de Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 5, nr. 47-48).
IV. Stilul „degradat B” este reprezentat de unele emisiuni din clasa A caracterizate printro execuție foarte grosieră a ștanțelor, dar care au legende mai degrabă ilizibile (vezi,
monedele ilustrate de Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 6, nr. 58, pl. 7, nr. 62-66).
V. Stilul „primitiv” este reprezentat de unele emisiuni din clasa A caracterizate de o
execuție extrem de rudimentară a ștanțelor, care prezintă pe ambele fețe pseudolegende, inscripții alcătuite din imitații stângace ale literelor alfabetului latin sau cu
reprezentări grafice obscure, dovedind faptul că gravorul era complet analfabet (vezi,
monedele ilustrate de Pârvan, Constantinescu 2010 pl. 7, nr. 68-69).
Pentru a înțelege mai bine etapele evoluției stilistice a emisiunilor lui Petru I este
necesar să abordăm, mai întâi, problema cronologiei relative a activității monetare a
Moldovei în timpul domniei sale. Datarea începutului activității monetare a lui Petru I a
constituit obiectul unei controverse științifice, în care cei doi protagoniști s-au situat și
menținut pe pozițiile inițiale, în ciuda acumulării de informații, care le-ar fi permis să-și
nuanțeze punctele de vedere. Într-o serie de contribuții, O. Iliescu a încercat să acrediteze
ideea că Petru I a început să exercite dreptul de a bate monedă după 1377, în urma eșecului
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unei presupuse expediții halicieno-poloneze de cucerire a Moldovei (Iliescu 1964 76; Iliescu
1970 25; Iliescu 1997 76-77). Principalul său argument în favoarea datării debutului activității
monetare a lui Petru I îl reprezenta structura tezaurului descoperit în 1912 la Siret (jud.
Suceava), a cărui îngropare o punea în legătură cu „atacul” din 1377 și din care lipseau total
monedele moldovenești. Tezaurul conținea doar monede străine: groși de Praga emiși de
către Venceslas al II-lea (1278-1305), Ioan I (1311-1346) și Carol I (1346-1378), kwartnici
emiși la Lwow de Cazimir al III-lea (cca 1365-1370) și Ladislau de Opeln (duce al Rusiei Roșii
numit de Ludovic I de Anjou) (1372-1378), precum și ducați de la Vladislav I Vlaicu, domnul
Țării Românești (1364-cca 1377) (Moisil 1915c 14-15).
Ipoteza lui O. Iliescu a fost acceptată de numismați, ca fiind foarte plauzibilă, dar a
fost contestată de istoricul Ștefan S. Gorovei, care bazat pe reanalizarea izvoarelor privitoare
la așa-zisa campanie a lui Vladislav de Opeln în Moldova, a dovedit că evenimentul de care
era legată ascunderea tezaurului de la Siret/1912 nu a avut loc, în realitate. După părerea lui
Gorovei, activitatea monetară a lui Petru I a început numai după depunerea jurământului de
vasalitate față de regele Poloniei – Vladislav al II-lea Jagello, după 26 septembrie 1387, când
ar fi primit și dreptul de a bate monedă de la suzeranul său (Gorovei 1978 567-571; Gorovei
1997 196-200).
În realitate, ambele teorii sunt contrazise de informațiile oferite de descoperirile
numismatice și de unele izvoare istorice. Astfel, cercetările recente au demonstrat că
tezaurul de la Siret/1912 conținea nu doar groși de Praga de la Venceslas al III-lea, ci și de
la urmașul său, Venceslas al IV-lea (1378-1419). Aceștia din urmă prezentă urme de uzură
datorate circulației, semn că au ajuns în Moldova, la ceva vreme după emiterea lor.
Identificarea prezenței monedelor lui Venceslas al IV-lea în descoperirea de la Siret
modifică sensibil datarea ascunderii sale, plasând-o la cel puțin câțiva ani după 1378
(Oberländer-Târnoveanu, Constantinescu, Pârvan 2009 187-212). Prin urmare, tezaurul de
la Siret/1912 nu poate constitui o sursă documentară irefutabilă, care să permită datarea
începutului monetăriei moldovenești după 1377, cum s-a crezut până acum. Anticipând,
trebuie să menționez faptul că datarea propusă de O. Iliescu era, totuși, foarte aproape de
ceea ce rezultă din analiza descoperirilor monetare conținând emisiuni de la Petru I, pe
care le-am avut la dispoziție.
Ipoteza lui Șt. S. Gorovei, după care emiterea monedelor lui Petru I a început de
abia după 26 septembrie 1387, este categoric contrazisă de două documente numismatice
excepționale ca sursă de informații privind faza timpurie a monetăriei moldovenești –
tezaurele de la Scobinți (jud. Iași) (Biță 1976-1980 306-312; Butnariu 2001a 51) și
Buruienești (jud. Neamț) (Petrișor 1986 176-180). Ascunderea acestor tezaure poate fi
datată cu destulă precizie, datorită prezenței în cadrul lor a monedelor maghiare de la
regina Ungariei, Maria I. Este vorba de denari și oboli bătuți între anii 1383 și 1385 (tipurile
CNH II 114-115, Huszár 1979 566-568; Pohl 112.1-10 și nr. 113). Ascunderea ambelor
tezaure poate fi plasată în intervalul 1383-1385 sau la scurtă vreme după 1385, deci,
oricum, cu câțiva ani înainte de depunerea jurământului de vasalitate al lui Petru I față de
regele Poloniei, Vladislav al II-lea Jagello. În mod cert, amploarea, dinamismul și
diversitatea activității monetare timpurii a lui Petru I, din perioada anterioară anilor 13831385, sunt confirmate de compoziția ambelor tezaure.
În ceea ce privește ideea pretinsei concederi a dreptului lui Petru I, sau oricărui alt
voievod moldovean care i-a urmat, de către regele Poloniei Vladislav al II-lea Jagello, faptul
este categoric infirmat de un izvor polonez mai târziu, din 1514, dar bazat, fără îndoială, pe
documente existente atunci în arhivele regale de la Cracovia. Solicitându-i-se de către
Stanislaw mareșalul de Chodecz, capitan al Lwowului, să-i interzică lui Bogdan al III-lea să
mai bată monedă devalorizată, care producea pierderi populației și fiscului din Polonia,
regele Sigismund I cel Bătrân îi răspunde de la Minsk, pe 26 iulie, că: „De moneta, quam
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Valachus cudit, ad nos non pertinent, liberum ei est, id pro suo commodo facere, nec opus
est nostris prohibere, ut eadem utantur…” (Hurmuzaki III/2 166 nr. 155).
Dacă regii Poloniei ar fi acordat, vreodată, principilor Moldovei dreptul de a bate
monedă, atunci acest fapt ar fi fost cunoscut și invocat ca un argument pentru temeinicia
legală a solicitării de a opri emiterea lor, în cazul încălcării normelor general acceptate
despre exercitarea acestui drept (corect, cu bună credință).
Un element important care permite identificarea celor mai timpurii emisiuni ale lui
Petru I și creionarea unei cronologii relative a acestora îl reprezintă studiul structurii
tezaurelor de la Schinetea, Buruienești și a celui de la Šančeai/1929 (distr. Kaunas/Kowno,
Lituania) (Darkevič, Soboleva 1973 83-95; Remecas 2003 67-69). Acesta din urmă conține,
pe lângă emisiuni de la Petru I, din clasa A (grupa I) și sub-clasa D3 și monede
lituaniene anonime, din tipul cu vârf de lance cruciferă/legenda slavonă ñ7×Tb, databile
după 13866.
Prin bogăția și diversitatea de serii distincte de groși și ½ groși de la Petru I,
marcate cu numeroase semne de officina și de emisiune, tezaurul de la Buruienești este o
adevărată arhivă a activității monetăriei/monetăriilor în faza de început a acestora. Pe baza
acestei descoperiri, coroborată și cu analiza stilistică și metrologică a emisiunilor monetare
ale lui Petru I, putem să stabilim nu numai care au fost seriile timpurii, dar chiar și să
reconstituim o cronologie relativă a succesiunii acestora.
În componența tezaurelor de la Scobinți și Buruienești domină net monedele din
seriile timpurii, a căror emitere începuse anterior anului 1383 și continua, cu anumite
modificări și spre 1385. Este vorba despre emisiunile aparținând claselor A, B, C, D și E,
precum și sub-claselor aferente lor, având pe revers între 7 și 5 flori de crin (grupele I-III
din clasificarea noastră). În cadrul tezaurului de la Buruienești majoritatea zdrobitoare a
acestor piese se păstrează într-o stare de conservare bună sau foarte bună, prezentând doar
ușoare urme de uzură datorate circulației. Acest fapt este o dovadă că au fost tezaurizate și
depuse în pământ la scurtă vreme după emiterea lor. În tezaurul de la Buruienești piesele din
emisiunile timpurii reprezintă 96% din totalul monedelor moldovenești. În aceeași
descoperire, exemplarele aparținând seriilor mai târzii, emise între 1383-1385 (grupele IVV, având patru sau trei flori de crin în scut) constituie doar 4% din total (Petrișor 1986 176).
În loturile păstrate din tezaurul de la Scobinți monedele din grupele I-III din clasificarea
noastră reprezintă 99,95%, fiind reprezentate numai exemplare din clasa A și sub-clasa
Identificarea emitentului de tip vârf de lance cruciferă/legenda slavonă ñ7×Tb a constituit obiectul
unei lungi polemici între istoricii și numismații care se preocupă de evoluția monetăriei timpurii a
Marelui Ducat al Lituaniei. Astfel, Sajauskas, Kaubrys 1993 38-39 atribuie monedele de acest tip
ducelui Algirdas (1345-1377). Ipoteza este total contrazisă de datarea tezaurelor conținând acest tip de
emisiuni, vezi Paszkiewicz 2005 34-38 și 40. Darkevič, Soboleva 1973 90-92, considerau că monedele
de acest tip au fost bătute la Kaunas/Kowno de către ducele Vytautas/Witold între anii 1387-1392.
Kiersnowski 1984 149-150/2008 286-291 și Remecas 2003 70 le-au pun pe seama lui Vytautas
(Witold), duce de Trakai și le datează post august 1393-1401. După Paszkiewicz 2005 37, monedele au
fost emise la Kaunas în anii 1392-1394/1395. Aceste ultime ipoteze sunt contrazise de cronologia și
starea de conservare a monedelor lui Petru I din tezaurul de la Šančeai, deoarece, așa cum o arată
compoziția tezaurelor de la Scobinți și Buruienești, emiterea monedelor din sub-clasa D3 s-a petrecut
ante 1383-1385, dacă nu chiar la sfârșitul anilor 1370 sau începutul anilor 1380. În lumina celor expuse
mai jos, un posibil candidat ca emitent al monedelor de tip vârf de lance cruciferă/legenda slavonă
ñ7×Tb ar putea fi, mai degrabă, Skirgaila (1387-1392), regentul lui Jagello (Jogaila) pentru Marele
Ducat al Lituaniei, după alegerea lui ca rege al Poloniei.
Identificarea emitentului monedelor de tip vârf de lance cruciferă/legenda slavonă ñ7×Tb
(care poartă legende retrograde) are o importanță specială și pentru numismatica moldovenească a
epocii lui Petru I, deoarece pot contribui la elucidarea originii legendelor L2 și L3 ale monedelor
sale, care conțin versiunea latină - SIGILLUM a termenului slavon ñ7×Tb.
6
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D2. Componenta moldovenească a tezaurului de la Šančeai conține numai emisiuni din
grupul I al clasei D2, păstrate într-o stare de conservare excelentă, semn că au ajuns în
Lituania la scurtă vreme după baterea lor.
Structura tezaurelor de la Buruienești, Scobinți și Šančeai dovedește că, în jurul
anilor 1383-1385 sau imediat după, marea masă a emisiunilor lui Petru I aflate în circulație
atât în Moldova, cât și în afara granițelor era constituită din emisiuni aparținând
grupurilor I-IV ale claselor A, B, C, D și E și sub-claselor aferente lor.
Descoperirile de la Scobinți și Buruienești confirmă faptul că începutul emiterii groșilor
lui Petru I având aversuri de tip γ și δ (cu reprezentarea capului de bour heraldic ținând în bot
un lujer de floare de crin) și cu reversuri din grupele IV-V (având puține flori de crin pe
revers, respectiv – patru, trei), precum și intrarea în acțiune a gravorului care a produs ștanțele
cu inscripții retrograde (R1 - R3) s-au petrecut de asemenea înainte de 1385. Cu toate acestea,
ținând seama de proporția redusă a exemplarelor de acest fel în aceste descoperiri, putem
conchide că, la momentul în care au fost ascunse tezaurele menționate, procesul de producție a
monedelor cu aversuri de tip γ și δ se găsea încă într-o fază incipientă, aceste piese
reprezentând doar o mică fracțiune a numerarului autohton care circula în Moldova anilor
1383-1385. Baterea monedelor din grupele IV și V reprezintă o perioadă de tranziție de la
etapa timpurie spre faza târzie a monetăriei lui Petru I, caracterizată prin emiterea de groși
purtând pe revers reprezentarea a mai puține flori de crin în scutul heraldic (două sau una).
Structura tezaurului de la Buruienești, ca și cea a lotului păstrat din tezaurul de la
Scobinți, dovedește faptul că emisiunile având în scutul de pe revers numai două sau o
singură floare de crin (grupele VI-VII), precum și cele cu legende de revers în limba
germană (LG) au fost puse în circulație după 1385/1386 și au continuat să fie bătute până la
sfârșitul domniei lui Petru I (1391 - începutul lui 1392). Aceste elemente au fost continuate și
de monetăria lui Ștefan I (1394-1399), semn că era vorba de inovații târzii. (vezi și Petrișor
1986 176; Pârvan 1997 204-240; Pârvan, Constantinescu 2003-2005 225-286).
Din păcate, în lipsa unor descoperiri de tezaure conținând emisiuni târzii ale lui
Petru I databile mai precis între anii 1385/1386 și 1392 (ascunderea tezaurelor de la
Rachelu, București-Giulești, Roșiorii de Vede, Mărmureni și Corlăteni s-a petrecut, cel mai
devreme, între 1386 și 1392, dar în unele cazuri acest fapt a avut loc chiar mai târziu, în anii
1396-1397 sau între 1401-1409), schemele cronologice propuse anterior de către Katiușa
Pârvan pentru datarea emisiunilor având reprezentate două sau o floare de crin în scutul de
pe revers rămân, deocamdată, pur ipotetice.
Componența descoperirilor monetare analizate confirmă, doar parțial, ipoteza lui
Octavian Iliescu, însușită apoi de toți numismații care s-au ocupat de monedele lui Petru I,
după care cele mai vechi emisiuni ale acestui principe le-au constituit piesele purtând pe
revers scutul heraldic cu șapte flori de crin (Iliescu 1970 25). După părerea mea, prima
emisiune monetară a lui Petru I (de altfel de scurtă durată, după cum o demonstrează
raritatea extremă a pieselor, cunoscute în prezent doar în cadrul tezaurului de la Buruienești)
o reprezintă groșii cu legenda + ä PeTRVS WOIWD / + äOLDÀVIe3SIS – M(oneta) lui
Petru, voievodul moldovenesc, care face parte din clasa A, având doar cinci flori de
crin în scutul de pe revers (Fig. nr. 3). Această formulă, conținând cuvântul Moneta sau
Monita, era uzuală în anii 1370-1380 atât în monetăriile din Ungaria, Rusia Roșie, Polonia,
cât și în Țara Românească și era firesc să fie adoptată atunci când a început activitatea
monetară a Principatului Moldovei, fiind preluată odată cu modelul de organizare a
producției monetare, cu tehnicile aferente procesului și cu sistemul metrologic.
Formularul inițial, bazat pe utilizarea termenului MONETA va fi reluat în
monetăria moldovenească de abia după circa 30 de ani, cu ocazia reformei monetare a lui
Alexandru I și se va menține până în vremea lui Ștefan cel Mare.
Tot în urma studiului tezaurul de la Buruienești putem obține repere cronologice
relative la succesiunea schimbărilor produse în formularul legendelor monetare ale lui
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Petru I. Prima versiune a legendei monedelor acestui voievod – + ä PeTRVS WOIWD / +
äOLDÀVIe3SIS – a fost rapid înlocuită cu o nouă legendă, tot în limba latină – L2: + SIä
PeTRI WOIWOD / + SI äOLDÀVIenSIS sau variante ale acesteia – descifrată ca: Si(gillum)
Petri Woi(e)wod(a)/ Si(gillum) Moldaviensis. Utilizarea acesteia este dominantă pe
toate emisiunile de groși aparținând claselor A, B, C, D și sub-variantelor aferente
acestora, făcând parte din grupele I-II, iar folosirea ei devine mai puțin comună pe
monedele din grupele III-VII, unde este folosită alternativ, alături de legenda L3 + SI
PeTRI WOIWOD / + SI äOLDÀVIenSIS sau variante (vezi și Iliescu 1966 207-208).
Legenda L3 este frecvent asociată cu utilizarea aversurilor de tip γ și δ. Bazându-ne pe
cronologia tezaurului de la Buruienești putem data introducerea legendei L3 tot în intervalul
1383-1385, dar folosirea ei devine foarte frecventă numai pe emisiunile târzii, din perioada
1386-1392, după cum o arată piesele din componența tezaurelor de la Rachelu, Mărmureni și
Corlăteni (vezi Știrbu, Stancu 1973-1975 143-166; Pârvan 2003 431-446; Pârvan 1997 204-240;
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 627-657; Pârvan, Constantinescu 2003-2005 225-286).
Originea modelului acestei insolite formule a legendelor L2 și L3 de pe monedele lui
Petru I, Ștefan I și primele emisiuni ale lui Alexandru I a fost identificată de O. Iliescu în
monetăria rusească (Iliescu 1966 207), doar că acolo, cu rare excepții, termenul âЄ7×öb
apare numai după anii 1380 și mai ales în secolul al XV-lea, când versiunea lui latină se
folosea deja în Moldova și în Lituania sau ieșise deja demult din uz. Foarte probabil că avem
de-a face cu un împrumut rusesc, dar cu unul venit indirect, prin intermediul Lituaniei, țară
cu care Moldova avea strânse conexiuni în cea de-a doua jumătate a secolului al XIV-lea (vezi
Gorovei 1997 151-161).
B. Paszkiewicz considera că termenul âЄ7×öb figurat pe monedele rusești sau lituaniene avea, în epocă, înțelesul de „monedă cu putere circulatorie” (i.e. „legală”), echivalentul termenilor „moneta nova” din monetăriile occidentale ale vremii (Paszkiewicz 2005 35). După părerea
mea, cuvântul âЄ7×öb /SIGILLUM are aici accepțiunea corespunzătoare termenilor de
„cuneus – conio/cunio” din latina medievală sau χάραγμα din greaca bizantină, care aveau
atât înțelesul tehnic de „ștanță monetară”, cât și cel legal-administrativ de „tip monetar” –
adică totalitatea inscripțiilor și reprezentărilor de pe o monedă, care atestă și garantează
autenticitatea ei (emanată de la o putere politică legal îndreptățită să bată și să pună în
circulație monedă) și puterea de circulație legală pe tot teritoriul statului, putând fi folosită atât în
cadrul operațiunilor între particulari, cât și în cele cu autoritățile de stat.
Unitatea stilistică a emisiunilor din clasele A, B, C, D, E și F, cu excepția seriilor
care au aversuri de tip γ și δ, precum și a celor făcând parte din ceea ce am numit „stilurile
degradat A, B și primitiv”, dovedește faptul că ștanțele monetare folosite pentru baterea lor
au fost produse numai de membrii aceleiași echipe tehnice, care a venit în Moldova odată
cu înființarea monetăriei acestui stat, în vremea lui Petru I, sau de către un personal
calificat, format de către aceștia, foști ucenici care se străduiau să imite cât mai bine
modelele poansoanelor maeștrilor, când cele vechi deveneau inutilizabile. Această echipă a
rămas activă pe toată perioada în care s-au emis monedele reprezentate în tezaurul de la
Buruienești, care constituie cea mai relevantă descoperire numismatică privind faza de
început a monetăriei moldovenești de care dispunem în prezent. Aceasta înseamnă că ea a
fost în activitate pe tot parcursul anilor 1383-1385 și chiar după. Există indicii temeinice
pentru a putea considera că cel puțin unii membri ai echipei inițiale sau foști colaboratori ai
lor au rămas în continuare să lucreze în officina A și după 1385-1386, în vremea
producerii unor serii distincte stilistic de groși din clasa A, având pe revers reprezentarea a
două flori de crin (vezi piesele ilustrate de Pârvan și Constantinescu 2010 pl. 5, nr. 49-50,
pl. 6, nr. 59-60, pl. 7, nr. 61). După cum a remarcat Alexandru Pânzar, ștanțele acestora au
fost realizate de același gravor care executase și ștanțele necesare baterii groșilor din clasa
A, grupa a III-a (cu cinci flori de crin pe revers). Cu toate acestea, nu putem să nu
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remarcăm, totuși, existența unei evoluții stilistice, care a degenerat odată cu trecerea unei
perioade destul de îndelungate de la debutul activității monetăriei.
Studiind cu atenție toate detaliile stilistice (forma literelor, modalitățile de redare a
desenului monetar), sistemul de evidențiere a officinelor și de marcare a emisiunilor prezente
pe emisiunile lui Petru I aparținând claselor A, B, C, D, E, precum și sub-claselor
corespunzătoare lor, din grupele I-III, am constatat că acestea pun în evidență similitudini
frapante cu cele întâlnite pe denarii din tipul cu reprezentarea Sfântului Ladislau, emiși în
ultima parte a domniei lui Ludovic I de Anjou, regele Ungariei, mai exact cu cele ale căror
ștanțe au fost executate de gravori de tradiție italiană. În monetăria maghiară a celei de-a
doua jumătăți a secolului al XIV-lea se pot distinge destul de clar activitățile unor monetari
de tradiție italiană și germană, care la rândul lor erau legați de grupări de întreprinzători
internaționali, implicați în activități economico-financiare la scară mare: minerit, baterea de
monedă, strângerea impozitelor, arendarea vămilor, etc. În multe cazuri nu aveau doar afaceri
într-o țară și, adesea, datorită cunoștințelor lor specializate și forței lor economice, ajungeau să
joace un rol politic și administrativ foarte important pe plan intern și internațional.
Existența unor asemenea trăsături stilistice și tehnice comune între emisiunile
maghiare și moldovenești din anii 1370-1380 se poate explica numai prin deplasarea în
Moldova a unui grup de tehnicieni specializați în producția de monedă, ca și a altor experți în
domeniul administrației financiare, necesari instalării și funcționării unei monetării și pentru
exploatarea beneficiilor financiare generate de o astfel de întreprindere. În Evul Mediu,
baterea și punerea și retragerea în/din circulație a monedei erau activități cvasi-industriale,
implicând un aparat tehnic și administrativ important, care interacționa atât cu autoritățile
politice și administrative, cât și cu publicul beneficiar al producției monetare.
Chiar dacă, în mare măsură, baterea propriu-zisă de monedă era o activitate cu
caracter strict economic, vizând câștigul, în ultimă instanță „o afacere”, deplasarea din
Ungaria în Moldova a unui grup de „tehnocrați” ai producției și distribuției monetare,
legați de tradițiile italiene, nu se putea face fără acordul și colaborarea cu autoritățile
politice moldovenești și, în mod cert, numai la invitația lor. Fiind teoretic, o activitate
economică „privată”, nu cred că plecarea unui grup de specialiști în altă țară pentru a pune
în funcțiune o monetărie necesita aprobarea formală a autorităților maghiare, dar având în
vedere implicațiile politice, economice și simbolice ale baterii de monedă proprie de către
un principe străin din vecinătate, este puțin probabil ca acest lucru să se fi petrecut fără
știrea și acordul regelui Ungariei. Mai mult decât atât, ținând seama de situația din
Cnezatul Podoliei, vecinul de nord-est al Moldovei, unde dinastul lituanian Constantin
Koriatovič a bătut în perioada 1380-1391 monede de argint, care prezintă pe revers un scut
despicat presărat cu flori de crin stilizate, surmontat de o stea cu cinci raze, în calitate de
vasal al regelui Ungariei, Ludovic I de Anjou, considerăm că activitatea monetară a lui
Petru I a fost legată tot de o concesiune angevină, ca parte a recunoașterii suzeranității
maghiare. Reluarea legăturilor politice cu Ungaria s-a petrecut în jurul anului 1378.
(Oberländer-Târnoveanu, Pârvan 2005-2007 271-280; pentru raporturile moldo-maghiare
din anii 1370-1382 și problema vasalității lui Petru I față de coroana maghiară, vezi
Papacostea 1986 571-582 și Eremia 2010 68-72). Vedem acum, analizând în detaliu
emisiunile monetare timpurii ale lui Petru I, că nu a fost vorba doar de acordarea unui
drept seniorial și a unui blazon, ci și de faptul că Ungaria s-a implicat și în sprijinirea
tehnică și administrativă a punerii în funcțiune a primei monetării moldovenești.
În lipsa totală a izvoarelor scrise privind funcționarea primei monetării, singurul
posibil răspuns la întrebarea când a avut loc venirea în Moldova a grupului care a demarat
activitatea monetară a lui Petru I îl oferă tot informațiile care pot fi obținute de pe monede.
Am arătat deja că cele mai evidente paralelisme între primele serii de monede ale lui Petru
I se pot regăsi pe emisiunile târzii de denari ai lui Ludovic I, inclusiv cea mai mare parte a
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simbolurilor folosite pentru marcarea officinelor. Acest fapt nu putea să aibă loc decât
înainte de septembrie 1382, data morții lui Ludovic I.
După părerea mea, deschiderea primei monetării moldovenești a avut loc în jurul
anului 1378, la scurtă vreme după recunoașterea vasalității față de Ungaria, iar prima
emisiune purta legenda +ä PñTRVS WOIWD / +äOLDÀVIñ3SIS, calchiată după cea a
denarilor lui Ludovic I. O asemenea datare timpurie (nu departe de data propusă de Octavian
Iliescu), este și în concordanță cu datele furnizate de analiza evoluției producției monetare
timpurii a lui Petru I. Compoziția tezaurului de la Buruienești, coroborată cu studiul mărcilor
de officină și emisiune, al ștanțelor, indică faptul că deja înainte de anii 1383-1385, fuseseră
emise numeroase serii de groși, cu multe variante, implicând utilizarea a zeci de perechi de
ștanțe, în mai multe officine (vezi Anexa nr. I). Oricât de intens ar fi putut fi ritmul producției
în noua monetărie, implicarea folosirii atâtor semne de marcaj (care se schimbau periodic,
semestrial sau anual), ca și numărul considerabil de ștanțe utilizate, nu puteau avea loc decât
în decursul a câțiva ani.
Primul moment de ruptură stilistică în activitatea monetăriilor lui Petru I s-a produs
odată cu introducerea unei reprezentări de pe avers modificate, cea cu capul de bour ținând
în bot un lujer de floare de crin – un element vizual foarte proeminent, semnalizând
schimbări de substanță. Modificarea desenului monetar al aversului se leagă de mai multe
modificări, nu numai stilistice, între care folosirea tot mai frecventă a legendei L3, degradarea calității execuției ștanțelor, a tehnicilor de batere, în general, fiind însoțită și de o
reducere a conținutului mediu de argint și, implicit, și de cea a greutății medii a pieselor
individuale.
Judecând după unele elemente ale grafiei legendelor, ale stilului gravurii, meșterul
care a produs ștanțele necesare baterii groșilor cu capul de bour ținând în bot un lujer de
floare de crin și echipa sa au venit din spațiul polonez. Noul meșter monetar a început să
activeze, în paralel cu vechea echipă venită din Ungaria, în intervalul 1383-1385, mai degrabă
spre sfârșitul acestei perioade, dar a continuat să fie implicat în baterea monedelor lui Petru
I și după 1385/1386. Inițial a lucrat la o scară mai redusă, dar, în etapa de după 1385/1386
devine tot mai implicat în producția monetară moldovenească. A executat ștanțe folosite în
officinele (clasele) A, B, D, D2 și D4.
Modificări stilistice și mai profunde în evoluția producției monetare a lui Petru I s-au
produs după 1385-1386, spre sfârșitul domniei voievodului, când au început să activeze trei
echipe de monetari improvizați, recrutați din mediul zlătarilor locali de la țară, foarte posibil
chiar din rândul robilor țigani, semi-analfabeți sau analfabeți, fără nici o pregătire tehnică și
lipsiți de talentul artistic cerut de meseria de creator de ștanțe.
Echipa stilului numit convențional „degradat A” este reprezentată de unele emisiuni
din clase D, având pe revers două flori de crin stilizate, ilustrate de Pârvan, Constantinescu
2010 pl. 5, nr. 47-48. În mod evident, gravorul ștanțelor nu a avut nici o legătură cu tradițiile
artistice și tehnice ale celor care au creat anterior ștanțe folosite în officina D și, în
monetăria lui Petru I, în general. Titlul aliajului de argint al celor două monede analizate este
mai redus, dar nu fundamental deosebit de cel al altor emisiuni târzii cu două flori de crin pe
revers, ca să le suspectăm de a fi falsuri. De asemenea, legendele sunt cvasi-lizibile. Eventuala
cercetare a distribuției monedelor din acest grup ar putea lămuri problema dacă nu cumva
ele au fost bătute într-o monetărie improvizată, deschisă pentru a produce numerar necesar
finanțării unor operațiuni militare (lupte interne între facțiuni dinastice spre sfârșitul
domniei lui Petru I).
Echipa stilului numit convențional „degradat B” este reprezentată de unele emisiuni din
clasa A, având pe revers două flori de crin stilizate, ilustrate de Pârvan, Constantinescu
2010 pl. 6, nr. 58, pl. 7, nr. 62-66. Și în acest caz, este clar faptul că gravorul ștanțelor nu a
avut nici o legătură cu tradițiile artistice și tehnice ale celor care au creat anterior ștanțe
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folosite în clasa A și, în monetăria lui Petru I, în general. Titlul aliajului de argint al celor
patru monede analizate este prea înalt, ca să le suspectăm de a fi falsuri. Pe toate
exemplarele pe care le-am putut studia am constatat că legendele sunt aproape ilizibile.
Ca și în cazul precedent, ne putem întreba dacă nu avem de a face cu producția unui
atelier improvizat, destinat să producă numerarul necesar unor operațiuni militare.
Am lăsat intenționat la sfârșit discuția privind localizarea atelierului sau atelierelor
monetare care a/au funcționat în vremea lui Petru I. Din acest motiv nu am vorbit nici despre
termenul de „marcă de atelier”, ci numai despre „mărci de officină”, în spatele cărora se puteau
afla fie atât ateliere diverse, fie secțiuni ale aceluiași atelier, care produceau în paralel sau
succesiv emisiuni monetare. Nu știm în acest moment nimic despre eventuale particularități
ale circulației monetare pe plan local. Din păcate, nu avem încă destule informații nici măcar
asupra dinamicii circulației monetare în zona centrelor urbane ale Moldovei epocii lui Petru I –
Suceava, Baia, Siret, care ne-ar permite să lansăm o discuție despre existența unuia sau a mai
multor ateliere monetare în timpul domniei lui Petru I. Ar fi de dorit să cunoaștem mai multe
despre organizarea sistemului fiscal, care în țările vecine (Ungaria și Polonia), avea legături
clare cu distribuirea producției monetare/localizarea atelierelor.
Cu toate acestea, se conturează deja, destul de clar, faptul că officina A care nu a
folosit nici un fel de marcaje în jurul scutului de pe avers (clasa A), a avut cea mai continuă,
îndelungată și amplă activitate dintre toate cele pe care le-am putut defini pe baza
materialului numismatic accesibil. Ea este singura care acoperă toate grupele cronologice (de
la I-VII). Am putut recenza folosirea a cel puțin 179 de perechi de ștanțe pentru baterea
groșilor și una pentru emiterea de monedă divizionară, așa-zisele jumătăți de groși (de altfel,
officina A este una dintre cele două care au emis un astfel de nominal). Pe lângă nucleul de
profesioniști veniți din Ungaria la înființarea monetăriei moldovenești, aici a activat și
gravorul responsabil de emiterea monedelor cu aversul de tip γ și δ. Din cele 179 de perechi
de ștanțe recenzate ca fiind folosite în această officină, un număr de 62 au fost folosite pentru
emiterea groșilor cu aversuri de tip γ, δ și ε.
Având în vedere faptul că, adesea, în Europa secolelor XIV-XV, atelierele principale,
localizate în capitală sau pe lângă reședința conducătorului statului nu își marcau cu semne
distinctive producția monetară, considerăm că în spatele emisiunilor pe care le-am identificat
ca aparținând clasei A este posibil să se fi aflat o officină activă la Suceava.
Restul officinelor pe care le-am pus în evidență au funcționat sporadic. Cea mai
importantă și activă a fost officina care și-a marcat producția cu câte o floare de crin situată
deasupra și în stânga și dreapta scutului (sub-clasa D2). Ea a activat doar în faza inițială a
monetăriei lui Petru I (a bătut doar emisiuni din grupa I și II). Am reușit să identific
folosirea a 33 perechi de ștanțe pentru baterea groșilor (dintre care doar două de tipul γ) și
una pentru baterea subdiviziunilor acestora.
Pe poziția a treia s-a situat activitatea officinei care și-a marcat emisiunile cu
reprezentarea unei flori de crin deasupra scutului (clasa D). Ea a fost activă, cu două
întreruperi în perioadele când s-au bătut groșii din grupele I, II, III, IV și VI (dar așa cum
am precizat deja, monedele târzii din această grupă se deosebesc net de stilul celor produse
de officină anterior anilor 1385/1386). Fără a lua în calcul perechea de ștanțe folosită la
baterea monedelor din grupa VI, am putut identifica folosirea a 28 perechi de ștanțe pentru
producerea de groși, dintre care doar cinci au fost utilizate pentru emiterea pieselor cu avers
de tipul γ.
Pe locul al patrulea se situează producția officinei care și-a marcat emisiunile printr-o
globulă/perlă situată deasupra scutului (clasa B). A funcționat intermitent, în vremea
emiterii groșilor din grupele I-II și apoi VI. Și în acest caz, ne putem pune întrebarea dacă
există o continuitate stilistică între emisiunile timpurii, anterioare anilor 1385/1386, și cele
târzii, cu două flori de crin în scut. Am identificat folosirea a cel puțin 13 perechi de ștanțe
pentru emiterea groșilor din grupele I-II, dintre care patru au fost utilizate pentru baterea
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pieselor cu avers de tip γ. Pentru emiterea groșilor din grupa II s-au identificat cinci perechi
de ștanțe, dintre care una a fost folosită pentru baterea emisiunilor cu aversul de tipul δ.
Restul officinelor au activat sporadic, mai ales în faza incipientă a activității monetare
a lui Petru I, în perioada emiterii groșilor din grupa I. Astfel, officina corespunzătoare subclasei A1 – a folosit o pereche de ștanțe; officina corespunzătoare sub-clasei B1 – patru
perechi de ștanțe; officina corespunzătoare sub-clasei B2 – a utilizat o pereche de ștanțe; ca
și officina corespunzătoare sub-clasei B3 – o pereche de ștanțe; officina corespunzătoare
clasei C – a activat utilizând patru perechi de ștanțe; iar oficinele corespunzând subclaselor D1-D2, D6, D8, D10-D11 – au lucrat cu câte o pereche de ștanțe; officina
corespunzătoare sub-clasei D7 și D9 – a folosit două perechi de ștanțe, iar cea
corespunzând clasei E – o pereche de ștanțe. În perioada baterii groșilor din grupa a II-a a
funcționat și officina corespunzătoare sub-clasei A2 care a utilizat o pereche de ștanțe. În
timpul emiterii pieselor din grupa a III-a au activat oficinele corespunzătoare sub-clasei
D5, care a folosit o pereche de ștanțe, destinată baterii groșilor cu aversul de tipul γ, și cea
corespunzătoare clasei F – care a lucrat cu patru perechi de ștanțe.
Noul sistem de clasificare a emisiunilor monetare ale lui Petru I pe care îl propun, bazat
pe aceleași principii ca și cele folosite în epocă pentru controlul activității atelierului/atelierelor
din Moldova acelei perioade, deschide noi căi spre cunoașterea nu numai a activității în acest
domeniu, dar și pentru înțelegerea mai profundă a capacității economice și a organizării
administrative a acestui stat în ultimele două decenii ale secolului al XIV-lea.
Suntem conștienți că urmează încă să parcurgem un drum destul de lung până
când vom putea identifica fiecare ștanță și pereche de ștanțe individuale folosite pentru
producerea groșilor și sub-diviziunilor lor, dar considerăm că în acest moment există puse
fundațiile și există baza tehnică pentru lansarea acestui proces.
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Anexa 1.
Clasa A
–I–I–
Grupul I (șapte flori de crin)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 1 (Var. descrisă în MBR 1 a fost publicată pentru prima oară de Docan 1907-8
175 nr. 1, dar moneda ilustrată în MBR aparținea colecției lui O. Luchian; MBR 2-5 =
Docan 1907-8 175 nr. 2-5); 9-11 (MBR 9 = Sturdza 1872 55 nr. 7 = Fischer 1901 16 nr.
10 = Docan 1907-8 175-6 nr. 8-13); nr. 15 (= Docan 1907-8 176 nr. 13); 17 (Docan
1907-8 176 nr. 15); MBR 19-25 și 64 [dar descrise cu greșeli] (= Docan 1907-8 180 nr.
1); MBR nr. 66-8 (= Docan 1907-8 180 nr. 3-5); MBR nr. 70 și 85 (= Docan 1907-8
181 VI Ai nr. 1); Pârvan, Constantinescu 2010 145 nr. 26-27 colecția Alessandrescu;
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0013, MA7a0019.
Var. 2 +SIäPeTI WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 19; Pârvan, Constantinescu 2010 144-145 nr. 19-21 colecția Alessandrescu.
Var. 3 +SIäPeTI WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSISn
Pârvan, Constantinescu 2010 145 nr. 22.
Var. 4
+SIäPeTI WOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 146 nr. 32-33 colecția Alessandrescu.
Var. 5
+SIäPeRI WOITODn / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0025.
Var. 6
+SIäPeTRI WOIW† / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 7 (Sturdza 1872 56 nr. 10 = Fischer 1901 17 nr. 13 = Docan 1907-8 175 nr. 7, dar
redat ca +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS); 8; 26 și 65 (= Docan 1907-8 180
nr. 2) și 69 (dar redat ca +SIäPeTRI WOIW† / +SIäOLDÀVIenSIS).
Var. 7
+SIäPeTRI WOIWO• / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 12.
Var. 8 +SIäPeTRI WOIWOD• / +SIäOLDÀVIeSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0027.
Var. 9
+SIäPeTRI WOIWO: / +SIäOL•DÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 146 nr. 31 colecția Alessandrescu.
Var. 10 +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 6 (= Docan 1907-8 175 nr. 6).
Var. 11 +SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIe,nSIS
MBR 18 (= Docan 1907-8 176 nr. 16).
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Var. 12 +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 120.
Var. 13 +SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS•
Darkevič, Soboleva 1973 Pl. II, (la baza planșei, nr. 1-2) Tezaurul de la Šančeai (distr.
Kaunas, Lituania); Tezaurul de la Buruienești inv. 1459.
Var. 14 +SIäPeTRI WOIW† / +SIäOLDÀVIenSIS•
Pârvan 2003 434-5 nr. 3.
Var. 15 +SIäeTRI WOIWO† / +[…]OLDÀVInSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0016.
Var. 16 +SIäeTRI WOIWO† /• +[…]äOLDÀVInSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0017.
Var. 17 +SIäPeTRI WOIW: / +SIOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruieneşti inv. 521/93; 544/821; 548/56, 58, 84.
Var. 18 +SIäPeTRI WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 635 nr. 7, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201559.
Var. 19 +SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0014.
Var. 20 +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0015.
Var. 21 +SIäPeTRI†WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 16 (= Docan 1907-8 176 nr. 14).
Var. 22 +SIäPeTRI†WOIWOI† / +SIäOLDÀVIenSIS,
Fischer 1901 17 nr. 18 = Auction Karl Latour von Thurmburgschen coll., Partea 1-a,
Viena 1898.
Var. 23 +SIäPeTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Sturdza 1872 55 nr. 8 = Fischer 1901 16 nr. 11; Réthy 1887 240 fig. nr. 3; MBR 90 (posibil
să fie aceiași var. ca cea descriesă de Fischer 1901 17 nr. 17 = Egger Auction XI nr. 1521).
Var. 24 +SIäPeTRIWOIWo / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 14 (dar citită ca +SIäePTRII = 56-7 nr. 12 = Fischer 1901 17 nr. 15 = Docan 19078 176 nr. 12); Sturdza 1872 55-6 nr. 9.
Var. 25 :SIäPeTRI WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Biţa 1976-1980 307 nr. 6 Tezaurul de la Scobinți; Tezaurul de la Buruieneşti inv. 548/120.
Var. 26 +SIäPeTRI WOIWOD / •SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruieneşti inv. 544/517.
125

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberländer-Târnoveanu

Var. 27 +SIPeTRI WOIWOD / SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA7a0031.
Var. 28 (eroare sau ștanță regravată) +SII WOIWOIOWOD / +SIäOLDäOLÀVI
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/20.
Var. 29 (eroare sau ștanță regravată) +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVInTRI
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/910.
Var. 30 +SIäPeTRI WOIW / +SIäOLÀVIenSIS†
Pârvan, Constantinescu 2010 145-146 nr. 28 colecția Alessandrescu.
Var. 31 +SIäPeTRI[…]VIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 146 nr. 29 colecția Alessandrescu.
Var. 32

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRIIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS,
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 637 nr. 21, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201564.
Var. 33

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS•
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 637 nr. 19, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201563.
Var. 34 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIäPeTRI†WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS:
MBR 50-1 (= Docan 1907-8 178 VI Ac nr. 1-2).
Var. 35

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRIWOIWOD / SIäOLDÀVIenSIS
Fischer 1901 17 nr. 16 = Egger Auction XI nr. 1520.
Var. 36 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIäPeTRIWOIWOD: / +SIäOLDÀVIenSIS•
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 637 nr. 22, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201544.
Var. 37

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRIWOIWOD: / +SIäOLDÀVIenSIS:
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 637 nr. 23, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201545.
½ Groși
Var. 1
MBR 92a = Gassauer 1933 3-8 = Iliescu 1980 87-92.
Grupul II (șase flori de crin în scut în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 93 (= Docan 1907-8 172 V Aa 1); 96 (= Docan 1907-8 172 V Aa 4); 99; 104-5;
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107; 110; 112-12a; 119 (= Docan 1907-8 174 V Bd nr. 1); 122 (=Docan 1907-8 174 Ae
nr. 1); Docan 1907-8 173 nr. 12; Moisil 1911 380 nr. 5 (nefolosit în MBR); Pârvan,
Constantinescu 2010 146 nr. 35 colecția Alessandrescu; http://monederomanesti.ci
mec.ro/pm.htm, MA6a002, MA6a0004.
Var. 2
+SIäPñTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS,
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA6a001.
Var. 3
+SIäPñTRI WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu 1980 82 nr. 17 (Berlin MK inv. 840/1902 nr. 18).
Var. 4
+SIäPñTRI WOIWO, / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 111.
Var. 5
+SIäPñTRI WOIWO: / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 97 (= Docan 1907-8 172 nr. 5); http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM
/g6f_006.htm, MA6a0006, MA6a0007.
Var. 6
+SIäPñTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 106.
Var. 7
+SIäPñTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIñnSIS†
MBR 94-5 (= Docan 1907-8 172 V Aa nr. 2-4, dar MBR 94 descrie o altă monedă);
100-1 (= Docan 1907-8 173 nr. 7-9); 103; 109 (= Docan 1907-8 173 nr. 11); MBR 118
(= Docan 1907-8 174 V Ac nr. 1).
Var. 8
+SIäPñTRI WOIWO: / +SIäOLDÀVIñnSIS†
MBR 98 (= Docan 1907-8 172 nr. 6); 108 (= Docan 1907-8 173 nr. 10).
Var. 9
+SIäPñTRI WOIW / +SIäOLDÀVIñnSIS
Moisil 1911 380 nr. 6.
Var. 10 +SIäPñTRI WOIW / +SIäOLÀVIñnSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g6f_008.htm, MA6a0008.
Var. 11 +SIäPñTRI WOIW, / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g6f_003.htm, MA6a0003.
Var. 12 +SIäPñTRI WOIW / +SIäOLDÀVIñnSIS†
Pârvan, Constantinescu 2010 147 nr. 38-39 colecția Alessandrescu.
Var. 13 +SIäPñTRIWOIW, / +SIäOLDÀVIñnSIS
MBR 102.
Var. 14 +SIäPñTRIWOIW: / +SIäOLDÀVIñnSIS
Biţa 1976-1980 308 nr. 17 Tezaurul de la Scobinți.
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Var. 15 +SIäPñTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIñnSIS†
MBR 117 (= Docan 1907-8 173 V Ab nr. 1).
Var. 16 +SIäPñTRI VOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 146 nr. 34 colecția Alessandrescu.
Var. 17

Numai cu av. α5

+SIäPñTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIñnSIS
Tezaurul de la Buruienești B. 544/1153.
Var. 18

(ștanță regravată)

+SIäPñTRI IVO / +SIäIDVI[…]
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g6f_005.htm, MA6a0005.
Var. 19

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPñTRI WOIW†O: / +SIäOLDÀVIñnSI:
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g6f_010.htm, MA6a0010, MA6a0011.
Grupul III (cinci flori de crin în scut)
Groși
Var. 1

Numai cu av. α 4 (cap de bour fără urechi între  -

)

+äPñTRVSWOIWD / +äOLDÀVIñ3SIS
Petrișor 1986 178 nr. 4-5 (nr. 5, dar cu lectura: +äPñTRVSWOIWD / +äOLDÀVIñNSIS)
Tezaurul de la Buruienești inv. 521.
Var. 2
+SIäPeTRI VOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Köhne 1842 366 (Colecția Reichel).
Var. 3
+SIäPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 125 (= Docan 1907-8 169 IV Aa nr. 1; 145 (= Docan 1907-8 170 nr. 12; 151-3 (=
Docan 1907-8 171 nr. 17-9; 154a; 155 (= Docan 1907-8 171 nr. 20); 157-8 (= Docan 1907-8
172 IV Ac nr. 2-3); http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g5f_004.htm, MA
5a0005, după părerea dr. Alexandru Pânzar ștanța a fost lucrată de același gravor care a
executat o parte din ștanțele folosite pentru baterea grosilor din clasa A, grupa a VI-a.
Var. 4
+SIPeTRI†WOIWOD: / +SIäOLDÀVIenSI:
MBR 144 (= Docan 1907-8 170 nr. 11).
Var. 5
+SIPeTRIWOIWO / SIäOLDÀVIenSI
MBR 156 (= Docan 1907-8 172 IV Ac nr. 1).
Var. 6
+SIPeTRI†WOIWO: / +SIäOLDÀVIenSI:
Pârvan, Constantinescu 2010 147-148 nr. 43, 148 nr. 45 colecția Alessandrescu.
Var. 7

(Fals de epocă?)

+sIäPeTR[…]WOIs / +sIäOLIek[…]
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 49 colecția Alessandrescu (fără a avea suspiciuni
că piesa ar putea fi un fals de epocă).
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Var. 8

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 9

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRIWOIWOID / +SIOLDÀVIenSIS:
MBR 146-7 (MBR 146 = Docan 1907-8 171 nr. 13, dar citit ca +SIPeTRIWOIWoD); 154,
dar citit ca +SIPeTRIWOIWOD); 159.

+SIäPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro, MA5a0006.
Var. 10

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI†WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro, MA5a0007.
Var. 11

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 12

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRIWOIW: / +SIäOLDÀVIenSIS:
http://monederomanesti.cimec.ro, MA5a0008.

+SIPeTRI†WOIVOI / +SIäOLDÀVIenSI
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 44 colecția Alessandrescu.
Var. 13

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 14

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 15

(ștanță de av. regravată)
Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†WOIVOI / +SIäOLDÀVIenSI:
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 45 colecția Alessandrescu.

+SIPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS:
MBR 134 (dar +SIPñTRIVOIVOI), 138-41 (= Docan 1907-8 170 nr. 6-8); Pârvan,
Constantinescu 2010 147 nr. 40-41 colecția Alessandrescu.

,+SIPeTRIWOIWOD[…]WODI / +SIäOLDÀVIenSIS:

MBR 134 (dar citită ca +SIPñTRIVOIVOI), 138-41 (= Docan 1907-8 170 nr. 6-8);
Pârvan, Constantinescu 2010 147 nr. 42 colecția Alessandrescu.
Var. 16

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 17

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 18

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS:
http://monederomanesti.cimec.ro, MA5a0010.
+SIPeTRIWOIWOS, / +SIOLDÀVIenSI:
MBR 148 (= Docan 1907-8 171 nr. 14).

+SIPeTRIWOIWOS:: / +SIOLDÀVIenSI:
MBR 149 (= Docan 1907-8 171 nr. 15).

129

https://biblioteca-digitala.ro

Ernest Oberländer-Târnoveanu

Var. 19

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTR†VOIVOIñ / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 135 (= Docan 1907-8 170 nr. 3); 142-3 (= Docan 1907-8 170 nr. 9-10).
Var. 20 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIPeTRI†VOIVOI / +SIäOLDÀVIenSI
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g5f_001.htm, MA5a0001.
Var. 21

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI / +SIäOLDÀVIenSI•
MBR 133; 136 (= Docan 1907-8 170 nr. 4).

Var. 22 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIPeTRI†VOIVOI / +SIäOLDÀVIeLSI:
MBR 131; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g5f_002.htm, MA5a0002;
ștanțe de avers și revers identice.
Var. 23

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI: / +SIäOLDÀVIenSI
MBR 130a; 137 (= Docan 1907-8 170 nr. 5, dar cu legenda de rv. redată greșit).
Var. 24 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIPeTRI†VOIVOI, / +SIäOLDÀVIenSI:
MBR 132.
Var. 25

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI: / +SIäOLDÀVIenSI:
MBR 130 (= Docan 1907-8 170 nr. 2).

Var. 26 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIPeTRI†VOIVOI† / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 126.
Var. 27

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI† / +SIäOLDÀVIenSI:
MBR 127-9; 150 (= Docan 1907-8 171 nr. 16, dar în MBR descrierea este greșită).
Var. 28 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIPeTRI†VOIVOI† / +SIäOLDÀVIenSI
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 46 colecția Alessandrescu.
Grupul IV (patru flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRIWOIOD / +SIäOLDÀVIIL
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 50 colecția Alessandrescu.
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Var. 2
+SIäPeTRIWOIWOI: / +SIäOLDÀVeRIL
Pârvan, Constantinescu 2010 148-149 nr. 51 colecția Alessandrescu.
Var. 3

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI / +SIäOLDÀVIenIL
MBR 161-2 (= Docan 1907-8 169 III Aa nr. 1-2).
Var. 4

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI †VOIVOI, / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 149 nr. 52 colecția Alessandrescu.
Var. 5

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI †VOIVOI / +SIäOLDÀVIenSI:
MBR 163.

Grupul V (trei flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 169.
Var. 2

(Fals de epocă?)
†SIä P:eIWOIW / †SIäOnVS[…]
MBR 168.
Var. 3

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 4

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIä:P:cW[…]/ †SIäOLD[…]
MBR 167.

+SIPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS,
Ştirbu 1980 83 nr. 24 (Berlin MK inv. 840/1902 nr. 34).
Var. 5

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 6

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†WOIWO / +SIäOPLDÀVInS:
MBR 164 (= Docan 1907-8 168-9 II Aa nr. 1-2).

+SIPeTRI†WOIWOI / +SIäOPLDÀVInS
Iliescu 1970 pl. 17, nr. 1; MBR 165; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/
g3f_001.htm, MA3a0001. Ștanțe de avers și revers identice cu Iliescu 1970 pl. 17, nr. 1.
Var. 7

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 8

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†VOIVOI / +SIäOPLDÀVInS:•
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 637 nr. 24, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201542.
+SIPeTRI†VOIVO[…] / +SIäOLDÀVIeS:
Pârvan, Constantinescu 2010 149 nr. 53 colecția Alessandrescu.
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Var. 9

(fals de epocă?)
Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și cu legende R 3)

+SVcnIÙVÙoäIn / +IZIÙDVjIejoäIn
MBR 166.
Var. 10

(fals de epocă?)
Numai cu legende R3

ISLIDIVÙcOVILR / +SIOLDÀVIenSI
MBR 170.
Grupul VI (două flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRIWOIVOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_006.htm, MA2a0006, MA2a00
07, MA2a0008, MA2a0009, MA2a0015, MA2a0027, MA2a0029.
Var. 2
+SIäPeTRIWOIVOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS,
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_004.htm, MA2a0004, MA2a0005.
Var. 3
+SIäPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_031.htm, MA2a0031.
Var. 4
+SIäPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS,
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_028.htm, MA2a0028.
Var. 5
+SIäPeTRI WOIVOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 175; 211; 280.
Var. 6
+SIäPeTRIWTS / +SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 278-9 (= Docan 1907-8 162 I Ah nr. 1-2).
Var. 7
+SIäPeTRIWOS / +SIäIOPIDÀVInS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_017.htm, MA2a0017.
Var. 8
+SIäPeTRI,WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 199 (= Docan 1907-8 158 nr. 20).
Var. 9
+SIäPeTRIVOIWO / +SIäOLDÀVIeSnSIS:
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 638 nr. 32, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 203410.
Var. 10 +SIäPeTRIWOIWOD, / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 195-6 (= Docan 1907-8 158 nr. 16-7).
Var. 11 +SIäPeTRIWOIWOD: / +SIäOLDÀVIenSISS
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 638 nr. 31.
Var. 12 +SIäPeTRIWOIWOD / +,SIäOLDÀVIenSIS
MBR 190 (= Docan 1907-8 157 I Ad nr. 12).
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Var. 13 +SIäPeTRIWOIWOD / SIäOLDÀVIenSIS
Moisil 1913 208 nr. 126.
Var. 14 +SIäPeTRIWOIWOD / SIäOLDÀVIenSIS
MBR 187 (= Docan 1907-8 157 I Ad nr. 9); MBR 200 (=Sturdza 1873 53 nr. 3, Viena,
Colecția numismatică imperială = Sturdza 1893 Tab. A nr. 3 = Fischer 1901 16 nr. 6 =
Docan 1907-8 158 nr. 21); 202 (= Docan 1907-8 158 I Ad nr. 23); 210; 214 (= Docan 1907-8
159 I Ae nr. 2); 216 (= Docan 1907-8 159 I Af nr. 2); 231 (= Docan 1907-8 160 I Af nr. 15);
235-40 (= Docan 1907-8 160 I Af nr. 19-24); 275 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 18).
Var. 15
SIäPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSI[…]
Moisil 1913 208 nr. 128, cu legenda incomplet descifrată; http://monederomanesti.ci
mec.ro/moldova/PM/g2f_002.htm, MA2a0002.
Var. 16

Numai cu legenda R1

SIäeTRIVOIVO / +SIäOLDÀVIenSI
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_003.htm, MA2a0003.
Var. 17

Numai cu legenda R1

SIäeTRIVOIVO / SIäOLDÀVIenSI
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_003.htm, MA2a0010.
Var. 18 †SIäPeTRIWOIVOD / †SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 252-3; 258 (= Docan 1907-8 161 I Ag nr. 1); 263 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr.
6); 269 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 12); 276a; http://monederomanesti.cimec.ro/
moldova/PM/g2f_034.htm, MA2a0034.
Var. 19 †SIäPeTRIWOIVOD / SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 265 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 8); 273 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 16).
Var. 20
SIäPeTRIWOIVOD / SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 306-16.
Var. 21 SIäPeTRIWOIVOD +SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 207 (= Docan 1907-8 159 I Ad nr. 27); 217-8 (MBR 217 = Docan 1907-8 159 I Af nr. 3).
Var. 22 SIäPeTRIWOIWOD / SIäOLDÀVIeSnSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 156 nr. 25 (dar descrierea este greșită ca fiind
SIäPeTRIWOIWOD† / SIäOLDÀVIeSnSIS†), Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4108;
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_011.htm, MA2a0011, MA2a0014.
Var. 23 SIäPeTRIWOIVOD / †SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 261 (= Docan 1907-8 161 I Ag nr. 3); 267 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 10).
Var. 24 SIä[…]ITO/ †SIäOL[…]IS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g2f_021.htm, MA2a0021.
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Var. 25 SIäPeTRIWOIVOD /SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 192 (= Sturdza 1872 54 nr. 4 = Fischer 1901 16 nr. 7); 194; 204 (= Docan 1907-8
158 I Ad nr. 25); 212; 219-26 (= Docan 1907-8 159-60 I Af nr. 4-11); 228 (= Docan
1907-8 160 I Af nr. 13); 230 (= Docan 1907-8 160 I Af nr. 14); 232-4 (= Sturdza 1872
54 4, colecția Sturdza; colecția Fundației Schotten = Docan 1907-8 160 I Af nr. 16-18);
259-60 (MBR 260 = Docan 1907-8 161 I Ag nr. 2); 262 (= Docan 1907-8 161 I Ag nr.
5); 264 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 7); 266 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 8); 268 (=
Docan 1907-8 162 I Ag nr. 11); 270 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr. 13); 277; MBR 349 =
Docan 1907-8 168 I Dc nr. 1, dar MBR ilustrează greșit piesa cu un „dublu” gros de la
Alexandru I; Pârvan, Constantinescu 2010 149 nr. 54-55 colecția Alessandrescu.
Var. 26 SIäPeTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIñnSIS
MBR 203 (= Docan 1907-8 158 I Ad nr. 24).
Var. 27 SIäPeTRIWOIVOD / †SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 281-3 (= Docan 1907-8 163 I Ah nr. 2-3 și I Ai nr. 1).
Var. 28 :SIäPeTRIWOIVOD / SIäOLDÀVIeSnSIS
Ştirbu și Stancu 1973-1975 157 nr. 34, Tezaurul de la Rachelu, MNIR . 4042 .
Var. 29 +SIPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 249-51.
Var. 30 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și cu legende R3
DOVIOWIRTePäIS / SISnSeIVÀDLOäIS
MBR 284-6 (= Docan 1907-8 163 I Ba nr. 1-3); 291-7 (= Docan 1907-8 164 I Ba nr. 814); 301-4; MBR 301-4 = Docan 1907-8 165 I Ba nr. 18-22; MBR 308-16 = Docan
1907-8 165-6 I Bb nr. 1-9); 318-30 (= Docan 1907-8 166 I Bb nr. 11-23); 334-36 (MBR
336-41 = Docan 1907-8 166 I Bc nr. 1-5) MBR 344-6 = Docan 1907-8 168 I Da nr. 1-3;
MBR 347 = Docan 1907-8 168 I Db nr. 1.
Var. 31

Numai cu legende R3

+OIOVRTePäIS / SISncIVÀDIOI,
MBR 345 [dar descris incorect] (=Sturdza 1872 54-5 nr. 6; Fischer 1901 16 nr. 8 =
Docan 1907-8 168 I Da nr. 2).
Var. 32

Numai cu legende R3

ISLOIVecOVnR / +SIOLDAVIenSI
Ştirbu și Stancu 1973-1975 156 nr. 24 Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4107.
Var. 33

Numai cu legende R3

DOVIOVIRTePäIS / SIäOLDÀVIeSnSIS•
339 (= Docan 1907-8 167 I Bc nr. 3).
Var. 34 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIäPeTRIWOIVOD / +SIäOLDÀVIeSnSIS
Köhne 1842 337-8 nr. 6, pl. IX nr. 4 (Colecția Cappe, Berlin); Fischer 1901 17 nr. 19; Moisil
1911 380 nr. 3-4; MBR 171 (= Docan 1907-8 156 I Aa nr. 1); 177-86; MBR 200; MBR 209;
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MBR 213 (= Docan 1907-8 159 I Ae nr. 1); MBR 214 a; MBR 227 (= Docan 1907-8 160 I Af
nr. 12); MBR 244 (= Docan 1907-8 161 I Af nr. 28); MBR 271 (= Docan 1907-8 162 I Ag nr.
14); MBR 276; Pârvan și Constantinescu 2010 150 nr. 59 colecția Alessandrescu.
Var. 35

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

PeTRIVOIVO / ,SIäOLDÀVIenSIS
MBR 172 (= Docan 1907-8 156 I Ab nr. 1).
Var. 36 Numai cu av. γ - lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1
SIäPeTRIWOIVOD / SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 215 (= Docan 1907-8 159 I Af nr. 1); 229; 331.
Var. 37

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului cu legendă R1)

IRTePVOIVO, / SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu 1980 84 nr. 38 (Berlin MK inv. 840/1902 10).
Var. 38 Numai cu av. γ - lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1
OVIOWIRTePäIS /SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 337.
Var. 39 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1)
DOVIOWIRTePäIS / SIäOLDÀVIeSnSIS,
MBR 305 (= Docan 1907-8 165 nr. 22).
Var. 40 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1)
OVIOVIRTePäIS / SIäOLDÀVIeSnSIS †
MBR 332.
Var. 41

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1)

IOVIRTePäIS+ / SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 247 [incorect descris] (=Sturdza 1872 54 nr. 5; Fischer 1901 16 nr. 8); Ştirbu
1980 83 nr. 36 (Berlin MK).
Var. 42 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R1)
DOVIOVIRTePäIS / •SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 287-90 (= Docan 1907-8 164 nr. 4-7, și); 298-300 = Docan 1907-8 164 nr. 15-7).
Var. 43 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului și legendă R2
SIäPeTRIVOIVO / †SISNeIVÀDLOäIS
MBR 257; MBR 317 (= Docan 1907-8 166 nr. 10).
Var. 44 Numai cu av. δ și legenda R 2
+SIäPeTRIWOIVOD / SIäOLDÀVIeSnSIS+
Severeanu 1937 72 nr. 10-13, Tezaurul de la București-Giulești.
Var. 45

Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice) și legendă R1

OVIOVIRTeRäS / SIäOLD[…]nS,,
MBR 342 (= Docan 1907-8 167 I Bd nr. 1).
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Var. 46 Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice) și legendă R1
•IOVIO[…]PäS / + […]ÀVIeSnS
Pârvan, Constantinescu 2003-5 259 nr. 133, Tezaurul de la Mărmureni.
Var. 47

Numai cu av. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice) și legendă
R1), legendă R 1 și legendă de rv. LG

OVIOVIRLePäS / +äOLDeRLAnt
Pârvan 1997 207-8 nr. 1, Tezaurul de la Corlăteni.
Var. 48 Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice), legendă R1
și legendă LG

OVIOVIRLePäS / + AäOLDeR LAnt
Pârvan 1997 209 nr. 16, Tezaurul de la Corlăteni.
Var. 49 Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice), legendă R1
și legendă LG

OVIOVIRLePäS / +,AäOLDeRLAnt
Pârvan 1997 208 nr. 3, Tezaurul de la Corlăteni.
Var. 50 Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice), legendă R1
și legendă LG

OVIOVIRLePäS / +,AäOLDeR,LAnt
Pârvan 1997 208 nr. 5, Tezaurul de la Corlăteni.
Var. 51

Numai cu rv. ε (cap de bour simplu, fără mobile heraldice), legendă R1
și legendă LG

[ ?]OVIOVIRLePäS / + AäOLDeRLAnt,
Pârvan 1997 208 nr. 5 A2 E2, Tezaurul de la Corlăteni.
Grupul VII (o floare de crin în scut)
Groși
Var. 1
.+.sIäPeTRIWOIß / +[…]sD0ßIß
MNIR inv. 233848 ex Colecția Alessandrescu = Pârvan, Constantinescu 2010 151 nr.
69 (cu altă lectură a legendelor).
Var. 2
+.O[…]eIWOIDV / +[…]äOL[…]WIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g1f_001.htm, MA2a0001.
Var.3

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 350.
Var. 4

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIä:P:eTRIWOIWOD: / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 158 nr. 43, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4094.
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Var. 5

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 6

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 7

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 8

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 9

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäP: ,eTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 159 nr. 44, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4095.
+SIä:•P:•eTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 159 nr. 45, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4096.
+SIä:•P•:•eTRIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 159 nr. 46, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4097.
+SIä:•P:eIWOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan 1997 214 nr. 23, Tezaurul de la Corlăteni.

+SIäPeIWOIW / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 639 nr. 37, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 201538.
Var. 10

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

†sIä[…]RVIO[…]/ SIäOiDÀ[…]nIS
Catrina 1990 161 nr. 12, Tezaurul Roșiorii de Vede, MNIR inv. 2998.
Var. 11

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 12

Numai cu av. δ. (lujer de floare de crin în gura bourului)

+Iä[…]TRI[…]OW / +S:I:äOn[…]I©
Severeanu 1937 71 nr. 7 (dar considerată, în mod eronat, ca fiind un fals aparținând
grupului VI), Tezaurul de la București-Giulești.
+ :•SIä[…]WOIWODn / +[…]IäOiVåÀVI[…]
Severeanu 1937 71 nr. 8 (dar considerată, în mod eronat, ca fiind un fals aparținând
grupului VI), Tezaurul de la București-Giulești.
Grupul VIII (câmpurile inversate - două flori de crin în scut)
Groși
Var. 1

Numai cu rv. Β

+SIäeTRIW[…]Oä / +SIäOLDÀVIenSIS
Moisil 1915 74 nr. 31.
Sub-Clasa A1
•I–I•
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSIS†
Tezaurul de la Buruienești inv. 1422.
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Sub-Clasa A2
–I–I:
Grupul II (șase flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/963.
Clasa B
–I•I–
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIW / +SIäOLDÀVIenSISD,
Pârvan, Constantinescu 2010 144 nr. 18 colecția Alessandrescu.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWO, / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 27 (=Docan 1907-8 179 nr. 17); http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f
_002.htm, MA7a0002.
Var. 3
+SIäPeTRI WOIWO, / +SIäOLDÀVIenSIS,
de Wit collection Künker Auktion 137 11.März 2008 nr. 3933.
Var. 4
+SIäPeTRI WOIWO: / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 28 (= Docan 1907-8 179 nr. 18).
Var. 5
+SIäPeTRI WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 30 (= Docan 1907-8 179 nr. 20, dar redată greșit ca fiind

)

Var. 6
+SIäPeTRI WOIWO: / +SIäOLDÀVIenSIS•
MBR 29 (= Docan 1907-8 179 nr. 19).
Var. 7
+SIäPeTRI†WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS•
Weszerle 1873 pl. IV nr. 17.
Var. 8

Numai cu av. α

+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-5 152 nr. 6, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4082; Pârvan,
Constantinescu 2010 144 nr. 17 colecția Alessandrescu.
Var. 9

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 55.
Var. 10

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†WOIWO [...] / •[...]SIS Surfrapată
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_012.htm, MA7a0012.
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Var. 11

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI†WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS:
MBR 52 (= Docan 1907-8 178 VI Ac nr. 2).
Var. 12

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI†WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS,
MBR 53-4 (MBR 53 = Docan 1907-8 179 VI Ab 4); 57 (= Docan 1907-8 179 VI Ad 1).
Grupul II (șase flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS,
MBR 116.
Grupul VI (două flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI¤WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 157 nr. 37, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4049.
Var. 2
+SIäPeTRI[…]/ +SIäOLDÀVI[…]
MBR 254.
Var. 3
+SIäPeTRIVOIVDU: / +SIäOLDÀVIenSIS:
MBR 256.
Var. 4
SIäPeTRIWOIWO / †SIäOLDÀVIenSI
MBR 255, dar moneda ilustrată în volum este un gros clasa A (fără nicio marcă
deasupra sau în stânga și dreapta scutului).
Var. 5

Cu av. δ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI† / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu și Stancu 1973-1975 157 nr. 38, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4050.
Sub-Clasa B1
•I•I•
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/771; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/
g7f_001.htm, MA7a0001, MA7a0010.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWO• / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/826.
Var. 3
+SIäPeTRI WO†WO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1281.
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Var. 4
+SIäPeTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 62-3 (MBR 62 = Sturdza 1872 55-6 nr. 9 = Fischer 1901 16 nr. 12 = Docan 19078 179 VI Af nr. 1 și MBR 63 = Docan 1907-8 179 VI Ag nr. 1).
Sub-Clasa B2
:I•I•
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIen[…]
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/87.
Sub-Clasa B3
†I•I?
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeT[…]O / […]LDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_018.htm, MA7a0018, dar descrisă
ca fiind o monedă din clasa A.
Clasa C
–I+I–
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 31 (= Docan 1907-8 177 nr. 21); Pârvan și Constantinescu 2010 144 nr. 14 colecția
Alessandrescu; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_024.htm, MA70024.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_022.htm, MA70022.
Var. 3
:SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1350.
Var. 4
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS †
Tezaurul de la Buruienești inv. 1355.
Clasa D
–I†I–
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 32-4 (= Docan 1907-8 177 nr. 23-4, MBR 32 are aceiași marcă de officină ca și
cea descrisă de Docan 1907-8 177 nr. 22, dar în MBR este descrisă o altă monedă); 367 (MBR 36 = Docan 1907-8 177 nr. 26); 40-1; 49 (Această marcă de officină a fost
publicată prima oară de Docan 1907-8 178 nr. VI Ab 1, dar în MBR este descrisă o altă
monedă); 71; Pârvan, Constantinescu 2010 144 nr. 13, 15-16 colecția Alessandrescu.
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Var. 2
+SIäPeTRI WOD / + SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_023.htm, MA7a0023.
Var. 3
+SIäPeTRI WOIW / +SIäOLÀVInSISD,
MBR 38 (= Docan 1907-8 177 nr. 27).
Var. 4
+SIäPeTRI WOIWo, / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/721; 1526.
Var. 5
+SIäPeTRI WOIW: / + SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_004.htm, MA7a0004.
Var. 6
+,SIäPeTRI WOIW: / +:SIäOLÀVInSISD,
MBR 38 (= Docan 1907-8 177 nr. 27, dar descrierea din MBR este greșită); Tezaurul
de la Buruienești inv. 1388.
Var. 7
+SIäPeTRI WOIW / +SIäOLÀVInSIS,O
MBR 39 (= Docan 1907-8 177 nr. 28).
Var. 8
+SIäPeTRI WOIWI / +SIäOL©ÀVInSIS
Ştirbu 1980 81 nr. 8 (Berlin MK inv. 840/1902 29).
Var. 9
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOL©ÀVInSIS©
Ştirbu 1980 81 nr. 7 (Berlin MK inv. 840/1902 21); Tezaurul de la Buruienești inv. 1462-3.
Var. 10 :SIäPeTRI WOIWO / +SIäOL©ÀVInSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1534.
Var. 11 +SIäPeTRI WOIWO† / +SIäOL©ÀVInSIS†
Tezaurul de la Buruienești inv. 1430.
Var. 12 +SIäPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIeISIS
MBR 42a (= Docan 1907-8 179 Ac nr. 5, dar în MBR este ilustrată o altă monedă).
Var. 13

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIeISIS
MBR 56.
Var. 14

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 15

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

Var. 16

Numai cu av. γ 1 (lujer de floare de crin în gura bourului)

+:SIPeTRI†WOIWOWO / +SIäOLDÀVIäOLDAVIe Surfrapată
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_003.htm, MA7a0003.
+SIPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIeISIS:
Tezaurul de la Buruienești inv. 1362; inv. 1483.

+SIPeTRI†WOIWOI† / +SIäOLDÀVIeISIS:
Tezaurul de la Buruienești inv. 1397; inv. 1366.
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Grupul II (șase flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO• / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 115 (= Docan 1907-8 173 nr. 14; posibil, similară cu +SIäOLDÀVIenSISO).
Var. 2
+SIäPeTRI WOIW: / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/1551.
Var. 3
SIäPeTRI WOIWO / SIäOLDÀVIenSIS
MBR 113 (Docan 1907-8 173 nr. 13).
Var. 4
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 114.
Var. 5

Numai cu legenda R2.

+SIäPeTRI WOIWO / +SIneIVÀeLOäIS
MBR 123 (= Docan 1907-8 174 V Be nr. 1); Pârvan, Constantinescu 2010 147 nr. 37
colecția Alessandrescu.
Var. 6

Numai cu legenda R2

+SIäPTRI WOIWO† / +SISneIVÀDLOäIS
Biţa 1976-1980 309 nr. 20, Tezaurul de la Scobinți.
Var. 7

Numai cu legenda R2

+SIäPTRIWOIWO† / +SISneIVÀDLOäIS
MBR 124 (= Docan 1907-8 174 V Be nr. 2).
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești B. 521/263.
Var. 2
+SIäPeTRI WO: / +SIäOLDÀVIenSI
Pârvan, Constantinescu 2010 148 nr. 47 colecția Alessandrescu (dar considerată, în
mod eronat ca făcând parte din clasa A).
Var. 3
+SIPeTRI†WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 155a.
Var. 4
+SIPeTRI […]I• / +SIä[…]VIenSIS
Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201554, Pârvan, Constantinescu 2000-2001 635 nr. 15.
Grupul IV (patru flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SäPeTRI WOIOI[…] / +SIäOLDÀVIenSI
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g4f_001.htm, MA4a0001.
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Grupul VI (două flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SI PeTRI WOI•W•O•D / +SIäOLDÀVIeSnSIS
MBR 176.
Sub-Clasa D1
–I†I†
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/41.
Sub-Clasa D2
†I†I–
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
de Wit collection, Künker Auktion 137 11.März 2008 nr. 3932.
Var. 2
+SIäPeTRIWOIVO† / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan și Constantinescu 2010 144 nr. 12 colecția Alessandrescu.
Var. 3
+SIäPeTRIWOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/166; B. 544/420; 465.
Sub-Clasa D3
†I † I †
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWOD / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 143 nr. 5, colecția Alessandrescu.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/243; B. 302.
Var. 3
+SIäPeRTI WOI†WS / +SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan 2003 434 nr. 2, Tezaurul de la Rachelu CNBAR.
Var. 4
+SIäPeRTI W†OIWOS / +SIäOLDÀVIenSIS†
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/238; B. 521/252.
Var. 5
+SIäPeTRI WOI†WO / +SIäOLDÀVIenSIS†
Biţa 1976-1980 307-8 nr. 12, Tezaurul de la Scobinți.
Var. 6
+SIäPeTRI WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 47 (= Docan 1907-8 178 nr. 32, dar transcris ca +SIäPeTRI […]WOIWO / +SiäOL
DÀVIenSIS); MBR 89 (= Docan 1907-8 182 VI Ak 1, dar descrierea lui O. Luchian este greșită).
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Var. 7
+SIäPeTRI WOIWO: / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1413.
Var. 8 +SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS:
Pârvan, Constantinescu 2010 143 nr. 9, dar legenda de avers transcrisă greșit colecția
Alessandrescu.
Var. 9
+SIäPeTRI WOIWO / + SIäOLDÀVIenSIS,
Pârvan, Constantinescu 2010 143 nr. 10-11 colecția Alessandrescu, Tezaurul de la Rachelu
CNBAR 759/43436; MNIR pv. 6064; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/
g7f_007.htm, MA7a0007, MA7a0008, MA7a0026, MA7a0029.
Var. 10 +SIäPeTRI WOIWO / +,SIäOLDÀ[…]nISI,
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 634 nr. 2, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 201555.
Var. 11 +•SIäPeTRI WOIWO / +•SIäOLDÀVI[…]SIS•
Pârvan, Constantinescu 2000-2001 635 nr. 4, Tezaurul de la Rachelu MNIR inv. 203414.
Var. 12 +SIäPeRI WOIWOD / + SIäOLDÀVIenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 143 nr. 7, colecția Alessandrescu.
Var. 13 +SIäPeTRI WOIWo† / +SIäOLDÀVIenSIS†
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/1208.
Var. 14 +SIäPeTRI WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS:
Tezaurul de la Buruienești inv. 1445.
Var. 15 +SIäPeRTIW†OIWOS / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1477.
Var. 16 +SIäPeRTIW†OIWOS / +SIäOLDÀVIenSIS,
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/1035; 1477.
Var. 17 +SIäPeTRI,VOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 43 (= Docan 1907-8 177 nr. 29); Tezaurul de la Buruienești inv. 544/978.
Var. 18 +SIäPeTRI,WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS,
Tezaurul de la Buruienești inv. 1287.
Var. 19 +SIäPeTRI:VOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 79.
Var. 20 +SIäPeTRIVOIVO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 86-7 (= Docan 1907-8 181 VI Ai nr. 2-3).
Var. 21 +SIäPeTRIWOIWODI / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/1198; B. 1506.
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Var. 22 (eroare sau ștanță regravată)
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäPeTRI WOIWO
Biţa 1976-1980 308 nr. 14, Tezaurul de la Scobinți.
Var. 23

(eroare sau ștanță de av. regravată)

+SIäPeTRIW OTOW / +SIäOLDÀVIenSIS†
Pârvan, Constantinescu 2010 142 nr. 3, colecția Alessandrescu.
Var. 24 Numai cu legenda R2
+SSneIV[…]IMWOIWO / SSn[…]+SOäIS
Pârvan, Constantinescu 2010 143 nr. 7, colecția Alessandrescu.
Var. 25 +SIäeTRI•L•VOIWO / äOLDÀVIenIOLDÀVI
Tezaurul de la Buruienești inv. 1282.
Var. 26 +SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 44-6 (MBR 44 și 46 = Docan 1907-8 177-8 nr. 30 și 31); MBR 49 (= Docan 1907-8
178 Ab nr. 1, dar în MBR este descrisă o altă monedă); MBR 72-3 (= Docan 1907-8 180
nr. 6-7); MBR 76-8 (= Docan 1907-8 180-1 nr. 9-11); MBR 80-3 (MBR 80 = Sturdza 1872
56 nr. 11 = Fischer 1901 17 nr. 14; MBR 81 = Docan 1907-8 181 nr. 12; MBR 83 = Docan
1907-8 181 nr. 13); Pârvan și Constantinescu 2010 142 nr. 1, colecția Alessandrescu;
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g7f_009.htm, MA7a0009.
Var. 27

Numai cu legenda R2

+SIäPeTRI WOIWO / +SISneIVÀDLOäIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/332; http://monederomanesti.cimec.ro/moldo
va/PM/g7f_008.htm, MA7a0008.
Var. 28 +SIäPeTRIW OIWOS / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/977; http://monederomanesti.cimec.ro/moldo
va/PM/g7f_020.htm, MA7a0020.
Var. 29 +SIäPeRTIW OIWOS / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/931.
Var. 30 +SIäPeTRI WOIWo / +SIäOLDÀVIenSIS†
MBR 74 (= Docan 1907-8 180 nr. 8, dar citită ca +SIäPeTRI WOIWO /
+SIäOLDÀVIenSIS ); MBR 75; 91.
Var. 31 +SIäPeTRI WOIWO. / +SIäOLDÀVIenSIS†
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/1203.
Var. 32

Cu legenda R2

+SIäPeTRI WOIWO / +SISneIVÀDLOäIS†
MBR 91 = Docan 1907-8 182 VI Ba 1.
Var. 33

(eroare sau ștanță regravată)

+SIäPeTRI† […]/ SISneIVÀ©Oä
Severeanu 1937 72 nr. 16 (cu legenda R2).
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Var. 34 Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
½ Groși
Var. 1
Gassauer 1932-1933 8, nr. 9, pl. I, nr. 9 = Iliescu 1980 87-92; Petrișor 1980-1982 180,
Tezaurul de la Buruienești.
Grupul II (șase flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 121.
Var. 2

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
MBR 123.
Sub-Clasa D4
† I†I
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. B.521/98; 221; 544/535; 539; 1166; 548/135; 165; B.1323.
Sub-Clasa D5
I†I–
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1

Numai cu av. γ (lujer de floare de crin în gura bourului)

+SIPeTRI†WOIWOI / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/864; http://monederomanesti.cimec.ro/moldova
/PM/g5f_006.htm, MA5a0005.
Sub-Clasa D6
†I I–
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRIWOIWo / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/593.
Sub-Clasa D7
I†I
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1

+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSIS❖
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Pârvan 2003 434 nr. 1, Tezaurul de la Rachelu CNBAR; Tezaurul de la Buruienești inv. 544/
1034.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWO / +SIäOLDÀVIenSI
Tezaurul de la Buruienești inv. 521/276.
Sub-Clasa D8
I † I †
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWo / +[…]OLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/968.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWo† / +[…]OLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/831.
Sub-Clasa D9
I†I
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWo / +äOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 545/350.
Var. 2
+SIäPeTRI WOIWo† / +äOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/932.
Sub-Clasa D10
I†I
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWoDI / +äOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1438.
Sub-Clasa D11
I†I
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWo• / +äOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1448.
Clasa E
†II†
Grupul I (șapte flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
+SIäPeTRI WOIWO† / +SIäOLDÀVIenSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 1370.
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Clasa F
–II–
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1
+SIäPeT:[…]• / +SIäO[…]enSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/pm.htm, MA5a0008.
Var. 2
+SIPeT:RIWD: / +SIäOLDÀVIenSIS
http://monederomanesti.cimec.ro/moldova/PM/g5f_003.htm, MA5a003.
Var. 3
+SIPeTRIWD: / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 155 nr. 21 (dar descrierea este greșită ca fiind ; Tezaurul
de la Rachelu, MNIR inv. 4053).
Var. 4
+SIPeTRI[…]WD / +SIäOLDÀVIenSIS
Ştirbu, Stancu 1973-1975 155 nr. 20, Tezaurul de la Rachelu, MNIR inv. 4063.
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Anexa 2
FALSURI CONTEMPORANE (MEDIEVALE)
Clasa A
–I–I–
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1
+O<C<VC>III[…] / […]VWV[…]IS[…]
MBR 160.
Grupul VI (două flori de crin în scut)
Groși
Var. 1
[…]WOWOSnWe / […]IäOLDÀVIenWeSI[…]
Pârvan 2003 435 nr. 6, Tezaurul de la Rachelu.
Var. 2
+CIOänÀ[…]InDI / DkãIOänIäm
Isăcescu 1963 344 nr. 386.
Var. 3
+cãO[…]DDäLD / […]äOLDÀVIDnIS
Isăcescu 1963 344 nr. 387.
Var. 4
+äIeO[…] / äeODÀVIen
Pârvan, Constantinescu 2010 151 nr. 70 colecția Alessandrescu.
Var. 5
+ZI[…]PeTRI[…]VOI[…] / […]äOLn[…]IenSIS
Pârvan, Constantinescu 2010 151 nr. 71 colecția Alessandrescu.
Sub-Clasa D3
†I†I†
Grupul III (cinci flori de crin)
Groși
Var. 1
+SIäIIII WOIW / +SIIDLÀs[…]ILSIS
Tezaurul de la Buruienești inv. 544/1032.
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PAGINI DIN ISTORIA COOPERATIVELOR FORESTIERE.
JETOANELE COOPERATIVEI FORESTIERE „ALBINA” TARCĂU
Dorel Bălăiță
Zusammenfassung
Die Albina-Forstgenossenschaft aus Tarcău, Bezirk Neamt, wurde am 31.
Januar 1914 als Genossenschaftsgesellschaft für die Bewirtschaftung der Wälder und
Holzindustrie gegründet. Sie war die älteste Forstgenossenschaft im Kreis Neamţ und
wurde 1926 zur größten des Landes. Die Genossenschaft war in der Zwischenkriegszeit
einer der aktivsten und tragfähigsten Zweige der kooperativen dörflichen ProduktionsGesellschaften.
Die Forstgenossenschaften haben zur Verbesserung der materiellen Situation
ihrer Mitglieder beigetragen und mit erheblichen Summen soziale und kulturelle
Aktivitäten, wie auch den Bau von Schulen, Kirchen, Brücken, Straßen, Brunnen und
Gemeindezentren unterstützt und für die Bildung der Kinder von Bauern Stipendien
angeboten. Die Wertmarken stammen aus der Zwischenkriegszeit und wurden von
Mitarbeitern in der Firmenkantine verwendet um Lebensmittel und andere
lebensnotwendige Sachen einzukaufen.
Schlüsselwörter: Albina-Forstgenossenschaft, Tarcău, Bezirk Neamt, wertmarken.

După revoluția de la 1848, intelectualii români, instruiți în Occident, au adus în
Țările Române ideile cooperatiste care au fost adaptate treptat realităților unui spațiu
care cunoscuse destul de târziu dezvoltarea relațiilor capitaliste.
Primele forme de asociere și cooperare au apărut în sistemul bancar și au venit în
sprijinul țăranilor împroprietăriți în urma reformei agrare de la 1864, constituindu-se noi
instituţii financiare precum: Creditul Funciar Rural, înființat în anul 1873 şi Casele de
Credit Agricol, apărute în anul 1881. Toate acestea aveau scopul de a acoperi nevoia de
credit a micilor agricultori pentru achiziționarea de unelte și animale1.
Cooperativele de producție, de aprovizionare și consum au fost legiferate de Codul
Comercial din anul 1887, care pentru prima oară definea modul de constituire și organizare
a acestora. Principiile legiferate cu această ocazie vor fi menținute în legile speciale ale
cooperației din anii următori: 1903 - Legea asupra băncilor populare sătești și a Casei lor
centrale, 1929 - Legea nouă pentru organizarea cooperației și 1935 - Legea pentru
organizarea cooperației, cu modificările ulterioare din anii 1938, 1940 și 19412. Datorită
cadrului legislativ favorabil, formele de asociere și cooperare se vor extinde pe întreg
teritoriul țării după Primul Război Mondial.
Cooperativele forestiere erau o formă de asociere a ţăranilor din zonele muntoase,
apărute, la începutul secolului al XX-lea, ca o „reacţie contra industriei forestiere capitaliste
care specula nevoile de materiale lemnoase ale gospodăriilor ţărăneşti şi munca sătenilor


Chimcomplex SA Borzeşti, Onești.
E-mail: dorelb2003@yahoo.com
1 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/miscarea-cooperatista-interbelica-studiu-decaz-judetul-ialomita (accesat în 5.08.2017).
2 https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/miscarea-cooperatista-interbelica-studiu decaz-judetul-ialomita (accesat în 5.08.2017).
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din regiunile respective” (Şandru 1985-1986 285). Trebuie menționat faptul că una dintre
primele cooperative forestiere, cunoscută sub numele de „Norocul”, a fost înființată în 1905
în comuna Boroaia din judeţul Suceava (Macri 1930 270). Astfel, trei ani mai târziu, în
1908, funcționau deja 30 de cooperative forestiere, numărând 1.189 membri şi având un
capital social vărsat în valoare de 225.000 lei. La acel moment, numărul unităţilor
reprezenta aproximativ 50% din numărul total al cooperativelor de producţie, 50.2% din
procentul total al membrilor, iar în ceea ce privește capitalul acesta reprezenta 71.1% din
capitalul social vărsat (Enciclopedia României IV/1938 662). Cooperativele forestiere s-au
dezvoltat, în special, după promulgarea legii din 12 februarie 1910, care autoriza statul să le
dea în exploatare mici parcele de păduri cu valoare mai mare de 10.000 lei fiecare, astfel că
în 1910 funcţionau 86 de asociaţii cu 4.382 de membri şi un capital global de 601.000 lei.
La numai doi ani distanță, în anul 1912, sunt înregistrate 149 de cooperative, însumând un
total de 8.405 membri, 1.010.114 lei capital şi 136.262 lei fonduri de rezervă. Numărul lor a
crescut continuu, până la 1915, când sunt cunoscute 221 unităţi cu 12.286 membri. Însă
după acest an și până la sfârşitul războiului, modificările privitoare la numărul lor şi al
societarilor au fost nesemnificative ( Şandru 1985-1986 285).
La început, activitățile cooperativelor forestiere se concentrau asupra defrișării
pădurilor, fasonării lemnului şi vânzării acestuia, în special a lemnului brut pentru foc pe
piaţa internă (Şandru 1985-1986 285). Pentru buna desfășurare a acestor activități, au fost
înfiinţate ateliere şi fabrici pentru prelucrarea lemnului şi au fost construite depozite
pentru desfacerea lemnului. Membrii cooperativelor doreau să-şi îmbunătăţească starea
materială şi să aibă posibilitatea de a se aproviziona cu lemn de foc şi de construcţii la
preţuri reduse. În ceea ce privește organizarea administrativă a cooperativelor, organele
administrative ale acestor societăţi erau: adunarea generală, consiliul de administraţie şi
cenzorii. Trebuie evidențiat faptul că, majoritatea cooperativelor forestiere create în
perioada interbelică erau asociaţii mici şi mijlocii, care nu reuşeau să obţină dreptul de
exploatare al pădurilor decât în anumiţi ani, astfel că activitatea lor era sporadică.
La 23 noiembrie 1918 a fost decretată o lege prin care statului i se permitea să
concesioneze cooperativelor forestiere păduri în suprafeţe şi la valori nelimitate, măsura fiind
văzută ca o compensaţie pentru ţărănimea de la munte care nu putea beneficia de avantajele
legii agrare. Această prevedere legală a dus la creșterea numărului de cooperative forestiere,
astfel că în 1928 funcţionau circa 492 cooperative (Şandru 1985-1986 287). După acest an, ca
urmare a scăderii cererilor de material lemnos, cooperaţia forestieră intră într-un declin
rapid, care s-a accentuat în perioada crizei economice din 1929-1933. Astfel, în 1933 mai erau
în funcţiune 171 cooperative forestiere (Şandru 1985-1986 291).
Cooperativele forestiere din zonele montane împădurite au fost singurele unităţi
viabile, care au continuat să se dezvolte combinând exploatarea pădurilor cu prelucrarea şi
industrializarea lemnului, fiind însă sprijinite financiar de către Centrala Băncilor Populare
şi Centrala Cooperativelor de Producţie şi Consum (Şandru 1985-1986 287). În 1926
cooperativele forestiere pentru prelucrarea şi industrializarea lemnului deţineau 133 km de
cale ferată forestieră, 22 locomotive, 286 vagoane şi diverse alte maşini şi instalaţii cu o
forţă motrice de 42.230 H.P. (Şandru 1985-1986 288).
Legea cooperaţiei din 27 martie 1935 prevedea obligaţia statului de a vinde
cooperativelor forestiere parchetele ce urmau a se tăia din pădurile avute în proprietate,
ceea ce a conferit un puternic imbold dezvoltării unităţilor cooperative (Şandru 1985-1986
291). La bilanţul de la sfârşitul anului 1938, erau înregistrate 448 cooperative forestiere,
dar numai 247 dintre acestea încheiaseră şi depuseseră bilanţul contabil, iar alte 101 unităţi
erau în stare de lichidare (Şandru 1985-1986 293). Numărul mare de unităţi fără bilanţ sau
în stare de lichidare arată caracterul temporar al acestora, demonstrând faptul că au fost
înfiinţate cu un scop limitat, pentru a exploata doar o anumită parcelă de pădure, precum şi
situaţia dificilă a acestei ramuri a cooperaţiei.
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Cooperaţia forestieră a fost în perioada interbelică una din ramurile cele mai active
şi mai viabile ale cooperaţiei săteşti de producţie (Şandru 1985-1986 294). Acestea au
contribuit la îmbunătăţirea stării materiale a membrilor lor şi au alocat sume importante
pentru acţiuni social-culturale, construind şcoli, biserici, poduri, drumuri, fântâni, cămine
culturale3, sprijinind, de asemenea, educaţia unor fii de ţărani prin bursele oferite.
În judeţul Neamţ au funcţionat cele mai multe cooperative forestiere din România,
treisprezece, având 1.571 de membri (Enciclopedia României II/1938 309), printre care se
găseau și patru dintre cele mai mari unităţi: „Albina”, „Tarcăul”, „Tazlăul”, şi „I.Gh. Duca”.

Fig. 1 - Cooperativa forestieră „Albina” Tarcău - trenul forestier (Enciclopedia României IV/1938 657)

Cooperativa forestieră „Albina” din localitatea Tarcău a fost înfiinţată la 31 ianuarie
1914 (Tănase şi Ţepeş 1971 320), ca societate cooperativă pentru exploatarea de păduri şi
industria lemnului, fiind cea mai veche cooperativă forestieră din judeţul Neamţ şi
devenind în anul 1926 cea mai mare din ţară (Şandru 1985-1986 288). Scopul acestei
societăţi era să îmbunătăţească starea materială a locuitorilor de pe valea Bistriţei, dar şi să
„românizeze” această ramură de activitate, care, pentru o perioadă îndelungată, fusese
monopolizată de către companii străine. Cooperativa „Albina” şi-a început activitatea cu 30
de membri, un capital subscris de 800 de lei (Mătasă 1929 25) şi un ferăstrău de apă. În
august 1919, se afiliază Centralei Cooperativelor Săteşti4. În acest an, cooperativa
înfiinţează prima fabrică, situată în satul Ardeluţa, dotată cu un gater pus în mişcare de
motorul unei maşini de treierat transportată cu greu, cu opt perechi de boi, după mărturiile
unor localnici (Brânduşa, Grasu 1987 51-52). Cu ajutorul acestui gater, s-a fasonat
materialul lemnos, folosit la construcţia coloniilor muncitoreşti de pe valea Tarcăului,
menite să găzduiască persoanele venite în zonă să muncească. Această activitate de

Cooperativa „Malul Roşu din Lipia Bojdani (Ilfov) a dat un milion de lei pentru construirea unei
biserici, unei şcoli şi pod peste Ialomiţa. Râul-Târgului (CâmpuLung Muscel) a dat 750 000 lei
pentru reconstruirea unei şcoli. Mihaieşti-Pipirig Neamţ, donează 600 000 lei pentru trei şcoli din
comună. Albina-Tarcău, Halanca-Boboieşti-Pipierig, Cetăţuia –Doamna, Floriile-Vadu, din judeţul
Neamţ, pentru câte o şcoală din comuna lor” (Macri 1930 271).
4 http://www.ro.all.biz/sc-forestar-sa-e11868#.WWN5JelLeUk (accesat în 12.07.2017).
3
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construcție a unor zone de locuit a fost în realitate o strategie de stabilizare a forţei de
muncă în această zonă5.
În anul 1921, cooperativa construieşte o fabrică de cherestea în zona de vărsare a
râului Tarcău în Bistriţa. Transportul buştenilor se făcea pe o cale ferată forestieră, cu
ecartamentul de 1.000 mm, deservită de șapte locomotive cu abur (Paţilea, Nicolau 2016
127). Doar o parte din această cale ferată a fost construită de cooperativă, în timp ce o parte a
fost însă concesionată, în 1924 cooperativa deţinând peste 30 km de cale ferată (Săndulescu
Topolitza 1924 5). Datorită activităţii cooperativei „Albina”, Tarcăul se dezvoltă, societatea
oferind multe locuri de muncă, care au permis o creștere semnificativă a bunăstării sătenilor.
În 1929 cooperativa era constituită din 560 de membri6, având un capital de 1.75 milioane lei
şi 2.000 de lucrători în fabrică şi la exploatarea directă pădurilor (Mătasă 1929 25) ajungând
în 1934 la un număr de aproximativ 3000 de angajaţi (Paţilea, Nicolau 2016 127). În 1939
„Albina” avea 456 membri şi un capital de 2.384.088 lei7.
În presa vremii cooperativa „Albina” din Tarcău era prezentată laudativ: „Cooperativa
aceasta e cea mai mare din ţară. Are un capital numai de 500 mii lei, dar i s'a dat dela centrală
un credit de vreo 60 milioane lei. În curs de vreo 4-5 ani a făcut minuni. Pe locul sterp a creiat
un adevărat sat cu locuinţe multe de lemn pentru funcţionari şi muncitori, cu magazii şi
ateliere, în cari funcţionează cele mai perfecţionate maşini germane şi americane, cari
fasonează repede lemnul de brad după cererile şi trebuinţele comerciului. În fruntea consilului
de administraţie al acestei cooperative se află dl Stoienescu, de profesiune profesor; un om
harnic şi priceput. Cooperativa „Albina” a ridicat mai multe şcoale prin satele vecine. Masa
bogată şi gustoasă, pe care am luat-o aci, a fost oferită de către consiliul acestei frumoase
înstituţiuni cooperatiste cu care se poate mândri ţara noastră” (Amicul şcoalei/9 1925 4).

Fig. 2 - Trasul lemnelor la linia ferată - sectorul Răchitiş8
http://www.ro.all.biz/sc-forestar-sa-e11868#.WWN5JelLeUk (accesat în 12.07.2017).
Conform Anuarului Cooperaţiei Române (Anuar 1935 157) la 31.12.1929, cooperativa „Albina” avea
577 de membri și înregistra vânzări de peste 67 milioane lei şi un beneficiu de peste 429 mii lei.
7 http://cautare-is.arhivelenationale.ro/cautare-Is/detail.aspx?ID=55088 (accesat în 5.08.2017).
8 Sursa imaginii: Imagini din corporația forestieră, Piatra Neamț, 1935, pe https://tiparituri
romanesti.wordpress.com/?s=tarcau (accesat în 1.09.2017).
5
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În 1929, cooperativa „Albina” avea în administrare un număr de trei fabrici: una în
Tarcău, dotată cu șapte gatere verticale și un gater orizontal, una mai mică în Ardeluța, având
un singur gater și una în Borcea, care era dotată cu două gatere. În zona forestieră, unde se
exploatau peste 1.000.000 m3 de brad și molid, se găsea o linie ferată îngustă, care transporta
regulat material între Tarcău și Piatra-Neamț (Brauner 1929 203). Până în acest an cooperativa
investise în instalaţii, fabrici, utilaje, căi ferate forestiere, maşini și nu numai, circa 67 milioane
lei şi a susţinut opere de binefacere de aproximativ 1.5 milioane lei (Mătasă 1929 25).
O mărturie remarcabilă despre activitatea cooperativei este oferită în anul 1936, de
către un grup de învăţători ardeleni care vizitează Moldova şi care rămân impresionaţi de
realizările şi implicarea societăţii „Albina” în viaţa comunităţii locale: „Am fost ospătaţi la o
masă oferită de coop. forest. „Albina”, în frunte cu dl preşedinte al Cooperativei, Anton. Am
vizitat stabilimentul Cooperativei „Albina”, una dintre cele mai de seamă întreprinderi de
acest fel, la a cărei fondare corpul didactic în măsură mare şi-a dat contribuţia; societatea
are bază solidă şi este condusă de oameni harnici şi cu pricepere. Cooperativa forestieră
„Albina”, din Tarcău-Neamţ, are un capital social de Lei 2.282.916 şi un număr de 242
membri societari. Actualmente este preşedinte dl. V. Anton, avocat din Piatra Neamţ.
Şcoala care e construită de coop. cu locuinţă, este ajutată în fiecare an cu tot ce este
necesar: (lemne, material de construcţie, mobilier, material didactic etc.)” (Dragomir 1937
25). Cooperativa „Albina” avea, în acest an, șaase gatere în funcţiune, cu care tăia anual
circa 30.000 metri4 de lemn rotund (Anuarul forestier 1936 242).

Fig. 3 - Sectorul Ţapu-un tasou9 cu buşteni de brad şi molid10

În 1938, Societatea „Albina” furniza cherestea de rezonanţă pentru armata germană,
pentru anumite componente ale fuselajului avioanelor de bombardament în picaj Stukas11.
9

Tasoul reprezintă un punct de concentrare al materialului lemnos, provenit dintr-o exploatare forestieră.
https://tiparituriromanesti.wordpress.com/?s=tarcau (accesat în 1.09.2017).

10
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În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, după 23 august 1944, armata germană
aflată în retragere a incendiat fabrica de cherestea care aparţinea societăţii „Albina” (Marin
1971 419). După război fabrica a fost refăcută, dar la 30 octombrie 1948 a fost naţionalizată,
transformându-se succesiv în I.P.E.I.L. (ianuarie 1950), în S.A.S. Sovrom (1 ianuarie 1954),
iar începând cu 1 ianuarie 1955 în „Sectorul de Industrializare a lemnului Tarcău” care făcea
parte din I.F.E.T. Bicaz12. După căderea comunismului, în 1994, a fost înfiinţată S.C. Forestar
S.A. Tarcău - întreprindere ce este urmaşa directă a cooperativei „Albina”.

Fig. 4 - Fabrica de cherestea Tarcău (Paţilea, Nicolau 2016 135)

Jetoanele pe care vi le supunem atenţiei datează din perioada interbelică. Ţinând
cont de valoarea nominală similară cu a monedelor oficiale aflate în circulaţie, putem
considera că acestea s-au emis şi utilizat local după anul 1930, când şi societatea „Albina”
Tarcău ajunge la cel mai mare număr de angajaţi, însumând circa 3000 în 1934, şi au fost
utilizate probabil până la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.
În catalogul Schäffer (Schäffer 2012) sunt inventariate un număr de patru jetoane cu
valori nominale diferite având ca emitent cooperativa forestieră „Albina” din Tarcău: 5 lei
(TRC-1) 13, 20 lei (TRC-2), 50 lei (TRC-3 si TRC-4) şi 100 lei (TRC-5), (Schäffer 2012 197). La
jetoanele cu valoarea nominală de 50 lei sunt cunoscute piese din alamă (TRC-3) şi cupru
(TRC-4), de formă rotundă, având acelaşi diametru, 24 mm. Piesele de 5 lei şi 20 lei au formă
octogonală şi sunt din alamă, jetonul cu valoare de 5 lei având dimensiunile de 21.5 x 21.5 mm,
iar cel de 20 lei dimensiunile de 24 x 24 mm. Jetonul cu valoarea de 100 lei este rotund, realizat
din cupru, şi are diametrul de 24 mm, acesta fiind cunoscut doar din prezentarea din catalogul
MBR (MBR 314/J95). Sunt cunoscute şi piese cu valoarea de 5 lei, 50 lei şi 100 lei care au pe
avers imprimat cu un poinçon un triunghi a cărui semnificaţie rămâne încă necunoscută.
Inscripţiile de pe aversul jetoanelor sunt identice: într-un cerc dispus pe margine
(format din perle şi liniuţe verticale alternante) se găseşte următoarea inscripţie circulară:
http://adevarul.ro/locale/piatra-neamt/mormantul-nemtilor-cei-patru-brazi-opt-soldati-germani-ucisirusi-comemorati-satenii-brates-1_538a06f60d133766a82cd408/index.html (accesat în 13.09.2017).
12 http://www.ecomunitate.ro/Istoric(6641).html (accesat în 10.07.2017).
13 În paranteze am redat codificarea din catalogul Schäffer pentru jetoanele aparţinând cooperativei
„Albina” Tarcău.
11
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COOPERATIVA „ALBINA”, iar în centru: TARCĂU. Pe revers este trecută, într-un
cerc perlat, dispusă pe două rânduri, valoarea nominală.
În perioada interbelică cooperativele forestiere mari şi-au înfiinţat cantine şi magazine
de aprovizionare cu bunuri de larg consum pentru membrii cooperativei14. Credem că aceste
jetoane au fost utilizate în cadrul acestor entităţi economice înfiinţate de Cooperativa „Albina”
cu scopul de a sprijini şi aproviziona angajaţii cu cele necesare traiului zilnic.

Fig. 5 - Jeton „5 lei”15

Fig. 6 - Jeton „20 Lei”16

Fig. 7 - Jeton „50 Lei”17 din alamă
Un exemplu este cooperativa forestieră „Munca” din Gura Humorului, care şi-a înfiinţat în 1934 o
cantină şi un magazin (Şandru 1985-1986 290).
15 Jetonul se află în colecţia dlui Remus Dobrican (Timişoara) căruia îi mulţumim pentru amabilitatea
de a ne permite publicarea acestuia.
16 Piesa se află în colecţia Erwin Schäffer (Germania) căruia îi mulţumim pentru sprijinul acordat în
documentare şi permisiunea de a publica imaginea acestui jeton.
14
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Fig. 8 - Jeton „50 lei” din cupru

Din relatările grupurilor de vizitatori ardeleni din 1925 şi 1936, prezentate mai sus,
aflăm că „Albina” Tarcău dispunea de un loc de servit masa, deci o cantină, unde probabil
angajaţii îşi puteau utiliza jetoanele primite ca o parte din salariu, uneori chiar în avans aşa
cum se întâmpla la alte societăţi din ţară18 (Schäffer 2012 18, 294-295). Cum pe jetoane nu
este specificat clar că ele pot fi utilizate doar la cantina cooperativei avansam ipoteza că
acestea puteau fi folosite şi la alte stabilimente aparţinând societăţii „Albina”, cum ar fi
prăvăliile/băcăniile locale, de unde muncitorii se puteau aproviziona cu cele trebuincioase
traiului şi muncii la pădure. Folosirea acestor jetoane elimina posibilitatea ca persoane
străine, care nu erau angajate în cadrul societăţii respective să beneficieze de aceste avantaje.
În general, fabricile de cherestea sau exploatările forestiere erau în zone izolate, iar
aprovizionarea cu cele necesare traiului lucrătorilor şi familiilor acestora era mai dificilă, aşa
că aceste cantine erau foarte utile.
Emiterea şi utilizarea unor astfel de pseudo-monede, un fel de „strămoş” al actualelor
tichete de masă, era o practică des întâlnită la societăţile forestiere din zonă. Sunt cunoscute
jetoane emise de Societatea în Comandită „Tarcău” (Schäffer 2012 197-198) sau de fabricile de
cherestea de la Ciughieş (Schäffer 2012 135), Dărmăneşti (Bălăiţă 2015 119-124), Asău (Schäffer
2012 285), Agăş (Schäffer 2012 10), Schitu Frumoasa (Schäffer 2012 190) etc.

Fig. 9 - Semănatul la pepinieră - Pepiniera Cipăianu19; Fig.10. Pepiniera Ardeluţa, încărcarea şi transportul
puieţilor cu trenul spre locurile de plantaţie20
Cele două jetoane cu valoarea nominală de „50 Lei” provin din colecţia autorului.
Pe un jeton al fabricii de cherestea Bisoca (Schäffer 2012 18), deci similară fabricii de cherestea de la
Tarcău, este notat pe revers: „Avis p. magasia de a libera purtătorului alimente sau scule în valoare de 1
leu. Avansaţi în vederea sâmbriei viitoare de şeful serviciului sau căprăriei” iar pe avers: „Acest avis de
magasie în caz de neîntrebuinţare se preschimbă de casierul fabricei la fiecare plată în numerar”.
19 https://tiparituriromanesti.wordpress.com/?s=tarcau (accesat în 1.09.2017).
17

18
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Fig. 11 - Interiorul fabricii de cherestea Tarcău (Paţilea şi Nicolau 2016 136)

20

https://tiparituriromanesti.wordpress.com/?s=tarcau (accesat în 1.09.2017).
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25 BANI 1982 – O CONSECINȚĂ NUMISMATICĂ A CELEI DE-A DOUA
CRIZE A PETROLULUI ȘI A CRIZEI DATORIEI EXTERNE
Alin Bogdan Sămușan
Abstract
This article presents the reasons behind the 1982 abandonment of nickelplated steel as a solution for minting the last divisionary coin of Socialist
Romania, the 25 Bani, and the adoption of aluminum instead. The second oil
crisis and the subsequent global reduction in demand and supply for most
metals, the biggest since the Second World War, together with the severe growth
of the national debt and with the austerity focused and autarchic economic
policies of the Romanian leadership imposed a behavior in coinage minting
which can also be seen at that moment in many developing countries with
significant amounts of specie in circulation.
Key words: 1982, 20th century, aluminum, nickel, coin production, communism,
contemporary coins, Romania.

Cea de-a doua criză a petrolului din 1979 a surprins România în procesul de
extindere a capacității de rafinare a industriei petrochimice, lucru care a triplat cererea de
petrol a țării între 1976 și 19801 în condițiile în care, în același an, 1979, capitalul
internațional privat „a devenit considerabil mai scump ca urmare a deciziei Statelor Unite de
a crește dobânzile într-un moment în care ideile monetariste începeau să câștige influență în
Occident” (Ban 2019). În acest context, refuzul conducerii P.C.R. de a reconsidera tiparul de
dezvoltare economică pentru care ramura chimică reprezenta un „al doilea val” al
industrializării socialiste, pivotal în edificarea „societății socialiste multilateral dezvoltate”,
deci nevoia de a finanța funcționarea capacitățiilor de producție crescânde ale industriei
chimice prin importuri petroliere, a dus la o supra-împrumutare pe piețele occidentale de
capital și la creșterea incontrolabilă a datoriei externe a țării „între 1976 şi 1981 de la 0.5
miliarde de dolari (sau 3% din PIB) la 10.4 miliarde de dolari (sau 28% din PIB şi 30% din
exporturi). În 1981, nivelul dobânzilor la datoriile externe atingând 3 miliarde de dolari, de
la cele nici 8 milioane, înregistrate cu şase ani înainte. În acest sens, în perioada 1980-1982,
ţara a fost nevoită să achite 6 miliarde de dolari creditorilor străini, iar în 1982 România
avea nevoie de 80 la sută din exporturile sale în valută pentru a-şi finanţa datoria externă.”
(Ban 2019). Astfel, conducerea de la București, nedispusă „să-și acorde un moment de răgaz
[precum țările capitaliste occidentale] în care să evalueze condițiile viitoarei dezvoltări” (Ban
2019) și incapabilă să interiorizeze noile forțe de producție ale epocii postindustriale bazate
pe informație2 a aplicat o strategie de austeritate forțată și de absorbție de resurse financiare
suplimentare de la populație, de cointeresarea acesteia în finanțarea funcționării și
dezvoltării capacităților de producție industriale mari consumatoare de energie și de materii
prime într-un context autarhic.


Universitatea București – Facultatea de Istorie, București.
E-mail: alinbs95@yahoo.com
1 Cantitatea de petrol a crescut de la 5 milioane tone la 16 milioane tone (Murgescu 2010 392).
2 „România întorcea spatele revoluției computerelor și informaticii (nici măcar planurile pentru
anii 2000 și 2010 nu prevedeau investiții în această direcție) […]” (Murgescu 2010 398-401).
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Dacă la 3 noiembrie 1981, ca efect al situației prezentate mai sus, guvernul român
a cerut o amânare cu până la 6 luni a achitării ratelor la creditele sale externe (Opriș
2016), la 23 decembrie 1981 Legea nr. 8 asupra bugetului de stat a operat o devalorizare a
leului cu aproape 50% în raport cu rubla, dar și cu dolarul prin implementarea unui curs
comercial unic de 15 lei pentru ambele monede, inflația ducând în 1982 la o creștere în
medie cu 35% a prețurilor însoțită de o stagnare a salariilor (Gruia 2005). Amânarea
plăților și reeșalonarea datoriilor operate în multiple runde de negocieri cu creditorii
occidentali în cursul anului 1982 precum și scăderea drastică a importurilor3 au fost
acompaniate de o politică de reducere a costurilor și consumurilor, de accentuare a
folosirii resurselor interne, de economisire generalizată la nivelul întregii economii.
Această orientare a fost exprimată în ședința de lucru privind noul mecanism economicofinanciar ținută de Nicolae Ceaușescu cu membri ai guvernului la 7 aprilie 1982, ocazie cu
care liderul român a scos în evidență „obligația tuturor sectoarelor de a dezvolta și în
industria mare și mică capacități de producție, de materii prime” și a accentuat că „fiecare
unitate trebuie să se preocupe de a-și asigura din țară, la maximum acest lucru, și de a
pune în valoare” cu corolarul „recuperării și refolosirii, revalorificării tuturor materialelor
[…] pentru a obține produse printr-un consum cât mai redus pe unitatea de produs
respectiv” (ANIC4 f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 34/1982 p. 6).
Acestea erau circumstanțele politico-economice care au dus la propunerea
Consiliului de Miniștri din 7 septembrie 1982, adresată lui Nicolae Ceaușescu, prin care se
solicita aprobarea baterii și punerii în circulație a „unei monede divizionare de 25 bani
confecționată din aluminiu” (ANIC f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 279/1982 p. 11).
Aceasta urma să reducă prețul de producție al cupiurii de 25 bani de la 162 lei pentru 1000
de bucăți în versiunea de oțel placat cu nichel (versiune utilizată începând cu 1960), la 126
lei pentru 1000 de bucăți generând o economie de 1.368.000 lei la Banca Națională numai
pentru cantitatea de monedă care avea să fie bătută în ultimele patru luni ale anului 1982 în
completarea celor 22 milioane exemplare bătute deja în compoziția consacrată în primele
opt luni (din totalul de 60 milioane monede de 25 bani aprobate prin Planul de batere și
imprimare al Băncii Naționale pe 1982)5. În mod concret expunerea de motive care însoțea
proiectul de decret al Consiliului de Miniștri reliefa că „banda de nichel necesară
confecționării acestei monede se procură numai din import și se întâmpină greutăți în
contractarea și livrarea ei de către furnizorul extern, în prezent existând dificultăți din
cauza insuficienței acestei monede în circulație” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d.
279/1982, p. 12) în condițiile în care începând cu 1981 se sistase baterea monedelor de 5,
respectiv 15 bani (la rândul lor fabricate din aluminiu începând cu 1975)6. Cupiura în
discuție rămânea astfel singura monedă divizionară, iar aluminiul economisit și stocat la
Monetăria Statului putea fi disponibilizat pentru baterea acesteia7 evitându-se importul pe
devize libere a 9.7 tone bandă de nichel în valoare de 113.490 dolari (ANIC, f. C.C. al P.C.R.,
s. Economică, d. 279/1982, p. 15). Sub aspect financiar, suma de 1.368.000 lei economisită
pentru anul 1982 prin schimbarea compoziției la cupiura de 25 bani urma să fie vărsată în
„România a înregistrat în anul 1982 un surplus comercial de 1,5 miliarde de dolari prin reducerea
cu 45% a importurilor de mărfuri provenite din Occident” (Opriș 2016).
4
ANIC este abrevierea folosită în acest studiu pentru Arhivele Naționale Istorice Centrale.
5 Aprobarea planului de imprimare și batere al Băncii Naționale pentru anul 1982 s-a făcut prin
Decretul prezidențial nr. 47 din 2 martie 1982 (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 279/1982 p. 12).
6 „în ultimii doi ani nu s-a mai aprobat baterea monedelor divizionare de 5 și 15 bani” (ANIC, f.
C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 279/1982 p. 12).
7 „Cantitatea de aluminiu necesară pentru confecționarea monedelor rămase de bătut până la
sfârșitul anului [38.000.000 bucăți din cele 60.000.000 piese de 25 bani aprobate pentru anul
1982]este de circa 65 tone aluminiu pe care Monetăria Statului o are în stoc prin sistarea baterii
monedelor divizionare de 5 și 15 bani” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 279/1982 p. 13).
3
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proporție de 80% la „fondul de plată și rambrusare a creditelor externe” iar 20% la buget ca
„vărsăminte din beneficii” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 279/1982, p. 13).
Din punctul de vedere al conjuncturii economice internaționale, dificultățile
invocate de executivul de la București în procurarea materiei prime sub formă de bandă de
nichel pentru placarea monedei divizionare române se explică prin scăderea consumului la
majoritatea metalelor la nivel global, ca urmare a celei de-a doua crize a petrolului din 1979
și a recesiunii mondiale începute în vara anului 1981, fenomene care au generat, prin
reducerea cererii, închiderea masivă de capacități de producție metalurgice pe toate
meridianele. În 1981 cererea de nichel pe plan global a scăzut cu 8%, 1982 fiind prima dată
de la finele celui de-Al Doilea Război Mondial în care cererea pentru acest metal a scăzut în
doi ani consecutiv. Cererea de nichel, împreună cu producția globală a acestui metal nu și-au
revenit decât către jumătatea deceniului al nouălea, cel din urmă indicator scăzând în primii
trei ani ai deceniului de la 779.000 tone în 1980 la 621.000 tone în 1982 (Kuck 2019).
Pe plan românesc, situația consumului de nichel este reliefată în discuțiile avute de
Nicolae Ceaușescu cu guvernul la 2 decembrie 1982 pe tema „reducerii consumului
materiilor prime și materialelor, recuperarea acestora în vederea refolosirii, analizarea
costurilor și a măsurilor pentru ridicarea productivității muncii” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s.
Economică, d. 75/1982). Cu această ocazie, în analiza pe care o face diverselor materii
prime, liderul român menționează un consum anual al economiei românești de 14.000
tone nichel din care 10.800 tone „reprezintă nichelul din import” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s.
Economică, d. 75/1982, p. 3) și prescrie o reducere la 8000 de tone a consumului, deoarece
„reducând consumul pe tonă de la 10%, la oțeluri instabile, se poate ajunge la 8% destul de
ușor” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s. Economică, d. 75/1982, p. 3). Folosirea nichelului se
limitează cu această ocazie strict „pentru construcția de mașini, pentru cele două ministere”
accentuându-se că „pentru celelalte nu trebuie dat deloc” (ANIC, f. C.C. al P.C.R., s.
Economică, d. 75/1982, p. 3). Chiar dacă cele aproximativ 10 tone de nichel necesare
baterii a 38 de milioane de monede divizionare de 25 bani în compoziția consacrată nu
reprezentau decât o fracțiune din consumul economiei românești, renunțarea la oțelul
placat cu nichel în această funcție se integrează perfect în politica de austeritate, care
consta în comprimarea importurilor și reducerea costurilor și a consumurilor și care era la
ordinea zilei în acea etapă de criză și incertitudine, nu numai pentru România, dar și
pentru multe alte țări aflate în curs de dezvoltare și care aveau mase mari de numerar în
circulație8. Într-un înțeles mai larg însă, schimbarea compoziției banilor metalici este un
fenomen cauzat de inflație. Așa cum spunea cercetătorul François R. Velde de la Federal
Reserve Bank of Chicago „banii își pierd constant valoarea relativ la bunuri, inclusiv la
acelea din care sunt făcuți. Iar pentru unele metale precum aluminiul tendința este în mod
clar spre ieftinirea lor” (Velde 2008 22).

În perioada anilor 1979-1982 țări precum Spania, Turcia, India, Ungaria, Costa Rica, Argentina
sau chiar țări dezvoltate precum Belgia reduc substanțial valoarea compoziției metalice a
monedelor proprii, putându-se observa aceeași tendință ca și cazul României, de renunțare la
nichel și de înlocuire a acestuia cu aluminiul (fie pur sau în aliaje de aluminiu-bronz) sau de sistare
a emiterii unor cupiuri cu valoare nominală mică în favoarea reluării sau introducerii unora cu o
valoare nominală mai mare (Ungaria, Belgia) (Krause et alii 2001).
8
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fig. 1 - Nota privind fabricarea monedei divizionare de 25 de bani din aluminiu,
cu aprobarea olografă a lui Nicolae Ceaușescu; Fig. 2 - 25 BANI emiși în anul 1966; Fig. 3 25 BANI emiși în anul 1982.
Plate 1 – Fig. 1 - The document concerning the minting of the 25 bani aluminium coin,
signed by Nicolae Ceaușescu; Fig. 2 - 25 BANI issued in the year 1966; Fig. 3 - 25 BANI
issued in the year 1982.
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JETOANE ROMÂNEȘTI INEDITE ORI MAI PUȚIN CUNOSCUTE (IX)
Erwin Schäffer
Zusammenfassung
Sieben Jahre nach dem Erscheinen des Kataloges „ROMANIA. Jetoane,
semne valorice şi mărci. Tokens, tags and chips”, Guttenbrunn, 2012, in welchem
mehr als 4.700 Stück in den letzten zwei Jahrhunderten im rumänischen Raum
verwendeten Wertmarken aufgelistet wurden, möchte wir mit einem Beitrag neue
Wertmarken vorstellen. Das Repertoire des Kataloges wurde anschließend von dem
Forscher Laurenţiu Popescu, durch die veröffentlichte VIII. Studie vervollständigt
(Popescu 2015-2016). Trotzdem gibt es immer noch ca. 200 „unveröffentlichte”
Wertzeichen und in dem Wissen, dass es nützlich ist, die Artikelserie über diese Art
von numismatischen Artefakten von Rumänien fortzusetzen stellen wir hier weitere
180, bisher unbekannter oder erst kürzlich herausgegebener Werte vor.
In diesem Zusammenhang möchten wir unterstreichen, welche
Anstrengungen von dem passionierten Sammler Dorel Bălăiţă in den letzten Jahren
unternommen wurden. In achtzehn veröffentlichten Einzelstudien hat, er verschiedene
Arten alter Wertmarken, mit interessanten Informationen aus Literatur und Archiven
über die Emittenten und ihre Standorte vorgestellt.
Schlüsselwörter: Jetons, Wertmarken, Zeichen.

La şapte ani de la apariţia catalogului-album „ROMANIA. Jetoane, semne
valorice şi mărci. Tokens, tags and chips” (Catalogul Schäffer 2012) unde sunt
inventariate peste 4.700 de jetoane, fise şi mărci folosite în spaţiul românesc în ultimele
două secole, repertorizare completată ulterior de către cercetătorul Laurenţiu Popescu
prin studiul VIII (Popescu 2015-2016)1 unde sunt prezentate încă 200 de semne valorice
„inedite”, apreciem util a continua seria de articole privind aceste tipuri de artefacte
numismatice româneşti prin încă un lot de alte asemenea 180 de semne valorice
„necunoscute” până în prezent ori, respectiv, emise recent de diferiţi agenţi economici.


Societatea Numismatică Română, București.
E-mail: bermes5@t-online.de
1 Articolul VIII din serie a apărut în anuarul Cercetări Numismatice în condiţii grafice deosebite,
iar jetoanele încep cu poziţia 1251 şi sfârşesc la poziţia 1450. În plus, faţă de modul de prezentare
din primele şapte articole din serie, jetoanele şi fisele din studiul VIII au primit adiţional şi câte un
cod unic – în concordanţă cu codurile unice de identificare propuse şi aplicate în catalogul-album
din 2012 – plasat între paranteze drepte, imediat după numărul de ordine curent (care continuă
numărătoarea „tradiţională” stabilită în precedentele studii publicate în BSNR). Deoarece unele
dintre „noile” jetoane inventariate au fost emise de entităţi situate în localităţi care nu fuseseră
menţionate (anterior) în catalogul-album, a fost necesar să se stabilească (nişte) coduri
corespunzătoare acestor localităţi aparte (respectându-se însă condiţia ca noile coduri alese să nu
se confunde cu cele deja existente), astfel: AFM pentru Afumaţi (jud. Ilfov); BZI pentru Brazi (jud.
Prahova); BLJ pentru Blaj (jud. Alba); BRN pentru Brăneşti (jud. Dâmboviţa); CAN pentru
Câineni (jud. Vâlcea); HUN pentru municipiul Hunedoara (jud. Hunedoara); NDL pentru Nădlac
(jud. Arad); PLP pentru Plopeni (jud. Prahova); SIG pentru Sighişoara (jud. Mureş); TGS pentru
Târgu Secuiesc (jud. Covasna); VLC pentru Valea Călugărească (jud. Prahova).
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Prin raportare la primele caractere– întâi cifre, iar apoi litere – ale textului de pe
avers, jetoanele şi mărcile inventariate sunt ordonate crescător/alfabetic (cu excepţia
celor folosite în spălătoriile de autoturisme în regim self-service care au fost intenţionat
grupate la final). A fost păstrat „stilul” descrierii, s-a respectat „numărătoarea” (devenită
„tradiţională”) şi s-a continuat „alocarea” în mod individual a codului unic de
identificare în scopul unor ulterioare referinţe. În general, majoritatea pieselor conţin
înscrisă denumirea localităţii unde a funcţionat emitentul, însă în câteva cazuri
„localitatea” a fost stabilită prin cercetarea altor surse de informaţii (spre exemplu,
BERTHOLD FRENTZ – CONDITOR, seniorul cu cofetărie şi cafenea în
Heltauergasse 19 (ulterior, str. Nicolae Bălcescu) şi juniorul în Salzgasse 43 (ulterior, str.
Sării) în oraşul Sibiu, la graniţa dintre secolele XIX şi XX; GALLUS, denumirea unei
game de vopseluri produsă la Întreprinderea Chimică Victoria din Bucureşti).
Ca element de noutate faţă de precedentele opt studii din serie am considerat
util a adăuga – ori de câte ori am identificat surse veridice – informaţii succinte privind
scopul concret al emiterii jetoanelor, emitentul acestora, momentul şi/sau locul unde
au fost utilizate (spre exemplu, BEL ETAGE - BRUKENTHAL, întrebuinţat la
Palatul Brukenthal Avrig, în cadrul unora dintre evenimentele festive private organizate
acolo, obţinut în cursul anului 2018; PRIMĂRIA OCNA SIBIULUI, folosit pentru o
intrare a unei persoane adult la Ştrandul Băile Ocna administrat de către Primăria
Ocna Sibiului, în vara anului 2018).
Una din cele mai spectaculoase serii de jetoane este reprezentată de ediţia
limitată a celor cinci „MacCoin” – lansate şi utilizate în a doua parte a anului 2018 – cu
ocazia împlinirii a 50 de ani de la crearea primului Big Mac şi introducerea acestuia în
meniu de către McDonald’s, în 1968. În pofida mesajului publicitar „O MONEDĂ UNICĂ
ÎN LUME PENTRU IUBITORII DE BIG MAC”, au fost în fapt cinci modele aniversare
diferite, câte unul pentru fiecare deceniu, începând cu anul 1968. Toate cele 6,2 milioane
jetoane au fost realizate integral în Statele Unite ale Americii (la monetăria Osborne
Coinage din Cincinnati – Ohio), fiind distribuite consumatorilor în reţeaua de
restaurante a McDonald’s din peste 50 de ţări, pe 2 august 2018. În România, au fost
oferite un număr total de 14.600 bucăţi (câte 2.920 bucăţi/model), astfel: prin
intermediul mediului online în urma unor concursuri, în perioada 31 iulie – 2 august
2018 (500 bucăţi), gratuit tuturor clienţilor care se prezentau într-una din cele şapte
locaţii diferite (Cluj, Constanţa şi alte cinci în Bucureşti,) pe 2 august 2018 (8000 bucăţi),
iar restul, începând tot cu 2 august 2018, tuturor clienţilor care achiziţionau un Meniu
Big Mac, mediu sau mare (fiecare restaurant a primit câte 50 de bucăţi, acestea fiind
atribuite în limita stocului repartizat). Începând cu 3 august 2018 şi până la 31 decembrie
2018, jetonul a putut fi folosit numai în schimbul unui Big Mac, în restaurantele
McDonald’s din România (sau din ţările participante la campanie). Jetonul nu avea
„valoare în numerar”, se putea utiliza o singură dată şi nu se putea cumula cu alte oferte,
discounturi sau cupoane. Aversul jetoanelor este identic pentru toate cele cinci modele
„MacCoin”, însă reversul este diferit, având în jurul unui Big Mac stilizat figuri grafice
aparte, considerate reprezentative celor cinci decenii de călătorie pe întreg mapamondul
a Big Mac: 1968-1978; 1978-1988; 1988-1998; 1998-2008; 2008-2018.
O notă specifică este introdusă de un alt tip de jeton – care s-a răspândit rapid
în ultimii ani – utilizat în cadrul spălătoriilor de autoturisme în regim self-service. Sunt
selectate şi grupate la final numai 13 exemplare diferite, însă pe baza informaţiilor
recent obţinute se poate afirma că numărul acestora este în realitate cu mult mai mare,
acestea fiind folosite în numeroase alte locaţii de pe întreg cuprinsul României. În
majoritatea cazurilor preţul de achiziţie al unui astfel de jeton este de 2,5 lei, însă un
program complet de spălare necesită utilizarea concomitentă a două, trei sau chiar
patru fise. Deseori, acelaşi jeton poate fi folosit deopotrivă şi la acţionarea unui
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aspirator în regim self-service. Nu trebuie să surprindă faptul că uneori acelaşi model
de jeton este folosit de către două sau chiar mai multe spălătorii distincte (cu acţionari
diferiţi şi adesea localizate la distanţe considerabile una faţă de alta), deoarece costurile
de achiziţie a unei astfel de instalaţii specializate se reduc semnificativ dacă acţionarii
spălătoriei nu doresc un design personalizat pe jetoanele lor şi acceptă să utilizeze unul
dintre modelele standard pe care le livrează producătorii de spălătorii (spre exemplu,
Expert Clean – Fabrica de Spălătorii Auto din Bucureşti are în oferta curentă
patru modele standard (cu diferenţe doar la diametru: 22mm; 23,5mm; 26mm;
27,5mm), însă la solicitarea expresă a clienţilor, producătorul este în măsură să
furnizeze şi un design particularizat pe oricare din feţele jetonului).
Mulţumiri deosebite instituţiilor muzeale şi tuturor colecţionarilor pentru
amabilitatea cu care au pus la dispoziţia noastră spre studiu 2 jetoanele şi mărcile
româneşti inventariate în continuare3:
CATALOG
1451 – [BUC-1328]
Av.: 1 BIG MAC () / 50 (de ani) / M
stilizat (Logo McDonald’s) / MINTED IN
USA (), peste un fundal grafic cu raze
inegale, totul într-un c.l.i., înconjurat circular
cu limita valabilităţii: 2018 • caractere
chinezeşti • caractere arabe • VALID THRU
• VALIDO DURANTE • VALIDO EM •
BERLAKU SAMPAI • VALABLE EN •
2018 (), totul în c.l.e.
Rv.: În câmp, un Big Mac (stilizat), înconjurat
de diferite figuri grafice (reprezentative
deceniului), iar în exergă, pe o eşarfă, primul
deceniu: 1968-1978 (), totul în c.l.e.
Alamă, ø32mm (oferite consumatorilor pe
2 august 2018, obţinându-se ulterior la
schimb un Big Mac, dar numai până la 31
decembrie 2018).
1452 – [BUC-1329]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al doilea deceniu:
1978-1988 ().
Alamă, ø32mm

Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al treilea deceniu:
1988-1998 ().
Alamă, ø32mm
1454 – [BUC-1331]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al patrulea deceniu:
1998-2008 ().
Alamă, ø32mm
1455 – [BUC-1332]
Av.: ca mai sus.
Rv.: ca mai sus (alte figuri grafice reprezentative
deceniului), dar pe eşarfă al cincilea deceniu:
2008-2018 ().
Alamă, ø32mm
1456 – [NT-300]
Av.: 1, contramarcat în stânga JS (incus),
în c.p.e.
Rv.: 1, contramarcat în stânga JS (incus),
în c.p.e.
Cupru, ø18mm

1453 – [BUC-1330]
Deoarece şapte din cele 180 de jetoane „inedite” au fost identificate ca aparţinând unor
emitenţi de jetoane, de fise ori de mărci localizaţi în şase localităţi neindexate până în prezent, a
fost necesar să stabilim suplimentar următoarele („noi”) coduri distincte: AVR pentru Avrig
(jud. Sibiu); BLN pentru Băile Olăneşti (jud. Vâlcea); NEP pentru Neptun (jud. Constanţa); SEB
pentu Sebeş (jud. Alba); TRN pentru Târnăveni (jud. Mureş); VOL pentru Voluntari (jud. Ilfov).
3 Abrevieri utilizate: c.l.i. = cerc liniar interior; c.l.e. = cerc liniar exterior; c.p.i. = cerc perlat
interior; c.p.e. = cerc perlat exterior;  = perforaţie.
2
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1457 – [NT-301]
MONETARIEI STATULUI () / 1935 Av.: 2 / LEI, contramarcat în dreapta F 2005 (), în câmp clădirea Monetăriei Statului,
(incus) şi în stânga S (incus), în c.p.e.
în c.l.e.
Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø24mm
Alamă, ø21mm
1465 – [BUC-1334]
1458 – [NT-302]
Av.: A cu o pasăre stilizată (Logo Auchan),
Av.: 2 / LEI, contramarcat în dreapta G într-un plan adâncit.
(incus) şi în stânga C (incus), în chenar Rv.: cărucior pentru cumpărături (stilizat).
liniar exterior.
Metal cu email, ø23,5mm, 
Rv.: 2 / LEI, în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, 21,3mm
1466 – [TIM-63]
Av.: ADMINISTRAŢIA • EXPLOATAREI
1459 – [NT-303]
• PĂDUREI () / • BISTRE • (), în câmp
Av.: 3 / LEI, în c.p.e.
peisaj cu trei brazi, totul într-un c.l.i.
Rv.: 3 / LEI, în c.p.e.
Rv.: VALABIL NUMAI LA CANTINA ()
Alamă, ø18mm
/ • ADMINISTRATIEI • (), în câmp într-un
c.l.i. 10 / BANI
1460 – [NT-304]
Alamă, poligonal, 26mm
Av.: 5 / LEI, contramarcat în stânga cu o stea
(incusă), în c.p.e.
1467 – [BAC-8]
Rv.: 5 / LEI, contramarcat în stânga cu o stea Av.: A.G. / BACĂU, în c.p.e.
(incusă), în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø21,2mm
Alamă, ø23,4mmâ
1461 – [NT-305]
Av.: 10, contramarcat deasupra TA (incus),
iar dedesubt CV (incus), în c.p.e.
Rv.: 10, contramarcat deasupra CV (incus),
în c.p.e.
Alamă, ø21,2mm

1468 – [EN-643]
Av.: ANTREPRENORUL () /  GRĂDINEI
 (), în câmp 50, totul în c.p.e.
Rv.: 50, în c.p.e.
Alamă ø32,8mm

1462 – [NT-306]
Av.: 10, contramarcat deasupra MINA (incus),
iar dedesubt CCK (incus), în c.p.e.
Rv.: 10, în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1469 – [BUC-1335]
Av.: AUTOMOBIL CLUB ROMAN  (),
în câmp 50 B, totul în chenar orna-mental
exterior.
Rv.: unifaţă.
Zinc, ø(?)mm

1463 – [NT-307]
Av.: 10 / BANI, în chenar perlat exterior.
Rv.: 10 / linie orizontală / linie orizontală,
totul în chenar perlat exterior.
Alamă, octogonal, ø19mm

1470 – [EN-644]
Av.: “BALANEASA” () / S.A. / 
FORESTIERĂ  (), în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.l.e.
Alamă, ø24mm

1464 – [BUC-1333]
Av.: 135 DE ANI DE LA INFIINTAREA
PRIMEI MONETARII () / 1870 - 2005
(), în câmp Logo Monetăria Statului, în c.l.e.
Rv.: 70 DE ANI DE LA REINFIINTAREA

1471 – [BUC-1336]
Av.: BAZA Nr. 2 GIULESTI (), în
câmp 22 (incus), totul în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Fier, ø24,2mm, 
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1472 – [AVR-1]
Av.: 10 lei / (Logo) BEL ETAGE /
BRUKENTHAL (Palatul Brukenthal Avrig,
organizator de evenimente festive private - 2018).
Rv.: unifaţă.
Lemn, ø23,7mm

Rv.: 10, în c.p.e.
Alamă, ø20,5mm (seniorul cu cofetărie şi
cafenea în Heltauergasse 19 (ulterior, str.
Nicolae Bălcescu) şi juniorul în Salzgasse
43 (ulterior, str. Sării) în Sibiu, la graniţa
dintre secolele XIX şi XX).

1473 – [BUC-1337]
Av.: BERARIA “POTCOAVA” () / ornament
/ BUCUREŞTI / ornament, în c.p.e.
Rv.: HALBĂ / 20, în c.l.e.
Cupru-nichel, ø(?)mm

1480 – [BLJ-2]
Av.: BLAJ A LIVE (Logo festival).
Rv.: BANCA () / TRANSILVANIA ()
/ BT într-un scut (Logo Bancă) / două
linii orizontale late.
Carton plastifiat negru cu text alb, 24 x 24 mm
1474 – [BAC-9]
(festival cultural – Câmpia Libertăţii din Blaj,
Av.: BERARIE / GRIVEL, dedesubt 5-6 iunie 2015).
contramarcat C şi V, în c.p.e.
Rv.: GUT FÜR () / 1 /  MARK  (), 1481 – [EN-645]
în c.p.e.
Av.: BS (monogramat), în c.p.e.
Alamă, ø24mm (Bălăiţă 2015-2016).
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Cupru, ø22,5mm
1475 – [IAS-83]
Av.: BERERIA AZUGA () / – / M.S. / 1482 – [VNT-4]
– /  IAŞI  (), în c.p.e.
Av.: BUN PENTRU CANTINA () / 
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
JUSTER & AGATSTEIN  (), în câmp:
Alamă, octogonal, ø25mm
CALU şi dedesubt CARNIOL FIUL (),
în c.p.e.
1476 – [BUC-1338]
Rv.: 10 / BANI (), în c.p.e.
Av.: BERERIA RESTAURANT () / –
Alamă, ø23mm
 – / NOROC / –  – / , în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în chenar perlat exterior.
1483 – [PLO-70]
Alamă, octogonal, ø24mm
Av.: CAFÉ BRISTOL () /  PLOESCI 
(), în câmp într-un c.p.i. 20, totul în c.p.e.
1477 – [VOL-1]
Rv.: LEON J. SIGLER    (), în câmp
Av.: Vârf de munte înzăpezit într-un scut o ceaşcă de cafea cu linguriţă, totul în c.p.e.
(Logo Bergenbier), cu numărul de serie Alamă, ø20mm
09360 (laterala din stânga).
Rv.: unifaţă sau identic cu aversul(?).
1484 – [EN-646]
Material plastic auriu, 24x24mm (festivalul Av.: CAFÉ EUROPA  (), în câmp întrZilele Prieteniei Bergenbier – 2014).
un c.p.i. GH (monogramat), totul în c.p.e.
Rv.: Ornament / 20 / NEGREANU (), în c.p.e.
1478 – [VOL-2]
Alamă, ø25mm
Ca mai sus, fără numărul de serie.
Material plastic auriu, 24x24mm (festivalul 1485 – [BRA-19]
Zilele Prieteniei Bergenbier – 2014).
Av.: CAFEE PETERSBURG () / LA /
MORITZ / CEL BUN / – /  BRAILA
 în c.p.e.
1479 – [SIB-35]
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Av.: BERTHOLD () / ornament (floare) /
Zinc argintat, ø(?)mm
FRENTZ / ornament (floare) /  CONDITOR
 (), în c.p.e.
1486 – [EN-647]
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Av.: CAFE ŞI BERERIA () / 
CHIRONDAKIS  (), în câmp: BURSA
/ ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø25mm

1493 – [PTN-9]
Av.: CANTINA FABRICEI GUSTAV
EICHLER  (), în câmp: ornament /
PIATRA N. / ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 50, în c.p.e.
Cupru, ø24,7mm (Bălăiţă 2019).

1487 – [BUC-1339]
Av.: CAFENEAUA GABROVENI () / 1494 – [BUC-1342]
VASILE / I. / HATOS, în c.p.e.
Av.: Logo (Carrefour).
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Rv.: Logo (Carrefour).
Alamă, octogonal, (?)mm
Material plastic alb, ø24mm
1488 – [EN-648]
Av.: CAFENEAUA () / ornament / UNIVERSALĂ / ornament / RĂZVAD (), în c.p.e.
Rv.: ISAIA I. MIHĂLCIOIU –  – (),
în câmp: 1 / CAFEA, în c.p.e.
Alamă, ø(?)mm
1489 – [DOA-2]
Av.: CANTINA / ARON COPEL /
DOFTEANA, în chenar perlat exterior.
Rv.: 1 / LEU, în chenar perlat exterior.
Zinc argintat, pătrat, ø20mm
1490 – [DAR-7]
Av.: CANTINA FABRICEI DARMANESTI
¤ (), în câmp contramarcat D & W (incus), în
c.p.e.
Rv.: BUN PENTRU () / 1 / LEU, contramarcat D şi V (incus), în c.p.e.
Zinc argintat, ø25,4mm

1495 – [BUC-1343]
Av.: Logo (Carrefour).
Rv.: Logo (Carrefour).
Metal cu email, ø23mm, 
1496 – [BUC-1344]
Av.: Logo (Carrefour) / market
Rv.: unifaţă.
Material plastic roşu-siclam, ø25mm
1497 – [BUC-1345]
Av.: Logo (Carrefour), timbrat de un personaj
fabulos în zbor, iar în stânga acestuia mesajul
urare LA / MULTI / ANI! / CU /
SANATATE / 2012, iar în exergă:
CARREFOUR ornament ROMANIA (),
totul în c.l.e.
Rv.: 1. / MARTIE, însoţit de un miel alături
de personaj feminin, cu furcă şi fus, torcând
manual firul buclat legat de mărţişor ca semn
al sosirii primăverii, adus de o rândunică, întro alegorie cu munţi, raze de soare şi o cunună
de trandafiri şi crini, totul în c.l.e.
Alamă (neargintată şi negăurită – probă),
ø25mm

1491 – [BUC-1340]
Av.:
CANTINA
FABRICEI
DE
CHIBRITURI  (), în câmp într-un c.p.i.
RMS (monogramat), contramarcat T (incus),
totul în c.p.e.
Rv.: 5, flancat de câte o contramarcă CF 1498 – [BUC-1346]
(incus), în c.p.e.
Av.: Logo (Carrefour) susţinut în braţe de
Cupru, ø18mm
un înger, într-o alegorie cu flori, rândunici
şi raze de soare, în c.l.e.
1492 – [BUC-1341]
Rv.: 1 / MARTIE / 2018, într-un romb
Av.:
CANTINA
FABRICEI
DE susţinut în braţe de un înger, într-o alegorie
CHIBRITURI  (), în câmp într-un c.p.i. cu rândunici şi raze de soare, în c.l.e.
RMS (monogramat), în c.p.e.
Alamă argintată, ø25mm, 
Rv.: 100, deasupra şi dedesubt câte o
contramarcă CF (incus), în c.p.e.
1499 – [IAS-84]
Alamă, ø22mm
Av.: CARUSELUL PALAS () / Logo
(ansamblul PALAS IAŞI) / IAŞI
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Rv.: 1 PERSOANĂ () / Coca-Cola (logo) / Rv.: 15, în c.p.e.
VALABIL 1 CURSĂ ().
Alamă, ø25mm
Material plastic alb, ø55mm
1508 – [BUC-1348]
1500 – [IAS-85]
Av.: COFETERIA () / N. / ANGHELESCU
Ca mai sus.
/    / C. VICTORIEI 45 (), în c.p.e.
Material plastic roşu, ø55mm
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø21mm
1501 – [EN-649]
Av.: BANI 50 BANI / CF (monogramat) / 1509 – [BUC-1349]
M. CARNIOL (), în c.p.e.
Av.: color (Logo), în c.l.e.
Rv.: BANI 50 BANI / CF (monogramat) / Rv.: ABSOLUT., în c.l.e.
M. CARNIOL (), în c.p.e.
Material plastic galben (fluorescent), ø23mm
Cupru-Nichel, ø18,2mm
(campanie promoţională organizată de WISE
FACTOR ENTERTAINMENT S.R.L. din
1502 – [EN-650]
Bucureşti la cocktail ABSOLUT COLOR în 2017).
Av.: C. F. A. () / M, în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1510 – [PIL-3]
Cupru, ø40mm
Av.: COMUNITATEA CULTULUI IZRAELIT
 (), în câmp într-un c.p.i.: Steaua lui David
1503 – [ISM-3]
/ PODU ILOIE / ornament, totul în c.p.e.
Av.: CLUBUL SFATULUI NEGUSTORESC Rv.: 15, în c.p.e.
 (), în câmp:  / SECTIA / ISMAIL /  , Zinc argintat, ø21mm
totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
1511 – [EN-651]
Alamă, ø(?)mm
Av.: COOPCREDIT () / –  –, în c.p.e.
Rv.: 3 / LEI, în c.p.e.
1504 – [IAS-86]
Alamă, ø18,5mm
Av.: Logo (cu text) CLUBUL SPORTIV
MUNICIPAL POLITEHNICA () / 
IAŞI  (), în c.l.e.
1512 – [BUC-1350]
Rv.: unifaţă.
Av.: CORP. SERGENŢILOR () /  Cp I
Material plastic, ø23mm
M.  (), în câmp AC (monogramat), totul
în cerc ornamental exterior.
1505 – [IAS-87]
Rv.: 50, în cerc ornamental interior, totul
Av.: Logo (cu text) CLUBUL SPORTIV în c.l.e.
MUNICIPAL POLITEHNICA () / 
Alamă, ø22mm
IAŞI  (), în c.l.e.
Rv.: cărucior pentru cumpărături (stilizat).
1513 – [BAC-10]
Metal cu email, ø23mm, 
Av.: COSTACHE () / PALOSIANU /
1903 (milesim) / BACAU (), în c.p.e.
1506 – [BUC-1347]
Rv.: 10, în c.p.e.
Av.: C. N. ORESCU & Co () / BONA / Alamă, ø22mm (Bălăiţă 2018a)
FIDES / NEGREANU (), în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1514 – [BUC-1351]
Cupru, circa ø21mm
Av.: Între braţele unei cruci haşurate: Cr.
/ R / S / IV (Crucea Roşie Sector 4), totul
1507 – [FOC-13]
în c.l.e.
Av.: COFETARIA PARISIANA () /  Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
1903  (), în câmp:  / FOCSANI / , în c.p.e. Cupru, ø24mm
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1515 – [GAL-18]
Av.: CSG (Combinatul Siderurgic Galaţi) /
280 (incus) / SECT. REP. ENERG., în
chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, triunghilar, 34,5mm, 
1516 – [GAL-19]
Av.: CSG (Combinatul Siderurgic Galaţi) /
0561 (incus) / UPSRS (Uzina de Piese de
Schimb și Reparații Siderurgice – Galaţi) /
SECTIA PRELUCRARI MECANICE,
în chenar liniar exterior.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, oval, 50x30mm, 
1517 – [GAL-20]
Av.: SCULERIE / 00190 (incus) / U P S
R S (Uzina de Piese de Schimb și
Reparații Siderurgice – Galaţi), chenar
liniar exterior lat.
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, hexagonal, 36mm, 
1518 – [GAL-21]
Ca mai sus, dar cu 00184 (incus).
Aluminiu eloxat auriu, hexagonal, 36mm,


Rv.: VALABIL NUMAI LA CANTINA
() / ০ ADMINISTRATIEI ০ (), în
câmp într-un c.p.i. 1 / LEU, totul în
c.p.e.
Alamă, ø27mm
1523 – [DEV-14]
Av.: F & F TIGER () / peisaj cu un coşar
(stilizat) / MESERIE VECHE •
TEHNOLOGIE NOUA ().
Rv.: 0722.803.591 1996 (milesim) 0722.
701.352 () / frunză de trifoi cu patru foi /
1998 (milesim).
Metal alb, ø23,3mm
1524 – [BRZ-7]
Av.: FABRICA BREAZA  (), în câmp
FB (monogramat), totul în c.p.e.
Rv.: BSB (incus) / 1 / LEI (), în c.p.e.
Bronz, ø22,5mm
1525 – [BUC-1353]
Av.: FABRICA DE ZAHAR  (), în
câmp: 10 (incus) / CANTINA / PT (incus),
totul în c.p.e.
Rv.: 10 / BANI (), în c.p.e.
Alamă, ø25mm

1526 – [BUC-1354]
1519 – [PIT-29]
Av.: FABRICA MOTOARE DIESEL (),
Av.: DACIA (Logo gama automobile Dacia în câmp 348. (totul incus), în c.l.e.
– Groupe Renault România).
Rv.: unifaţă.
Rv.: DACIA (Logo gama automobile Dacia Tablă de aluminiu, ø42mm, 
– Groupe Renault România).
Alamă nichelată (traforată), ø23mm
1527 – [BUC-1355]
Av.: FABRICA MOTOARE DIESEL
1520 – [BUC-1352]
(), în câmp 978 (totul incus), în c.l.e.
Av.: –  – / DJABIROS / –  –, în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Tablă de aluminiu, ø42mm, 
Alamă, ø28mm
1528– [BUC-1356]
1521 – [EN-652]
Av.: FABRICA / 934 / MOTOARE DIESEL
Av.: Ornament crin (stilizat) / ERMITAGE () (totul incus), în chenar liniar exterior.
/ ornament crin (stilizat), în c.p.e.
Rv.: unifaţă.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Tablă de aluminiu, 32x32mm, 
Alamă, ø(?)mm
1529 – [BUC-1357]
1522 – [BIC-4]
Av.: FRH (Federaţia Română de
Av.: EXPLOATAREA PADUREI BISTRUTA Handbal), într-o minge (stilizată), în c.l.e.
 (), în câmp într-un c.p.i. GUSTAV / Rv.: Teren de handbal (stilizat), în c.l.e.
EICHLER, totul în c.p.e.
Fier, ø25,3mm.
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1530 – [BRV-53]
Av.: FRIEDRICH CZELL & SÖHNE 
(), în câmp KRONSTADT (Braşov),
totul în c.p.e.
Rv.: 1 / LITER, în c.p.e.
Alamă, ø23mm

1538 – [SIB-36]
Av.: Imagine (stilizată) a Bisericii
Evanghelice din Sibiu / o linie orizontală /
HERMANN STADT 2017, totul în c.l.e.
Rv.: Stema tradiţională (stilizată) a oraşului
Sibiu, în c.l.e.
Material plastic roşu, ø29mm (Întâlnirea
1531 – [BUC-1358]
Saşilor de la Sibiu din 4-6 august 2017
Av.: Copil în zbor cu baloane (Logo al organizat de Asociaţia Saşilor transilvăneni).
gamei de vopseluri de la Intreprinderea
Chimică Victoria - Bucureşti) / GALLUS 1539 – [SIB-37]
(), în chenar liniar exterior.
Ca mai sus.
Rv.: VOPSITI () / CU / GALLUS (), Material plastic albastru, ø29mm
în chenar liniar exterior.
Ebonită, ø20mm
1540 – [SIB-38]
Av.: Stema tradiţională (stilizată) a orașului
1532 – [EN-653]
Sibiu, în c.l.e.
Av.: GAM BRI NUS (), în câmp Rv.: unifaţă.
legendarul rege Gambrinus, patronul Aluminiu, ø33,8mm, 
berarilor, toastând cu un pahar în mâna
dreaptă, în c.p.e.
1541 – [SIB-39]
Rv.: IHI (incus), într-o cunună de laur, în Av.: HERMAN / STADT (Sibiu),
c.p.e.
contramarcat O (incus), în chenar ornaBronz, ø21mm
mental exterior.
Rv.: HORA () / clepsidră înaripată / FUGIT
1533 – [EN-654]
(„Timpul zboară”) (), în chenar ornamental
Av.: GS / 1914 (milesim), în c.p.e.
exterior.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø21-23mm, 1,33g (Asociaţia de
Alamă, ø23mm
înmormântare din Sibiu - 1838).
1534 – [EN-655]
Av.: GS (monogramat), în c.p.e.
Rv.: P.M (incus).
Alamă, ø21,2mm

1542 – [BAC-11]
Av.: HOTEL CENTRAL () / –  – / BACĂU
/ –  – / –  •  •  – (), totul în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø25mm (Bălăiţă 2017a).

1535 – [FOC-14]
Av.: HALA DE BERE () /  / REGAL
().
Rv.: FOCSANI, în c.l.e.
Alamă, ø23mm
1536 – [EN-656]
Av.: HALBA () / 5 / LEI ()
Rv.: unifaţă.
Tablă de fier, ø21mm
1537 – [BUC-1359]
Av.: I ♥ (inimă stilizată – “love”) HERBALIFE.
Rv.: China, într-o casetă dreptunghiulară.
Metal alb (magnetic), ø29,5mm

1543 – [EN-657]
Av.: I.M., în c.p.e.
Rv.: 1 / LEU, în c.p.e.
Alamă, ø30mm
1544 – [IAS-88]
Av.: INTREPR. METALURGICA () /
IASI / SCULE / nr. / 272 (incus), totul
într-o roată dinţată (stilizată) şi într-un c.l.e.
Rv.: Logo / TEPRO într-un triunghi, peste
semne ornamentale, într-un cerc de lanţuri,
totul în c.l.e.
Aluminiu, ø31mm
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1545 – [BUC-1360]
Av.: INTREPRINDEREA PALATULUI
DE JUSTITIE () / N. CUŢARIDA /
INGINER /  1896  (), în c.l.e.
Rv.: 50 / BANI, în c.l.e.
Aluminiu, ø21mm
1546 – [BUC-1361]
Av.: ION BALUTA () / IB (monogramat)
/ BUCUREŞTI (), în c.p.e.
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm
1547 – [IAS-89]
Av.: Logo / IULIUS / MALL, într-un
c.l.i. întrerupt, sus 30 octombrie 2004
şi jos IN SHOPPING WE TRUST,
înconjurat de 15 stele, totul în c.l.e.
Rv.: 1 $, într-un c.l.i. întrerupt, sus Veniti
la miezul noptii şi jos IN SHOPPING
WE TRUST, înconjurat de 15 stele, totul
în c.l.e.
Alamă, ø35mm

1552 – [BUC-1364]
Av.: LIDL într-un cerc galben înscris întrun pătrat (Logo).
Rv.: unifaţă.
Material plastic albastru, ø23,5mm
1553 – [BUC-1365]
Av.: M într-un semn de exclamaţie (Logo
MIXTOPIA), cu numărul de serie 08115
(laterala din stânga).
Rv.: 5 LEI
Material plastic auriu, 24 x 24 mm
(MIXTOPIA, organizator de festivaluri –
Burgerfest, 10-12 mai 2019, Bucureşti).
1554 – [BUC-1366]
Ca mai sus, fără numărul de serie.
Material
plastic
auriu,
24x24mm
(MIXTOPIA, organizator de festivaluri –
Burgerfest, 10-12 mai 2019, Bucureşti).

1555 – [PTO-2]
Av.: MAGASINUL DE CONSUM () / 
P. OLT  (), în câmp CFR, totul în c.p.e.
1548 – [BUC-1362]
Rv.: 1 / KGR. / CARNE DE / PORC, în
Av.: JEAN DURIEU () /  c.p.e.
BUCURESCI  (), în câmp într-un Zinc, ø(?)mm (magazinul din Piatra-Olt).
c.p.i. 25, totul în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1556 – [PAS-4]
Cupru, ø26mm
Av.: MAGASINUL DE CONSUM () / 
PAŞCANI  (), în câmp CFR, totul în c.p.e.
1549 – [EN-658]
Rv.: 1/2 / KGR. / CARNE DE / VACĂ, în
Av.: JS (monogramat) / NEGREANU c.p.e.
(), în c.l.i şi în c.p.e.
Alamă, ø(?)mm
Rv.: BANI () / 30 / cunună de laur (),
în c.p.e.
1557 – [TRN-1]
Alamă, ø21mm, 
Av.: MAGYAR NITROGEN / MÜTRAGYA
IPAR RT / DICSÖSZENTMARTON
1550 – [BUC-1363]
(Industria maghiară pentru îngrășământ artificial
Av.: K (stilizat) / KAUFLAND totul în cu azotați SA - Societate pe acțiuni - Târnăveni),
pătrate concentrice (Logo).
în chenar perlat exterior.
Rv.: www.kaufland.com
Rv.: 1697 (incus), în chenar perlat exterior.
Metal alb, ø23,2mm, 
Zinc, pătrat, 32x32mm, 
1551 – [CLU-29]
Av.: KOLOZSVARI KORCSOLYAZO
EGYLET (Clubul de patinaj Cluj) ornament
 ornament (), în câmp 640 (incus).
Rv.: unifaţă.
Cupru, ø35mm, 
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1559 – [BUC-1368]
Av.: MANUTANŢA CENTRALA A
ARMATEI  () / M. CARNIOL FIUL
(), în c.p.e.
Rv.: 1 / PAINE, în stânga cifrei o coroană
stilizată (incusă), în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1566 – [BUC-1371]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Rv.: unifaţă.
Metal alb, ø23,7mm

1567 – [BUC-1372]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
1560 – [EN-659]
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Av.: MAREA CAFENEA A BURSEI  Rv.: Sistem de sănătate inteligent (),
(), în câmp ACT (monogramat), iar în câmp într-un cerc orange o cruce albă, în
dedesubt M. CARNIOL (), totul în c.l.e.
c.p.e.
Metal alb, ø23,7mm
Rv.: 20, în c.p.e.
Alamă, ø22mm
1568 – [BUC-1373]
Av.: MONEDA TA NOROCOASA ০ (),
1561 – [BUC-1369]
în câmp o frunză de trifoi cu patru foi.
Av.: MĂRTIŞORUL FLOTEI NAŢIONALE Rv.: Mobilitate inteligentă (), în câmp
ROMÂNE () / FESSLER () / 1 LEU într-un cerc galben o maşină albă (stilizată),
(litera L mai mare) / blazon cu coroană în c.l.e.
regală cu textul: VOCEA / POPORULUI / Metal alb, ø23,7mm
VOCEA / LUI / DUMNEZEU; totul în c.l.e.
Rv.: Peisaj marin cu ambarcaţiune (dar fără 1569 – [FOC-15]
soare la orizont), în c.l.e.
Av.: N. DIMITRIU & JLIE FRANCULI
Alamă, ø21mm
 (), în câmp FOCŞANI, totul în c.p.e.
Rv.: 15, în c.p.e.
1562 – [BUC-1370]
Alamă, ø25,4mm (Bălăiţă 2017a).
Av.: METRO (Logo), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1570 – [EN-662]
Material plastic albastru, ø23mm
Av.: N.N., în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
1563 – [EN-660]
Alamă, ø24mm
Av.: MG (monogramat), în c.p.e.
Rv.: 25, în c.p.e.
1571 – [BUC-1374]
Zinc, ø21mm
Av.: OBI (Logo), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
1564 – [BRV-54]
Material plastic orange, ø23mm
Av.: M FLEISCHER & COMP. () / 
KRONSTADT  (Braşov) (), într-un c.l.i. 1572 – [EN-663]
10, totul în c.l.e.
Av.: ORACA (Oficiul Regional de Achiziţii
Rv.: RESTAURATION  (), într-un c.l.i. şi Colectare Animale) () / BO (bovină)
10, totul în c.l.e.
() / 2200 () (totul incus).
Alamă, ø22mm
Rv.: unifaţă (0022, amprentă inversată).
Aluminiu, ø22,5mm,  (Bălăiţă 2017a).
1565 – [EN-661]
Av.: M.V.
1573 – [EN-664]
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Av.: PADUREA BALEA () /  / G.
Zinc, ø(?)mm
GROBNIC () /  /  1925  (), în
cerc cu perle şi bastonaşe.
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Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm

1581 – [OCS-3]
Av.: Bulină hârtie albastră.
Rv.: Bulină hârtie albastră.
1574 – [BUC-1375]
Fier cu bulină de hârtie, dodecagonal, 24
Av.: întregul conferă valoarea unui mm (Intrare pentru copii la Ştrandul Băile
parteneriat de aur () / PAGINI AURII / Ocna din Ocna Sibiului – 2018).
într-un pătrat, degete răsfoind paginile cărţii
de adrese (Logo) / GOLDEN PAGES, totul 1582 – [SAL-18]
în c.l.e.
Av.: PRODAVICOLA () / o raţă (stilizată)
Rv.: unifaţă.
/  SALONTA  (), în c.p.e.
Metal (două piese tip puzzle), ø45mm
Rv.:  / 1956 (milesim), într-o casetă
dreptunghiulară / , în c.p.e.
1575 – [BUC-1376]
Aluminiu, ø28mm
Av.: PARCUL DRĂGUŞ  (), în câmp
DG (incus), în c.p.e.
1583 – [EN-667]
Rv.: 50 / LEI, în c.p.e.
Av.: PS (monogramat), în c.p.e.
Alamă, octogonal, (?)mm
Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
Alamă, octogonal, ø18mm
1576 – [EN-665]
Av.: P I S (?) (incus), în c.p.e.
1584 – [IAS-91]
Rv.: 50, în c.p.e.
Av.: R.A. CITADIN () / IASI (), în c.l.e.
Aluminiu, ø22,2mm (Bălăiţă 2017a).
Rv.: unifaţă.
Aluminiu, ø32mm
1577 – [BUC-1377]
Av.: PIVNITA G. DOBRIGEANU CALEA 1585 – [BUC-1378]
VICTORIA 77 () /  BUCURESCI  (), Av.: R (Restaurantul) / MINIŞ, în c.l.e.
în câmp într-un c.l.i. un personaj pe un butoi; Rv.: 1 / HALBĂ, în c.l.e.
totul în c.p.e.
Aluminiu, ø25mm
Rv.: 20, pe fundal haşurat, în c.l.e.
Alamă, ø28mm, 
1586 – [BUC-1379]
Av.: REST. DE STAT () /  STEAUA
1578 – [EN-666]
ROŞIE  (), în c.l.e.
Av.:  / P.M. (artistic) /  / GERSCOVICI Rv.: ŢAP, în c.l.e.
(), în c.p.e.
Zinc, ø28mm
Rv.:  / 25 / , în c.p.e.
Cupru, ø25mm
1587 – [CON-67]
Av.: RESTAURANT COMERCIAL ()
1579 – [IAS-90]
/ N. LILIOS () / 1907 (milesim) / 
Av.: PODGORENII ASOCIAŢI () / IAŞI CONSTANTA  (), în c.p.e.
/ –  –, în c.p.e.
Rv.: 40 / LEI, în c.p.e.
Rv.: 20 / LEI, în c.p.e.
Alamă, octagonal, 24mm
Alamă, ø24mm
1588 – [NEP-1]
1580 – [OCS-2]
Av.: RESTAURANTUL ALBATROS 
Av.: PRIMĂRIA / OCNA SIBIULUI
() / NEPTUN / ROMANIA
Rv.: PRIMĂRIA / OCNA SIBIULUI
Rv.: Peşte într-un peisaj marin, în c.l.e.
Fier cu bulină de hârtie, ø28,2mm (Intrare Alamă (nichelată), ø26,5mm, 
pentru adulţi la Ştrandul Băile Ocna din
Ocna Sibiului – 2018).
1589 – [BUC-1380]
Av.: RESTAURANTUL DE STAT () /
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Nr.49, în c.l.e.
Rv.: HALBA, în c.l.e.
Alamă, ø21mm

în câmp Logo Salina Turda, totul în c.l.e.
Rv.: SALINA TURDA () /  GOLDEN
WORLD COIN  (), în câmp într-un c.l.i.
un utilaj minier (stilizat), în c.l.e.
Metal alb aurit, ø30mm

1590 – [GIU-5]
Av.: RESTAURANTUL () / EUROPA /
PETRE / VASILESCU / GIURGIU (), în c.p.e. 1598 – [BRZ-8]
Rv.: 40 / LEI, în c.p.e.
Av.: ŞCOALA DE ÎNDRUMĂRI CASNICE
Alamă, ø30,2mm
() / • BREAZA • (), în câmp: CASA /
NAŢIONALĂ / , totul în c.p.e.
1591 – [CHT-28]
Rv.: 50 / LEI, în c.p.e.
Av.: RESTAURANTUL () / GĂREI / Alamă, ø26mm
CHITILA / –  –, în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
1599 – [SUC-4]
Alamă, ø24mm
Av.: SCOALA - PROFESIONALA () /
96 (incus) / CANTINA / SUCEAVA / 96
1592 – [TGO-9]
(incus), totul în c.l.e.
Av.: RESTAURANTUL GHEORGHIU  Rv: unifaţă.
(), în câmp: TG.- / OCNA; totul în c.p.e.
Aluminiu, ø40mm, 
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Alamă, ø22mm (Bălăiţă 2016a).
1600 – [BUC-1383]
Av.: SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE
1593 – [BUZ-7]
CRUCE ROŞIE () /  ROMÂNIA 
Av.: RESTAURANTUL SI BERERIA () / (), în câmp într-un c.l.i. o cruce roşie pe
 / FANUŢA /  /  BUZĂU  (), în fond alb; totul în c.l.e.
c.p.e.
Rv.: Donează pentru Banca de Alimente!
Rv.: 10 / LEI, în c.p.e.
() / Hrăneşte un vis, o lume fără
Alamă, ø25mm(?)
foame! (); în câmp un pachet deschis cu
alimente, cu o cruce roşie stilizată; totul în c.l.e.
1594 – [BUC-1381]
Material plastic alb, ø28mm
Av.: RESTAURANTUL () / –  – /
TRANSVAL / –  – / C.A. FULGA (), 1601 – [BUC-1384]
în chenar perlat exterior.
Av.: T.A.P.L. 7 (Trustul de Alimentaţie
Rv.: 30, în chenar perlat exterior.
Publică Locală) () / a
Cupru, octogonal, ø22,5mm
Rv.: unifaţă.
Fier, ø21mm
1595 – [BUC-1382]
Ca mai sus, cu valoarea 1 LEU
1602 – [BUC-1385]
Aluminiu, octogonal, ø22,5mm
Av.: T.A.P.L. 8 (Trustul de Alimentaţie
Publică Locală) () / GRIVITA ROSIE
1596 – [ORS-5]
(), contramarcat 250 (incus), totul în c.l.e.
Av.: RUDOLF KAESS () / crin (stilizat) / Rv.: STICLA / BERE, în c.l.e.
BROOS (), în c.p.e.
Cupru-nichel, ø22mm
Rv.: 5, în c.p.e.
Alamă, ø24mm (cu patru crestături 1603 – [TRC-10]
poziţionate simetric).
Av.: “TARCĂU” SOCIETATE IN COMAN
DITĂ 1896 (), în câmp într-un c.l.i.: EMIL
1597 – [TUR-3]
/ COSTINESCU / ornament, totul în c.p.e.
Av.: SALINA TURDA () /  POARTA Rv.: 2 / LEI, în c.p.e.
SPRE INIMA TRANSILVANIEI  (), Zinc argintat, ø27,1mm
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1604 – [TRC-11]
Av.: “TARCĂU” SOCIETATE IN COMANDITĂ
1896 (), în câmp într-un c.l.i.: EMIL /
COSTINESCU / ornament, totul în c.p.e.
Rv.: 5 / LEI, în c.p.e.
Zinc, ø18,8mm
1605 – [CON-68]
Av.: TH.G. DIMCA () /  CONSTANŢA 
() în câmp MN (monogramat) / NEGREANU
(), totul în c.p.e.
Rv.: BANI () / 10 / cunună de laur (), iar
central şi pe orizontală FR. M. GHEORGHIU
(incus).
Alamă, ø21mm
1606 – [BUC-1386]
Av.: 1197 (incus) / CONTROL / T.M.B.
(Trustul de Mecanizare Bucureşti) (), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Cupru, ø33mm, 
1607 – [ORA-39]
Av.: tom beer
Rv.: unifaţă.
Material plastic verde cu text alb, ø23,2mm
(Tom Beer, manufactură de bere artizanală,
str. Traian Moșoiu 3, Oradea - 2019).
1608 – [ORA-40]
Ca mai sus.
Material plastic albastru cu text alb,
ø23,2mm
1609 – [ORA-41]
Ca mai sus.
Material plastic roşu-siclam cu text alb,
ø23,2mm
1610 – [ORA-42]
Ca mai sus.
Material plastic orange cu text alb,
ø23,2mm

Cupru, ø30mm, 
1612 – [BUC-1387]
Av.: UZINELE / 23 AUGUST / I / L
1081 (incus), în c.l.e.
Rv.: unifaţă.
Tablă de fier, ø40mm, 
1613 – [IAS-92]
Av.: U. U. P. S. R. (Uzina de Utilaje,
Piese de Schimb şi Reparaţii) / IASI /
SCULE / Nr. / 638 (incus), totul în
chenar ornamental exterior.
Rv.: chenar ornamental exterior.
Aluminiu, ø36mm, 
1614 – [BUC-1388]
Av.: Stema oraşului Bucureşti (model
1993) peste un alt scut, în cerc ornamental
exterior.
Rv.: unifaţă.
Alamă, ø27,5mm
1615 – [BUC-1389]
Av.: Inimă (stilizată) formată din diferite
semne/figuri grafice roşii.
Rv.: Inimă (stilizată) formată din diferite
semne/figuri grafice roşii.
Material plastic alb, ø23mm (Asociaţia
P.A.V.E.L. – Primind Ajutor, Viața Este
Luminoasă).
1616 – [BLN-1]
Av.: Pahar cu cocktail (stilizat).
Rv.: Pahar cu cocktail (stilizat).
Material plastic albastru, ø29mm (oferit
participanţilor la întâlnirea asociaţiei
studenţilor AIESEC de la Băile Olăneşti
din 2017 pentru o băutură).

1617 – [BUC-1390]
Av.: fără inscripţie, în c.l.e.
Rv.: fără inscripţie, în c.l.e.
Alamă, ø18,5mm (pentru o îngheţată la
1611 – [TIM-64]
cornet de la un automat self-service la bufetul
Av.: UZINA DE REPARAŢII () / într-o IKEA Băneasa din Bucureşti, 2018).
roată dinţată un tractor, iar dedesubt o cheie
pentru şuruburi (Logo) / TIMIŞOARA (), 1618 – [IAS-93]
totul în c.l.e.
Av.: CAR WASH () / jet-clean /
Rv.: unifaţă.
SELF-SERVICE (), în c.l.e.
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Rv.: tel: 0040746839061  www.jetclean.ro (Logo)  e-mail: office@jetclean.ro  (), în c.l.e.
Metal alb, ø20,5mm (spălătoria „La Jetoane”
din Iaşi, str. Rampei 1A).

1625 – [BUC-1394]
Ca mai sus.
Metal alb, ø27,5mm (spălătoria „AUTO SELFSERVICE” din Bucureşti, în parcarea
DEDEMAN, Blvd. Theodor Pallady 50;
spălătoria „JET-ON” din Ploieşti, str. Apelor).

1619 – [IAS-94]
Ca mai sus.
1626 – [CRA-57]
Metal alb, ø30mm (spălătoria „La Jetoane” Av.: MOBIL JET peste un autoturism
din Iaşi, Calea Chişinăului 22).
(stilizat), în c.l.e.
Rv.: SPALATORIE () / AUTO / SELF
1620 – [RMS-4]
-SERVICE (), într-un c.p.i., totul în c.l.e.
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto Metal alb, ø27,5mm (spălătoria „Mobil
(cursiv) () / ornament / ExpertClean / Jet” din Craiova, Calea Severinului 113).
ornament, în c.l.e.
Rv.: BEAUTY () / autoturism (stilizat) / 1627 – [ARA-28]
WASH (), în c.l.e.
Av.: Spalatorie auto “Pit Stop” () /
Metal alb, ø27,7mm (spălătoria “BEAUTY - autoturism (stilizat) / Strada Cocorilor
WASH” din Râmnicu-Sărat, Blvd. Digului). 56 (), în c.l.e.
Rv.: Bule de apă cu săpun (stilizat), în c.l.e.
1621 – [IAS-95]
Alamă, ø26mm (spălătoria „PIT STOP &
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto CAR WASH” din Arad, str. Cocorilor 56).
(cursiv) () / ornament / ExpertClean /
ornament, în c.l.e.
1628 – [BUC-1395]
Rv.: SPALATORIA () /  fresh  Av.: SPELI-SINGUR.RO într-o casetă
peste 2 / AUTO (), într-un c.p.i., totul în c.l.e. dreptunghiulară peste zece cercuri concentrice,
Metal alb, ø27,5mm (spălătoria “Auto totul în c.l.e.
Fresh” din Iaşi, Şoseaua Păcurari 121).
Rv.: SPELI-SINGUR.RO într-o casetă
dreptunghiulară peste zece cercuri concentrice,
1622 – [BUC-1391]
totul în c.l.e.
Av.: Fabrica de () Spalatorii Auto Metal alb, ø29mm (spălătoria „SPELI(cursiv) () / ornament / ExpertClean / SINGUR.RO” din Bucureşti, str. Cuţitul de
ornament, în c.l.e.
argint 20).
Rv.: SPALATORIE () / AUTO / SELF
-SERVICE (), într-un c.p.i., totul în 1629 – [SEB-1]
c.l.e.
Av.: www.autowash.ro, în c.l.e.
Metal alb, ø22mm (spălătoria de la “AD Rv.: SPĂLĂTORIE AUTO () / 0 - 24 h /
GARAGE AUTO BELUCCI” din Bucureşti, PIT STOP / steag de concurs în pătraţele
str. Mizil 2C).
(stilizat) / DRUMUL PETREŞTIULUI, în c.l.e
Metal alb, ø25,5mm (spălătoria „PIT STOP”
1623 – [BUC-1392]
STOP” din Sebeş, str. Dorin Pavel 154, fost
Ca mai sus.
Drumul Petreştiului).
Metal alb, ø23,5mm
1630 – [BUC-1396]
1624 – [BUC-1393]
Av.: www.autowash.ro, în c.l.e.
Ca mai sus.
Rv.:             (), în c.l.e.
Metal alb, ø26mm
Alamă, ø27mm
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ALEXANDRU MARGHILOMAN, FIU AL ORAȘULUI BUZĂU,
OMAGIAT LA CENTENARUL UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA,
INCLUSIV PRIN MEDALISTICĂ
Laurențiu Popescu
Zusammenfassung
Große politische, kulturelle, kirchliche und militärische Persönlichkeiten
Rumäniens haben zur Großen Vereinigung des Jahres 1918 beigetragen, als unter
fremder Herrschaft befindliche Gebiete in die Heimat zurückgekehrt sind:
Bessarabien am 27. März 1918 (alten Stils); die Bukowina am 28. November 1918
(neuen Stils); Siebenbürgen, Banat, Crişana, Maramureş und Sathmar am 1.
Dezember 1918 (neuen Stils).
Unter diesen prominenten Persönlichkeiten finden wir auch den Bürger der
Stadt Buzău, Alexandru Marghiloman (27. Januar 1854, alten Stils – 10. Mai 1925),
welcher bis vor kurzem, was die Medaillen-Ehrung betrifft, nur ein einziges mal von
seinen Freunden, Mitarbeitern und Bewunderern mit einer Medaillenprägung, zu
einem doppelten Jubiläum, geehrt wurde: sieben Jahrzehnte erreichten Lebens
(1854-1924) und sechs Jahre seit der Vereinigung Bessarabiens mit dem Mutterland
Rumänien (1918-1924). Die Medaille wurde von dem Künstler und Graveur Anton
Rudolf Wienberger (1879-1936) gestaltet und unter Parteikollegen (Konservative
Fortschrittliche Partei), wie auch dem Geehrten nahestehenden Personen, in der
zweiten Hälfte des Monats April 1924, verteilt.
Im März 2018, nach fast einem Jahrhundert, anlässlich der
kulturwissenschaftlichen Feierlichkeiten zum „Hundertsten Jahrestag der
Vereinigung Bessarabiens mit Rumänien am 27. März 1918” um die Dankbarkeit
der heutigen Generation der Bürger der Stadt Buzău ihrem brillanten Vorgänger
und Mitbürger zu unterstreichen hat das Bürgermeisteramt des Munizipiums
Buzău zwei Huldigungs-Medaillen (und ein Monogramm-Abzeichen) zu Ehren
von Alexander Marghiloman prägen lassen – dem einzigen Sohn von Buzău,
welcher seinem Land im hohen Amt des Ministerpräsidenten (Vorsitzender des
Ministerrats vom 5. März – 24. Oktober 1918, alten Stils) gedient hat. Beide
Ehren-Medaillen – mit einer herausragenden Rolle als Auszeichnung von Seiten
der öffentlichen Verwaltung – wurden an 200 Persönlichkeiten aus Rumänien
und dem Ausland überreicht.
Gleichzeitig eine kurze Erwähnung der anderen sechs besonderen Münzund Medaillen-Ausgaben, erfolgt ebenfalls im Frühjahr 2018 von beiden
Institutionen, sowohl in Rumänien wie auch in der Republik Moldau, in der
Absicht dasselbe denkwürdige Ereignis zu feiern – die Erfüllung eines
Jahrhunderts seit der Vereinigung Bessarabiens mit dem Königreich Rumänien
am 27. März 1918 durch die ausdrückliche Abstimmung im Landesrat von
Chişinău.
Schlüsselwörter: Alexandru Marghiloman, Hundertjahrfeier der Vereinigung
von Bessarabien mit Rumänien, Bürgermeisteramt der Stadt Buzău, Medaillen.

Eveniment cardinal în istoria românilor, Marea Unire din anul 1918 a marcat
făurirea statului naţional unitar, independent şi suveran, cunoscut sub denumirea generică
România Mare sau Regatul României Întregite, sub domnia Regelui Ferdinand I (n.1865-
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d.1927; Rege al României între 28 septembrie 1914 – 20 iulie 1927, încoronat la 15
octombrie 1922 la Alba Iulia, împreună cu soţia sa Regina Maria, n.1875-d.1938).
Mari personalităţi politice, culturale, ecleziastice şi militare din România au
contribuit la înfăptuirea Marii Uniri din anul 1918, când teritorii româneşti aflate sub
dominaţie străină au revenit la Patria-Mamă, România: Basarabia la 27 martie 1918 (stil
vechi); Bucovina la 28 noiembrie 1918 (stil nou); Transilvania, Banat, Crişana, Maramureş
şi Sătmar la 1 decembrie 1918 (stil nou). Între aceste proeminente personalităţi se înscriu
prim-miniştrii Ion I. C. Brătianu şi Alexandru Marghiloman, în Regatul României,
Pantelimon Halippa şi Ion Inculeţ, în Basarabia, Iancu Flondor şi Ioan Nistor, în Bucovina,
Vasile Goldiş, Gheorghe Pop de Băseşti, Iuliu Hossu, Miron Cristea şi Iuliu Maniu, în
Transilvania, Banat şi Crişana, şi încă mulţi alţii. La Iaşi, Mitropolitul Pimen Georgescu al
Moldovei şi Sucevei, în anii refugiului, 1916-1918, a fost personalitatea ecleziastică de primă
mărime care, prin multitudinea activităţilor desfăşurate a sădit încrederea în izbândă şi în
energiile fără seamăn ale Neamului românesc întru împlinirea idealului de veacuri al
unităţii naţionale a tuturor românilor. În pofida unor frecvente situaţii dramatice în cei doi
ani de grea cumpănă, noiembrie 1916 – noiembrie 1918, oraşul Iaşi şi-a îndeplinit în mod
admirabil onoranta poziţie de capitală (de război) a României, iar un fapt semnificativ, în
circumstanţele de atunci, este acela că întâia sărbătorire a Unirii Basarabiei cu România a
avut loc tot la Iaşi, la 30 martie 1918 (stil vechi), când o delegaţie basarabeană
reprezentativă a înfăţişat Suveranului Ferdinand I și guvernului român, Declaraţia despre
Unirea [Basarabiei] cu România-Mamă (Album istoric 1993).
Solicitat de la Iaşi de către Regele Ferdinand I la 5 martie 1918 (stil vechi),
Alexandru Marghiloman (27 ianuarie 1854, stil vechi, Buzău – 10 mai 1925, Buzău), om
de stat, preşedintele Partidului Conservator, a format un nou guvern, în locul celui
condus de Generalul Alexandru Averescu (29 ianuarie – 5 martie 1918, stil vechi),
demisionat. Guvernarea Alexandru Marghiloman a durat până la 24 octombrie 1918 (stil
vechi), când Regele l-a însărcinat pe Generalul Constantin Coandă să formeze un alt
guvern. Marele merit al Consiliului de Miniştri condus de Alexandru Marghiloman
constă în întreprinderea tuturor diligenţelor ca, după 106 ani de asuprire ţaristă,
teritoriul românesc dintre Nistru şi Prut, până la Marea Neagră, Basarabia, cu capitala la
Chişinău, să revină la Patria-Mamă, Regatul României, la 27 martie/9 aprilie 1918,
deschizând astfel procesul complex şi măreţ al făuririi României Întregite.
În chip evident şi necesar, sărbătorirea Centenarului Marii Uniri din anul 1918 a
solicitat cinstirea personalităţilor româneşti care au contribuit la făurirea României Mari în
acel an, 1918, inclusiv a lui Alexandru Marghiloman, sub multiple aspecte, inclusiv
medalistice, ca simbolică recunoştinţă a faptelor respectivilor conaţionali.
După cum este cunoscut, din perspectivă medalistică, Alexandru Marghiloman
se situa, până de curând, în galeria românilor care fuseseră onoraţi de către prieteni,
colaboratori şi admiratori doar printr-o singură emisiune medalistică jubiliară
(Urziceanu 1924; Buzdugan, Niculiţă 1971; Ievreinov et alii 1999; Ion et alii 2018 108).
Iniţiativa realizării acestei – în fapt, a primei (sale) – medalii omagiale (precum şi a unui
„volum comemorativ”) a aparţinut unui comitet şi a fost anunţată public (cotidianul
Timpul, anul 23, nr. 273, 9 februarie 1924) în preziua împlinirii venerabilei vârste de 70
ani a şefului Partidului Conservator-Progresist, Alexandru Marghiloman, la 9 februarie
1924 (născut la 27 ianuarie 1854, stil vechi). Preţioase informaţii despre solemnitatea
care i se organiza, am identificat într-o sursă primară – o scrisoare datată 26 martie 1924,
trimisă chiar de către Alexandru Marghiloman prietenului şi colaboratorului său,
Constantin Meissner (n.1854-d.1942) – unde, printre alte detalii de ordin privat, se
precizează: „Medaliile şi probabil volumul (Album omagial 1924, n.n.), nu le vom avea în
timp util. Dar aceste accesorii cad pe planul al doilea deoarece, în unanimitate, s-a decis că
la 9 Aprilie noi sărbătorim alipirea Basarabiei (subliniere cu creionul în document, n.n.); cu
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acest prilej se sărbătoreşte, ocazional, şi primăverile mele. Fondul însă este comemorarea
zilei de la Chişinău (subliniere cu creionul în document de către destinatar, n.n.)”.
Drept urmare, în seara zilei de 9 aprilie 1924, în saloanele Hotelului AtheneePalace din Bucureşti s-a aniversat o „îndoită” sărbătoare – şapte decenii de viaţă
împlinită (1854-1924) şi, respectiv, şase ani de la Unirea Basarabiei cu România-Mamă
(1918-1924) – printr-un fastuos banchet cu 300 de invitaţi (termenul utilizat de jurnalişti
era de „tacâmuri”), care „au venit să salute pe acela care sărbătorea odată cu o vârstă
aşa de frumoasă o activitate atât de rodnică şi de măreaţă în serviciul ţării” (cotidianul
Timpul, anul 24, nr. 323, 11 aprilie 1924). Într-un alt cotidian al vremii care îşi informa cu
promptitudine cititorii despre manifestaţia organizată pentru a 70-a aniversare a lui
Alexandru Marghiloman, regăsim în final valoroase clarificări privind inedita medalie:
„Cu acelaşi prilej s-a bătut şi o medalie comemorativă de bronz, care a fost executată la
Viena de artistul Wienberger (Anton Rudolf Wienberger, n.1879–d.1936, n.n.) şi care va
fi distribuită în curând membrilor partidului. Un volum de omagiu (Album omagial
1924, n.n.) pentru şeful progresiştilor este sub presă şi va fi gata şi el peste câteva zile”
(cotidianul Adevărul, anul 37, nr. 12333, 10 aprilie 1924). Este astfel lesne de înţeles că
nici medalia jubiliară şi nici albumul omagial nu au fost înmânate la festivitatea din 9
aprilie 1924, fiind mai probabil ca respectivele izvoare istorice – asimilate arsenalului
propagandei politice partidice – să fi fost difuzate prietenilor şi colegilor de partid
începând din a doua jumătate a lunii aprilie 1924.
În lumea iubitorilor de artă plastică, menţionata apariţie medalistică nu a
trecut neobservată, aşa încât, spre sfârşitul anului 1924, colecţionarul C. G. Urziceanu
semna un articol numismatic informativ unde prezenta detalii despre Medalia jubiliară
a d-lui Alexandru Marghiloman precizând că, sărbătoritului i-au fost înmânate „drept
omagiu” trei exemplare, fiecare dintr-un metal diferit – „de aur, de argint şi de bronz”
(Urziceanu 1924). O posibilă discrepanţă apare însă la diametrul comunicat de autor –
„55 mm” – deoarece, în urma măsurătorilor efectuate în prezent asupra mai multor
exemplare, diametrul (real) este de 60 mm (Ion et alii 2018 102). Printr-o inspirată
inserare tipografică, ambele feţe ale medaliei semnată de artistul-gravor Weinberger au
fost reproduse fotografic pe coperta interioară a volumului omagial, la scară sensibil
redusă, diametrul imaginilor fiind astfel de numai 28 mm (Album omagial 1924).
Ulterior lansării acestei mărturii în metal de certă valoare artistică, din
primăvara lui 1924, datorită contextului politic din sud-estul Europei, precum şi a
particularităţilor diferitelor forme de guvernământ pe care România le-a cunoscut în
evoluţia sa în următoarele nouă decenii, nimeni – instituţie oficială, organizaţie privată
ori persoană fizică – nu a mai reuşit să îi dedice lui Alexandru Marghiloman vreo altă
realizare medalistică sau numismatică (Ievreinov et alii 1999; Schäffer 2015; Ion et alii
2018 108), în pofida faptului că ar fi existat momente-reper cu caracter evocator: spre
exemplu, la începutul anului 2004 s-au împlinit 150 de ani de la naşterea sa – 27
ianuarie 1854 (data calendaristică este exprimată în stil vechi, cunoscut şi sub denumirea
de calendarul Iulian, aflat în vigoare pe teritoriul românesc pe parcursul secolelor XVIIIXIX şi, în continuare, până la 1 aprilie 1919, zi care a „devenit” 14 aprilie 1919 ca urmare a
adoptării oficiale a calendarului Gregorian de către Statul român) ş.a.
După aproape un secol, în martie 2018, spre a se arăta recunoştinţa generaţiei
buzoienilor de astăzi faţă de ilustrul lor înaintaş şi concitadin, această „nedreaptă” ipostază
medalistică a fost definitiv „înlăturată” de către Primăria municipiului Buzău cu ocazia
manifestărilor cultural-ştiinţifice prilejuite de sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei
cu România – evenimentul subsumându-se Anului Centenarul Marii Uniri. Venind în
întâmpinarea aşteptărilor comunităţii, la 1 decembrie 2017, la solemnitatea de Ziua
naţională a românilor – simbol al înfăptuirii României Mari din anul 1918 – primarul
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municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, a anunţat public un ambiţios program de
celebrare pe plan local a Centenarului Marii Uniri. Pentru ca proiectata paletă de
evenimente să obţină un caracter oficial, la 15 februarie 2018 Consiliul Local al
municipiului Buzău a adoptat Hotărârea nr. 31 privind aprobarea Programului
proiectelor, manifestărilor și activităților culturale, științifice și artistice dedicate
aniversării Centenarului României, în anul 2018. Astfel, prin intermediul acestui act
normativ, oficialităţile locale au stabilit şapte direcţii principale de acţiune: I)
Alexandru Marghiloman şi Unirea Basarabiei cu România; II) Comemorarea Eroilor
Neamului înhumați în „Cimitirul Eroilor” din municipiul Buzău; III) Unirea Bucovinei
cu România; IV) Centenarul Marii Uniri 1918-2018; V) Personalităţi buzoiene la
Centenarul Marii Uniri; VI) Biblioteca Scriitorilor Buzoieni – Cărţi pentru Centenar;
VII) Buzăul la Centenar, în haine de Sărbătoare.
În acest sens, Primăria municipiului Buzău împreună cu un valoros partener,
Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” – instituție publică de cultură și educație
aflată în subordinea Consiliului Local, au trecut la realizarea planificatelor activităţi de
omagiere, un prim capitol important fiind reprezentat de desfăşurarea „Zilelor
Alexandru Marghiloman la Buzău” în perioada 12-31 martie 2018 (Volumul sesiunii
2018, Addenda). Acţiunile au demarat prin talk-show-ul aniversar „Alexandru
Marghiloman, un mare român”, realizat şi transmis de Televiziunea Română în data
de 18 martie 2018, în România şi în Republica Moldova, împreună cu spectacolul
folcloric intitulat „Din suflet românesc”. Moderată de Monica Ghiurco, emisiunea de
istorie a avut ca invitaţi pe Irina Vlăduca Marghiloman – strănepoata marelui om
politic, precum şi pe istoricii dr. Jipa Rotaru şi dr. Marius-Adrian Nicoară. A urmat
amenajarea unei camere memoriale „Alexandru Marghiloman” în Vila „Albatros” –
fostă rezidenţă a familiei Marghiloman – proiect lansat pe 19 martie 2018, odată cu
donaţiile de obiecte tematice făcute de către primarul Constantin Toma. În aceeaşi
reşedinţă şi la aceeaşi dată, a fost vernisată „Expoziţia de drapele istorice ale României
şi Republicii Moldova”, curator fiind colecţionarul Petru Costin din Republica Moldova
(expoziţia a rămas deschisă publicului până la 30 martie 2018).
Suita numeroaselor manifestări cultural-științifice de anvergură organizate cu
prilejul Centenarului Marii Uniri la nivel internaţional a debutat cu sesiunea de
comunicări științifice care și-a ținut lucrările la Buzău cu tema „100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România şi rolul politicianului buzoian Alexandru Marghiloman”,
desfăşurată în perioada 22–23 martie 2018. Bazându-se pe documente autentice,
cercetători din România și Republica Moldova au avut ca obiectiv fundamental relevarea
măreţului act politic din primăvara anului 1918 – Unirea Basarabiei cu România –,
precum şi evidenţierea rolului determinant al lui Alexandru Marghiloman, proeminentă
personalitate politică a deceniilor de la graniţa dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
De altfel, în cadrul sesiunii de comunicări au fost lansate public două albume,
unul omagial – „Alexandru Marghiloman, un mare român” și unul istoric – „1918.
Anul înfăptuirii României Mari”, ambele lucrări având parte de calitate artistică și
editorială deosebite. Apărute prin grija Primăriei municipiului Buzău, albumele au fost
elaborate de Cosmin Iovan (concept), Eduard Schlecht (grafică) şi doctor în istorie
Marius-Adrian Nicoară (consultanţa de specialitate), sarcina editării lor fiind rezervată
editurii MAD Linotype din Buzău. Pentru cititorul interesat de personalitatea lui
Alexandru Marghiloman și evenimentele legate de Centenarul Marii Uniri, toate
comunicările susținute în cadrul sesiunii de comunicări științifice au fost strânse în volumul
„100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România și rolul politicianului Alexandru
Marghiloman”, lucrare editată, de asemenea cu sprijinul Primăriei Buzău, care a ajuns în
bibliotecile instituțiilor de învățământ preuniversitar și universitar din România și din
Republica Moldova.
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Următorul eveniment s-a materializat la 27 martie 2018, printr-o festivitate, cu
ceremonie militară şi religioasă de dezvelire a statuii marelui om politic Alexandru
Marghiloman - lucrare a sculptorului Ciprian Dominoschi - care a fost amplasată în
parcul domeniului Marghiloman din Buzău. În acest fel, la împlinirea unui veac de la
Unirea Basarabiei cu Regatul României, buzoienii l-au sărbătorit pe remarcabilul lor
concitadin Alexandru Marghiloman, omul providenţial care a reuşit în scurtul şi unicul
său mandat de prim-ministru să aducă Basarabia la Patria-Mamă, în dificilele condiţii
interne şi internaţionale care caracterizează începutul anului 1918.
În data de 30 martie 2018, Primăria municipiului Buzău împreună cu Centrul
Cultural au găzduit momentul artistic „Discursul lui Alexandru Marghiloman la
împlinirea vârstei de 70 de ani” susţinut de actorul buzoian Vlad Trifaş, urmat de un
picnic de epocă în parcul domeniului, ca parte a manifestării cultural-științifice cu tema
„Repere culturale ale Unirii Basarabiei cu România şi Alexandru Marghiloman”.
Spre a rămâne pildă generaţiilor viitoare, organizatorii acţiunilor aniversative
de la Buzău din martie 2018 au ales să îşi venereze celebrul înaintaş şi într-un limbaj
plastic aparte – prin intermediul a patru elocvente realizări artistice tematice:
a) Medalia jubiliară „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România 27 martie
1918 – 27 martie 2018 – Preşedintele Consiliului de Miniştri Alexandru Marghiloman”;
b) Medalia omagială „Buzău 1918-2018”, care îl are pe avers pe Regele Ferdinand
I al României, iar pe revers pe Alexandru Marghiloman, fiu al Buzăului;
c) Insigna omagială cu monograma lui Alexandru Marghiloman;
d) Timbrul poștal aniversar cu Alexandru Marghiloman şi plicul prima zi („First
Day Cover”), ambele efecte filatelice fiind lansate oficial de către Romfilatelia la 27 martie
2018, prin intermediul unei emisiuni de mărci poştale intitulată „100 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România”.
Medalia jubiliară „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România 27 martie
1918 – 27 martie 2018 – Preşedintele Consiliului de Miniştri Alexandru Marghiloman”
cuprinde pe avers – cu dublă semnificaţie – harta stilizată a Basarabiei din acea epocă, cu
ieşire directă la Marea Neagră (publicarea unei hărţi etnografice a Basarabiei în 1915 –
întocmită de Alexis Nour – a fost posibilă prin susţinerea materială a lui Alexandru
Marghiloman, după cum se consemnează în Albumul omagial din 1924; harta etnografică
– rezultat al unei remarcabile activităţi de cercetare şi documentare – este reprodusă în
Catalogul expoziţiei 2018), cu evidenţierea capitalei CHIŞINĂU – locul unde Sfatul
Ţării a adoptat Declaraţia despre Unirea [Basarabiei] cu România-Mamă. În partea
superioară, s-a poziţionat inscripţia semicirculară UNIREA BASARABIEI CU
ROMÂNIA , iar în partea inferioară, de asemenea semicircular, intervalul cronologic 27
III 1918 – 27 III 2018 – în fapt, simbolizarea concretă a împlinirii unui secol de la
istorica hotărâre de Unire a Basarabiei cu Regatul României (Figura 1). Pe revers,
medalia are bustul lui Alexandru Marghiloman, în costum cu papion, iar în partea
superioară este consemnat semicircular ALEXANDRU MARGHILOMAN, portretul
fiind încadrat în stânga de data naşterii – 27 I 1854 (stil vechi) şi în dreapta de data
decesului – 10 V 1925 (stil nou). Medalia are un diametru de 50 mm, cântăreşte 41
grame, este realizată din argint pur (cu puritate de 999‰), iar ca finisaj s-a apelat la
tehnica proof. Autorul expresivului avers al medaliei este artistul-modelor Alexandru
Prioteasa. Sub anul 1854 de pe revers se găseşte monograma CC formată din iniţialele
numelui gravorului Codruţ Ciobănescu, artistul care a imortalizat în metal portretul lui
Alexandru Marghiloman.
A doua medalie (omagială) lansată de oficialităţile buzoiene – „Buzău 19182018” – prezintă pe avers efigia Regelui Ferdinand I (proclamat Rege la 28 septembrie
1914 şi încoronat Rege al României Mari la 15 octombrie 1922), în uniformă de Mareşal al
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Armatei Române, în profil privind spre dreapta, având consemnat în partea superioară,
semicircular, supranumele Suveranului, atribuit din admiraţie de către români,
FERDINAND I ÎNTREGITORUL , în stânga portretului este menţionată data naşterii
acestuia – 12 VIII 1865 (stil vechi), în dreapta este data încetării din viaţă – 20 VII
1927 (stil nou), iar în exergă, semicircular, BUZĂU 1918 – 2018 , text ce evidenţiază
sărbătorirea Centenarului Unirii Basarabiei cu România de către municipiul Buzău. Pe
reversul medaliei, în oglindă, este portretul fostului preşedinte al Consiliului de Miniştri,
Alexandru Marghiloman (5 martie – 24 octombrie 1918, stil vechi), în profil privind spre
dreapta, având consemnat în partea superioară, semicircular, ALEXANDRU
MARGHILOMAN, în stânga portretului este menţionată data naşterii – 27 I 1854 (stil
vechi), în dreapta acestuia este data decesului – 10 V 1925 (stil nou), iar în exergă,
semicircular, BUZĂU 1918 – 2018 (spre a se accentua semnificaţia evenimentului,
legenda este sugestiv repetată pe ambele feţe). Medalia are un diametru de 50 mm,
cântăreşte 58 grame, este realizată din cupru argintat, iar ca finisaj s-a apelat la tehnica
patinării. Pe avers, sub anul 1865, se regăseşte monograma LC formată din iniţialele
numelui gravorului Lincă Constantin, artistul care a retranspus pe suport de metal efigia
Regelui Ferdinand I (Fig. 2). Reversul medaliei – cu bustul celebrului fiu al oraşului
Buzău, Alexandru Marghiloman, preşedinte al Consiliului de Miniştri în anul 1918 – a
fost cizelat de artistul-modelor Cristian Guţă.
Insigna omagială – al treilea produs tematic lansat la Buzău în martie 2018 –
are formă de pătrat (30x30 mm), cu un chenar liniar lat pe margine, având poziţionată
central monograma lui Marghiloman Alexandru, alcătuită din iniţialele numelui şi
prenumelui acestuia, în care majuscula M este obţinută din intercalarea a două
potcoave, iar majuscula A dintr-o artistică îmbinare a unei crose de polo-călare cu o
cravaşă de jocheu, stilizarea simbolizând pasiunea buzoianului pentru hipism (Fig. 3).
Insigna este executată din argint aurit, la o puritate de 925‰, cu o greutate de 14
grame, pe revers având un sistem de prindere tip pin-cu-fluture.
Alături de cei patru artişti-modelori (Schäffer 2015) care au concretizat
compoziţiile feţelor celor două medalii omagiale (fiecare machetist-grafician a realizat
câte o faţă) a participat şi o echipă formată din alţi trei specialişti, care şi-a asumat
sarcina de a stabili conceptul iconografic urmărit cu stăruinţă de către organizatori: dr.
Marius-Adrian Nicoară - concept şi documentare; Eduard Schlecht - grafician; Cosmin
Iovan - coordonatorul relaţiei cu Monetăria Naţională. Toate cele trei tipuri de artefacte
medalistice au fost executate la Monetăria Statului din Bucureşti, care a emis pentru
fiecare exemplar în parte câte un Certificat de autenticitate, garanţie a caracteristicilor
tehnice. Fiecare dintre cele trei produse medalistice a avut câte un tiraj de 200 de
exemplare, iar la acordarea oficială a acestora a fost înmânată şi câte o diplomă Certificat de atestare – remise de asemenea tuturor personalităţilor care au participat
la manifestările de la Buzău de la sfârşitul lunii martie 2018.
Din perspectiva specialiştilor în ştiinţe auxiliare ale istoriei, a muzeografilor,
precum şi a colecţionarilor care apreciază Arta medalistică, era necesară o prezentare
detaliată a originalelor „medalii-premiu” decernate de Primăria Buzău, deoarece
„instituirea” lor prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31 din 15
februarie 2018 este componenta (aparte) care le individualizează în faţa majorităţii
medaliilor şi plachetelor care sunt lansate – preponderent în mod informal – în
România, începând cu anul 1990. Mai mult decât atât, „conferirea” lor într-un cadru
oficial (împreună cu o diplomă personalizată), printr-o unică „promoţie” şi unui număr
limitat de cetăţeni, indică intenţia vădită a autorităţilor buzoiene de a le considera
(concomitent) echivalentul unor însemne onorifice (nepurtabile) – reprezentarea fizică
a conceptului de distincţie onorifică – semn al aprecierii ori al recunoaşterii unor
merite (personale) privind activităţi ori eforturi depuse în promovarea temei licitate –
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„Alexandru Marghiloman şi (contribuţia acestuia la) Unirea Basarabiei cu România
de la 27 martie 1918”.
Este de remarcat că, în noianul de informaţii care ne asaltează zilnic, astfel de
creaţii medalistice se disipă cu repeziciune (în lipsa publicării unor precizări şi detalii
cu caracter multidisciplinar juridic-istoric-artistic-tehnic), iar peste ani urmaşii nu vor
mai regăsi cu uşurinţă „emitentul” şi/sau „scopul” în care respectivele „însemne” au fost
atribuite unor cetăţeni merituoşi (ori, după caz, au fost propuse spre achiziţie ca
„simple” produse comerciale). Trebuie reamintit că, după o muncă susţinută de peste
cinsprezece ani, pasionatul colecţionar Alexandru Ievreinov, sprijinit de alţi patru
colegi numismaţi, au reuşit în 1999 să editeze cel mai important catalog de medalii
româneşti, care acoperă o perioadă de peste patru secole, 1551-1998 (Ievreinov et alii
1999). Or, prin contrast, în pofida accesului „neîngrădit” la aplicaţii informatice şi, prin
acestea, la informaţii prezumat „nelimitate” pe care ni le oferă Internetul, curând se vor
împlini două decenii de când nu a mai fost editată vreo listă-repertoriu (sistematizată)
cu medaliile şi plachetele româneşti apărute în anii pe care tocmai îi traversăm.
În acest context, apreciem oportun a menţiona succint alte şase „emisiuni”
medalistice-numismatice speciale, difuzate tot în primăvara anului 2018, care au (avut)
menirea de a celebra acelaşi memorabil eveniment – împlinirea unui secol de la Unirea
Basarabiei cu Regatul României, act înfăptuit la 27 martie 1918 prin votul expres
acordat în Sfatul Ţării de la Chişinău – deoarece relativ la aceste preţioase documente
în metal, precum şi despre cele patru diferite instituţii publice care şi-au asumat
calitatea de emitent a acestora, există suficiente surse de informaţii, cu detalii
corespunzătoare (predominant expuse în mediul virtual):
1) Setul de trei monede dedicat împlinirii a „100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România” a fost emis de Banca Naţională a României şi este format dintr-o monedă
cu valoarea nominală de 100 Lei (din aur cu puritatea de 900‰), o monedă cu valoarea
nominală de 10 Lei (din argint pur cu puritatea de 999‰) şi o monedă cu valoarea
nominală de 1 Leu (din tombac cuprat). Tirajul emisiunii de trei monede a fost de 200
seturi, toate trei însemne monetare au o iconografie identică – cu excepţia valorii
nominale înscrise – însă caracteristicile tehnice ale fiecărui tip de însemn monetar sunt
diferite: 100 Lei cântăreşte 6.45 grame, iar diametru are 21 mm; cel de 10 Lei are 31.1
grame şi un diametru de 37 mm; cel de 1 Leu are 23,5 grame şi cu 37 mm în diametru.
2) Moneda din alamă dedicată împlinirii a „100 de ani de la Unirea Basarabiei
cu România” cu valoarea nominală de 50 Bani a fost emisă de Banca Naţională a
României şi are o iconografie comună cu cea a monedelor din setul omagial de trei
monede – singura excepţie fiind, evident, valoarea nominală. Tirajul emisiunii a fost de
5000 de bucăţi, iar moneda cântăreşte 6.1 grame şi are un diametru de 23.75 mm.
3) Moneda comemorativă „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”
cu valoarea nominală de 100o Lei (moldoveneşti) a fost emisă de Banca Naţională a
Moldovei şi este din aur pur (cu puritatea de 999‰). Tirajul emisiunii este de 300 de
exemplare, iar moneda cântăreşte o uncie (31.1 grame) şi are un diametru de 37 mm.
4) Moneda comemorativă „100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România”
cu valoarea nominală de 100 Lei (moldoveneşti) a fost emisă de Banca Naţională a
Moldovei şi este din argint pur (cu puritatea de 999‰), având o iconografie identică cu
moneda de 1000 Lei. Tirajul emisiunii este de 1200 de exemplare, iar moneda
cântăreşte de asemenea o uncie (31.1 grame) şi are un diametru de 37 mm.
5) Medalia omagială „Unirea Basarabiei cu România” a fost lansată de
Monetăria Statului din Bucureşti şi constituie prima realizare dintr-o (proiectată) serie
de patru medalii intitulată „Anul Centenar al Marii Uniri”. Tirajul medaliei – oferit
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spre achiziţie – este de 200 bucăţi, iar principalele date tehnice sunt: aliaj de argint cu
puritatea de 925‰; greutate 22 grame; diametru 37 mm; finisaj în tehnica proof.
6) Medalia aniversară „Centenarul Unirii Basarabiei cu România, 1918-2018”
a fost „instituită” de Primăria municipiului Iaşi spre a se „conferi” unui număr de
maximum 60 de personalităţi, împreună cu o diplomă individualizată, „cu ocazia
aniversării împlinirii a 100 de ani de la actul istoric înfăptuit la data de 27 martie
1918 şi în memoria membrilor Sfatului Ţării, făuritori ai României Mari”. În fapt,
oficialităţile ieşene au decis să acorde trei tipuri de medalii aniversare: a) Medalia de
Aur (din tombac aurit) pentru 10 personalităţi; b) Medalia de Argint (din tombac
argintat) pentru un număr de 20 personalităţi; c) Medalia de Bronz (din tombac)
pentru maximum 30 de personalităţi. Medaliile au un diametru de 60 mm (fiind din
tombac, sablate şi patinate) şi sunt însoţite, fiecare în parte, de câte un Certificat de
autenticitate emis de Monetăria Statului. Aversul medaliei are poziţionat central – pe
trei rânduri – inscripţia Centenarul Unirii Basarabiei cu România 27 Martie
2018. Pe reversul medaliei se regăseşte, în jurul stemei Primăriei municipiului Iași, în
partea superioară semicircular Iași, Capitala Renașterii Naționale, în partea
inferioară semicircular Oraș al Marii Uniri, iar lateral stânga-dreapta anul 1916 şi,
respectiv, anul 1918 (anii extremi ai perioadei în care oraşul Iaşi a îndeplinit, în vremuri
de război, rolul de capitală a românilor aflaţi în teritoriul naţional neocupat de trupele
Puterilor Centrale). Ca autor al medaliei este creditat artistul-modelor Alexandru
Prioteasa. Cum perspectiva phaleristică a administraţiei locale ieşene este asemănătoare
celei îmbrăţişate de către oficialităţile publice din Buzău, „scopul” esenţial al acestor
„medalii-premiu” a fost tot acela de a fi „conferite” într-un cadru oficial şi unui număr
limitat de cetăţeni, aşa încât intenţia autorităţilor din Iaşi de a le considera distincţii
onorifice – dar cu însemne nepurtabile – este evidentă, faptul fiind (re)confirmat
(formal) prin legislaţia secundară adoptată la 31 octombrie 2017 de către Consiliul Local
al municipiului Iaşi – Hotărârea nr. 410 privind aprobarea Calendarului proiectelor,
manifestărilor și acțiunilor incluse în Programul Centenar al Primăriei Municipiului
Iași pentru perioada 2017-2020.
Prin urmare, având în vedere componenta juridică („instituirea” prin acte
normative) care caracterizează „medaliile-premiu” supuse examinării, precum şi celelalte
trăsături speciale semnalate, reiterăm concluziv statornica noastră opinie că, „scopul”-„rolul”
(creării) unui artefact prevalează (asupra) formei lui.
Mulţumiri deosebite adresăm domnului dr. Marius-Adrian Nicoară pentru
amabilitatea cu care ne-a furnizat informaţii relevante privind manifestările culturalştiinţifice organizate de Primăria municipiului Buzău în martie 2018 şi ne-a pus la
dispoziţie spre studiu cele două medalii omagiale (şi insigna-monogramă) conferite de
către oficialităţile buzoiene la ceas aniversar în onoarea şi dedicate memoriei lui
Alexandru Marghiloman, fiu şi marcant cetăţean al oraşului Buzău.
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ANALIZA TIPOLOGICĂ A SIGILIILOR EMISE DE
CONSTANTIN AL X-LEA DUCAS
Eugen Paraschiv-Grigore
Abstract
The author presents an imperial seal discovered at Nufăru (com. Nufăru,
Tulcea County), during the archaeological researches carried out in the summer
of 2017. This seal is the only imperial one discovered at Nufăru and was issued by
the Emperor Constantine X Ducas (November 23, 1059 - May 23, 1067). The
article analyzes the types of imperial seals issued by Constantine X Doukas and
the matrices with which they were made.
Key words: Nufăru, imperial seal, Constantine X Doukas, Virgin Mary, Byzantine
age.

Articolul de față pleacă de la recenta descoperire a unui sigiliu imperial emis de
Constantin al X-lea Ducas, în urma cercetărilor arheologice efectuate în situl de la
Nufăru (comuna Nufăru, jud. Tulcea) în campania din anul 2017. Sigiliul a fost
descoperit în zona portului bizantin, din punctul „Trecere bac”1. Sigiliul descoperit aici
se alătură celor cca. 25 de sigilii romano-bizantine și bizantine descoperite în zonă și
care fac obiectul unui articol mai amplu aflat sub tipar în acest moment.
Tot în zona dobrogeană a mai fost descoperit un sigiliu imperial emis de
Constantin al X-lea Ducas, la Dristra/Silistra (Paraschiv-Grigore 2010 (2014); Iordanov
1988, nr. 9) și se află în colecțiile Muzeului din Shumen/Republica Bulgaria (Iordanov,
Zhekova 2007 56, nr. 111, nr. inv. RHM 14204; Iordanov 1988 nr. 9). Sigiliul de la Dristra
nu este identic cu cel prezentat în articolul de față. Acest sigiliu este de alt tip și
confecționat cu altă matrice față de cea folosită la confecționarea sigiliului descoperit la
Nufăru. Diferențele de tipuri și de matrice folosite la emiterea sigiliilor lui Constantin al
X-lea Ducas pot să ne indice faptul că aceste sigilii au fost emise în perioade diferite, însă
nu este exclus ca administrația imperială să folosească concomitent mai multe matrice
pentru baterea sigiliilor. Un alt aspect este acela că matricele sigilare erau folosite de
diferite departamente ale administrației imperiale care emiteau acte în numele
împăratului. Se poate ca fiecare birou să fi avut câte o matrice sigilară (care difereau între
ele), acest lucru diferențiind între ele departamentele care au emis actul (civil, militar
etc.). Și având în vedere faptul că domnia lul Constantin al X-lea Ducas nu este una de
durată, este mai probabil ca acesta să folosească mai multe matrice sigilare concomitent.
Din analiza sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas și publicate până la momentul
actual se observă existența a cel puțin cinci tipuri de sigilii care au fost confecționate cu 13
matrice diferite. În colecțiile Dumbarton Oaks sunt păstrate un număr de 16 sigilii emise de
către Constantin al X-lea Ducas (DOC V/77.1-77.10, 78.1-78.5, 79.1). Un al șaptesprezecelea
sigiliu este la Muzeul din Shumen și a fost descoperit la Dristra (Silistra). Alte trei sigilii au
fost publicate de către W. Seibt și M. L. Zarnitz, ele aflându-se într-un muzeu din Viena (Seibt


Muzeul Național de Istorie a României, București.
E-mail: para_eugen@yahoo.com
1 Pentru referiri la cercetările arheologice din punctul „Trecere bac”, vezi: Damian et alii 2017,
cu bibliografia anterioară.
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1978 nr. 20 și 22; Seibt-Zarnitz 1997 nr. 1.1.7.). Alte două sigilii emise de Constantin al X-lea
Ducas se află la Moscova (Lichachev 1991 pl. LXXVI.11 și LXXVII.5). Un sigiliu emis de
Constantin al X-lea Ducas a fost publicat și de G. Schlumberger (Schlumberger 1884 421,
423). La acestea se adaugă două sigilii aflate în colecțiile Institutului Național de Arheologie
cu Muzeu din Sofia (Iordanov 2011 nr. 37 și 38).
Primele șase matrice (A – CX, B – CX, C – CX, D – CX, E – CX, F – CX)
formează tipul 1 al sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas cu un număr total de
zece sigilii analizate. În afară de sigiliul descoperit la Dristra (Silistra) și publicat de
Ivan Iordanov2, toate celelalte sigilii sunt din colecția Dumbarton Oaks. Acest tip de
sigiliu prezintă pe avers imaginea lui Iisus Hristos (bust, din față) însoțit de legenda:
Ἰησοῦς Χριστός †Ἐμμανουήλ, iar pe revers imaginea împăratului (în picioare) încadrat
de o legendă circulară (†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ᾽Pωμαίων ό Δούκας).
În prima matrice sigilară (matricea A – CX) pot fi încadrate două sigilii (DOC
VI/ 77.1; Iordanov 1988 nr. 9; Iordanov, Zhekova 2007 nr. 111). Această matrice are
gravat pe avers bustul lui Iisus Hristos, cu părul foarte bine reprezentat (șuvițe de păr
bine conturate și atent gravate), iar pe revers imaginea împăratului Constantin al X-lea
Ducas, în picioare. Deși reversul este ușor tocit se observă că a fost atent lucrat cu
detalii foarte fine ale personajului și literele legendei mici, dar bine conturate. Atât pe
avers, cât și pe revers se află o legendă.

Fig. 1 - Tipul 1. Matricea A-CX

O a doua matrice (B – CX) este foarte asemănătoare cu prima matrice, însă
realizarea detaliilor este mult mai neîngrijită (DOC VI/ 77.2). Literele legendelor sunt
mai groase și mai pronunțate, iar detaliile imaginilor sunt mai șterse.

Fig. 2 - Tipul 1. Matricea B-CX

Matricea C – CX este foarte asemănătoare cu matricea A – CX și B – CX, dar nu
este identică cu acestea. Părul celor două personaje este lucrat diferit Până în prezent se
cunosc două sigilii care au fost bătute cu această matrice (DOC VI/ 77.3, 77.4).
2

Republicat în 2007 alături de Zhenya Zhekova.
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Fig. 3 - Tipul 1. Matricea C-CX

Matricea D – CX este și ea foarte asemănătoare cu cele de mai sus, însă este
diferită. Acest lucru se observă la legenda de pe avers. Astfel, cuvântul Ἐμμανουήλ
începe de deasupra inițialelor lui Iisus Hristos (IC), pe când la matricea E – CX cuvântul
†Ἐμμανουήλ începe din dreptul inițialei lui Iisus Hristos. Mici elemente diferite se
observă și la realizarea imaginilor. Matricei D – CX îi putem atribui două sigilii aflate în
colecția Dumbarton Oaks (DOC VI/ 77.5. 77.7 ; vezi și Zacos, Veglery 1972 nr. 87b), iar
matricei E – CX alte două, unul la Dumbarton Oaks și al doilea la Muzeul Shumen (DOC
VI/ 77.6; vezi și Zacos, Veglery 1972 nr. 87a; Iordanov 1988 nr. 9). Deși sigiliul de la
Shumen nu este păstrat foarte bine, el cu siguranță poate fi atribuit acestui tip de matrice.

Fig. 4 - Tipul 1. Matricea D-CX

Fig. 5 - Tipul 1. Matricea E-CX
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Matricea F – CX, și ea ușor asemănătoare cu cele anterioare, prezintă însă o
serie de elemente care o diferențiază. Deși pe avers și pe revers sunt gravate aceleași
personaje, iar legendele sunt la fel, scrierea acestora diferă. Astfel, terminația legendei
de pe revers diferă (ca amplasare în câmp, nu ca număr de litere) față de cele de până
acum. Partea a doua a legendei (᾽Pωμαίων ό Δούκας) se termină mai jos, aproape de
picioarele personajului – legenda este mai alungită (DOC VI/ 77.8).

Fig. 6 - Tipul 1. Matricea F-CX

Tipul al doilea de sigilii cuprinde șase piese și au fost executate cu o singură
matrice (G – CX). Cele șase sigilii fac parte din colecția Dumbarton Oaks, dar și din
colecțiile muzeelor din Viena și Moscova. Acesta este foarte asemănător cu primul tip
însă diferă legenda de pe revers. Dacă la tipul 1 avem legenda †Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας, la tipul 2 avem legenda: †Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό Δούκας.
Matricea G – CX (parte a tipului 2) diferă, cum spuneam mai sus, mai ales prin
legenda reversului. Astfel, pe matricea aceasta nu mai apare cuvântul ᾽Pωμαίων, lucru
datorat și faptului că pastila sigilară folosită la confecționarea acestui tip de sigiliu este mai
mică; iar cuvântul βασιλεὺς este scris prescurtat (βασ). Dacă până acum sigiliile aveau un
diametru maxim de cel puțin 30 mm, sigiliile care au fost imprimate cu această matrice
sunt mai mici - au în jur de 26 mm (DOC VI/ 77.9, 77.10; Seibt 1979 nr. 20, 21; Likhachev
1991 pl. LXXVII.5). Reprezentarea lui Iisus Hristos și a împăratului Constantin al X-lea
Ducas este însă asemănătoare cu cea reprezentată pe celelalte sigilii analizate mai sus.
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Fig. 7 - Tipul 2. Matricea G-CX

Tipul al treilea de sigilii cuprinde patru matrice cu care au fost bătute piesele (H –
CX, I – CX, J – CX, K – CX). Cele nouă sigilii care se încadrează în acest tip sunt foarte
asemănătoare, dar nu identice. Locul de proveniență și de păstrare al acestora este foarte
diferit (Dumbarton Oaks, Viena și Moscova). Un sigiliu a fost publicat de către G.
Schlumberger (Schlumberger 1884 421).
Matricea H – CX (al optulea tip) este și ea diferită față de cele întâlnite până
acum. Pe avers avem gravată o imagine a lui Iisus Hristos, tronând, îmbrăcat cu o
tunică și un himation, cu mâna dreaptă în semn de bincuvântare, iar cu mâna stângă
ține o carte. Pe cap poartă un nimb crucifer. Pe avers mai este gravată și o inscripție
(Ἰησοῦς Χριστός †Ἐμμανουήλ). Pe revers sunt reprezentate, stând în picioare, două
figuri, precum și două legende (una metrică și una circulară). În partea stângă,
împăratul Constantin al X-lea Ducas, cu barbă, stând în picioare, poartă pe cap o
coroană cu cruce și pandantive. Cu mâna dreaptă, ține în față un loros, iar în mâna
stângă are un glob crucifer. În partea dreaptă este redată, tot în picioare, Fecioara
Maria, purtând un chiton și maphorion. Mâna dreaptă a acesteia este așezată pe
coroana împăratului în semn de binecuvântare. Între cele două personaje se află o
legendă metrică (Mήτηρ Θεος), iar circular o altă legendă care ascunde numele
împăratului (†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό Δούκας).

Fig. 8 - Tipul 3. Matricea H-CX

Matricea I – CX este foarte asemănătoare cu cea precedentă, însă se observă
foarte clar că sunt diferite din punctul de vedere al execuției. Cu ea a fost executat sigur
un sigiliu (DOC VI/ 78.2; Zacos, Veglery nr. 88a), iar alte două sigilii pot fi atribuite
aceleiași matrice (DOC VI/ 78.3, 78.4). Și matricea J – CX este asemănătoare cu cele
două de mai sus (H – CX și I –CX), dar nu identică cu acestea. Elementele de redare a
personajelor sunt mult mai bine conturate, iar literele legendelor sunt foarte bine
lucrate (DOC VI/ 78.5). Matricea K – CX este aproape identică cu matricea J – CX, dar
diferă la aranjarea legendei de pe revers (Schlumberger 1884 421). Împărțirea legendei
circulare de pe revers se face diferit la cele două tipuri de sigilii.
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Fig. 9 - Tipul 3. Matricea I-CX

Fig. 10 - Tipul 3. Matricea J-CX

Fig. 11 - Tipul 3. Matricea K-CX
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Al patrulea tip de sigilii emise de Constantin al X-lea Ducas cuprinde două sigilii
executate cu matrice diferită. Imaginile legendelor sunt asemănătoare însă inscripțiile
de pe acestea diferă. Unul dintre aceste sigilii se află în colecțiile Dumbarton Oaks, iar
cel de-al doilea face obiectul studiului de față.
Matricea L – CX este diferită față de cele de până acum. Pe revers este gravată o
imagine a lui Iisus Hristos tronând, îmbrăcat cu o tunică și un himation, cu mâna
dreaptă în semn de bincuvântare. Probabil cu mâna stângă ține o carte. Pe acest tip de
avers există doar o legendă metrică cu inițialele lui Iisus (IC XC - Ἰησοῦς Χριστός). Pe
revers este reprezentat chipul lui Constantin al X-lea Ducas purtând o coroană decorată
cu o cruce și pandantive și un loros. În mâna stângă ține un glob crucifer. O legendă
circulară dezvăluie numele emitentului. Această legendă este diferită față de cele
întâlnite pe sigiliile analizate până acum (Kωνσταντῑνος δεσπότης).

Fig. 12 - Tipul 4. Matricea L-CX

Matricea a treisprezecea (M – CX) este de fapt matricea cu care a fost ștanțat
plumbul descoperit la Nufăru și care face obiectul studiului de față. Acesta este al cincilea
tip de sigiliu imperial emis de către acest împărat. Aversul este diferit față de cele întâlnite
pe restul sigiliilor emise de Constantin al X-lea Ducas. Pe aversul acestui tip de sigiliu este
gravată Fecioara Maria. Nu este totuși o excepție, se cunosc și alte sigilii imperiale care au
pe avers imaginea Fecioarei, și nu pe cea a lui Iisus Hristos așa cum este obiceiul (DOC VI/
58.1, 58.2, 65.1, 87.1, 87.2, 87.3, 87.4). Imaginea este însoțită de două legende (una metrică
și una circulară). Prima este formată din patru litere și ascunde numele personajului MP
ΘV (Mήτηρ Θεοΰ). Cea de-a doua legendă este, din păcate, ștearsă și este foarte dificil de
redat. Reversul, asemănător cu cel întâlnit pe reversul de pe sigiliile încadrate în matricea L
– CX, dar diferit în ceea ce privește inscripția. Pe acesta numele împăratului apare însoțit
de apelativul Ducas (ό Δούκας) și nu de acela de despot (δεσπότης). Legenda este
asemănătoare cu cele întâlnite pe mai multe sigilii și monede emise de Constantin al X-lea
Ducas (†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό Δούκας).

Fig. 13 - Tipul 5. Matricea M-CX
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Nr.
Crt.

Tip

1.

2.

Avers

Revers

A – CX

Iisus Hristos
(bust)

Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας

Iisus Hristos
(bust)

Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(bust)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(bust)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(bust)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(bust)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(bust)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς
᾽Pωμαίων ό Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
Iisus Hristos
(așezat pe tron)

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare) și Fecioara
Maria (în picioare)

B – CX

3.

4.

Matrice

C – CX

1

5.

D – CX

E – CX

6.

F – CX

G – CX
7.

2

8.

H – CX

Datare Nr. de
sigilii

1059 –
1067

23

1059 –
1065

14

1059 –
1065

25

1062 –
1064

36

1059 –
1065

27

1059 –
1065

18

1059 –
1065

69

10651067

410

DOC VI/ 77.1; Iordanov 1988 nr. 9; Iordanov, Zhekova 2007 nr. 111.
DOC VI/ 77.2.
5 DOC VI/ 77.3, 77.4.
6 DOC VI/ 77.5, 77.7; Iordanov 2011 nr. 37.
7 DOC VI/ 77.6; Iordanov 1988 nr. 9.
8 DOC VI/ 77.8.
9 DOC VI/ 77.9, 77.10; Seibt 1979 nr. 20, 21; Likhachev 1991 pl. LXXVII.5; Schlumberger 1884 423.
10 DOC VI/ 78.1;Seibt 1978 nr. 22; Seibt, Zarnitz 1997 nr. 1.1.7; Likhachev 1991 pl. LXXVI.11.
3
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Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
9.

I – CX

Iisus Hristos
(așezat pe tron)

Mήτηρ Θεος
†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare) și Fecioara
Maria (în picioare)

10651067

311

10651067

212

10651067

113

3
Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
10.

J – CX

Iisus Hristos
(așezat pe tron)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
11.

K – CX

Iisus Hristos
(așezat pe tron)

Ἰησοῦς Χριστός
†Ἐμμανουήλ
12.

4

L – CX

13.

5

M – CX

Mήτηρ Θεος
†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare) și Fecioara
Maria (în picioare)
Mήτηρ Θεος
†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(în picioare) și Fecioara
Maria (în picioare)
Mήτηρ Θεος
†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας
Constantin al X-lea Ducas
(bust)

10591067

114

Ἰησοῦς Χριστός
Fecioara Maria și
pruncul Iisus
(așezat pe tron)

Kωνσταντῑνος δεσπότης
Constantin al X-lea Ducas
(bust)

10591064

1

Mήτηρ Θεος
........

†Kωνσταντῑνος βασιλεὺς ό
Δούκας

Iisus Hristos
(așezat pe tron)

Reprezentările împăratului Constantin al X-lea Ducas pe sigilii sunt aproape
identice cu cele de pe monedele emise de către acesta. Toate reprezentările împăratului
de pe sigilii (este vorba de trei imagini diferite ale acestuia ce apar pe cele 26 de sigilii
analizate mai sus) se regăsesc și pe emisiunile monetare (Wroth 1908 514-520, pl. LXI
1-7) atribuite acestuia.
Deși perioada de domnie a împăratului Constantin al X-lea Ducas nu a fost
foarte lungă (23 noiembrie 1059 – 23 mai 1067) se observă, din analiza de mai sus, un
număr mare de tipuri și matrice. Acest aspect se poate datora mai multor aspecte.
Primul ar fi acela că matrițele folosite se puteau deteriora și trebuiau înlocuite. Aceste
matrițe erau confecționate din fier și nu rezistau foarte mult la o utilizare intensă chiar
DOC VI/ 78.2, 78.3, 78.4.
DOC VI/ 78.5; Iordanov 2011 nr. 38.
13 Schlumberger 1884 421.
14 DOC VI/ 79.1.
11

12
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dacă materialul ștanțat (plumbul) este unul relativ moale.
Un alt aspect este acela al faptului că, cel mai probabil, nu împăratul sigila
corespondența și actele imperiale (acest lucru intra în atribuțiile funcționarilor
imperiali) și trebuia să existe câte un sigiliu în fiecare departament al curții imperiale
(de aici și existența mai multor tipuri de reprezentare a împăratului). În funcție de
importanța departamentului se confecționau și aceste sigilii. Cel mai probabil sigiliile
care aveau un grad mare de detaliere erau emise de către cancelaria imperială, iar cele
mai puțin sofisticate aparțineau departamentelor inferioare în ierarhia curții imperiale
de la Constantinopol.
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PAGINI DIN ISTORIA FAMILIEI AMIRA
Mario Nicolae Ricci
Résumé
L’une des familles bucarestoises bien connues pendant les XVIIIème XIXème siècles portait le nom Amira, ayant deux branches - une avec des racines
en Valachie et l’autre, avec des racines encore plus vielles, en Moldavie. La liaison
entre ces deux branches n’est pas encore bien élucidée. Dans ce qui suit on s’occupe
de la branche valaque.
D’après divers documents, qui en grande partie se trouvent dans les Fonds
Saint-Georges (FSG) et Brătianu préserves dans la Bibliothèque Nationale de la
Roumanie, mais même aux Archives d’État ou dans des collections privées, on a
essayé de faire une présentation généalogique, pendant cinq générations, de cette
famille Amira, branche valaque, entre les années de la fin du XVIIIème siècle
jusqu'au milieu du XXème siècle.
Mots-clés: généalogie, famille Amira, Valachie, arbre généalogique, Fonds
Saint-Georges.

Una dintre cele mai cunoscute familii bucureștene în secolele XVIII și XIX era
familia Amira, care avea două ramuri – una în Muntenia și cealaltă în Moldova. Însă
legătura dintre aceste două ramuri, nu a fost încă descifrată în detaliu, cu toate că mai
mulţi istorici au confirmat-o prin scrierile lor.
Despre membrii acestei familii se găsesc referințe și relatări în numeroase
documente păstrate în diferite fonduri arhivistice, atât de stat cât și private, precum și
în lucrările sau amintirile unor istorici sau oameni politici. Astfel Emanoil Hagi-Mosco,
care era înrudit prin mamă cu Zoița Bălăceanu, soția lui Anghelache Amiras, a adus
multe informații inedite despre unii membrii ai acestei familii (Hagi-Mosco 1995).
Interesante sunt amintirile pictoriţei Lili Pancu (Constanţa Virginia Pancu) 1,
înrudită și ea prin alianţă cu această familie, amintiri ce au fost culese de către Victoria
Dragu Dimitriu în volumul „Poveşti ale Doamnelor din Bucureşti”, apărut în 2008.
Trebuie menționat și un articol apărut în „Biblioteca Bucureştilor”, dar care din
păcate, prin conţinutul său, nu a reuşit să dea o imagine reală a faptelor, prin traduceri
confuze a unor manuscrise întocmite în slavonă precum și prin unele afirmaţii ce au un
„greu” iz al anilor 1950 (Filitti 2005 5-7).


Arhitect, Mettmann.
E-mail: mario.ricci@gmx.de
1 Lili Pancu (Constanța Virginia Pancu – 13 septembrie 1908, Măicănești, jud. Vrancea – 29
aprilie 2006, București) pictoriță. Tatăl jurist, iar mama era fiica bancherului George Niculescu
din Târgoviște. În 1936 se căsătorește cu Marius Georgescu, inginer la Malaxa. Între anii 1947 –
1955 i se interzice participarea la expoziții oficiale. În 1970 i se permite să călătorească în
străinătate, dar doar în țările cu regim comunist. În 1976 călătorește în Franța, iar după 1980 în
țări occidentale. În 1978 are o ultimă expoziție la Galeria Simeza. Continuă însă să deseneze și să
picteze până la sfârșitul vieții.
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Documente cu privire la familia Amira, dar ne grăbim a spune și Zottu –
înrudite între ele și din care descinde semnatarul acestor rânduri – se află în Fondurile
Saint Georges și Brătianu din colecţiile speciale ale Bibliotecii Naţionale a României.
În momentul începerii adunării materialelor referitoare la familia Amira se
cunoșteau puține date. Cercetând însă documente de familie, în speță ale mamei
subsemnatului, Yvonne, născută Zottu, am reuşit să conturez doar unele personaje.
Astfel s-a descoperit și gradul de rudenie între familiile Amira și Zottu – și anume prin
căsătoria străbunicului patern, Ion Hristea Zottu cu Polixenia Amira, fiica Paharnicului
Dimitrie Amira (a se vedea mai jos).
Totodată a apărut necesitatea studierii unor documente și la Arhivele Naționale,
dar mutarea sediului acestei instituții într-un nou local a amânat această posibilitate
pentru mai mulți ani. În schimb, după inaugurarea noului local al Bibliotecii Naţionale
Bucureşti, s-au putut studia, câţiva ani la rând, Fondul Alexandru Saint Georges (FSG)
din Arhiva Istorică, unde se află 12 dosare privind Familiile Zottu şi Amira, având un
conţinut total de peste 1600 de file.
Dar s-a pus întrebarea cum au ajuns aceste documente la Arhivele Naţionale?
Răspunsul este următorul: Alexandru Saint Georges, fost coleg de şcoală cu regele Carol
al II-lea, şi-a dezvoltat propriul Muzeu începând cu anul 1921. În 1932 el a donat
colecţiile sale Fundaţiei Culturale Regale (F.C.R), care apoi în anul 1945 au intrat la
Ministerul Artelor, minister desfiinţat în anul 1948. După 1955 documentele acestea au
trecut la Biblioteca Centrală (B.C), iar din anul 1990 la Biblioteca Naţională a României
(B.N.R). Toate documentele consultate au fost înregistrate cu diverse ştampile: F.S.G,
F.C.R, B.C sau B.N.R în funcţie de inventarele care au avut loc în diferite perioade de
arhivare.
Concomitent se pune însă și întrebarea cum au ajuns aceste documente în
Fondul Saint Georges? Răspunsul, din familie: Alexandru I. Zottu, bunicul Yvonnei, a
avut, printre altele, şi meritul de a fi strâns şi păstrat, cu multă grijă, documentele
privind familia sa precum şi cele ale familiei Amira, în special documente mai vechi,
adică până în anii 1860. Aceasta se datorează faptului că şi tatăl său, Ion Hristea Zottu,
soţul Polixeniei Amira, care a fost, pentru o lungă perioadă de timp, epitropul averii
unor decedaţi: Dimitrie, Eufrosina şi Atanasie din familia Amira, păstrase la rândul lui,
unele documente mai importante. Nicolae Dimitrie Amira, ultimul lăstar al familiei, a
păstrat şi el anumite documente, dar fiind mult mai tânăr, acestea se referă în general
la perioada de după anii 1860.
După moartea lui Alexandru I. Zottu, în 1938, documentele aflate în posesia sa,
în mod sigur au fost donate Fondului Saint Georges de către soţia sa, Aurelia. La fel s-a
întâmplat şi cu documentele lui Nicolae Amira, care au fost donate de către soţia sa
Cleopatra, aceluiași Fond.
*
După această relativ scurtă introducere, trecem la rezultatele obținute, până în
prezent, din studierea acestor documente. În cele de față ne referim doar la ramura din
Muntenia a familiei Amira.
I.1. Cele mai vechi informaţii se referă la medelnicerul Țării Românești
Alexandru Amira şi soţia sa Maria, care a decedat la vârsta de 89 de ani şi a fost
înmormântată lângă soţul ei la biserica Radu Vodă din Bucureşti (Bezviconi 1972 49).
Anii în care au trăit Alexandru și Maria, pot fi doar estimați. Pe de o parte Alexandru și
soția sa, Maria se regăsesc, printre cei morți, în pomelnicul familiei lui Ioan Zottu
(Planșa 1, Fig. 1), pe de altă parte, din documentele găsite în arhiva acesteia apar
documente privind familia Amira, abia după anii 1840. Dată fiind și vârsta lui Dimitrie
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Amira, se poate trage concluzia că Maria ar fi decedat cel târziu la sfârșitul anului 1939,
fiind prin urmare, născută în jurul anului 1760.
II.1. Fiu al acestora a fost Dimitrie Amira, investit cu rangul de paharnic, încă
din timpul domniei lui Alexandru Dimitrie Ghica (aprilie 1834 – 7 octombrie 1842). El
a îndeplinit diverse sarcini în folosul domniei: a fost vătaf de plai la Câineni, comună
din județul Vâlcea, pe valea Oltului montan, ispravnic în judeţul Vâlcea pe vremea
revoluției din 1821, şi apoi cămăraş la schela Zimnicea, orânduit de Cinstita Vistierie2.
A fost însurat de două ori, cu prima soție (nu i se știe numele) având un fiu,
Atanasie, iar cu a doua, efectuată prin 1818, Eufrosina, a avut trei fete: Polixenia,
Cleopatra și Maria, precum şi doi băieţi: Nicolae şi Costache (Constantin).
În anul 1836, Eufrosina a cumpărat, la licitație, casele din mahalaua Gorgani,
care vor aparține familiei Amira până în anul 1859.
Un an mai târziu, Dimitrie s-a implicat în problema țiganilor care aparțineau
familiei sale. Aceștia erau un cadou, făcut Catincăi, nepoata sa, din partea domnitorului
Ioan Gheorge Caragea. O parte din acești țigani fuseseră, apoi, înstrăinați prin vânzare,
unui alt dregător. Povestea acestor țigani constituie o istorie aparte.
Paharnicul Dimitrie Amira a decedat în anul 1842, moştenitoarea averii
rămânând soţia sa Eufrosina, care a trebuit să se descurce cu trei fii minori, cu
problemele care priveau casele şi terenul din Gorgani, precum și cu problema acestor
țigani. Pentru gestionarea acestor treburi, Ion Hristea Zottu, soţul Polixeniei, a fost
desemnat epitrop al averii răposatului. Această epitropie ia sfârșit în anul 1845, odată
cu decesul Eufrosinei. După decesul Eufrosinei, moștenirea bunurilor a revenit, pe linie
bărbătească, lui Atanasie, fiul major, care a preluat epitropia, cu toate grijile și
problemele mai sus amintite.
Un interesant document aflat în FSG (Doc 56 FSG 18) îl reprezintă „pomelnicul
lui Ion Hristea Zottu”, care a fost poziţionat în timp ca fiind scris între anii 1850-1855.
Din el rezultă că pe la mjlocul sec. XIX din familia Amira mai erau în viaţă: Polixenia,
Dimitrie (Pilidis) și Cleopatra (soția sa) cu fii, Nicolae și Maria, Ecaterina (Catinca
Sachelarie), Victoria (fiica Mariei) şi Varvara (fiica Catincăi). Poziționarea în acest
interval de timp, a fost făcută ținându-se seama de data decesului lui Atanasie Amira,
ca prim decedat, din acest pomelnic.
Începând cu următoarele generații, s-au găsit mai multe documente care, după
o laborioasă activitate, au dat posibilitatea reconstituirii, în linii mari, a arborelui
genealogic al familiei Amira.
(din II.1.) III.1. Atanasie, fiul lui Dimitrie din prima căsătorie, în anul 1816 era deja
investit medelnicer al domnitorului Ioan Gheorghe Caragea (1754/1812-1818/1844).
Deci ar fi avut cel puțin vârsta de douăzeci și șase de ani, fiind – prin urmare – născut
cam în jurul anului 1790. (Planșa 1, Fig. 2)
A fost căsătorit cu Fănița, și a avut mai mulți copii, după cum relatează într-o
scrisoare.
Numit în rangul de Pitar, în timpul domniei lui George Bibescu, după cum
reiese din documente, Atanasie s-a îngrijit de soarta fraților, precum și de problemele
cu țiganii aflați în posesia familiei. El a încercat să asigure și bunăstarea celor două
surori încă nemăritate. Astfel, s-a îngrijit, folosind relațiile sale, să procure un ajutor de
la episcopul (starețul) mănăstirii Sf. Spiridon Nou, pentru a putea asigura o dotă
demnă Cleopatriei, în vederea căsătoriei cu Dimitrios Pilidis3. Conceptul acestei
scrisori, nedatate, este alcătuit deci, după căsătoria Polixeniei, în 1842, cu Ion Zottu.
Redăm textul transliterat (Planșa 2, Fig. 3):
2
3

FSG 18, Doc 21 din 15 febr. 1847 – Declarația a trei martori despre Dimitrie Amira.
FSG 2, Doc 246, 1842 – Conceptul unei scrisori către Episcopul mănăstirii Sf. Spiridon Nou.
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„Î(naltului) Episcop a mănăstirei Sf. Spiridon Nou.
Răposatul tatăl meu, Paharnicul D. Amira au slujit în deosebite epohe cu
râvnă și credință după cum de obște este cunoscut, cu toate acestea familia sa se află
azi într’o prea tristă poziție istorisindusă nu numai de mângâerea iubitei lor mumă
dar încă și de toate mijloacele viețuirei. Supt iscălitul apăsat de soartă, mai mult și de
cât dânsele, mă văz osândit a ținea locu lor și a avea îngrijirea nenorocitei și
numeroasei sale familii rămasă în desăvârșită sărăcie din care mai simțitor: este
măritișul a două fete. Fiind însă că acum sau găsit un om prea bun care voeștea lua în
căsătorie preuna de ale mele surori și nici un mijloc nu am de a o putea înzestra
măcar cu cele de trebuință, alergu cu umilință la milostivirea Înaltului Episcop și
preasfințitul mă rog să bine voiască a ajuta această sărmană copilă cu ăla ce va găsi
de cuviință spre asă înlesni a îi putea căsători ne mai având altă nădejde de cât
milostiv Î(naltulu) Episcop și mare și necovârșită pomană va face cu această
nenorocită ființă.”
Amintesc că această mănăstire a existat până în anul 1852. Pe acest loc a fost
apoi construită biserica Sf. Siridon Nou
Un alt document, reprezintă un concept nedatat, adresat domnitorului George
Bibescu, pentru a putea obține o nouă dovadă a rangului de Pitar și pecetea pierdute la
traversarea apelor Cricovului din sudul Prahovei, pe când se întorcea acasă, la locuința sa4.
Ultimele informaţii documentate, privind pe Atanasie sunt până spre sfârşitul
anului 1849 şi anume: în luna mai, îi este permis de către Comisia Dezarmării (era pe
timpul Căimăcămiei lui Constantin Cantacuzino n.a.) (Planșa 3, Fig. 4) „să aibă în
posesie o puşcă şi un pistol”5, iar în luna septembrie Prezidenţa Finanţelor îi aminteşte
de faptul că nu a prezentat încă „socotelile caselor” aflate în epitropia sa, „potrivit
pravilii”6 (Planșa 3, Fig. 5).
Din unele documente reiese faptul că Atanasie a decedat spre sfârşitul anului
1849, sau cel târziu în ianuarie 1850, căci la 6 februarie 1850, Ion Zottu, a fost numit
epitropul Casei Paharnicului Amira, printr-o decizie judecătorească. Acesta, adresează
o plângere la „Cinstita Judecătorie a Ilfovului 2” în care menţionează greutăţile ce le are
în urma decesului cumnatului său, având în vedere datoriile rămase, precum şi
cheltuielile de îngropăciune pe care le-a avut.
III.2. Cleopatra, fiică a paharnicului Dimitrie, s-a căsătorit la 22 septembrie
1846 în Biserica Sf. Ilie Gorgani cu Demetrios (Dumitru) Pilidis7, naș fiindu-le
baronul Sachelarie, soțul Catincăi. S-a constituit astfel ramura românească, Pilidi, a
familiei Pilidis. Din căsnicia lor, s-au născut doi fii și două fiice:
IV.a. Constantin (1848 – 1899) – căsătorit cu Alexandrina I. Ioanid(is) (n.
1860 – d. ?), sora doctorului Constantin I. Ioanid.
IV.b. Nicolae – căsătorit cu Coralia Dobrogeanu cu care a avut un fiu
Niculăiţă, funcţionar la Banca Românească, mort prin sinucidere.
IV.c. Ecaterina – măritată cu Matei Corbescu cu care a avut trei băieţi şi trei fete:
a) Matei-Gheorghe (1876-1923), între 1908-1910 prefect de Fălciu, iar între 19141916 prefect al Capitalei, între 1912-1913 şi 1919-1922 directorul ziarului "L'Independance
Roumaine", în 1916 director general al PTT, în timpul Primului Război Mondial (1916FSG 2, Doc 244, 1848 – Conceptul unei scrisori către domnitorul George Bibescu.
FSG 18, Doc 24, 1 mai 1849, No. 103. Comisia dezarmării capitalei, permite Pitarului Atanasie
Amira să aibe o puşcă şi un pistol.
6 FSG 18, Doc 25, 3 septembrie 1849 - Notificarea nr. 3754 al Prezidenţei Finanţelor Poliţiei Jud.
Ilfov, secţia 3. Cere Pitarului Atanasie D. Amira, socotelile epitropiei sale.
7 Pentru genealogia Pilidi a se vedea Trohani 2012 227-290 cu bibliografia aferentă.
4
5
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1918) prefect al Iaşilor, în 1918 înalt comisar al guvernului pe lângă armatele aliate, între
1919-1920 deputat de Bucureşti şi în 1922 primar al Capitalei.
b) Radu
c) Dan
d) Elisabeta – măritată cu Victor G. Antonescu (3 septembrie 1871 – 22
august 1947) fost director al Băncii Naţionale, ministru plenipotenţiar la Paris şi
Geneva, membru al delegaţiei române la Conferinţa de pace de la Paris din 1919,
ministru al Justiţiei între 1914-1916 şi 1933-1935, al Finanţelor între 1916-1917 şi 19351936, de Externe între 1936-1937, consilier regal în 1940.
e) Margareta – măritată Hiott.
f) Maria – măritată cu Grigore Munteanu, avocat la Ministerul Agriculturii
şi Domeniilor.
IV.d. Maria căsătorită cu Constantin Fortunatu (1852-1899) cu care a avut o
fiică, Constanța, căsătorită cu Vasile G. Antonescu (25 decembrie 1875 în Roşiorii de
Vede, frate mai mic al lui Victor G. Antonescu (menţionat mai sus), din 1907 avocat al
statului şi ajungând în Secretariatul general al Ministerului Agriculturii şi Domeniilor. Ei
au fost la rândul lor părinţii unei fiice Liana-Maria (Poupé), măritată Săvescu.
III.3. Polixenia s-a născut în 1821 ca fiică a paharnicului Dimitrie Amira şi al
Eufrosinei, şi deci soră cu Atanasie, Cleopatra, Maria, Costache şi Nicolae. Într-un
document apare notiţa olografă care precizează faptul că Polixenia ar fi fost născută în
anul 1821 în Ardeal, în timpul „zaverei”.
Considerând faptul că Dimitrie a fost ispravnic în judeţul Vâlcea, pe timpul
zaverei, acesta ar indica locul unde s-a născut Polixenia. Chiar şi datele strânse de
Bezviconi, care a inventariat mormintele din cimitirul Bellu, certifică anul 1821, care
era săpat pe piatra funerară, de la cimitirul Bellu din București. Monumentul a fost
distrus parţial la ultimul cutremur, dar unele ornamente au fost păstrate și sunt încă la
vedere.
Tot la Vâlcea și anume la Tribunalul secția I, se afla și originalul certificatului de
botez al lui Nicolae Amira, ceea ce ne face să credem că familia lui Dimitrie a locuit
acolo pentru o perioadă mai lungă de timp.
Polixenia, s-a căsătorit cu negustorul Ion Hristea Zottu, probabil în anul
1842, cu care a avut 14 copii, dintre care au supravieţuit numai opt – şase băieţi:
Dimitrie (1842-1890), Grigore, Petre (dec. 1906), Iorgu, Vasile (1853-1916), Alexandru
(1855-1938) şi două fete: Maria şi Virginia.
Trebuie menţionat că, în ciuda unei mari diferenţe de vârstă, între Polixenia şi
fratele ei, Nicolae, a existat o armonie şi o strânsă legătură, aşa cum reiese şi din
corespondenţa (Planșa 4, Fig. 6a, 6b) ce s-a păstrat și pe care o redăm parțial:
„Iubite frate, Astăzi primindu scrisoarea Dtale nu puţinu m´am bucurat
aflându că acum esci bine. Noi mulţumită lui Dzeu suntem toţi sănătoşi. Iubitule frate,
mi´a părutu foarte rău că nu ai pututu fi la logodna Mariţii, când ne vom întâlni şi ţi
vom spune causele care [...]
Câtu pentru visitiu, mă voiu duce la doctor şi voiu consulta însă încearcă băile
cu udu, căci sciu bine că aceste băi a tămă- duitu pe unu copilu care avea picioarele
numai răni din degerătură.
Termin iubitule frate rugându(-)te a arăta Cum[natei] Balaşi complimente.
A Dtale iubită soră Polixenia Zottu”8 (Planșa 4, Fig. 6c, 6d).

8

Doc 74 FSG 1- 18 1869 - Scrisoarea Polixeniei către Nicolae.
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Polixenia a decedat în anul 1887 şi a fost înmormântată lângă soţul ei, în
cimitirul Bellu (Șerban-Vodă) din București.
Atât Ion Zottu, în timpul primei sale epitropii, care a ținut până la decesul
Eufrosinei, cât și Atanasie, în timpul epitropiei sale, s-au îngrijit de soarta celor trei
frați minori: Maria, Costache și Nicolae. După moartea lui Atanasie, Ion Zottu va
prelua, în perioada 1850-1865, această grea sarcină. Sprijiniți, fie de Atanasie, fie de
Ion Zottu, cei trei frați minori: Maria, Costache și Nicolae au făcut mai multe cereri,
către domnie, pentru a obține un ajutor, necesar situației precare în care se aflau9.
Jalbele lor, au fost înmânate împreună cu declarații ale unor martori, care
cunoșteau bine situația familiei10.
III.4. Nicolae Dimitrie Amira – s-a născut în luna martie 1832, conform
inscripției care se află în cavoul din cimitirul Știrbei Vodă din Bucureşti. Cum la acea
vreme, din cauza deselor molime, copii erau botezaţi timpuriu, botezul a avut loc pe 20
martie la biserica Maica Precistă din Vâlcea, naş fiind „Coconaşul Nicola sin Coconu
Jancu Lahovari”11, adică „Nicolae, fiul lui Iancu Lahovari”. Copia acestui act se afla la 8
iunie 1912 la gefa Tribunalului Vâlcea, secția I (Planșa 5, Fig. 7).
Nicolae a urmat Academia de la Sfântul Sava. În arhivă a fost păstrat un frumos
caiet de geografie.
Foarte tânăr, abia împlinise douăzeci și cinci de ani, Nicolae Amira a devenit
arendaş, apoi cu timpul, mare proprietar agricol. Între anii 1879-1881 s-a mutat din
casele din Schitu Măgureanu și locuia pe uliţa Clemenţei colţ cu strada Pitar Moș la nr.
1, într-o clădire chemată „casa Amira” care avea o înfăţişare plăcută, cu ferestrele pe
ambele străzi, cu scară de piatră de câteva trepte la intrarea din curte, încadrată de
două coloane şi o verandă închisă. Avea o grădină mare şi dependinţe bogate, după cum
a descris-o Emanoil Hagi-Mosco în 1962 (Hagi-Mosco 1995)12. În anul 1882, adresa lui
oficială, era: „Colorea Galbenă, suburbia Boteanu, str. Clemenței nr. casei 17”.
Nicolae a făcut afaceri bune, mai ales în judeţul Ilfov, cel puţin aşa reiese din
documentele arhivelor Saint Georges şi Brătianu.
În 1857, respectiv 1862, Nicolae Amira, în parteneriat cu Dimitrie Pilidis, au
luat de la marele Logofăt Costache Bălăceanu, exploatarea moșiilor Balta Albă și Boldu,
din apropiere de Râmnicu Sărat. În 1864 Nicolae s-a despărțit de Pilidis, având chiar și
o cauză judiciară. Asta rezultă dintr-o scrisoare a lui Ion Zottu, către Nicolae Amira
(Doc 72 FSG 1).
La 14/26 ianuarie 1873, a avut loc cununia lui Nicolae cu Cleopatra, fiica lui
Dimitrie și Zinca Drossu, născută în 1855, după datele dintr-un pașaport de călătorie,
a se vedea și nota următoare.
Festivitatea s-a desfășurat în casele proprietății Fulga, comuna Mizil, județul
Prahova, unde Nicolae a fost arendaș în perioada 1872-188013 (Planșa 6, Fig. 8a, 8b).
Doc 4 FSG 2 - 8 ianuarie 1842 - Scrisoarea fiilor minori, către Înaltul Departament al Dreptății; Doc
7 FSG 2 - Casa Paharnicului Dimitrie Amira, Epitropia lui Atanasie Amira; Doc 21, 22 FSG 18 - 15
februarie 1847 – Jalba fraților minori. Încredinţare că răposatul Paharnic D. Amira a slujit Statului.
10 Doc 22 FSG 18 - 21 februarie 1847 - Jalbă: Maria, Costache şi Nicolae, nevârstnici ai
răposatului Paharnic D. Amira, cu ajutorul bănesc, fiind sărmani - se alătură o încredinţare; Doc
144 FSG 2 - Declarație martor, în legătură cu casa Pah. D. Amira.
11 Doc 99 FSG 8 - 20 martie 1832 - Botez la biserica maica Precistă a lui Nicolae sin Paharnicu Amira.
12 Emanoil Hagi-Mosco (5.10.1882 – 29.04.1976 Bucureşti). Familia a făcut parte din nobilimea
cofiotă. În 1906 face studii de istorie, în special heraldică şi genealogie. În 1908 este ales
membru al Societăţii de Genealogie „Adler” de la Viena, iar în 1970 a fost ales membru fondator
al noii Comisii de heraldică, genealogie şi sigilografie la Institutul Nicolae Iorga din Bucureşti.
13 Doc 6 FSG 9 - 14/26 ianuarie 1873 - Cununia Cleopatrei Drossu cu Nicolae D. Amira; Doc 8
FSG 9 - 14/26 ianuarie 1873 - Cununie Nicolae D. Amira cu Cleopatra Drossu.
9
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Toamna şi primăvara, Nicolae locuia la Bucureşti, în restul anului petrecea mult
timp la moşii. La moșia din Frunzăneşti, pe care a cumpărat-o în anul 1883, va construi
reședința de vară a familiei.
La Frunzănești, Nicolae, împreună cu soția sa, Cleopatra, au restaurat biserica Sf.
Andrei, care era în proprietatea lor (Planșa 6, Fig. 9a, 9b; Planșa 7, Fig. 9c, 9d). Cu trei ani
înainte, împreună cu Atanasie Filipescu, restaurase deja biserica Sf. Nicolae din satul Piţigaia.
Din punct de vedere politic, Nicolae Amira a împărtășit ideile partidului
conservator, influențat probabil de relațiile familiei Amira sau prieteniile sale personale cu
familiile Lahovari și Cantacuzino. În decursul anilor a ajuns consilier județean, membru în
Clubul Conservator și senator de Ilfov, activitate care a durat până în anul 1909.
Fiind o persoană de încredere, Nicolae Amira a fost numit, de mai multe ori, de
către Tribunalul Ilfov, membru în diverse consilii de familie, în sprijinul mai multor
minori în anii 1883, 1891 şi 1894, pentru familiile Sotir, Filitis sau Fortunatu14.
Nicolae a făcut de mai multe ori parte din juraţii aleși la sorţi pentru Tribunalul
Bucureşti, cum a fost de exemplu în maxiprocesul „Crima din strada Soarelui” care a
avut loc în 12 mai 1885, sau în anul 1888, când figura pe o listă a juraţilor din sesiunea
de la 1 martie (Bacalbașa 1928 25)15.
În arhivă se află, printre altele, mai multe paşapoarte pe numele lui Nicolae
Amira sau Cleopatra Amira. Se prezintă sub forma unui document, foarte frumos
tipărit, cu efigiile Coroanei „în numele Maiestăţii sale Carol I, Rege allu României”,
redactate în limba română şi franceză, ani mai târziu, ca pașapoarte în format
convențional16 (Planșa 7, Fig. 10).
Din cauza conflictului dintre părțile beligerante, în prima parte a anului 1916.
Nicolae este silit să aleagă o rută foarte complicată, pentru a ajunge în Franța, la Paris,
unde dorea să fie consultat de niște medici specialiști. Din vizele de călătorie, trecute în
pașaport, el și Cleopatra, au călătorit la Sankt Petersburg, trecând apoi prin Norvegia și
Marea Britanie, pentru a ajunge apoi în Franța17.
Spre sfârșitul anului 1916, fiind o perioadă de instabilitate militară,
guvernatorul Băncii Naţionale, a decis ca fondul de aur, arhive importante, bijuteriile
coroanei regale şi ale marilor familii boiereşti să fie adăpostite la Moscova, la aliatul
rus. La fel a procedat şi Casa de Depuneri unde Nicolae Amira depusese printre altele şi
testamentul său mistic18. Guvernul şi Curtea Regală s-au retras la Iaşi, iar armata
Doc 12 FSG 8 - 10 ianuarie 1883 - Tribunalul Ilfov. Pentru a fi confirmatu membru în consiliu de
familie alu minouloru remasit de la decedatu Mihail Sotir, sunteţi invitat a vă prezenta la acesta
secţiune în ziua de 22 Januarie 83 la ora 11 a.m. Dlui. Nicolae Amira, str. Clemenţii Nr. 17; Doc 38
FSG 8 - 7 februarie 1891- Tribunalul Ilfov, Bucureşti, luna febr. 7. Ca membru al consiliului de
familie al minorului Niculae C. Filitis; Doc 56 FSG 8 - 7 noiembrie 1894 - Tribunalul Ilfov Bucuresci.
Tribunalul va confirmat membru in consiliul de familie al minorei Constanţa Fortunatu.
15 Doc 18 FSG 8 - 10 februarie 1888 - Lista juraţilor pentru sesiunea judecătorească de la 1
Martie Preşedintele Curţei Juraţilor din Bucureşti. Anul 1888 luna Febr. 10.
16 Doc 42 FSG 8 - 16 mai 1892 - Paşaport no. 56 din maiu 1892, pentru N. Amira; Doc 54 FSG 8 - 23
aprilie 1894 - Paşaport no. 495/23689 din 23 apr. 1894; Doc 88 FSG 8 - 5/18 mai 1912 - Pașaport
Cleopatra Amira, născ. la București, 57 ani; Doc 4, 5 FSG 10 - 17/30 octombrie 1916 - Pașaport:
Nicolae, 84 ani, talie mijlocie, păr cărunt, sprâncene cărunte, ochi negri, tenul smead, barbă căruntă.
- Pașaport: Cleopatra, 58 ani, talie mijlocie, obrazul smeadă, ochi căprui, păr cărunt.
17 Doc 8 FSG 10 - 18 septembrie 1916 - Vize pașaport: Petrograd, pentru a merge în Franța 18
sept, 1916; Norvegia, 18-30 octombrie 1916; Marea Britanie, 31 octombrie 1916, pentru acces în
Franța; Franța, Paris, 8-11 nov 1916, pour raisons de santée.; Doc 103 FSG 8 - 19 octombrie 1916
- Russia Imperială la București. Document în limba rusă. Cerere pentru obținerea unei vize.
18 Doc 25 FSG 10 - 8 ianuarie 1881 - Casa de Depuneri și Consemnațiuni, taxa pentru caseta
bancară. N. D. Amira.
14
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germană a ocupat Capitala. O zi mai târziu, la București, au sosit trupele turce şi
bulgare, care au iniţiat jaful populaţiei rămase pe loc. Prefectul poliţiei Capitalei, Al.
Tzigara-Samurcaş, forţat de „Guvernământul Imperial German”, a dat un apel (Planșa
8, Fig. 11) către cetăţeni pentru a strânge pături şi îmbrăcăminte, sub ameninţarea cu
măsuri „straşnice” la nerespectarea acestor cerinţe19.
Siguranța cetățenilor Capitalei, devenise destul de precară din cauza trupelor
germane, dar în special a celor bulgare și turce aflate în teritoriu. O cerere pentru portul
unei arme de foc, pentru autoapărarea în caz de nevoie, i-a fost aprobată lui Nicolae în
octombrie 191620.
Trupele de ocupație rechiziționau diverse mijloace de transport, alimente, metale
necesare fabricării de muniție cum erau arama, alama, bronzul și zincul. În plus, populația
era obligată să declare obiectele de artă și antichitățile pe care le avea în proprietate21.
Nicolae Amira a avut foarte mulţi nepoţi, în special din partea soției. Dacă ar fi
murit fără testament, averea lui s-ar fi fărâmiţat în tot atâtea părticele neînsemnate. O
parte din avere o lăsase deja celor trei surori de sânge pe când era încă în viaţă.
„Bătrân fiind, Nicolae, rămăsese în timpul războiului în teritoriul vremelnic
ocupat, de către trupele germane, astfel că abia după semnarea păcii dintre România
şi Puterile Centrale, din vara anului 1918, la întoarcerea acasă, a putut afla că
depozitele de la Casa de Depuneri sunt evacuate la Moscova, dar pe vremea aceea,
încă nu se ştia dacă curentul bolşevic va triumfa deplin sau va fi învins”. Nicolae a
lăsat o mare parte din averea sa prin testamentul alcătuit la 18 martie 1885 şi investit
cu forma mistică la 12 decembrie 1888. Prin acest testament Amira a lăsat toată averea
imobiliară compusă din moşia Frunzăneşti situată în comuna Frunzănesti jud. Ilfov (azi
Călărași), precum şi pădurea de pe această moşie, casele din Bucuresti, str. Clemenţei şi
colţul Pitar Moş, Ministerului Instrucţiei Publice şi anume Azilului „Elena Doamna”.
Soţiei sale, Cleopatra, i-a lăsat jumătate din uzufructul moşiei Frunzăneşti, de la
data încetării lui din viaţă, precum şi întreg uzufructul caselor situate în Bucureşti şi
îndeosebi în primă proprietate întreg mobilierul caselor, iar moştenitorilor de sânge,
vreo treizeci la număr, le-a lăsat pe 20 de ani cealaltă parte din uzufructul moşiei
Frunzăneşti, începând de la trei ani de la moartea sa. În plus, a mai dispus de câteva
legate dăruite în folosul săracilor, a şcolii, a comunei din Frunzăneşti, a servitorilor etc.
Nicolae a decedat la 7 ianuarie 1919 în Bucureşti şi a fost înmormântat la
cimitirul Bellu. După moartea lui Nicolae, s-a deschis un mare proces de moştenire,
căci el, neavând moştenitori direcţi, iar testamentul original aflându-se la Moscova, nu
a fost foarte simplu ca judecătorii să poată decide pe baza copiei acestui testament, care
s-a aflat in caseta de siguranţă găsită la domiciliu. La procesul de moştenire pecum şi
recusurile din 1923 şi 1927 au participat avocaţi celebri ai baroului cum ar fi: Take
Ionescu, S. Rosental, Constantin Dissescu şi Istrate Micescu. Intervenţiile acestor
avocaţi, ca exemple de retorică, au fost retipărite, în anul 2010 în manualul „Retorica”,
Ed. a IIIa, revizuită de Alexandru Ticlea (Procesul Amira 1924; Ticlea 2010).
Doc 222 FSG 19 - 23 ianuarie 1917 - Apel către cetăţeni, din partea Guvernământului Imperial
German pentru racoltă. Semnat de Prefectul Poliţiei Bucureşti Al. TzigaraSamurcaş. D-lui
N.D.Amira C. A. Rosetti 19, primită de J. Stănescu.
20 Doc 102 FSG 8 - 10 octombrie 1916 - Prefectura Poliției Capitalei. Dl. N. Amira domiciliat în
București, str. C.A. Rosetti este autorizat să poarte o armă de foc. Nr. 140225.
21 Doc 277 FSG 19 - 17 februarie 1917 - Scrisoarea lui N. Amira către Prefectul Capitalei prin care se
plânge de rechiziţionarea cupeului, trăsurii şi a hamurilor, neputând astfel ajunge la moşie pentru a
se ocupa de administraţie şi cultivarea ei; Doc 287 FSG 19 - 15 noiembrie 1917 - Meldung der Kunstund Altertums-Gegenstände (Anunţarea obiectelor de artă şi antichități) Ablieferung von
Gegenstände aus Kupfer, Messing und Zinn an die Kaiserlichen Kommandatur.
19
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Cleopatra, rămasă văduvă, s-a ocupat în continuare de operele caritabile,
precum şi de azilul „Elena Doamna”, fapt pentru care în 1923 a primit de la regele
Ferdinand I medalia „Răsplata muncii pentru învăţământ” clasa I22 (Planșa 8, Fig. 12).
Cleopatra s-a stins din viaţă în noaptea de 8 spre 9 septembrie 1935, iar
serviciul divin a avut loc marţi 10 septembrie la domiciliu, de unde cortegiul a pornit
spre cimitirul Şerban-Vodă (Bellu) unde s-a făcut înmormântarea în cavoul familiei.
Ziarul Universul a publicat, anunţul rudelor îndurerate care au participat la ceremonie:
Virginia Buzelovici soră a Cleopatrei, şi familiile Zoe şi Eleonora Petrescu, Ariadna
Cristodulo, Eftimiu, Şt. Brezeanu, Zaharuli, Guşerescu, Mounet, Steriadi,
Constantinescu, inginer Tolmidi, inginer Z. Christodorescu, nepoţi şi nepoate, precum
şi alte rude apropiate23.
Slujba înmormântării a fost săvârşită de Arhiereul Tit Simedrea, asistat de
preoţii D. Antal, M. Vulpescu şi 2 diaconi. Răspunsurile, în timpul slujbei, au fost date
de corul orfanelor de la azilul „Elena Doamna”. Prinosul de laudă pentru meritele
binefăcătoarei a fost adus de către D. Gh M. Ionescu dela Casa Şcoalelor şi de către
Emilia Grecu, directoarea azilului „Elena Doamna”. Corul orfanelor de la azil au cântat
şi la cimitir înduioşând pe asistenţi, cari vedeau în ele tot atâtea fetiţe ale răposatei
binefăcătoare, căci de aici înainte ele şi urmaşele lor de azil, vor beneficia din preţiosul
legat”24.
In primăvara anului 1861, doctorul Carol Davila strânsese un grup de fete
orfane în casa sa din Dealul Cotrocenilor. Aflând de inițiativa lui Davila, Doamna Elena
Cuza a hotarât întemeierea unei instituţii publice. În anul 1877, Carol Davila înfiinţează
în localul Azilului „Elena Doamna” primul Ateneu pentru a face educaţia artistică
oamenilor simpli. În ceea ce priveşte corpul profesoral, pot fi menţionate unele dintre
cele mai proeminente personalități ale vremii: Spiru Haret, doctor Istrati, Petre Dulfu,
Barbu Constantinescu, prof. I. Garboviceanu scriitorul Al. Odobescu, alături de doamna
Odobescu, care a îndeplinit şi funcţia de directoare; dăruind toată măiestria din
comoara culturii lor, au însuflat elevelor dragostea faţă de învăţamânt, de copii şi de
cultură. A fost chemat să predea cursul de Limba Română, Ioan Slavici, iar orele de
pictură erau predate de Sava Henţia.
În ziarul Universul din 13 septembrie 1935 (Planșa 9, Fig. 13, 14) a fost publicat
discursul preotului D. Antal de la biserica Boteanu: „Moartea unei binefăcătoare:
Cleopatra N. Amira Marţi d.a. a fost petrecută la locaşul de veci, în cavoul familiar
dela Bellu, octogenara Cleopatra Amira. Prea puţini ştiu că defuncta, alături de soţul
său, Nicolae Amira, mort acum 16 ani, fac parte dintre marii şi rarii filantropi, căci
toată averea lor, constătătoare din casa boerească din str. C. A. Rosetti nr. 15 şi str.
Pitar Moşu nr. 1, apoi o moşie la 300 ha, avere evaluată la vreo 30 milioane lei, a fost
lăsată azilului „Elena Doamna” din Bucureşti. Cleopatra N. Amira dela moartea
soţului său a trăit în singurătate de sihăstrie, cu toate că testamentul îi durează de
zeci de ani. Nu s-a fălit în lume cu fapta ei mare”.

Doc 105 FSG 8 - 12 martie 1923 - Brevet. Medalia Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa Ia
pentru serviciile aduse ânvăţământului. Ferdinand I. Doc 143 FSG 8 - 6 decembrie 1914 Orfelinatul de fete „Principele Carol” București, cu ocazia zilei Dumneavoastră onomasică un
mic dar lucrat de orfanele din orfelinatul nostru”. Director Nicoletta Bădărău.
23 Doc 242 FSG 2 - 11 septembrie 1935 - Ziarul Universul. Decesul Cleopatrei Amira.
24 Doc 243 FSG 2 - 13 septembrie 1935 - Idem.Textul preotului D. Antal.
22
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În privința familiei Drossu trebuie menționate surorile și fratele Cleopatrei:
Virginia măritată cu Ion Buzclovici, Caliope căsătorită în 1869 cu George Talmides și
Nicolae însurat în 1876 cu Elena G. Harocopu, părinții unui fiu (IV.o.) Nicolae (1877-1891).
III.5. La 7 decembrie 1852, a avut loc cununia Mariei cu Mihalache Sotir,
care s-a desfășurat în casele Dlui. Ioniță Sotir din mahalaua Vergului, pe fostul loc al
caselor Băltărețu25 (Planșa 9, Fig. 15).
Din această căsnicie s-au născut (IV.m.) Nicolae și (IV.n.) Victoria. Aceasta din
urmă s-a căsătorit la 3 februarie 1877 cu un băiat Verra. Dar în ceea ce privește numele
mirelui, apare o discordanță între invitația făcută de părinții Mariei, care îl numesc
Theodor, și frații mirelui, care îi dau numele de Simion 26.
După decesul lui Mihalache Sotir, în 1883, Tribunalul Ilfov a stabilit un consiliu
de familie, pentru minorul Nicolae, rămas orfan de tată. Din acest consiliu a făcut parte
și Nicolae Amira27.
Nicolae M. Sotir, devenit magistrat, avocat și publicist și a decedat în 1920.
III.6. Despre Costache (Constantin), fiul lui Dimitrie și al Eufrosinei, nu s-a
păstrat nici o informație concretă. În patrimoniul lui Alexandru Zottu se afla un desen,
făcut de Constantin, datat 1844. El apare pe lista morților, din pomelnicul lui Ioan
Zottu, deci bănuim că a murit de tânăr, probabil înainte de 1850.
(din III.1.) IV.1. După cum s-a spus mai sus, Atanasie a fost căsătorit cu Fănița și după
cele relatate într-o scrisoare a avut mai mulți copii. În baza documentelor s-au putut
identifica doar doi. Însă filiația Constantin, căsătorit cu Elena, prin care ar fi rezultat
doi nepoți, Zinca și Constantin, este incertă, datorită diferenței de vârstă dintre aceștia.
Deci nu poate fi exclusă existența și unui al treilea copil al lui Atanasie.
IV.2. Din documente reiese existența unei fiice, pe nume Catinca (Ecaterina)
care era deja măritată în anul 1820, deci probabil născută cam în anul 1795. Ea căpătase,
ca dotă, în 1816, zece sălașe de țigani domnești din partea domnitorului Ioan Gheorghe
Caragea, grație serviciilor făcute în slujba domniei, fie de Paharnicul Dimitrie, fie de fiul
său, Medelnicerul Atanasie. Dota era constituită din 10 familii. Lista familiilor cuprindea
chiar și numele capilor acestor familii. Catinca s-a căsătorit cu baronul Constantin
Sakelarios (Sachelarie) și au avut o fiică, (V.a.) Varvara, care s-a căsătorit cu Dimitrie
Jugureanu, printre altele şi vechil (administrator, avocat) la Movila, în județul Ialomița.
Din această căsnicie, Varvara, a avut o (VI.b.) fiică şi un fiu, pe nume (VI.c.)
Constantin28. Familia Sachelarie locuia în apropierea bisericii Sf. Vineri, ctitorită de
Matei Basarab în anul 1641. Biserica aflată în spatele Halei Unirii, Comisia de Negru, a
fost demolată în anul 1987.
Constantin Sachelarie a urmat şcoala la Bucureşti, mai târziu a făcut avere în
Austria, unde a căpătat titlul de baron, de altfel, ca şi fratele său, Cristodor. A devenit
consulul Prusiei în Principatul Valahiei după cum reiese şi din Almanahul Statului din
1844, din timpul domniei lui George Bibescu, unde apare printre reprezetanţii consulatelor
străine. Era Cavaler al Ordinului „Vulturul Roşu” şi al ordinului „Salvatorul Greciei”, după
Doc 1 FSG 9 - 7 decembrie - 1852 - Cununie Maria Amira cu Mihalache Sotir, duminică la 7 ale
corentei, în casele Dlui. Ioniță Sotir din mahalaua Vergului, pe fostul loc al caselor Băltărețu.
București 5 decembrie 1.
26 Doc 12 FSG 9 - 3 februarie 1877 - Frații Basile și Theodor Verra vă invită la celebrarea
religioasă a cununiei fratelui lor Simion cu Dșra Victoria M. Sotir, joi 3 Febr la 8 sera în Sf. Bis.
Lucaciu, București; Doc 13 FSG 9 - 3 februarie 1877 - Părinții Mihail și Marie Sotir anunță
căsătoria fiicei lor Victoria cu Dl Theodor Verra.
27 Doc 12 FSG 8 - 10 ianuarie - 1883 - Tribunalul Ilfov, Dlui. Nicolae Amira, str. Clemenţii Nr. 17.
Pentru a fi confirmatu membru în consiliu de familie allu minoriloru remasit de la decedatu Mihail
Sotir, sunteţi invitat a vă prezenta la acesta secţiune în ziua de 22 Januarie 83 la ora 11 a.m.
28 Doc 117 FSG 18 - În document sunt enumeraţi, unii membri ai familiei Sachelarie.
25
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cum reiese dintr-un document din anul 184029 (Planșa 10, Fig. 16, 17). În proprietatea lui
Alexandru I. Zottu, au fost identificate şi două tablouri, reprezentând portretele lui
Constantin şi al soţiei sale Catinca30.
(din IV.1.) V.1. Zinca, nepoata lui Atanasie, a fost căsătorită cu Gheorghe Cruțescu
cu care a avut o fiică pe nume (VI.a.) Maria. Se păstrează două fotografii care au fost
donate fondului de către Maria Cruțescu în anul 1934: prima fotografie, (Planșa 10, Fig.
18a, 18b) cu numărul 2811, datează cam din anii 1862-1872, când fotograful F.
Duscheck avea atelierul în Strada Nouă (Calea Victoriei, lângă Sala Slătineanu). Era
perioada în care se mai purtau rochiile înfoiate, fuste și jupe din materiale ușoare,
apretate pentru a sta țepene, sau sprijinite prin oase de balenă sau cu o colivie din
cercuri de metal ușoare. Părul se purta cu cărare la mijloc și coc aflat la spate. A doua
fotografie (Planșa 10, Fig. 19a, 19b) datează după anul 1877, când fotograful
Theodorovitz, își instalase atelierul pe Calea Victoriei nr. 93. Pe atunci, se mai purtau
mâneci pagodă, chiar și cu dantelă, precum și guler sau pieptar de dantelă. Alături de
Zinca se află o Doamnă Mihăilescu, mama soției Domnului Ciocâlteu.
V.2. Constantin, presupusul fiu al lui Constantin și al Elenei, nepotul lui
Atanasie, s-a născut în anul 1878. După cum reiese din trei documente, de situația
acestuia s-a ocupat Nicolae, cel puțin până la vârsta de douăzeci și doi de ani. Din două
note de plată, achitate de către Nicolae, pentru Internatul „Libertatea”, din anii 1885 și
1887 rezultă că acesta a frecventat acest internat31. Constantin a fost elev și la Institutul
Schewitz - un pension unde apare de la 1 iulie, avându-i colegi pe George Meitani, Jean
Dalles și Constantin Robescu. Institutul Schevitz, fusese deschis în anul 1850 la
Bucureşti. În anii 1875-1890, printre elevii acestui institut, găsim pe Al. TzigaraSamurcaş, Al. Villacrosse, I. Paladi (din 1884), George Meitani (din 1884), Jean Dalles
(din 1886), C. Amiras (din 1886), Robescu Constantin (din 1888) și alții. Constantin,
figura în anul 1900 rezident în comuna Fundeni-Gherase, unde făcea stadiul militar,
fiind admis în Regimentul 2, Cetate. Cu această ocazie i-a fost eliberat un document32.
El a fost ultimul și cel mai tânăr reprezentant al familiei Amira despre care
avem informații... care i-a fost sfârșitul, nu-l știm...

Doc 13 FSG - 18 1janv. 1840 - „Carte de protection. Nous Baron Constantin de Sakellario,
Consul de sa Majesté le Roi de Prusse dans la Principauté de Valachie, Chevalier des Ordres
Royaux de L´Aigle Rouge 4 éme Classe et du Sauveur de Grèce.
30 Doc 108 FSG 18 - Piese interesante aflate în posesia Dlui Alexandru Zottu din strada Dimitrie
Racoviţă, Bucureşti.
31 Doc 82 FSG 10 - 24 februarie 1885 - Notă plată de la Internatul Libertatea, pentru tânărul
Constantin Amira pentru 5 luni, până la 1 februarie.
Doc 95 FSG 10 - 27 aprilie 1887 - Notă plată pentru școlarulu internu Constantin Amira pentru 5
luni, de la 1 aprilie, până la 1 iulie 1887.
32 Doc 68 FSG 8 – 1900 – Contingentul 1900, Constantin Amira n. 1878, domiciliat în present
fără reclamație, admis la Regimentul 2 Cetate.
29
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Explicația planșelor / Explication des planches
Planșa 1 – Fig. 1 - Pomelnicul familiei lui Ioan Zottu; Fig. 2 - Pecetea pitarului Atanasie
Dimitrie Amira.
Planche 1 – Fig. 1 Le diptyque de la famille de Jean Zottu; Fig. 2 - Le sceau du „pitar”
(rang à la cour princière de Valachie) Athanase Dimitre Amira.
Planșa 2 – Fig. 3. - Conceptul unei scrisori către Episcopul mănăstirii Sf. Spiridon Nou, 1849.
Planche 2 – Fig.3. - Le concept d’une lettre envers l’évêque du monastère Saint Spyridon le
Nouveau, 1849.
Planșa 3 – Fig. 4 - Comisia dezarmării capitalei, permite pitarului Atanasie Amira să aibe
o puşcă şi un pistol; Fig. 5. - Notificarea nr. 3754, din 3 septembrie 1849, a Prezidenţei
Finanţelor Poliţiei Jud. Ilfov, secţia 3, prin care cere pitarului Atanasie D. Amira,
socotelile epitropiei sale după moartea părinților săi.
Planche 3 – Fig. 4. - La Commission du désarmement de la capitale permet au pitar
Athanase Amira de posséder un fusil et un pistolet; Fig. 5. La Notification no. 3754, du 3
septembre 1849, de la Présidence des Finances de la Police du dép. d’Ilfov, 3e section,
par laquelle on sollicite au pitar Athanase D. Amira, les comptes de sa tutelle après le
décès de ses parents.
Planșa 4 – Fig. 6a-6b - Fotografie Nicolae Amira trimisă surorii Polixenia, 5 septembrie
1872, față-spate; Fig. 6c-d. Scrisoare a Polixeniei către fratele Nicolae Amira, 18 ianuarie
1869.
Planche 4 – Fig. 6a-6b - Photo de Nicolas Amira envoyée à sa sœur Polyxène, le 5
septembre 1872, recto-verso; Fig. 6c-6d - Lettre de Polyxène adressé à son frère Nicolas
Amira, le 18 janvier 1869.
Planșa 5 – Fig. 7 - Confirmare din 8 iunie 1912 a Botezului din 20 martie 1832, la
biserica Maica Precista din Râmnicu Vâlcea, a lui Nicolae sin Paharnicu Amira.
Planche 5 – Fig. 7 - Confirmation du 8 juin 1912 du Baptême du 20 mars 1832, à l’église
La Vierge Marie de Râmnicu Vâlcea, pour Nicolas fils du „Paharnic” (rang à la cour
princière de Valachie) Amira.
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Planșa 6 – Fig. 8a-8b - Anunțul privind căsătoria lui Nicolae Amira cu Cleopatra Drossu,
14/26 inuarie 1873; Fig. 9a-9b - Biserica din Frunzănești, restaurată de soții Nicolae și
Cleopatra Amira în 1889.
Planche 6 – Fig. 8a-8b - L’annonce concernant le mariage de Nicolas Amira avec
Cléopâtre Drossu, la 14/26 janvier 1873; Fig. 9a-9b. L’Eglise de Frunzănești, restaurée
par les conjoints Nicolas et Cléopâtre Amira en 1889.
Planșa 7 – Fig. 9c-d. Pisaniile bisericii din Frunzănești din 1752 și 1889; Pașaport eliberat
la București pentru Nicolae D. Amira și soția sa Cleopatra. 17/30 octombrie 1916.
Planche 7 – Fig. 9c-d - Les inscriptions de fondation et restauration de l’église de
Frunzănești en 1752 et 1889; Fig. 10. Passeport délivrée à Bucarest pour Nicolas D. Amira
et son épouse Cléopâtre. 17/30 octobre 1916.
Planșa 8 – Fig. 11 - 23 ianuarie 1917 - Apel către cetăţeni, din partea Guvernământului
Imperial German pentru racolta a 15.000 de plăpumi sau pături, câte 20.000 de cămăși,
pantaloni, ciorapi de lână ș.a.m.d. Semnat de Prefectul Poliţiei Bucureşti Al. TzigaraSamurcaş D-lui N.D.Amira C. A. Rosetti 19, primită de J. Stănescu; Fig. 12 - 12 martie
1923 - Brevet. Medalia Răsplata Muncii pentru învăţământ clasa I pentru serviciile aduse
învăţământului. Ferdinand I, regele României.
Planche 8 – Fig. 11 - 23 janvier 1917 – Appel du Gouvernement Imperial Allemand
adressé aux citoyens pour le ramassage de 15.000 couvertures, 20.000 chemises,
pantalons, bas en laine etc. Signée par le Préfet de la Police de Bucarest Al. TzigaraSamurcaș adressé à Monsieur N.D. Amira, 19 (rue) C.A. Rosetti, reçue par J. Stănesco;
Fig. 12 - 12 Mars 1923 – Brevet de la Médaille Récompense du Travail pour
l’enseignement, Ière classe, pour les services apportés à l’enseignement. Ferdinand I, roi
de Roumanie.
Planșa 9 – Fig. 13 - Ziarul „Universul” din 11 septembrie 1935, articolul preotului D. Antal
de la biserica Boteanu referitor la decesul Cleopatrei N. Amira; Fig. 14 -Monumentul
funerar al familiei N. D. Amira de la cimitirul Bellu, Figura 79 locul 12, grup statuar
executat de sculptorul Ion Jalea; Fig. 15 - Invitația la cununia Mariei cu Mihalache Sotir
din 7 decembrie 1852.
Planche 9 – Fig.13 - Le journal „Universul” du 11 Septembre 1935, l’article du prêtre D.
Antal de l’Eglise Boteano concernant le décès de Cléopâtre N. Amira; Fig. 14 - Le
monument funéraire de la famille N.D. Amira du Cimetière Bellu, Fig. 79 place 12,
ensemble sculptural faites par le sculpteur Jean Jalea; Fig. 15 - Invitation au mariage
de Marie et Mihalache Sotir, le 7 décembre 1852.
Planșa 10 – Fig. 16 - Blazonul Baronului Constantin Sachelarie; Fig. 17 - Pecetea
Baronului Constantin Sachelarie, consul al Prusiei la București; Fig. 18a-18b - Fotografie
Zinca Amira-Cruțescu, față-spate, 1862-1872; Fig. 19a-19 b - Fotografie Zinca Cruțescu cu
Doamna Mihăilescu, față-spate, post 1877.
Planche 10 – Fig. 16 - Le blason du Baron Constantin Sachelarie; Fig. 17 - Le sceau du
Baron Constantin Sachelarie, consul de la Prusse à Bucarest; Fig. 18a-18b - Photo de
Zinca Amira-Cruțescu, avers, revers, 1862-1872; Fig. 19a-19b - Photo de Zinca Cruțescu
avec la Dame Mihăilescu, avers, revers, post 1877.

239

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

(II.)		
Dimitrie
1=?
cca 1818, 2 = Eufrosina
Paharnic, † 1842		
†1845
			
III.												
1 1			
2 2		
2 3		
5		
6		
4
Atanasie		
Cleopatra
Polixenia
Maria		
Costache
Nicolae		
DROSSU
medelnicer, pitar				
1821-1887		
†tânăr		
1832-1919 					
-1849/50 1846= Dim PILIDI 1842 = Ioan
1852=Mihalache				
				
= Fănița
1807-1871 Hristea ZOTTU SOTIR			
1873=Cleopatra
Virginia
Caliope
Nicolae D.
					
1811-1885		
-1883			
DROSSU =Ion 1869
=George
1876=Elena
				
			
			
1853/55-1935 BUZCLOVICI TALMIDES
G. HAROCOPU
				
			
							
				
			 									
				
8 urmași (e-l) din 14		
									
IV. 				
		
		
		
						
?
1
2		
a
b
c
d		
m		
n			
o
Fiu ? Constantin Catinca
Constantin
Nicolae
Ecaterina Maria		
Nicolae		
Victoria			
Nicolae
1795-† ?
1848-1899		
		
†1932		
-1920					
1877-1891
= Elena 1816=Constantin = Alexandrina =Coralia = Matei
= Constantin 			
1877 =Theodor/Simion
SACHELARIE
IOANID
DOBRO- CORBESCU FORTUNATU			
VERRA
			
1860- ?
GEANU		
1852-1899			
-1905/12
V.
		
1
2
a
Zinca
Constantin Varvara
Ion Marta Niculăiță Gh. R. D. El. M. M. fată
1878- ?
= Gheorghe		
=Dimitrie =M.B. = Ctin		
= = =
= Vasile
CRUȚESCU
JUGUREANU =M.V. ORGHIDAN		
V.A. H. G.M. ANTONESCU
								 		
VI.										
a		
b		
c					
Maria		
fată		
Constantin				
L-M = SĂVESCU
I. MUNTENIA Alexandru = Maria

MUNTENIA (I.) Alexandru AMIRA = Maria		
		
medelnicer
cca. 1750-1839

https://biblioteca-digitala.ro

		
medelnicer 1750-1839
II.			
			Dimitrie
		paharnic †1842
		1
=?
		
2
cca 1818= Eufrosina
				
†1845
III.			
													
1 1 				
2 2 		
2 3 		
2 5 		
2 6 		
2 4 			
DROSSU
Atanasie			
Cleopatra
Polixenia
Maria
Costache
Nicolae
			
medelnicer, pitar 					
1821-1887 		
† tânăr
1832-1919
		
- 1849/1850 		
1846= Dimitrie 1842= Ioan Hristea 1852= Mihalache 		
1873= Cleopatra Virginia
Caliope
Nicolae D.
= Fanița 			
PILIDI
ZOTTU
SOTIR 			
= Ion
1869= George 1876=Elena G.
				
1807-1871
1811-1885 		
-1883 		
1855-1935
BUZCLOVIC TALMIDES
HAROCOPU
					
			
IV.						
8 urmași
(e-l)							
																
?
1 		
2 		
a
b 		
c 		
d 			
m 		
n
Fiu ? Constantin
Catinca 		
Constantin
Nicolae 		
Ecaterina
Maria 			
Nicolae 		
Victoria
			1795 - ?
1848-1899 					†1932			-1920
= Elena
1816=Constantin =Alexandrina =Coralia
=Matei
=Constantin 			
1877= Theodor/Simion
		
SACHELARIE IOANID
DOBROGEANU CORBESCU
FORTUNATU 				
VERRA 			
V.											
1852-1899 		
		
-1905/12
				
1 		
2 		
a
Zinca
Constantin
Varvara
1878- ?
= Gheorghe 			
= Dimitrie
CRUȚESCU 			
JUGUREANU
1890-1950
VI. 					
a 			
b
c
Maria 			
fată
Constantin

1.

2.

Planșa 1

https://biblioteca-digitala.ro

3.

Planșa 2

https://biblioteca-digitala.ro

4.

5.

Planșa 3

https://biblioteca-digitala.ro

6a.

6b.

6c.

6d.

Planșa 4

https://biblioteca-digitala.ro

7.

Planșa 5

https://biblioteca-digitala.ro

8a.

8b.

9a.

9b.

Planșa 6

https://biblioteca-digitala.ro

9b.

9b.

10.

Planșa 7

https://biblioteca-digitala.ro

11.

12.

Planșa 8

https://biblioteca-digitala.ro

13.

14.

15.

Planșa 9

https://biblioteca-digitala.ro

16.

17.

18a.

18b.

19a.

19b.

Planșa 10

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro
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ÎNRUDIREA NACU – SIPSOM – VERMEULEN PRIN TREI PROFESORI
AI FACULTĂȚII DE DREPT DIN BUCUREȘTI. PAGINI DIN SCRISORI
George Trohani
Abstract
Grande partie de l’élite intellectuelle de l’Ancien Royaume, avec ses
descendants d’après la Grande Union de 1918, provenait de ceux qui en avaient des
préoccupations juridiques. C'est le cas aussi des membres des familles Naco,
Sipsom et Vermeulen – d’origine roumaine, grecque et belge, mais complètement
roumanisées en mentalité, habitudes et comportement.
On insiste sur la personnalité de Constantin Nacu, professeur de droit civil,
ministre et censeur a la Banque Nationale, Constantin M. Sipsom, professeur de
même de droit civil, et Jean Vermeulen, professeur de droit administratif, tous les
trois à l’Université de Bucarest et apparentés par les filles des premières deux
familles, devenues épouses pour les deux derniers.
En partant de ceux-ci ont fait une esquisse généalogique et on présente une
bonne partie de la correspondance – 46 lettres, y compris cartes postales – entre
leurs membres, surtout du temps de la Grande Guerre de 1916-1918, mais de même
d’après la Deuxième, jusqu’aux années '50 du siècle passé.
Mots-clès: genealogie, Constantin Nacu, Constantin M. Sipsom, Jean Vermeulen.

Mare parte din elita intelectuală a Vechiului Regat, cu urmașii ei de după Marea
Unire, provenea din cei ce-și aleseseră, pe baza unor temeinice studii, preocupări juridice.
Așa a fost cazul și cu unii reprezentanți ai familiilor Nacu, Sipsom și Vermeulen.
Din prima familie, în cele de față, vom stărui asupra lui Constantin Nacu
(Planșa 1, Fig. 1a), despre care se spune, în diverse lucrări, că ar proveni dintr-o familie
boierească (Gheorghe, Șerbu 2007).
Ceea ce știm noi, până în prezent, este faptul că s-a născut în București, în ziua de
Sf. Petru, 29 iunie 1844. Studiile de drept le face la București, iar mai apoi își ia doctoratul
la Paris. Întors în țară, este numit procuror general și consilier la Curtea de Apel din
București. Din 28 mai 1879 este profesor de „drept civil” la Universitatea din Bucureşti,
aceasta fiind principala sa preocupare pe parcursul întregii sale vieți (Andreescu 2009 4142, 53-54, 63-65, 175, 226). Alte activități, ce decurgeau din competența sa în probleme de
legislație și finanțe, au fost cea de membru în consiliul de administraţie al Societăţii
Creditului Funciar Urban din Bucureşti şi al societăţii de asigurare „Naţionala”, dar în
special cea de cenzor al Băncii Naţionale până la sfârșitul vieții.
În 1907, studenții Facultății de Drept din București bat o medalie-plachetă drept
„omagiu distinsului lor profesor de drept civil pentru o neobosită activitate de 30 ani”.
Gravor fiind Mauriciu Carniol-fiul (1852-1945) (Planșa 2, Fig. 4a-b).
Cariera politică s-a desfășurat după anul 1880, în cadrul Partidului Liberal, fiind
ales deputat în anii 1883, 1884, 1888 și 1895. De câteva ori face parte și din guvern:
ministru al justiţiei (2 februarie–15 decembrie 1885), ministru de finanţe (13 septembrie
1885 - 29 februarie 1888) și ministru de interne (1-20 martie 1888).


Muzeul Național de Istorie a României, București.
E-mail: gtrohani@yahoo.com
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În plan familial, Constantin Nacu, în afara unui frate Ion, a avut și o soră,
Eliza, întreținută de familie în urma unui „atac de apoplexie”.
Constantin Nacu, înfățișat de pictorul C. Pascali pe un tablou din 1904 (Planșa
1, Fig. 1 b), s-a căsătorit cu Aristia Dimitriu (1855–1927) (Planșa 1, Fig. 2-3) cu care a
avut două fete: Maria și Elena (Planșa 6, Fig. 16). El a încetat din viaţă la 20 februarie
1920, fiind înmormântat la cimitirul Bellu din Bucureşti (fig. 42, loc 11). În jurul anului
2000, urmașii săi au vândut locul, au incinerat toate osemintele (ale lui și ale familiei),
iar cenușa rezultată au dus-o în Elveția (Planșa 12, Fig. 37 a-b).
Cele două fete s-au măritat cu doi frați. Cea mare, Maria (1877–1929) (Planșa 3,
Fig. 8) s-a căsătorit cu Mihail M. Sipsom (Planșa 3, Fig. 7), nunta având loc duminică
24 iunie 1901, ora 2 ½ p.m. la Biserica Sf. Spiridon din București. A rămas celebră printrun tablou al lui Nicolae Grigorescu, pictat cândva în jurul anului 1890 și expus în Galeria
Națională de la Muzeul Național de Artă al României (Planșa 2, Fig. 4c). Un alt tablou al
ei, la maturitate (1905), este datorat pictorului Constantin Pascali (Planșa 3, Fig. 5).
Prin anii 1922-1923 a divorțat și s-a remăritat, probabil în 1923, cu Mircea
Vintilescu, care prin anii '70 ai secolului trecut a emigrat din România. A murit în
urma unei înțepături cu un ghimpe de trandafir ce i-a provocat o septicemie.
Mihail Sipsom s-a recăsătorit cu Ortansa.
Fata mai mică, Elena (1878 – 25 decembrie 1949) (Planșa 6, Fig. 15; Planșa 7,
Fig. 18, 20), a fost soția reputatului jurist Constantin M. Sipsom (5 august 1875, Iași
– 1957/60) (Planșa 5, Fig. 10; Planșa 7, Fig. 17). Și ea a fost înfățișată într-un tablou, tot
din 1905, al pictorului Constantin Pascali (Planșa 3, Fig. 6).
În colecțiile Muzeului Național de Istorie a României se păstrează o broșă de aur cu
smaralde și diamante, reproducând cifrul Regelui Carol I surmontat de coroana regală,
care a fost dăruită prin 1900 de către Regina Elisabeta domnișoarei Elena Nacu după o
reprezentație teatrală la Castelul Peleș din Sinaia (inv. 301.322, 5.58 gr.) (Planșa 2, Fig. 4d).
Pe baza unor însemnări de familie, a unor „faire-part”-uri sau acte de epocă,
despre membrii ai familiei SIPSOM se pot consemna câteva date. Astfel, la 26
ianuarie/8 februarie 1885 deceda la Galaţi, în locuinţa sa de pe str. Mihai Bravu Nr. 57, în
vârstă de 48 ani - deci s-a născut în 1836 sau 1837 - Ion M. SIPSOMOS (Planșa 4, Fig.
9). Înmormântarea are loc pe 9 februarie 1885, iar slujba s-a oficiat la Biserica Greacă1.
În schimb, în urma unei solicitări a noastre către Serviciul Județean Galați al
Arhivelor Naționale, am primit următoarele: „Am deosebita plăcere să vă pun la dispoziție
documentul pe care l-aţi solicitat, exemplarele 1 şi 2. Referinţele sunt Serviciul Judeţean
Galaţi al Arhivelor Naţionale, colecţia Registre de Stare Civilă – Primăria oraşului Galaţi,
dosar 489/1885, f 67v (foto 1), respectiv dosar 571/1885, f. 67v (foto 2). / Multă sănătate şi
spor la muncă! / Cu deosebită stimă, Adrian Pohrib, Şeful SJAN Galaţi” și actul solicitat
privind decesul lui Ion Sipsom: „Io(a)n Sipsomo 1885 luna ianuarie 26, ora 2 p.m., 50 de
ani, fără profesie, soția Smaranda. Decesul pe 25 ianuarie ora 5 p.m. Strada Mihai Bravu. /
Martori: Stamati Neculau, 74 ani, funcționar, și Hristachi Batismanachi, 64 ani, funcționar.
/ Tuberculoză pulmonară”.
Prin urmare, conform Certificatului de deces, Ion Sipsom moare pe 25 ianuarie
1885, ora 17, fiind în vârstă de 50 de ani.
Din faire-part mai reiese că era căsătorit cu Smaragda, cu care avea două fiice
- Elisabeta şi Elena - precum şi faptul că avea doi fraţi – George şi Marcu. Acesta
din urmă, Marcu (Mark, născut în 1844 și decedat în 1907) căsătorit cu Maria (n.
1853), era tatăl a doi băieți Mihai, cel căsătorit cu Maria Nacu, și Constantin, căsătorit
cu Elena NACU, precum și al unei fete Elena, măritată cu Alexandru Ionescu, director
la un moment dat al complexului „Athènèe Palace”.
1

Mențiune inedită în mss Ioan Vlasopoulos, Însemnări zilnice, 1885.
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Acest Alexandru Ionescu era al doilea fiu al bine-cunoscutului George (Ghiță)
Ionescu (14 oct. 1833 – 1898), primar al orașului Ploiești între noiembrie 1890 – ianuarie
1893 și noiembrie 1895 – ianuarie 1896. Frate mai mare îi era Theodor, care a electrificat
orașul Ploiești, iar mai mici Gheorghe, primar și el al Ploieștilor (aprilie 1901 – ianuarie
1905 și martie 1914 – martie 1917), tatăl lui Jenny Ionescu, care s-a măritat cu arhitectul
Duiliu Marcu (25 martie 1885 – 9 martie 1966) și a avut doi copii – Gina, măritată cu dr.
Simici, despărțit de Nușa Sărățeanu, soții Simici fiind părinții unui băiat, apoi divorțați
(Ricci 2019 108) și Răzvan; Anetta (1873-1949), măritată prima dată cu doctorul Ion G.
Radovici (1868-1908, frate cu fostul socialist devenit liberal, Alexandru, 20 iulie 1860 – 2
iunie 1918, și el între 1895-1899 primar de Ploiești) cu care a avut o fată Sylvia (1901-1988,
măritată cu artistul plastic Alexandru Candu-Seulescu), iar a doua oară cu celebrul
basarabean Constantin Stere (1 iunie 1865 – 26 iunie 1936), cu care a avut un fiu Ion
(†1997), însurat cu arhitecta Suzana (n. 1918, măritată prima dată și apoi iarăși cu Andrei
Paleologu, fratele binecunoscutului Alexandru Paleologu); și Ion, care fiind al cincilea
copil și-a luat numele de familie Ionescu-Quintus, primar și el de Ploiești între decembrie
1918 – noiembrie 1919, însurat prima dată cu actrița Marioara Voiculescu (9 iulie 1885 – 3
martie 1976), căsătorie din care a rezultat avocatul numismat Paul, iar a doua oară cu
Maria Naumescu, devenind părinții politicianului liberal și epigramist Mircea (18 martie
1917 – 15 septembrie 2017) și ai epigramistului Nelu Ionescu-Quintus (1918-2014).
Soții Elena Sipsom-Ionescu și Alexandru (Alecu) Ionescu au fost părinții a
doi copii: Alexandra și politologul Ghiță (Gheorghe) Ionescu (8/21 martie 1913 – 26
iunie 1996), alintat uneori în familie cu apelativul Bebe, care s-a căsătorit în anul 1950 cu
Valence Ramsay de Bois Maclaren (decedată în aprilie 1996), fără urmași.
Ghiță Ionescu, printre altele, a fost profesor la Universitatea din Manchester și
London School of Economics and Political Science (Nuffield Fellow, LSE 1963-1968),
președinte al Comitetului pentru Unificarea Europeană al Asociației Internaționale de Științe
Politice, Secretar General al Comisiei române de armistițiu cu forțele aliate (1944-1945),
diplomat la Ambasada română din Ankara (1945-1947), Secretar General al Comitetului
Național Român din diaspora (New York, 1955-1958), Director la „Radio Europa Liberă”
(1958-1963) etc. Între anii 1991-1993 a revenit în România, iar Universitatea din București i-a
acordat titlul de „Doctor Honoris Causa”.
Despre Mihai M. Sipsom, până în prezent, știm foarte puține lucruri. A urmat
Dreptul, a fost avocat, iar în 1911 a fost, pentru scurt timp, primul director al noului
înființat „Teatru de Comedie” de pe Calea Victoriei (actualul Teatru Odeon) (Dimiu
2011 8). După divorț s-a recăsătorit cu Ortansa (?).
Născut la Iași, în ziua de 5 august 1875, Constantin M. Sipsom absolvă, în
1892, Colegiul Național din Iași, iar apoi urmează Dreptul la București și își ia
doctoratul la Paris. În 1896 se înscrie în Baroul Ilfov, iar în 1907 devine profesor de
drept civil la Universitatea din București, precum socrul său. În 1940 devine profesor
onorar (Andreescu 2009 64-65, 96, 98, 103, 179, 192-193).
Pledează în procese celebre, precum Zappa, Wildermann, succesiunea Olmazu,
succesiunea I. Kalinderu etc. Autor al unor lucrări cu rezonanță în epocă: „Obligațiunile
naturale”, „Partajul descendent”, „Sesizarea D-lui Ministru al Justiției în chestiunea mult
desbătută a naționalității Basarabenilor” (București, 1934). Publică în importante reviste
juridice (Fresca justiției contemporane române 1935 484-486) (Planșa 7, Fig. 17). Este
reprezentant al României în importante organisme juridice internaționale, în special la
Haga, privind drepturile naționalităților și minorităților (Planșa 6, Fig. 14), iar la 16 aprilie
1924 primește, din partea Franței, „Legiunea de Onoare” în grad de cavaler.
Soţii Constantin M. Sipsom şi Elena născută Nacu, căsătoriți în ziua de 15
octombrie 1901 (Planșa 5, Fig. 11), locuiau în Bucureşti pe str. Vasile Lascăr Nr. 18, colț
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cu strada Fortunei, unde aveau o casă moștenită de la socru, pe locul căreia s-a
construit apoi un bloc, iar urmașii au avut dreptul la un apartament, prin cedarea
terenului. Iar strada Fortunei a devenit... strada Constantin Nacu!
Ei sunt părinţii a doi copii (Planșa 6, Fig. 12; Planșa 7, Fig. 13): Marcela născută la
11 iunie 1903, în București (Planșa 7, Fig. 19), a fost botezată la 19 octombrie 1903 în
Biserica Pitar Moși (Planșa 7, Fig. 20), și a făcut clasele 5-8 la Paris, în timpul războiului
(1917-1922) (Planșa 8, Fig. 21-22). S-a căsătorit prima dată, joi 27 decembrie 1928 la
Biserica N. Basilescu din Bucureştii Noi şi a divorţat la 27 decembrie 1934, cu Jean (JeanHerman-Joseph-Pierre-Marie) VERMEULEN (Planșa 8, Fig. 23-24; Planșa 9, Fig. 2526), născut la 24 martie 1902, care a făcut liceul la Bruxelles, iar apoi s-a stabilit în
România, urmând cursurile Facultăţii de Drept. La 1 ianuarie 1930 devine docent, la 1
martie 1930 conferențiar provizoriu, la 1 iulie 1935 definitivat și în aprilie 1941 conferențiar
definitiv până în 1949, când va fi epurat. A ținut cursul de drept administrativ (Fresca
justiției contemporane române 1935 554-555, Andreescu 2009 94, 104, 190). La 18
decembrie 1932, împreună cu socrul său Constantin Sipsom, figurează printre membrii de
onoare ai Asociaţiei Juridice „Constantin Dissescu” (Caramzulescu 2001 71). Jean
Vermeulen a decedat la 21 decembrie 1961, de ciroză.
Din această căsătorie a rezultat o fiică, Anne-Marie-Simone-Denise (Bébé),
născută pe 14 noiembrie 1932 şi decedată pe 19 octombrie 2014. În anii 1951-1953 a fost
arestată politic cu lotul „școala franceză”. S-a măritat, în ziua de 1 iulie 1954, cu IoanAurelian (Relu) POPESCU, născut la 6 aprilie 1929 şi decedat la 1 octombrie 2014
(fiul lui Niculae, n. 1901, şi al Floricăi, n. 1907) – părinţii, la rândul lor ai unei fete
Marina (24 aprilie 1957 - †14 noiembrie 1972, într-un accident de circulație). În 1946,
Ioan (Relu) Popescu a fost campion al României la schif dublu vâsle, împreună cu P.
Barcani. Soții Popescu s-au stabilit în Elveția și au luat numele de PAUPE (a se citi
„pop”, de la 1 august 1984) (Planșa 11, Fig. 34-35; Planșa 12, Fig. 36). Au colaborat cu
grupul de monarhiști din jurul Regelui Mihai.
Marcelle Sipsom, după Al Doilea Război Mondial, în perioada 1944-1947 a fost
supraveghetoare la Școala Franceză din București (Planșa 9, Fig. 27), iar în ziua de 13
mai 1948, s-a căsătorit cu Alfred MOSER (5 decembrie 1894, Galați - †1970), de
naționalitate elvețiană, familia originară din Zäziwil, cantonul Berna, Elveția, fiul lui
Gottfried Friedrich și al Anei Himmelhan (Planșa 9, Fig. 28-29; Planșa 10, Fig. 30). În
1950, soții Moser pleacă din România şi se stabilsc în Elveţia (Planșa 10, Fig. 31-32).
Alfred moare în 1970, iar Marcela decedează pe 9 februarie 2003, puțin înainte de a
deveni centenară, la Berna.
Al doilea copil al soților Constantin și Elena Sipsom a fost Constantin (Cotitin
/ Cotidin), născut în ziua de 6 februarie 1905 şi decedat la 22 iunie 1985, jurist, căsătorit
în 1942 cu Geneviève BEGOUËN DEMEAUX (născută în 1914 și decedată pe 11
aprilie 2000), ambii stabiliţi la Paris (Planșa 11, Fig. 33). Cotitin si Geneviève au avut un
copil, Michel Maurice-Constantin, născut pe 2 decembrie 1943 şi decedat (din cauza
frigului din timpul ocupaţiei germane) pe 18 aprilie 1944. Este înmormântat în cimitirul
Passy din Paris.
Revenind la Constantin Nacu și la soția sa, Aristia născută Dimitriu, în
mormântul criptă din Cimitirul Bellu, pe lângă cele două fiice, Maria și Elena, a fost
înmormântată și Maria Budișteanu (1850-1892) - sora Aristiei Nacu. Maria, născută
Răducanu Dimitriu, a fost prima soție, din 29 noiembrie 1879, a magistratului Nicolae
Budișteanu (1851-19 noiembrie 1929), președinte la un moment dat al Curții de Apel.
Înmormântarea ei în acest loc (Bellu 42-11) și nu pe locul Budișteanu (Bellu 29-17), în ziua
de 12/24 februarie 1892, decesul având loc pe 8 februarie, se poate deduce din prevederile
Testamentului prin care „lasă întreaga avere surorii Arista Nacu pentru dragostea ce
aceasta și soțul ei i-au arătat-o întotdeauna; din suma ce are a primi la restituirea dotei
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(către familie) iartă iubitului soț suma de 40.000 lei; sarcinile înmormântării și parastasele
revin surorii Arista Nacu...” (Sturdza 2011 555) (Planșa 12, Fig. 37 a-b).
Aristia mai era soră cu Epaminonda căsătorit cu Ecaterina, fiica lui Iancu Ciuflea,
strămoș al istoricului liberal Dan Amadeo Lăzărescu (30 noiembrie 1918 – 6 decembrie
2002), cu Zoe măritată Economu, cu Anton și cu Anastasia, măritată cu un Pal(l)ă.
*
Încheind această schiță genealogică a familiilor Nacu și Sipsom, cu multiple
înrudiri, dorim ca în cele ce urmează să prezentăm o parte dintr-un lot de scrisori de
familie, din perioada 1917 – 1954, păstrate de către urmași împreună cu alte înscrisuri și
fotografii. Unele dintre ele sunt scrise de către Constantin Nacu și adresate membrilor
apropiați ai familiei, în perioada de 2 ani cuprinsă între 17 aprilie 1917 și 22 aprilie 1919.
Datele calendaristice sunt, în general, pe stil vechi. În transcriere am păstrat ortografia și
exprimarea scriitorului. Cuvintele nedescifrate le-am marcat prin „???”.
Din aceste scrisori deducem și deplasările membrilor familiei. Astfel, Constatin
M. Sipsom, împreună cu soția și cei doi copii, a plecat mai întâi în Rusia și apoi a ajuns
la Paris, unde a stat până după război. În ceea ce-l privește pe Constantin Nacu în
septembrie 1917 se afla la Moscova, pentru ca în ianuarie 1918 să fie în Odessa, iar în
aprilie la Iași. În București se va întoarce abia în decembrie 1918. Deplasările s-au făcut
și în interes de serviciu, fiind reprezentanți ai autorităților române cu diverse misiuni.
Ideea generală care se degajă din aceste scrisori este situația deosebit de grea atât a
armatei, cât și a populației în vreme de război. Privațiuni de tot felul - lipsa hranei și a celor
necesare traiului, transportul anevoios cu trenul, bolile, imposibilitatea aflării de vești
despre cei plecați, iar în final schimbarea radicală a modului de comportare a oamenilor.
Scrisorile respective sunt prin urmare ultimele epistole scrise de către Constantin
Nacu, el încetând din viață, după cum am mai spus, în ziua de 20 februarie 1920.
Dar pentru o mai bună redare a atmosferei epocii, a relațiilor de familie, prezentăm și
fragmente din corespondența dintre membrii familiei, aceasta făcându-se în limba franceză.
Și în aceeași ordine de idei redăm și două scrisori primite de către profesorul de
drept civil Constantin M. Sipsom de la persoane din afara familiei (scrisorile 20a și b).
Prima din ele, scrisă pe 26 aprilie 1918 (scrisoarea 20a) este a Elenei Văcărescu2. A
plecat din Paris, unde trebuia să se tot refugieze în pivniță, de teama bombardamnetelor,
nu departe de Villefranche de Rouergue (dep. Aveyron), în sudul Franței. Acum are tot
timpul să-și vadă de treburi, prin Centrul de Propagandă în favoarea României. Regretă
plecarea lui Victor Antonescu (1871-1947) din postul de ministru (ambasador) al României,
care nu putea fi de acord cu îndepărtarea de Antantă conform noilor indicații ale
guvernului Marghiloman – a nu se uita că doar cu două zile înaintea scrierii prezentei
scrisori, pe 24 aprilie/7 mai fusese semnată la Cotroceni „Pacea de la București” cu
reprezentanții Puterilor Centrale. Ea nu se poate înțelege cu noul diplomat AlexandruEmanoil Lahovary (1855-1950) și în special cu soția sa, Anna Krețulescu-Lahovary (18651964). Despre o eventuală numire a lui C. Stere pe postul de guvernator al Basarabiei, la
propunerea lui Al. Marghiloman.
Elena Văcărescu s-a născut la 21 septembrie 1868 și a decedat la 17 februarie 1947 la Paris. A
publicat numeroase lucrări în Franța, unde a fost laureată cu premiul Academiei Franceze de
două ori. În perioada Primului Război Mondial s-a remarcat pentru eforturile diplomatice
depuse pentru realizarea Marii Uniri de la 1918. Începând din anul 1919 este numită de către
regele României secretar general al Asociației Române pe lângă Societatea Națiunilor pentru o
perioadă de douăzeci de ani. Pentru meritele sale remarcabile, guvernul francez îi decernează
ordinul Legiunii de Onoare în grad de cavaler. În 1925 devine membru de onoare al Academiei
Române, ea fiind prima femeie din România care a beneficiat de acest titlu.
2
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Ceea de-a doua scrisoare este din 28 aprilie 1924 (scrisoarea 20b) a juristului André
Weiss în care se fac referiri la dr. Meer Wilderman în privința aplicării clauzelor tratatelor
internaționale de către România, regimul minorităților etnice. André Weiss (1858 – 1928),
membru al Academiei de Științe Morale și Politice, membru al Curții Internaționale de
Arbitraj de la Haga, vicepreședinte al Curții Internaționale Law, prin această scrisoare se
scuză că din punct de vedere moral și etic nu-și poate da verdictul în problema în cauză.
Prezentarea scrisorilor se face în trei „capitole”: A. scrisori din Primul Război
Mondial; B. Scrisori, de fapt cărți poștale, din perioada 1918 - 1925, interesante din punct
de vedere genealogic; C. Scrisori / cărți poștale de după Al Doilea Război Mondial, din
perioada când în România se instaurase regimul comunist.
A. Scrisori (1-20) din timpul Primului Război Mondial, 1917 – 1919.
1) carte poștală – Maria Nacu-Sipsom către Lachévre, de la Legația Franței, responsabil cu
codificarea corespondenței. Din context reiese că este scrisă în decembrie 1916 sau 1917 (?). Speranțe
în victorie. „Ofițer” cu copil în brațe. T'en fuis pas / on les aura!
Destinatar: Monsieur / Lachévre / 18 Mârzescu / la etaj / Iași
Ce dimanche
Cher Monsieur Lachévre!
Je ne / sais si vous avez reçu l'enveloppe que je / vous ai adresser dernièrement. Je profite / d'un
nouveau départ pour vous / souhaiter de Bonnes fêtes et une Nouvelle / Année comme nous / la
désirons du fond / du cœur entourés des / notre après la victoire! / N(ous) allons bien, ne man/quans de rien ici et me-/nons notre vie tranquille / a cote de ces troubles gran-/dissants et
toujours pleins / d'espoirs. Mille compli-/ments de nous trois. / Marie Sipsom
*
2) 15 ianuarie 1917, Iași. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena (Toupet) Nacu-Sipsom. Știri despre
familie.
Dimanche le 15 Janvier 1917
Ma chére Toupet,
Je profite de ce que nos deux / amis David et Negulescu par-/tent comme courriers l'un jusqu’à /
Petrograd, l'autre jusqu’à Paris / pour leur confier cette lettre. / Il parait que les courriers pour / la
France courent de grands / risques aussi. Bibi plus pratique / préfère le céder à Davidoglu.
Notre départ nous a laissé un / grand vide, une grande tristesse / que nous tachons de combler / de
notre mieux dans l'espoir / que lorsque tu recevras cette / lettre vous aurez échappé a tous / les
tourments d'un voyage / pareil et qu'une fois a Paris /vous n'aurez plus rien a regret-/ter. Nos amis
ont été gentils, / on est venu nous voir, mais, / j'avoue que je n'ai plus été // faire tapisserie dans les
mai-/sons ou l'on joue. Tout le monde / te regrette, en bas aussi où ils / jouent le room avec Barozzi.
Il part du monde avec ces / monsieurs mais il parait que / Sabina a l'intention de rester. / Son mari
s'est annoncé hier; en / attendant je crois qu'elle passait / son temps agréablement / et je crois que
c'est avec Toro-/ceanu, Pantazi car elle se diri-/geait toujours dans le bar /de la Str. Mârzescu, visà-vis / du théâtre je ne sais chez qui.
Rien de très nouveau si ce n'est / que notre bonne nous a lâchés, / que nous n'avons presque plus /
de bois, ni de vivres a Iassy.
Nous aurions voulu céder notre / chambre a Maman Sipsom / et plus tard a Héléne mais / dans
ces conditions la, pas / moyen d'arriver a bout. / Nous déjeunons 2 ou 3 fois / la semaine au
restaurant. //
Hier il y avait au moins 40 per-/sonnes chez les Gall, alors j'ai filé chez / Alexandridi qui ne part
pas, Coutza / non plus. Du reste qui vient de / descendre pour la partie et t'en-/voie mille baisés.
Nous attendons Petrescanu, Negulescu et David / qui viennent prendre congé et / prenant chaque
jours le thé / chez nous.

258

https://biblioteca-digitala.ro

Înrudirea Nacu – Sipsom – Vermeulen prin trei profesori ai Facultății de Drept din București
Michel s'est informé le lende-/main a la gare de votre départ, / il nous a dit que vous y avez passé
la nuit ce qui est bien / ennuyant et nous attendons / avec impatience de vos nou-/velles par
courrier car on dit / que les lettres sont détruites en / Russie lorsqu'on les envoie / par la poste la
censure les / brules n'ayant pas le temps de / les contrôler.
Il continue a faire froid / et a neiger depuis le jour / de votre départ. Michel m'a / quitté le lendemain
pour / se rendre a Roznov dans / le district de Neamț ce qui est // très dur que les trains on l'ax gelé /
sans vitres, sans feu, la lenteur des / communications. Il voulait s'y / rendre de Roman en traineaux /
Mais un chasse neige et les loups / l'ont forcé de rebransser chemin / entrainant avec Pitzigoi et / un
jandarme traineau et / chevaux pendant 7 kilomètres / pour retourner d’où il était / parti. J'espère,
que son ami Negruzzi l'amènera à Vaslui / si cela est possible. On dit que / Aretita a reçu un
télégramme par [???] qui dit: „Mama, Pia și / Lia sunt bine”. Une fois à Paris / j'aime croire que vous
aurez des / nouvelles de notre chère pays con-/quis et que tu m'en donnera / par lettre. Je souhaite
que Marcelle / et Cotitin deviennent sages et travail-/leurs dans la capitale de leurs rêves / et qu'ils
profiteront des belles et bonnes / choses qu'ils y verront. Je te désire / déjà ma chère Toupet et
souhaite / que votre séparation ne fut pas / de trop longue durée. Je te dis / adieu, t'embrasse
tendrement / ainsi que tous les tiens, te souhait / une bonne santé. Papa, Maman / et toute la famille
réunie se[???]ment à moi. Ecris souvent, / c'est ma seule consolation, car je vais être / bin seule moi
dans ces parages ou en Russie / Marie / [???] Alecu, le fait tou-/jours désirer.
*
3) 3 martie 1917. Elena Sipsom-Ionescu către cumnata Elena Nacu-Sipsom. Diverse știri,
situația din Iași.
Vendredi 3 Mars (1917)
Enfin! Touti chérie, nous / avons de vos bonnes nouvelles!
Je me disais aussi, que, / malgré les splendeurs de / Petrograd, tu ne pouvais pas / nous oublier,
tout à fait, / nous, les malheureux, laissés / pour compter, ici … Et, de / moment que nous savons /
que vous n'avez pas encore gelé, / aucun de vous là-bas et / que vous ne vous y trouvez pas / trop
mal. Nous sommes ravis, / car je dois t'avouer que // nous étions, un peu inquiets, / tout de même.
Ici, n'étaient les épidémies, / le typhus exanthémateux, surtout, / qui fait des ravages
parmi les / pauvres docteurs et les soldats, / c'est le même train … train.
Mais la mort du pauvre / Georgică Gianni, nous a /beaucoup impressionnés. Et / maintenant il
parait que le / jeune Dr. Frumușanu est / aussi mal: cela, parmi les connus / de nous. - C'est navrant!
Nous nous couvrons de Camphre / et de naphtaline, on se lave / a tout espèces de liquides / qui
sentent mauvais, on évite // les agglomérations, enfin on se / garde comme on peut et / Dieu,
j'espère, nous gardera surtout.
J'ai eu la grande joie / d'avoir pendant un mois de / congé Coco avec nous a Iassy.
Tu peux t'imaginer si les / enfants, et moi, avons été / heureux de cette bonne aubaine.
Il est reparti, il y a 10 jours / et Iassy nous semble bien / plus anost depuis. Il est / a
Stroești, un village dans le / district Botoșani.
As-tu appris que notre gracieuse /souveraine est en position intéressante / depuis 6 mois,
et que le tzar / lui aurait promis qu'elle accouchera / à Bucarest? C'est cela qui serait // gentil, n'est
ce pas? En attendant / il parait que la peste fait des / ravages dans note ancienne capitale / et que
les Allemands demandent des / docteurs roumains pour soigner / la population. Est-ce vrai / que le
pauvre Dragoș Popovici / est mort a Petrograd? Et les / Filitti, que deviennent elles?
J'espère bien, que, par le / prochain courrier nous aurons / encore le plaisir de vous
lire, / chère Madame; et Titi? dis-lui / que je l'embrasse de tout cœur, et / qu'il serait un amour
de / m'écrire aussi quelques lignes.
Mille tendres baisers à Marcelle / et Coty, et encore mille, aussi /tendres pour toi,
chérie. Aurevoir / a quand? oare? Hélène Ionescu
*
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4) 17 aprilie 1917 (stil nou). Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena ce se afla cu soțul și cei
doi copii în Rusia, încercând să ajungă la Paris. Jumătate de coală A4, împăturită. Tifosul
exantematic și lipsa hranei fac viața foarte grea. Reales cenzor al Băncii Naționale pentru o
perioadă de 4 ani.
Data scrierii misivei este greu de descifrat, din cauza peniței și a cernelii utilizate. „Marți
17” citeț. Luna în schimb se vede clar „II”, dar al doilea „I” este de fapt „V”. În privința anului se
vede clar „191?”, cifra unităților fiind neclară. Am căutat în ce lună și an o zi de marți era pe 17.
Dar C. Nacu la datarea scrisorilor folosea, a se vedea la următoarele scrisori, calendarul iulian
(stil vechi). Însă de data aceasta, în această scrisoare, folosește stilul nou – spunem asta
deoarece singura zi de marți 17, pe stil nou, este în aprilie 1917. Pe stil vechi doar 17 ianuarie. În
plus s-a ținut seama și de cele relatate în scrisoare.
În scrisoare se face aluzie la condamnarea la moarte, în contumacie, a istoricului Ioan C.
Filitti ce a rămas în teritoriul ocupat și a fost numit prefect de Ialomița. La 22 iunie 1918 Curtea
Marțială îl va găsi nevinovat, în urma unui proces la care s-a prezentat el însuși, însoțit de fratele
său Alexandru Filitti, eroul Șarjei de la Robănești (Filitti 2004 11).
În final și câteva rânduri scrise de sora Maria Nacu-Sipsom.
Iași, Marți 17/IV 1917
Scumpa noastră Elena
Marioara ți-a scris deja că un panari(țiu) la deget / operat de amicul Drul Poenaru,
m’a împedicat / să vă scriu. De aminteri prin scrisorile ei ați / putut fi în curent cu cele
petrecute pe aci.
De când ați plecat am fost continuu tortu-/rați atât pentru că ne lipseați, cât și pentru
/ grija ce vă duceam din cauza climei / localității unde vă găseați în timpul unei / din cele mai
riguroase erni. Dar această grijă / nu a fost nimic pe lîngă inquietudinea ce ne / a cuprins în
ultimele evenimente petrecute acolo / și pentru care suferim și azi. Sper ca zilele / acestea să
avem știri care să ne arate că sînteți / bine.
Nu știu care este ultima deciziune a voastră / Așa cum se prezința situațiunea trecerea
în / occident devine din zi în zi mai problematică, ca să / nu zic imposibilă. Așa fiind rămâne a
se ști de / sînteți hotărîți să vă mânați acolo; sau să des-/cindeți spre Sud. Negocierea cecului
pentru Paris / se poate face în Rusia în mod foarte avantagios.
Pe aici nu sîntem tocmai fericiți. Din zi în /// zi în zi mijloacele de hrană se
împuținează / și foametea amenință serios. Aceasta ar putea fi / mai puțin simțitoare, pe lîngă
ravagele ce face te-/ribila boală. Doctoruri plătesc scump tributul acestui / flagel, care tinde a
se prelungi, din cauză că earna / nu voiște de loc să ne părăsească. Alaltă-eri noaptea / a nins
vre o 10-12 ore și orașul este din nou / acoperit de vălul trist al zăpezii.
Greutatea traiului crește cu venirea aci a / ambelor cuartiere generale. Mai cu seamă
/ problema cuartierelor devine mai dificilă de / rezolvat.
Zilele acestea au avut loc câte va ședințe parla-/mentare și sâmbătă s’a luat vacanță
pînă la 15 / Aprile, pînă când s’a prelungit sesiunea.
Banca Națională a putut ține adunarea ge-/nerală anuală, Joi 23 Fevruarie, când am
fost / reales ca censor, încă pentru 4 ani (Ironie!)
Pe Mișu’l așteptăm zilele acestea și Georges / și-a anunțat vizita prin trimiterea a 50
de oă, cari / încep să fie proaspetă, însă cari nu se vînd mai / jos de 35 lei suta.
Pensiunea devine în fie care zi mai săracă. / Lipsa din toate, numărul mare al calicilor
/ face ca să nu avem cu ce să ne hrănim. Dacă / nu am avea pedicei pusă de generalul (Cra…?)
/ mutarea noastră la Uhrinowski ar fi azi hotărîtă. Ei sînt foarte gentili. Adesea ne invită / la
prînzul lor, unde în adevăr ne regalăm și apoi ne răsfață cu trimiterea din când a faimosului /
unt proaspăt de la ferma rudei lui Eugeniu.
Cu toate acestea ne resimțim din cauza neîndestulării hranei. Cu toate că manifestările
arti-/tinei la mine au dispărut, totuși în fie care zi se vede cum mă consum din cauza hranei
proaste. / Carnea a dispărut aproape cu totul, păsările au ajuns la prețuri fabuloase, grăsimea se
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găsesc greu. / Și untul din floarea soarelui aproape nu se poate consuma. De acea nu este exclusă
idea ca prin Iunie / să căutăm a face o preumblare în țara vecină, pentru a găsi 3-4 zile o hrană
reparatorie. Deja / după cum poate știți sînt plecate multe familii prin diferite orașe.
Știri de acasă nu avem. Cu înaintarea vremei se confirmă devastarea locuinților și /
încercarea a diferitelor persoane cunoscute, bărbați sau femei (Dna I. Brătianu a fost închisă / mai
multe zile). Cuceritorul nu se sfiesc a amenința cu distrugerea capitalei, dacă ar fi / să o părăsească.
Ca în toate cele omenești, pe lîngă intristările și mâhnirile suferite, avem și partea /
oare-cum comică. Între altele putem cita partida Rumului, iar mai cu seamă la numărarea /
punctelor de plătit, lipsa vre unui picior sau aripă de la pasăre, pregătirea revistei de căre
Nicu. / Vizitarea Dlui Floreș, a lui Socratei, a Dșoarei Cutava și câte o dată și a lui Ghica
(deputatul) etc.
Și acum pentru a termina vă spunem că lipsa voastră mărește mâhnirea noastră
cumplit / dorim din suflet și vă trimit sărutările Mamei, la cari alătur pe ale mele. / C. Nacu
Chère Toupet / Deux mots seulement car je crain de trop t’ennuyer en t’écrivant
comme je le / fait chaque semaine. Depuis le courrier Tașcă de nouveau plus rien de vous que
les mau-/vaises nouvelles par télégrammes. Tu t’imagines comme nous sommes impatients de
/ savoir ce que vous devenez! Pauvres Filitti, pauvre père. Lisica ferait bien de rejoindre Jean /
a mon avis. On loue dans les environs ici de jolis maisons de campagne meublées. Vous / y
series, si bien dite, car il y a une foule de magazinsnettes qui ouvrent et l’on ne manque de /
rien. Le dr Sculi est mort du typhus. Donne / ce petit / mot a / Lisica / Je t’em-/brasse /
tendrement / ainsi que /les tien. / Mary.
*
5) 11 mai 1917, Iași. Marioara Nacu-Sipsom către sora Elena și cumnatul C.M. Sipsom, la Paris. Speră
să fi ajuns cu bine la Paris, venind din Petrograd prin Stockholm, Oslo și Londra. Știri despre
cunoscuți: căsătorii, decese, viața socială. Victimele epidemiei de tifos exantematic. Reorganizarea
armatei române. Activitatea familiei regale. Viața de zi cu zi. Scrisă în limba franceză trădează
gândirea în topica românească, cu barbarisme și românizări de cuvinte, ba și cu mici greșeli
ortografice.
Dintre persoanele menționate în scrisoare se remarcă I. Lachévre, persoana responsabilă
cu codurile folosite de Legația Franței în transmiterea de mesaje, medical chirurg C. PoenaruCăplescu (1875 – 1948), violonistul Socrate Barozzi, „copil minune” descoperit de George
Enescu, Marioara Cinsky, soția lui Avram Nicolau, conducător de trupă de operetă (părinții lui
Migri Avram Nicolau, nepoată a Mariei Ciucurescu = Cronica Română, 20 aug. 2003), Nicolae
Niculescu-Buzău (Buzău, 1872-1960), actor de operetă, revistă și comedie (a jucat în trupa lui
Matei Millo, după care la Ansamblul de operetă al buzoianului Nicu Poenaru. Din 1901, intră în
Societatea lirică română, nucleul viitorului Teatru de Operă și Operetă. Inaugurează în 1903, cu Nicu
Poenaru, Parcul Oteteleșeanu, iar din 1907, împreună cu Constantin I. Nottara, deschide grădina
„Ambasador", devenită mai târziu „CĂRĂBUȘ". A reputat succese răsunătoare cu trupa pe care a
condus-o împreună cu Nae Leonard, Constantin Tănase (n. 5 iulie 1880, Vaslui — d. 29 august
1945, București) actor de scenă și de vodevil, celebru cupletist. Din familia Gall făcea parte Eliza
Gall (1857-1910), prima soție a istoricului A.D. Xenopol (1847-1920).
În privința personajului Coutza este vorba de Veturia (Cuţa în familie) născută EREMIE
ante anii 80 ai sec. XIX şi decedată în 1968. Foarte tânără s-a măritat cu dr. Emil PUSCARIU
(n.28 februarie 1859 - †3 noiembrie 1928)1, medic, profesor universitar la Iaşi, de care s-a despărţit
în jurul anului 1900. Din această căsătorie s-a născut o fiică, Margareta (Baby) (1893- † 20 ianuarie
1950) cunoscută în lumea teatrului sub numele de Margueritte Romanne. Al doilea soţ al Veturiei a
fost diplomatul Victor IONESCU (născut la Ploieşti în ziua de 8 octombrie 1861), frate cu Tache
Ionescu. Victor Ionescu a mai fost căsătorit cu o domnişoară Slătineanu de care a divorţat. Cu ea a
avut un fiu care a murit în Franţa, imediat după Primul Război Mondial. Victor Ionescu murind, în
1917, pe drum spre postul de reprezentant al României la Lisabona, în Portugalia (Argetoianu 1992
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137). Veturia se va recăsători cu comandorul de marină Nicolae IONESCU-JOHNSON, născut în
martie 1875 și decedat în octombrie 1956 (Trohani 2017-2018 163).
Orașul Christiania (1624-1924) este vechea denumire pentru Oslo, de la 1 ianuarie 1925.
Iassi le 11 Mai / 1917
Ma lettre vous trouverat’elle / enfin à Paris après votre longue / Odyssée? Je le souhaite de tout /
mon cœur dans l’espoir que vous / y soyez tranquilles et heureux.
Nous avons reçu avec émotion et / joie deux inscris de lettres de Petrog(rad) / et Stockholm ainsi
que le télégramme / de Londres.
Ces lettres si remplies de détails / sont aussi charmantes par leur style / qu’intéressantes par le récit
de ce / voyage vraiment fabuleux et / je te remercie ainsi que les miens / de ton temps si précieux.
Moi j’ai écrit 2 et 3 fois en 15 / jours à Petrograd, lettres que vous / n’avez certes plus reçues et un /
mot a la légation Roumaine à / Paris parce qu’il partait un / courrier français. L’avez-vous / reçu ce
petit mot? Tache de / t’informer aussi d’où partent / ces officiers français qui font / régulièrement la
traversée de la // sorte il n(ous) sera beaucoup plus / facile de correspondre, car ils / sont aimables et
se chargent de / toutes mes lettres remises par / Lachévre. J’ai été bien surprise de / recevoir
également tes toutes premières / confiées a Brătianu pleines de / détails du voyage à l’aller. Je les / ai
toutes partagées aux parents / et amis ravis de te lire.
Est-ce vrai que vous avez semé / Lisica, sa fille et David en / route? Moi qui vous croyais /
ensemble? Voila que Sabine a / appris par quelqu’un (toujours / mystérieuse) que ces derniers sont
/ restés à Christiania.
Décidément la fatalité empêche / Lisica d’arriver à Paris! Il / existe donc une force suprême / dont
notre volonté dépend / quoique nous fassions! Je / sais bien qu’il y a de belles intelligences qui n’y
croient / pas mais tant de faits // dans la vie prouvent le contraire.
Arrivons aux faits divers.
Il parait que Jeanne est restée à / Petrogr(ad). Pour un français riche, veuf, / 3 enfants qui l’adore
et veut l’épousée; / la savais tu puisque Lisica l’a / écrit à sa sœur? Bibi avec sa / troupe devait
partir au Japon mais / Marie Angèle retourne ici enfin / certaines de mes amies savent exac/tement en plus de ce qui se passe / ici les nouvelles sensationnelles de / Russie, France, Angleterre,
Suède, etc. / Elles sont très fortes à mon avis.
Je vois souvent Cincouline très en / beauté, Hélène Poenaru, les sœurs Malek (?), / Alexandridi,
Coutza, Hélène, Mme / Frau Cerkez et Rășcanu, qui m’invite ce soir / a diner, Sabine qui quoique
fanée / a néanmoins du succès auprès des / diplomates et autres de la fafale / et viciu (?). Elle se
plaint amèrement / de ne pas recevoir de lettres de Lisica. / Toutes ces accuses se déchirent entre /
elles et me affectionnent beaucoup, / me gâtent et je suis étonnée moi / même de ma diplomatie a //
pouvoir tenir tête a toutes leurs / rivalités. Je suis d’une impartialité / et d’une indifférence a toute
épreuve / comme bien tu penses n’ayant rien à leur envier.
Notre chère belle sœur a subi une / opération dont elle avait très peur; / mais le moyen d’avoir un
3eme / gosse par ces temps ci!
Coco en fait de belles quand / il s’amène ce qui fait dire a / Lili Nanu qu’elle la prie de / venir plus
rarement.
Poenaru la voyant dans tous / les états s’est offert pour l’o-/pérer par dévouement dit-il / pour son
frère Michel et lui / a bien recommandé de ne plus / recommencer car il ne se / laisserait plus fléchir.
En fait de distraction neutres / j’ai eu deux concert Enescu et / Barozzi fort beaux et j’ai assisté / a une
revue de Nicu Chirițescu avec / Cinsky, Buzău et Tănase assez / amusante ou l’on parle de nous / tous.
Cela a l’air de le passé / en famille ce qui n’est pas aussi / drôle pour les spectateurs étrangers. // 2 /
En général elle contient plus / d’esprit que n(ous) n’osions l’espérer / et étant surtout bien jouée et /
la Cinsky très élégante elle a / beaucoup plu.
Te dire combien Coca était / fière je ne le puis! Cela me faisait / rigoler de la voir. Ils craignaient / que
l’association ne les melle (corect: mêle) de-/dans car ils étaient plus malins / qu’eux ceux qui s’en
mêlaient / et ils ont vite défensé le gain de / 7 représentations pour des articles / de toilette et des
bijoux sans valeur. / C’est caractéristique n’est ce pas le / gout de la défense dans certaines / familles?
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J’ai été invitée chez Gall le 1er / Mai du matin au soir a la / vigne et grâce a Mme Alexandri / j’y ai
fait une simple visite / a 5 heures ce qui m’a été plus / agréable.
La maison est très bien située / dans la verdure, les lilas et les / asperges pas loin d’ici.
La nulle te désir beaucoup // elle [???] perd généralement et te / remercie pour ta lettre.
En revanche Coutza te fait / des reproches de ce que tu ne lui a / rien écrit; elle est en diveine (?)
depuis / quelque temps et fait courrir des / bruits sur la nomination de / son mari comme ministre
/ plénipotentiaire au Portugal ou / au Japon ce qui me fait bien rire / care elle m’offre même de
m’en-/mener.
La 3eme Bildirescu a épousé son / flirt le plus afaidu (corect: affadi = dezgustător), Boambă, / on
marie le fils Duiliu Z. a l’ainée / des Gărdescu et la fille de Paul / Arion a un Stoica.
Nous sommes invités souvent / chez le Uhri ou nous n’avons / pas pu nous loger a cause de / Cica
qui ne veut pas demarer. / Nous allons en général assez / bien quoique maigris et légers; / Papa
s’occupe sérieusement de / les nouvelles, se rend régulièrement / au Senat et l’on m’a complimenté
sur son discours d’hier / qui a été dit-on admirable.
Il voudrait l’écrire mais je ne / lui laisserai pas le temps cette fois. //
Iassi est sympathique à cette époque / de l’année avec ses jardins. Si je / pourrais courrir les
environs si beaux / cela me ferait plaisir mais a / pied il faut renoncer car il y a / trop de troupes en
campement et / de mauvaises routes. Je t’avais écrit / que Marie Duca est venu une / fois nous voir.
Elle est toujours / a Ungheni ou l’on ne manque / de rien et n’avait plus de nouvel-/les de sa sœur.
A Iassi, comme partout les Russes / font un grand commerce de / tules, stambe, chocolats, draft
métrerais, / bombons, savons, café densées, parfums. / Tout le monde achete et c’est si / cher. Le
bon beurre de table d’ici / nous sommes arrivés à le payer 40 frs. / C’est l’article le plus épatant
comme / prix, aussi tous nos amis ont-/ils leur vache dans l’ograda.
Le moyen d’en avoir une ici. / Hélène n’obtient de la sienne qui / se trouve chez les Prasse (?) qu’un
litre / par jour et six contente, or / ces vaches donnent presque 10 litres. / Mais tu la connais,
jamais / pratique.
Je suppose que vous avez eu en / Suède des tuyaux sur Bucarest // notre cher Bucarest et de ce qu’y
se / passe. Les Boches n’y exercent plus / d’atrocités; ils n’ont rien détruit / ni brûlé! ce qui est déjà
énorme. / On écrit beaucoup par Stockholm / mais j’ai s peu confiance dans / les réponses. Mme
Leteanu amie / de Frosi, Alex. et Gr. Gianni serraient / morts là-bas.
La plupart des lettres sont envoyées / par des personnes influentes, il / y en a de la Christopol et de
/ la femme de Pic. C’est du propre!
J’ai un dor très grand de la / chère tante Elise et j’ai tant de / chagrin en pensant a elle, a / Mitza et
aux Dobrovici. Nous / n’avons plus vu Paul. Pourvu / qu’il ne soit pas malade car / on a tant de
surprises de ce / genre.
L’épidémie de typhus tend à / disparaitre parmi les soldats et / quoiqu’il ait fau nous paraitre /
qu’il en est mort un nombre / incalculable cette affreuse épidé-/mie n’a jamais fait plus / de 10 pour
100 de victimes. // 3 /
Ce qui est triste c’est qu’il / est mort de nos amis comme / Butescu et le Dr Iacobson, Dr Sculi, / Dr
Gianni. D’autres tels que le frère / de Nathalie Cofel, le jeune Dr Mari-/novici, le Dr Gold-Haret et
tant d’au-/tres en ont échappé. En ce moment / Elise Târnoveanu et la petite Ha-/lendero l’ont.
Décidément cette / dernière a bien peu de chance et / je crains fort qu’elle puisse résis-/ter étant
donné qu’elle a été si / malade à Bucarest. Pauvres parents.
Beaucoup de monde rentre après le / défaut en Russie, tous les députés et / sénateurs également pour
la reforme / agraire. / Hier a l’occasion du 10 Mai / le roi, la reine et toutes les missions / étrangères
ont assisté a une / parade militaire très touchante / où les jeunes troupes ont été / pleine d’élan et
d’enthousiasme. / Le roi a décoré un grand nombre / de blessés et d’officiers en leur / donnant
l’accolade.
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Les troupes qui partent au front / sont bien équipées, jeunes et font plaisir et peine a la fois. Quant /
a la famille royale elle fait // notre admiration a tous et [???] / [???] que partagée entre les blessés /
qu’elle console et les soldats du / front qu’elle encourage.
La reine continue à peindre / dans le Neamul Românesc de / Iorga de très jolis articles, pleins / de
tendrement, très descriptifs sur / la campagne et les paysans roumains, / les tziganes, ses palais
envahis / par l’ennemi, son enfant / mort, les monastères de la Rou-/manie, sur tout ce qu’elle
aime, / souffre et pleine. Ces articles / sont fort agréables à lire et / on y trouve des comparaisons /
très poétiques et gracieuses. Je / te les garderai chérie pour le / retour. --------Maintenant laisse-moi te contée / ce qui m’intéresse le plus en ce / moment, une question vitale. /
Sevastie a tenue à se débarrasser / de nous assez peu diplomatiquement / sans qu’il y ait eu le
moindre échange de mots là dessus. / Elle nous a fait dire par les / autres qu’ayant entamé ses //
2.000 mille frs d’économies / pour conduire le manage elle / ne pourrait plus continuer a / partir
du lendemain, un Lundi, / de sorte que nous avons été pris / a l’improviste. Comme madame /
Cerdeman faisait des difficultés à consentir de se [???] le / petit bout de cuisine là-haut / malgré
que nous ayons renouvelé / le bail il ne nous restait / qu’a casquer de nouveau / pour couvrir les
frais de cette / chére Sevastie.
Grâce aux bons conseils de / Michel qui se trouvait être / ici a ce moment là et a notre / désir
d’échapper a la promiscuité d’en bas comme dirait fort bien / l’ami Ceci[?]as nous avons pris /
immédiatement le parti de se / former un ménage charmant.
Madame Cerdiman a dû promettre la cuisine et n(ous) sommes / en possession d’une foule de pro/visions telles que riz, pommes de / terre, farine, mais, sucre, thé, / café, conserves et autres, avec /
les bons de viandes, de pain et // le vin de papa, les sucreries de / chez Doiciu et le concours de
Marița / nous ne serons plus à plaindre.
En bas c’était plus qu’affreux et / je t’assure que n(ous) maigrissions à / vue d’œil tant l’économie
était / grande. On était des 15 a 16 a / diner avec notre unique pension.
Nous nous senteons si déplacés / et de mains en mains à l’aise / entre Coca qui amène une foule / de
gens quelconques et douteux / et sa maman qui se donne / en spectacle d’une manière dé-/goutante.
Mon impression est / que celle-ci se mord les pouces / car elle continue le ménage pré-/cisément avec
ceux qui ne donnent un tels que les [???]ițescu, / Len(u)ța, Socrate et les suppléments.
Ma[???]ite arrivée a la fin de cette lettre / trop longue. J’attends avec impatience de / te lire et et je
suis chargée d’une foule / d’amitiés de baisés, de tendresses de / la part de ceux qui n(ous) entourent.
Papa, maman et moi t’embrassons / du plus profond de notre cœur ainsi / que les tien. Porte toi
bien et devins / nous heureuse. / Marioara
Si David est avec vous dis-lui que j’au-/rais tant de plaisir à le lire comme je ne / sais pas si oui ou
non il est à Paris, je / ne prends plus la peine de le lui dire moi / même. Amitiés a Lisica.
*
6) 11/24 iulie 1917 Iași. Maria M. Sipsom către nora Elena Nacu-Sipsom ce se află la Paris.
Primit scrisoarea, știri despre familie, viața plină de privațiuni.
Iassy 11/24 Juillet 1917
Ma bien chère Toupet,
J'ai reçu ta bonne lettre de Paris / et je ne saurai te dire tout le bonheur / que j'ai ressentie,
voyant que / vous été tous bien portant, je / remercie Dieu de vous avoir gar-/dés de tout danger
pendant / ce long et pénible voyage dont / l’inquiétude m’a terriblement / tourmentée depuis votre
départ.
C’st heureux que vous avez pu trou-/ver un gentil appartement bien / situe, pouvant faire le mé/nage chez vous c’est plus avan-//tageux malgré que tout a renchérie /d’après ce que tu me dis, mais
/ pas de comparaisons ce que c’est / chez nous, le tout est d’un cher ca-/rême et encore avec grande
peine / on peu se procurer le nécessaire / pour ce nourrir et s’habiller; la / viande est introuvable, le
dimanche / seulement grâce a Papa Nacou il / y a un peu de chez les Sénateurs / enfin toute la
journée ont est occupé / pour pouvoir se procurer de qu’oi / préparer nos repas, comme tu sais / je
dîne avec les parents et / Marie, de temps en temps Michel / nous fait l plaisir de venir / aussi pour 1
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ou 2 jours, hier / au soir il est arrivé, nous sommes // contents et tout est en ordre comme / chez
Maman Nacou. J’ai vu avec / plaisir que vous avez trouvé beaucoup / d’amis, les Valsamachi surtout
que je / croyais à Athènes ils sont très bons et / aimables, dis leurs mes bonnes amitiés / et mes
félicitations pour la charmante / Bebeca; je regrette que Ouda leurs a / fait tellement de la peine avec
son / mariage. Helene et ses enfants sont / bien et vous envoie mille tendresses; elle / attend chaque
jour l’arrivé de / son marie qui est transféré ici. / c’est heureux pour qu’ils puissent / être ensemble. Je
vous désire / tous mes bons enfants de tout / cœur et je fais des vœux pour / que je puisse vous voir le
// plus vite possible. Je vie avec / cet espoir; dis je te prie a / mon cher Titi combien je suis con-/tente
que son désire c’est accompli, / qu’il soigne sa santé et qu’il se repose / un peu; je la prie de chercher /
nos bons amis les Blaseni, ça / leur fera une si grand joie / de vous voir; et de dire a Mme / Blaseni
que je lui ai écris je ne / sais si elle a reçu ma lettre; et mes / sentiments de la meilleure amitié.
Je t’embrasse Toupet chérie de / tout cœur et pense a moi en / me donnant de vos
nouvelles, ce qui / me console de votre absence; j’embrasse / aussi mon cher Titi et mes biens
aimés Marcelle / et Cotitin et vous désire tous beaucoup beaucoup, / Maman
*
7) 9 septembrie 1917, Moscova. Ilustrată – tablou de M. Boskin, „Țărăncuță rusă”. C. Nacu către
Constantin (Cotitin) C. Sipsom, la Paris.
Moskva, Septembrie 9 - 1917
Drăguț Cotidin,
Mai întâiu primește sărutările / Mamei Mare, ale Mătușei Maria / și ale mele, drept mulțumiri
pentru / plăcerea ce ne a făcut și bucuria / ce ne a adus scrisoarea ta. Am / văzut cu mulțumire că te
pregă-/tești pentru Liceu. Sper și sînt sigur / că vei reuși și vei ajunge a fi un exce-/lent elev. Eu aștept că
mai târziu / să citesc reflecțiile și impresiele tale / Cel ce te dorește mult. C. Nacu
*
8) 5 noiembrie 1917, Londra. Const. M. Sipsom către Toupet (soția sa). Plic cu hârtie Strand
Hotel lmt, Regent Palace Hotel (hotel funcțional între anii 1915-2004, în 2006 fiind demolat).
Ma chère Toupet
Je suis à Londres depuis hier soir, ayant fait / une traversée très agréable, en une heure et
demie, / sur un bateau qui filait très vite, et qui était / rempli de militaires. Aussi toutes les
précau-/tions étaient prises; tout le monde, avait la / ceinture de sauvetage mise, des
torpilleurs allaient / a droite et a gauche, et les hydro avions survolaient.
Arrivés à Folkestone, j'ai pri le wagon Pulmann / pour Londres et suis arrivé a 3 h. a.m.;
Le temps était couvert, mais il ne pleuvait pas /Je n'ai rien trouvé au Regent Palace, il parait que /
depuis 10 jours il n'y a plus une chambre de / libre. J'ai cherché au Piccadilly; rien non plus; / enfin
au Waldorf j'ai trouvé une bonne chambre // et m'y suis installé. L'hôtel est très bien et très pro-/pre.
A Londres il fait chaud, quoique les hôtels / ne jouit pas encore chauffés. A partir de 5 h. / il faisait
sombre et les rues éclairées en-/core moins que tu sais, de sorte que, il n'a plus / pu être question de
faire des achats en n'y voyait / goutes. J'ai marché dans la nuit cherchant mes / pas jusque vers 6 ½.
Je suis allé prendre un lait / des confitures au pain grillé chez Lyons – car / j'avais déjeuné tard dans
le Pulmann et suis rentré / vers 7 ½ a l'hôtel. Je me suis couché vers 8 ½ - 9 / et j'était rentré a temps,
car une pluie abon-/dante est tombée pour cesser depuis 8 h jusqu'au len-/demain matin. J'ai bien
dormi, et me suis / réveillé vers 7 h. Mais il pleuvait toujours; il / n'a pas cessé de pleuvoir jusqu’à 1 h.
J'ai eu le / temps d'aller à la Légation et a l'ambassade /de France jusqu’à 1 h. Je pourrai repartir
Lundi / soir ou Mardi. Je t'ai télégraphié de la Légation / ce matin. Les magasins fermés Samedi a 1
H en rouvrant / que Lundi après 10 h de sorte que je reste pour rien / 2 jours. J'ai été voir Maud (?),
elle est encore à / la campagne; j'ai téléphoné au numéro qu'on m'a / donné chez elle, mais elle était
partie. Je me suis / donné rendez vous chez elle Lundi a 1 h. Quand ferai-je / les achats nombreux, je
ne sais. La sœur de Lizica habite // a l'autre bout du monde. Je vais / chercher d'y aller demain. Que
faites / vous mes chères, vous me man-/quez beaucoup. J'espère vous / retrouver bientôt en bonne
santé / tous. Aurais-je un mot / de vous ici? Je me sen si loin / ne pouvant avoir de vos nou-/velles
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avec un retard de cor-/respondance. J'écrirais encore / demain. J'embrasse bien / tendrement
Marcelle et Cotitin / compliments a Georgeta.
Je t'embrasse bien tendrement / ma chérie et a mon avis a / Mardi y arriver. Portez vous /
bien. / Bien votre / C.M. Sipsom
Je t'écris du Regent où je suis entré en passant / pour lire les journaux.
*
9) 6 ianuarie 1918 cu o continuare din 13 ianuarie. Foi de caiet dictando. Maria Nacu-Sipsom
către sora Elena Nacu-Sipsom. De mult timp fără vești de la ei. De un an de zile sunt despărțiți.
Viața bună de la Odessa – dă o listă de prețuri. Deși majoritatea românilor se întorc în țară ei
preferă să mai rămână la Odessa. Ea s-a apucat să învețe limba rusă. Socialiștii români din
Odessa. Oameni politici urmăriți de noua guvernare. Întrerupere a comunicațiilor dintre Odessa
și România. Lipsa ziarelor franceze.
În text se fac referiri la: Lia Stolojan-Brătianu, soția lui Vintilă I.C. Brătianu (18671930), fratele lui Ionel I.C. Brătianu, și mama lui Vintilică V.I.C. Brătianu; și la viitorul amiral
Vasile Pantaz(z)i (1871-†cca. 1938) ce s-a căsătorit cu canadianca Ethel Sharp Greening
Pantazzi (1880-1961), ambii fiind părinții istoricului de artă Sibylle (Sybille) Pantazi (1914-1983).
Odessa le 6 Janvier 1918
Ma chère Toupet,
Il y a beau temps que je n'ai eu / de vos nouvelles. Je me dis bien que / c'est toujours bon signe et qu'a/lors vous allez fort bien.
Ma dernière lettre est partie il n'y / a pas bien longtemps avec les Concescu / après t'en avoir adressé
tout un / paquet qui s'est perdu d'ici à / Iassi et voilà que je me remets / a t'écrire pour ne pas me /
priver du plaisir de causer / avec toi. Mon désir de me trou-/ver parmi vous grandit de / jour en jour.
Il y a un an / que n(ous) n(ous) sommes quittes et / tous nos efforts tendent à / conserver notre
courage et / notre santé afin de supporter / vaillamment les longs jours // qui nous séparent encore
de vous. / Quelle satisfaction et quel bien / être nous sentirons a nous retrouver / chez nous après
toutes ces années / de dures épreuves. Papa et ma-/man vont très bien ce qui me / cause un grand
plaisir; moi / je vais mieux aussi, car il / serait difficile de ne pas se / bien sentir avec le climat déli/cieux et les bonnes choses que / l'on trouve a manger et dont / nous ne nous privons pas malgré /
leur cherté. En veux-tu un aperçu / cela t'intéressera puis que tu fais / le ménage. Le beure de 10 a 11
r(oubles) / le fund, les œufs 10 pr 3 r; un / petit gâteau 1 r 20, le chocolat 15 a / 16 r le fund, le lait 2 r,
les pommes / 5 r le f. Jambon, porc, veau 5 a 6 r / le f. rôtis, les bottines ont atteint 300 r // les bas de
coton 10 a 12 r la paire, la / soie de 10 a 30 r l'archine et la laine / 50 a 60 r comme rien; la façon /
d'une robe de 70 r a 250 r sans / fournitures, des gants de coton 8 a 15 r.
Il n'y a que les voitures à la course / et l’opéra de bon marché. Etant / donné que le rouble n'a plus de
/ valeur actuellement. Ces prix ne / doivent pas n(ous) étonner. Malheu-/reusement grâce a
l'intelligence / de notre ex ministre des finances / n(ous) l'avons payé 2.70 ou 2,75 ce / qui compte
comme bien l'on / pense. Le pain et le sucre ne / font pas défaut mais l'on / manque d'esprit. Ayant ici
aussi / un con(?) des parlementaires n(ous) / y trouvons tout ce qu'il n(ous) faut / même du vin. Nous
dinons / chaque jour entre 1 et 2 dans // d'excellents restaurants pour la plu-/part roumains et l'on se
sert varză / cu carne, cărnați și fripturi la grătar. / Nous ne pouvons pas n(ous) empêcher / en les
mangeant de songer a la / misère de Iassi et combien ceux / de là-bas seraient heureux de par-/tager
avec nous. La viande, / le lait leur faut totalement / défaut. Le soir étant toujours / chez nous nous
faisons honneur / au samovar et soupons avec / viandes froides, galantines, pâté de / lièvre, caviar et
beurre. Il n'y / a qu'une chôse qui n(ous) chiffonne / c'est qu'on chauffe peu par / économie même
après avoir offert notre bois et n(os) charbons. /
La température varie entre 2 / degrés (Réaumur) sous zéro la nuit et 6 a / 8 au dessus le jour ce qui est /
très doux. Les chambres ont de 12 // 2) / a 14 en moyenne. En ce moment / tous nos compatriotes tout
pris / d'une frousse incompréhensible / et quittent en bloc la Russie / pour aller comme j'écris à David /
se mettre sous l'aile protectrice de / la patrie. Ont-ils tort? Ont-ils / raison? Le fait est que n(ous) restons
/ [???] je suis bien contente malgré / les dangers que n(ous) autres quoique / alliés courrons ici ou le juifs
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/ font une propagande d'extermina-/tion contre les roumains et le / pays. Affaire de chance encore /
que tout ça. Nous resterons donc / un peu seuls car faute de mieux / nous avions tout de même ces /
quelques amis avec lesquels nous / échangions nos pensées.
J'ai commencé le russe après / avoir étudié seule quelque temps / et avoir appris à lire et à écrire. //
Ce sera une distraction et avec la / lecture, mes lettres si longues que / malheureusement se perdent en /
route, le dentiste duquel j'ai tou-/jours besoin et les promenades / j'arriverai a surmonter l'ennuie.
Michel a écrit pour les fêtes / ma belle-mère aussi, mais je / n'ai en somme aucune nouvelle / de leurs
faits et gestes tellement / ils écrivent pu et mal. Je / n'en sais pas plus long sur les / amis, il y a que
Mme Marinescu (?) / qui écrive parfois ce qui nous / intéresse d'une manière charmante / mais
comme son mari est très / souffrant ses dernières lettres sont pleines / d'angoisse. La pauvre Lyda
Irimescu / est morte a Ghidigeni – ou elle tra-/vaillait a l'hôpital avec dévoue-/ment depuis le
commencement // de la guerre. Je suis vraiment / peinée dans l'âme de toute ces / nouvelles.
Marița Ionescu st a Iassi et / j'imagine que Michel aura eu / beaucoup de plaisir à la revoir.
Je t'ai écrit qu'il donne très / peu de détails sur votre maison / quant a la mienne il dit être / habitée
par un colonel Allemand / ami des Antoniu ce qui est / une faible consolation.
On dit que Lia Brătianu qui / est également a Iassi avec son / enfant était très rigoureusement / tenue
avec défense de bouger et / perquisitionnée chaque jour. Elle / a beaucoup maigri dit-on.
N(ous) sommes si ennuyés de ne / plus avoir depuis bien longtemps / des journaux de Paris qui nous
// rapprochaient un peu de vous et je / crois au miracle si tu parviens à / recevoir ces lettres car en ce
moment / rien n'est plus difficile et dangereux pour les courriers que ce / voyage.
Le 13 (Janvier). Ma chère, depuis 8 à 10 / jours la communication entre Iassi / et n(ous) est
complétement interrompue / on n'a aucune nouvelle les uns des/ autres. On dit un tas de choses qu'on
/ ne peut vérifier tandis qu'ici les soi-/disant socialistes roumains, tous / juifs exercent toutes sortes de
représailles sur des gens qui ne leur ont / rien fait. C'est ainsi que Stavri B./ qu'on a pris pour le frère
de Ionel, / le commandant Pantazi, Cantili / etc ont été arrêté, puis heureusement / relâchés quant a
Nicolau, de l'Acțiunea / on voulait le fusiller. C'est chic.
Il parait qu'on va prier les représentants // 3 / des puissances alliées, d'intervenir / et qu'en même
temps on va em-/ployer les grands moyens qui / réussissent toujours. En attendant qui devaient //
quelques centaines de gens venus de / Kerson ainsi que tous les députés / et sénateurs d'ici qui
devaient / partir pour le pays ont la / frousse. Papa a bien du coura-ge et comme tu sais qu'il est /
fort entêté il persiste à dire / qu'il a fait bien de rester ici au / lieu d'aller vers vous. Que Dieu / le
protège! Je t'envoie également / une lettre de lui pour ton mari, / une lettre pour Frosi que je la prie /
de mettre toi-même dans une enve-/lope a son adresse et une envelope / pour David puisque j'ignore
/ ou il habite et merci d'avance / de la peine que je te donne.
Salue toutes les personnes qui // se souviennent de moi et tâche / d'écrire ou de télégraphier.
Adieu ma chère petite Toupet /Papa, maman et moi vous en-/voyans a tous nos souhaits les /
meilleurs pour 1918 et nos / plus tendres et affectueuses baisers. Celle qui te désire / Marie
*
10) 10 ianuarie 1918. Constantin Nacu, din Odessa, către ginerele Titi. Jumătate de foaie A4,
îndoită. Hârtie albăstruie. Greutăți financiare și lipsa celor necesare traiului. Casa din București
prădată.
Odesa 10/I 1918
Dragă Titi,
Este mai mult de o lună de când ți am scris / și numai acum câte va zile am aflat că
scrisoarea / a fost perdută. Ea era încredințată, împreună cu scri-/soarea Marioarei către Elena și
peste zece cărți poștale / cu subiecte originale din Rusia, adresată pentru Franța / și Rumânia
colegului nostrum de bară, D. Gavrilescu, / care a suferit o mare perdere. Întreg bagagiul, îm/preună cu hârtii de valori de 50.000 lei și cu 5.000 / lei bani i s’a furat chiar în Gara din Unghenii
ru-/mânești.
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În scrisoarea care ți era adresată o parte / însemnată era relativă la socoteli și la întrebă/rile ce ți făceam pentru sumele ce sînt de încasat. / Trebue dar să reînoesc cea ce ți arătam.
Cu I Decembre 1917 se sfârșia suma de trei mii / lei destinată Doamnei Sipsom și pentru
care mi ați / dat o poliță în alba scrisă de Dta și de Mișu. Ți / atrăgeam atențiunea mai cu seamă
că Dumnea (sa) / se găsea cu totul fără mijloace. ///
Polița nu am scontat-o, lăsând în suspans lichidarea / ei. Eu am părăsit țara la finele Iulie.
Sosit aci pe / la 15 7bre am scris la Iași ca să mandateze și să acquite / leafa pe lunile împlinite,
încredințând-o Dlui Clin-/ceanu de la Banca Națională. Până acum nu mi s’a / comunicat dacă
Clinceanu a primit banii și dacă / ți a trimis, așa cum i scrisesem.
În Fevruarie sper să răped pentru 20 de zile la / Iași, pentru adunarea generală a Băncii și
cu asta / ocaziune voiu avea a încasa dividende acțiunilor pe / anul 1917 și leafă până la Curent. În
scrisoare mai / ți recomandam să mi trimiți doă procure autentice / pentru Bancă și Minister cu
drept de substituire, dacă / nu preferi să dai altuia această însărcinare. O asemene / cerere ți
făcusem și prin scrisoarea mea din Moscova. / Cum însă timpul este înaintat, eu voiu cere să în/casez banii și să ții trimit prin Bancă.
La cererea că nu făceai că pentru o parte din cea / ce mi datorezi să îngădui pînă la
întoarcerea ta / prin scrisoarea ce s’a perdut ți lăsam alegerea /// pe care ți o repet aci.
Fiindcă este aproape cert că s’a făcut predări în casa / din București și pentru că din
această cauză vom avea ne-/voe ca repede să ne procurăm unele obiecte indispensabile, / precum,
mai cu seamă, pînzărie, te rugam ca cu încetul /să economisești trei mii franci pentru a mi expedia
cu / iuțeală obiectele ce voiu arăta. Ear restul sumei să rămâe / a se plăti când te vei înlesni.
Dacă această propunere nu ți convine ți arătam că aș / fi nevoit să scontez de acum polița
întreagă de trei mii / privindu te dobânzile pe întreaga sumă rămâind a se face / liquidarea, adică
plata parte ami trei mii, polița și / dobânda la întoarcere.
Cum zic și de rândul acesta reînoesc propunerile, rugân-/dute ca cât mai neîntârziat să mi
comunici care din ele / ți convin.
Cred că Marioara vă va întreține asupra celor ce se / petrec aci.
În privința traiului necontestat suferim mai puțin / de cât ce sufeream la Iași, unde azi este
complectă lipsă / de alimentele cele mai indispensabile. Scumpetea însă / crește zi cu zi. Carnea,
peștele, laptele, pâinea, untul, /// legumele se urcă din zi în zi, așa că mâncarea siplă ne / costă
aproape la 100 lei pe zi și am avut încă norocul că / comisia parlamentară care ne a înlesnit cu
oare care articole.
Cea ce este de neapropeiat sînt fructele, bomboanele (proaste) / și patiseuri (nu tocmai de
lăudat). Cât pentru stofe de / haine, cizmăria și rufăria este imposibil a ți le procura.
Cu sănătatea o ducem relative bine. Cea ce ne face ne-/noorociți este starea de
înquietitudine în care ne găsim. / Deși nu avem a ne plînge de felul cum sîntem tratați / totuși
scenele ce continuu se repeat și cari se termină prin / spoliere și asasinat ne cam dă de gîndit.
Cu toate acestea poate că nu ne am îngrijora multe dacă / nu ne am găsi într’o stare atât
de nenorocită, noi / toți Rumânii. În fie care zi speranțele ce puneam / pentru sfârșitul suferințelor
se împuținează / pentru că în fiecare zi noi amenințări se ivesc.
În clipele pe cari le trecem adesea sufletul numai / ți dă nimic și mintea să întunecă până
acolo că / devii înse(n)sibil și te consideri ca un obiect dus în toate / părțile de vînturi și furtuni.
În fine. Îmbrățișări. C. Nacu
*
11) 27 martie 1918. Constantin Nacu, din Iași, către ginerele Constantin (Titi) Sipsom, aflat în
Franța. Coală A4, împăturită. Întoarcerea în București probabil la vară. O eventuală unire a
universităților din Iași și București. Chestiuni financiare. Dorește îmbrăcăminte și cosmetice.
Dintre persoanele menționate îi reținem pe Anton Davidoglu (n. 30 iunie 1876 la
Bârlad - d. 27 mai 1958, București) matematician. În perioada 1883-1895 urmează clasele primare
și secundare la Bârlad. Licența în matematici o primește de la Școala normală superioară din Paris
în anul 1897. Lucrarea pe care o susține la absolvire se numește Sur l'equation des vibrations
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transversales des verges elastique (Sorbona, 1900). În anul 1902 este profesor agregat, iar între
anii 1905-1941 profesor titular la catedra de Calcul diferențial și integral a Facultății de științe din
cadrul Universității din București. În anul 1913 a fost primul rector al Academiei de înalte studii
comerciale și industrie din București. Titularul catedrei de Matematică financiară aplicată și
tehnica asigurărilor. De asemenea, a îndeplinit și funcția de decan al Facultății de Științe și
profesor la Seminarul Pedagogic Universitar din București. A fost membru fondator al Academiei
de Științe din România; și pe Stanislas Cihoski (1868-1924) ctitor, alaturi de Nicolae Xenopol, al
Academiei de Inalte Studii Comerciale si Industriale din București.
Iași 27/III 1918 / 5 Strada Banului
Dragă Titi,
Cu subscrierea păcei sper a avea oare care posibilitate / de a corespunde cu voi chiar
înainte de ratificarea Tratatului. / Condițiunile și termenii cu cari s’a încheat pacea le vei găsi / de
sigur în jurnale, așa că este inutil a vi le mai rezuma. / Intrarea noastră la București nu va urma
decât mai / târziu, poate pe la începutul lui August, când probabil / va fi terminate ratificarea și
implinite măsurile ce / guvernul va lua pentru a efectua reîntoarcerea tutulor. Sper / că pe la
aceași epocă să vă hotărîți reintrarea în țară. Pentru / Dta ca și pentru D. Davidoglu aflarea în
București se impune / pentru că se anunță oficial contopirea Universităților din / București și Iași
și împărțirea între aceste doă capitale a celor / 5 facultăți. Pentru Academia Comercială amicul
Cihoski lucrează / și speră a fi numit directorul ei. În treacăt aflați că Iorgu / Pallă este numit
secretarul Academiei, cu păstrarea locului / de la Creditul Urban.
Prin D. Take Ionescu îți trimet un ordin de plată / adresată către Credit Lyonnais Paris
pentru suma de șapte mii lei, adică franci ///
În scrisoarea către Elena vei găsi din ce anume se compune / această sumă în care Dta ai
2250 (fr 2000) care reprezintă valoare(a) / dividentelui de la Bancă pentru anul 1917. Am cruet
inutil / a cerca să cer Ministerului Instrucțiuni(i) să ți trimită onora-/riul pe trimestrul Aprile, fiind
sigur că am să întâmpin un re-/fuz. Dacă te bucuri de prietenia Dlui Ministru fă cererea / direct.
În suma trimisă figurează și 1750 lei (fr.) ai mei / o parte din cea ce destin pentru a mi
procura unele lucruri indis-/pensabile. Eu te rog să ai bunătate să tee încredințezi dacă / puteți să
mi aduceți ceva.
De o cam data eată ce vă rog.
Mai întâiu procurați-vă un Catalog Mapel complect / de se poate în franțuzește. În acelaș
timp căutați să găsiți / vre un reprezentant al casei sau vre o altă casă care s’ar anga-/jea cu
transportul arătând costul, modul plății și transportul / la București. Poate că mai târziu o să
avem trebuință de unele / lucruri.
În al doilea rînd. Caută o stofă groasă englezească de creb / cu doo fețe și comandă un
palton pe talia Dle. Stofa să fie / călduroasă; paltonul să nu fie nici vătuit nici căptușit, afară / de
mâneci, de pept și de spate, mătasea fiind de cele mai bune. / Haina o vreau lungă, la un rind de
nasturi (mari) încheat până /// sus și chiar la gât să aibă copcă. / Cred că făcut pentru trupul Dle /
mi va veni bine, afară poate numai să fie mai larg în spat și / pe pept. pentru voiu (?) avea haina
groasă și flanelă pe dedesubt. / Cred că ți poate servi și Dle cel puțin.
Al treilea – O stofă, poate chiar postav, culoare închisă / neagră sau alta, unie, pentru o
jaquetă (nu veston) cu jiletcă și / un pantalon de o stofă deosebită, închisă.
Al patrulea – Abonamente de o cam data Le Temps, / et la Revue d(e) d(eux) m(ondes) pe
un an dacă credeți că ar pă-/trunde.
Am o listă de cărți noi relative la război, însă le rezerv / pentru după pacea general, când
voiu lua abonamentele / la publicațiunile juridice. Vă recomand să citiți negreșit / Le Dernier
Romanof par Charles Rivet. Mie mi lipsește / exemplarul. Dacă erau timpurile mai bune v’aș fi
rugat / să mi cumpărați L’Ilustration pe tot timpul războiului / de la Iulie 1914 complectă. Însă…
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Al cincilia – Câte va săpunuri Lubin (gros pains) / Sînt cutii de câte trei săpunuri; să'mi
luați câte puteți / jumătate Rore (?) și jumătate miros tare ca Chipre, Muse etc / vre o doă saut rei
sticluțe mici parfumerie Coti (corect Coty) și Pantene / din cele mai fine.
În fine – Te rog treci pe la magazinul Carnaval de Venise /// Boulevard des Capucines și
întreabă dacă ar mai putea / să mi facă o duzină de cămăși ca acele care’mi a făcut / în 1910 și
apoi care mi a trimis în vara anului 1913 / la Quellenhof la Ragaz (Hotel din Elveția), precum și o
duzină de pantaloni / cari mi au fost făcuți tot la 1910 și cari poartă n. 951.
Această pânzărie nu aș putea o comanda de cât după / întoarcerea mea la București când
voiu putea ști dacă mi va / fi necesară și dacă nu aș putea o face în țară.
Dacă pentru cele cinci articole pe care v’aș ruga / să mi le aduceți voi (afară de
abonamente) nu ar fi suficient / suma ce vă trimit te rog ca să o înaintezi Dta dar / să mă avizezi la
timp pentru a ți trimite diferența, cu toat(e) / că trimiterea de bani devine aproape imposibilă.
Te rog scuză mă pentru asteneală ce ți aduc și primește / mulțumiri și îmbrățișări.
C. Nacu
Citesc în Gazeta Bucureștilor din 11 Maiu 1918: ”Sîntem informați că / Guvernul
studiază introducerea unor însemnate modificări în organizarea / facultăților de drept,
singurele care încă nu funcționează. Modificările vor / tinde să asigure tinerilor care urmează
această facultate, o îndrumare cu / un real folos moral, atât pentru dînșii cât și pentru țară.”
N.B. Grijile (?) de mai sus sînt…
(alt scris, Maria) P.S. Silbermann a ecrit la Dnu Titi cu tóte că lucru-/rile sunt mai
derangiate dar totuși păzite de servitori / Coty nous au dit qu’il ne manqué rien …
*
12) 1918 aprilie 26. Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena, aflată în Franța. Coală A4
împăturită. A stat 6 luni în Odessa, după Moscova. De trei luni nesiguranța crește. Spectacole de
operă. Persoane întâlnite. O basarabeancă Nacu. Iașii supraglomerați și totul este foarte scump.
Probleme financiare.
Printre persoanele menționate s-ar putea să fie vorba de Procop Ioan Dumitrescu
(n. 9 iunie 1945, Paris-†?), jurist, primar liberal al Bucureștilor în perioadele aprilie 1901 –
noiembrie 1902 și februarie 1910 – ianuarie 1911. În ceea ce-l privește pe ginere, el era Teodor
Teodorini, reputat avocat ploieștean; precum și Ion Heliade-Rădulescu (1802-1872) cu soția
sa Maria (†1867 sau 69) a avut, printre alți copii, pe Eufrosina (†1895), Ion (†1924, funcționar la
Senat), Virginia (†1906) și Stela (†1915) înmormântați în Cimitirul Bellu fig. 98-25 și 61-96.
Iași (5 Strada Banului) 26/IV 1918
Iubită și mult dorită Toupet
Este cu neputință a ți arăta câtă îngrijorare, cât ne-/astâmpăr ne au cuprins mintea și
inima în curs de atâtea luni / în cari nu am putut avea nici o știre de la voi. Tocmai pe / la finele
Marte, după întoarcerea noastră în țară am priimit scri-/soarea ta de la finele Ianuarie. În urmă
în timp de mai mult / de doă luni nu primeam la Odesa nici scrisoare și nici o gazetă, / așa că nu
puteam ști nici chiar ce se petrece în țară, cu toate scâm-/bările importante ce aveau loc.
Ar fi greu să ți narez cele petrecute în Odesa în timpul de / șase luni ce am petrecut acolo.
Marioara a rezumat într’un / caet ultimele evenimente. Mă veiu mulțumi a ți arăta oare / cum
felul vieței noastre. Mai întâiu am fost câte trei sănătoși. / Mai mult Maman și eu am urmat a ne
însănătoși, lucru ce în-/cepusem să facem încă de când eram la Moskva. Numai Maria nu a voit să
revie la starea de mai înainte. Mulțimea de Rumâni / refugiați ne dădea iluziunea că ne găsim în
țară, ba încă credeam / în Parlament de câte ori ne întruneam Senatorii și Deputații. Aveam /
abonamente la biblioteca unei librării francize, cea ce mi a procurat / ocaziunea de a mi reînoi cea
ce uitasem din autorii Ruși. La început mer-/geam o data sau de doă ori pe săptămână la Operă,
unde am auzit compuneri ale compo-/zitorilor ruși, pe lîngă operele cunoscute. Cu toate că Rusia
se găsia în al / patrulea an de resbel și în criză internă, opera era destul de bine. Mise en /// scena,
costumele, decorurile, orchestra, corurile și chiar primii cântăreți erau / foarte buni, așa că pe
lîngă operile originale rusești am asistat la interpre-/tări corecte chiar a altor opera, între cari
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Manon și Werter. Din nenorocire / în ultimele trei luni nu ne am mai bucurat de această plăcere,
pentru / că eșirea noaptea pe stradă era riscată.
Adesea ne întruneam la ceai cu familiele prietene: Letița Con-/stantinescu cu cadeta Lygia
și cu băiatul mobilizat, venit cu ordin la Odesa, / Ionel Gr. Cerișeanu cu Radu și cu băeatul lor
Gheorghe (Beata Julie Cerișanu / s’a stins vara trecută la Roman), Teodorini, avocatul din Ploești,
gine-/rele lui Procop Dumitrescu, Jean Heliad Rădulescu cu soția și trei domni-/șoare drăguțe și
încântătoare ca și nenorocita regretata Stelea, Dl și Dna / Bărbătescu, farmacist făcând parte din
Crucea Roșie și mobilizat cu gradul / de Maior, D. și Dna Paspate directorul Băncii Blank, cari ne a
făcut / mare serviciu în timpul din urmă. La toate acestea trebue adăugate familiele prietene sau
cunoscute ale Marioarei.
Afară de acestea gașca noastră, nenorocită în urmă i se declarase o / boală ce nu eartă
nici o iotă, avea doo domnișoare foarte drăguțe, / cea mare chiar frumoasă, toate cu un
temperament viu și cu un caracter / blând. Gazda Dna Troneski (?) era sora fraților Xida,
comercianți gre-/ci de origine însă cu totul rusificați, continuatorii unei case renumită Petro/cochino, foarte avuți, locuind în doă apartamente de la etagiul I a unei clă-/diri ce le aparținea,
construcțiune făcută după tate regulele tehnice mo-/derne, construcțiune având o curte în mijloc, și
care conținea 19 apar-/tamente. Ambii frați erau căsătoriți, damele lor agreabile și bine / crescute,
din care-una Basarabeancă având origina în o familie Nacu. / Amândoă familiele a fost foarte
gentile cu noi și raporturile cu ei era / cu intime și familiale. Am luat adesea ceaiul la ei și chiar am
/// dejunat de doă ori la unul din ei.
Earna a fost foarte clementă, aș putea zice chiar dulce, însă / am suferit câte trei de frig, cu
toate că încălzitul odăilor privea / pe locator și cu toate că eu am cheltuit încă aproape șase sute /
ruble pe lemne și pe cărbuni.
Hrana a fost aproape continuu bună, însă foarte scumpă. / Laptele, brânza, zmântâna,
untul, mierea, carnea și mai ales icrele / erau delicioase. Dimineața luam la ceai icre, unt, miere
sau mar-/meladă. La unu luam dejunul în oraș și seara aveam oă, mai / tot timul proaspete, o
carne rece și un desert. Inabordabile erau / fructele: merele 1 rublă și mai târziu 2 și 3 ruble fundul
adică / 400 grame. Marioarinele când au apărut se vindeau cu o rublă una. / Erau curioase
gargotele, mai cu seamă cele rumănești, care erau / foarte gustase și foarte frecuentate.
Nu am putut părăsi Rusia decât la 16 Marte. Călătoria a fost / bogată de incidente. Plecarea
de acasă la ora 4 ½ dimineața pe un / viscol cum nu fusese toată earna și care amenința să oprească
trenul. Eram peste 50 de personae, Rumâni. La localitatea Tiraspol am fost / reținuți 8 ore și nu am
putut trece Nistrul la Bender de cât / pe la patru noaptea în vagoane de animale, fără nici măcar o
lumănare. / Am ajuns la Iași în ziua de 19 Marte pe la zece dimineața. Cu / retragerea oștirei după
fronturi orașul era îmbulzit de lume. Era / imposibil să găsești o locuință. Administrația a luat
măsuri să așeze / paturi în sălile mari ale Liceului și să culce persoanele în ele. ///
Chiar azi, după 5 săptămâni familia Heliade este nevoit să ocupe / 6 persoane o singură
cameră. Marioara cu maman Sipsom aflând din / întâmplare de sosirea noastră a alergat repede
la Dna Petrovan, unde / ne adăpostim în trei camere, plătind 600 lei pe lună.
În Iași lipsa de alimente este sensibilă ca și prețul lucrurilor, / chiar de hrană. Untul
proaspăt se vinde cu 34 – 40 lei chiloul; carnea / 8 - 10 lei; zahărul 14 - 18 lei; charcutăria (=
mezeluri) asemenea foarte scumpă.
Nu am putut corespunde cu Bucureștii. Despre casele noastre ni s / dă unele relațiuni cam
încurcate, cea ce ne face să credem că nu ne putem / aștepta la surprise plăcute.
Mai grav a fost aflarea morții a betei Leni Antofia (?). Ia acum plus / și un atac de
paralizie a scumpei noastre sore Eliza.
Din zi în zi simțim mai greu situațiunea și pipăim teribil / realitate(a). Să sperăm că vom
rezista și că vom fi atât de fericiți / pentru a ne revedea strânși la un loc.
Acum, tușcă. Să trecem la partea financiară. Mai întâiu trebue / să fie îndreptată. Țifrele
din scrisoarea lui Titi, îndreptarea provine din / întâmplarea următoare: Încă de când eram la
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Odesa m’am hotărât / să vă dau Marioarei și ție câte doă mii de lei, spre a vă cumpăra ceva ne/cesar numai pentru persoana voastră și câte 500 lei pentru fiecare din copii / pentru a cumpăra
de ce ar avea multă trebuință. Întors la Odesa și prezentân-/du se ocaziunea m’am hotărît să vă
trimit un mandate de 7000 lei, în care / se cuprindea și dividentele Băncii pe 1917. Cei de la Bancă
în loc să facă ordinul / pentru 7000 lei, l’au făcut pentru 7000 franci. Și fiindcă nu știm aci dacă
Banca / Franței continua a face Rumânilor înlesnirile de mai înainte, a trebuit să ne adresăm /
altei case. Acum pentru că tout malheur sert a quelque chose am hotărît ca cei 7000 / franci să fie
ast fel repartizați: a 2000 franci cupoanele (trec la pasivul lui Titi) /// Titi 70 lei.Cursul fiind de 116
% ear costul Depeșei și timbrele mă privește / excluziv pe mine; b 2000 franci pentru tine personal;
c 1000 franci pentru / copil; d restul de 2000 franci sînt ai mei. Din această rezervă se va plăti / ce
veți putea cumpăra; ear ce va rămânea vom vedea dacă întorși fiind la Bu-/curești se va simți
trebuința și va posibilitete de alte lucruri. Aci voiu adă-/oga un al doilea în fine și vă voiu ruga
pent(ru) o duzină sau cel puțin ½ du-/zină de flacoane de Riodine (soluție antiseptică) și 3 flacoane
sulfat de quinină Lepolitier. Riodina / se plătește 25-30 lei flaconul, perlele de quinină nu se găsesc.
Alătur aci în / original scrisoarea Băncei către credit.
2/V Dacă puteți adduce cu voi ceva batiste, ștergare, batiste, / ciorapi fini (fik d’Ecosse).
Este probabil că vă veți întoarce prin / Elveția, pentru a avea passe-port rumânesc de la Ministrul
/ nostru din Berna. Fiindcă din Paris nu ați putea scoate pânzări / puteți găsi în Berna în bune
condițiuni de preț și de calitate. ///
Rămâind să mi completez aducerea publicației ce le am notat / mai târziu de o cam data
cred că ați putea arunca în fundul gea-/mantanilor următoarele cărți / Devoirs et perils
biologiques – Docteur Grasset (Felix Alcan) / Les emotions. (G. Sergi, Octave Doine 8 Place de
l’Odeon) / L’Evolution de la matiere – Gustave le Bon (Flamarion).
În anii din urmă Gustave le Bon a publicat lucruri interesante / și nu tocmai științifice.
Și acum când veniți? Cum arangiați plecarea și mai / ales permisiunea trecerii prin
Austro-Ungaria. Vă închipuiți cu ce drag / și dor vă așteptăm. Termin prin a vă săruta și ear a vă
sărut(a) de mii / de ori. C. Nacu
Dacă pentru comisioanele mele vă trebue bani, depeșați / la București. Mă voiu ocupa
și de trimiterea lefurilor / noembre 5. CN
*
13) 5 noiembrie 1918. Constantin Nacu, din Iași, către copiii din Franța. Un sfert de coală A4 (17
x 11,5 cm.), îndoită. Hârtie groasă (cartonată). Stricăciuni la calea ferată. Necesar de
îmbrăcăminte. Abonamente la publicații și listă de cărți ce dorește a fi procurate.
Trebuie să facem remarca că autorul, C. Nacu, când compune scrisoarea, data o trece cu
cifre arabe pentru zi și an, iar pentru lună folosește cifrele romane. Ori, această scrisoare, din
context reiese că este scrisă în noiembrie (luna XI sau 11) și nu februarie (luna II), folosind, prin
urmare, cifrele arabe.
Iași 5/11 1918
Dragii mei, – Mi se cere repede să / vă dau știri despre noi. În această grabă / găsesc
nemerit să vă trimit scrisorile de / acum 9 luni pe care voiam a vi le tri-/mite prin Bebe
Constantinescu. Conti-/nuăm a ne bucura de o sănătate relative bună, / dar, cu toate marile și
fericitele eveni-/mente din urmă sîntem contrariați prin / pedicile ce pe fie care zi se pun la întoar/cere în căminul nostrum. Rupere de tera-/samente din cauza ploilor; sfărâmare de / poduri de
către Germani la retragerea lor, / concentrare de trupe, pregătiri pentru in-/trarea triumfală
regală în capitală, trans-/portarea autorităților și pe d’asupra câteva /// nepomenite în acest
sezon ne întârzie foarte / mult. Totuși sperăm ca între 15 și sfârși-/tul lunei să putem ne găsi la noi.
Petrecerea a doa în Iași a fost mai des / plăcută de cât chiar cea dintâia. Lume / multă;
scumpete grozavă, întâlniri de fi-/guri urate mai ales ca moral și altele de fe-/lul acesta nu puteau
să ne înveselească.
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Am recitit lista necomplectă a diferitelor / comisioane pentru care vă rugam să luați sar/cina a mi le face și le mențin pe toate. Ce / nu puteți adduce voi cereți a fi expediate / mai ales Lubin
și Spițăria. Aș ruga pe Titi / să mi scrie sau chiar să mi depeșeze dacă /// are trebuință să I trimit alte
sume. Pînă / acum cei de la Minister nu știu dacă vor da / sau nu lefurile pe lunile în suferință.
Nu știu asemenea dacă vom avea trebuință / de rufe sau celelalte pînzării. Eu insist / pentru
Catalogul Mapel, pentru abona-/mentele pe an la Revue de d(eux) m(ondes), Le temps, / Ilustration
și La Vie Parisienne. De asemenea / repet rugăciunea pentru paltonul englezesc și / pentru stofa.
Ca librărie adaug aci încă câte va publi-/cațiuni. Aș vrea să știu dacă se poate procura /
tablele de materii ale Revistei Celor Doă Lumi / dela începutul publicațiunei pînă azi. / De
asemenea aș dori să se plătească la /// Societatea de Legislațiune Comparată coti-/zațiunea mea
pe anii 1915, 16, 17 și 18, / precum și publicațiunile ce au putut apare / în anii 1914 – 1918.
Eacă complectarea listei provizorie a cărților / Les Allemands de toujours (Adolphe Aderer
– Calman / Levy) / Les Etats–Unis contre l’Allemagne. – L’Action Alle-/mande au Etats-Unis
(Gabr. Alphaud – Payot et Cnie) / L’Imperialisme Britanique et le rapprochement / Franc Anglais
– Carrere. / Lettres de guerre – Chevalet. / Armes de guerre, Armes d’amour – Delorme / Histoire
de la Revolution Russe (Librairie Militaire) / (Rue des Trente-Arts) / N.I. Apostolescu – Influența
romantismului asupra li-/teraturii rumâne (Th.de Doct. Univ. de Paris) / Președintele Wilson și
evoluțiunea politicei externe / a Statelor Unite apărută la Paris în limba franceză / recenzată de
Pester Loyd. Îmbrățișări C. Nacu
*
14) 7 decembrie 1918. Constantin Nacu, din București, către copiii din Franța. Coală A4,
împăturită. În fine au ajuns în București. Starea caselor, stricăciunile și furturile comise. Situația
din Iași și București. Starea rudelor.
Reținem menționarea lui Gheorghe Gh. Mârzescu (n. 4 iulie 1876, Iași - d. 12 mai 1926,
Iași) - om politic și jurist, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași în perioada
1914-1916. Ministru în mai multe guverne liberale.
București 7/XII 1918
Scumpi și doriți copilași,
În fine, după doi ani de exil, am putut pleca, / în seara de 1 Decembre, din Iași spre
București. Dru-/mul a fost prin Vaslui, Tecuci, Bărboși, Braila, Bu-/zău, București. Am pus pentru
acest parcurs 41 de ore. / Trenul era destul de lung. Vagoanele reci. Am avut / pentru trei persoane
doă cabine cu paturi. Am suferit / puțin pe drum, însă costul (în total ducerea, aducerea / și
transportul bagagilor, trenul, paturile, trăsurile, bac-/șișurile) drumului a fost pentru noi trei (ca
tot de-/auna Marioara ne a însoșit și earăși ca tot de a una / Mișu nu a fost cu noi) 605 lei.
Mulțumirea de a ne vedea întorși la noi a fost / foarte mare. Părea un vis! Prima
impresiune a fost / satisfăcătoare. Casa noastră părea a fi așa cum am lăsat-o. / Asemenea și
la Marioara. Numai a doa zi am putut con-/stata stricăciunile și distrugerile suferite. În afară
de / perderea totală a rufăriei, de damă și de bărbat, a așter-/nuturilor, „napagiului” (Nappe
(franceză) = față de masă); în afară de perderea hainelor; a / obiectelor de metal, în afară de
ridicarea cazanelor și bateriilor /// perderea cea mai simțitoare a fost acea a întregii ar/gintării pure și Christofle. Pentru, a reuși în sustra-/gerea lor au spart, mai întâiu, lada de
fer pe sus, a împrăș-/tiat cenușa care obicinuit se pune la lăzi și au luat bucată / cu bucată,
toate obiectele ce se găsiau în ladă. Mai mult, au / luat, sau au distrus chiar actele aflate în
ladă, fie ale / mele, fie ale clienților. Numai vorbesc de vinuri, de pro-/viziuni de tot felul.
Pentru rest casa nu a suferit mult.
A treia zi după sosirea noastră am fost la casa voastră. / Aci prima impresie a fost din cele
mai mulțumitoare. Con-/tinuu ni se scria și ni se spunea că stricăciunile erau foarte mari / și că
construcția a suferit stricăciuni mari. Intrînd în salon / am văzut și constatat că scara ce urcă la
etagiu era neatinsă, / și că cea ce ni spusese că a fost cu totul ridicată era o năs-/cocire stupidă. În
salon mobile era curate, tablourile la / locul lor, asemenea în sufragirie și în odăile de sus. În /
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bibliotecă cărțile erau puse la locul lor, adică în dulapuri, ga-/leria, mese etc. Îndată ce am constat
acestea, mi se arată că / spre bulevard tavanul de la etagiu era umed și că picătura continua / a
cădea. Chiar jos în salon tavanul și o parte din zidurile de / la ferestre erau stricate. De altă parte
servitorii mi au spus / că foarte multe cărți și alte hârtii au fost aruncate pe jos /// și în stradă
(între acestea se găsia și cartonul de 500 fci, cuprinzând / prima parte a lucrării mele despre
obligațiuni). Toat(ă) lumea, / dintre vizitatori și vecini, a lăudat purtarea servitorilor și / eu am
putut constata că casa era pe cât posibil curată. Servi-/tori mi’au cerut ceva parale, spuind că nu
mai au cu ce / trăi. Am hotărît să le dau doă sute lei. În același timp vă / anunț că lăzile lăsate la
Dna Sipsom le am transportat la / București. În fine vă anunț că am încasat leafa de / la școală pe
lunile Aprile – Noembre inclusiv și aștept / să se arate dacă să trimit banii acolo.
În momentul acesta servitorii mi’au cerut încă trei / sute lei. Eu i’am refuzat. Nu aveți
decât să’mi scrieți ca / să le dau.
Suma ce am primit de la Universitate este 8050 lei. / Nu v’am trimis’o pentru că mi a fost
teamă să nu sosească / acolo prea târziu. Dacă doriți să aveți banii de la școală da-/ți în socoteala
mea o Radio Telegramă, arătându mi și cam / ce sumă vă trebue pentru comisioanele mele.
Amănunte interesante nu am a vă comunica. Cele 8 luni / petrecute la Iași după
întoarcerea din Rusia au fost monotone. Mercurile aveam întrunirea partidului la Mârzescu,
sub Prezi-/denția lui Ionel Brătianu. Unele ședințe au fost interesante mai / cu seamă prin cele
ce ne spunea Brătianu. Darea în judecată a mi-///niștrilor liberali a fost neîndemânatică,
pentru că ea a avut / ca rezultat imediat strîngerea rîndurilor în prejurul șefului, / rînduri
cari se rărise cu totul.
Viața private la Iași era monotonă. Jocul de cărți mai des-/voltat ca ori când. Chiar
Dna Nacu nu a scăpat de tentațiune / și a trebuit să’și plătească obolul. În cele din urmă trei
luni / George Pallă a fost în Iași. El lua mâncarea la noi. Într’un / timp câștigau aproape 15
mii lei la joc. În urmă însă a bă-/tut vântul de primăvară.
Desagreabil la Iași era necurățenia orașului și mulțimea / venită. Perechele
numeroase din piețe și străzi erau un scandal.
Bucureștii i’am găsit sc(h)imbați. Multă lume necunoscută. / Lipsă aproape complectă
de trăsuri. Numai tramvaiele electrice, / foarte reduse la număr, circulă.
Aci familia am găsit-o relative bine. Beata soră foarte slă-/bită, cu vederea complect
perdută, brațul și piciorul atinse, / oare care greutate la vorbă, încă mintea complectă,
păstrând întreaga / memorie. Cea ce este în adevăr meritoriu este îngrijirea pe care / i o dă
bărbatul său. Tot timpul este cu ea, supuind’o la mișcări / repetate, la aplicări de electricitate
și la distracțiuni variate.
Sper a vă vedea în scurt timp. Așteptăm cu o febrilă / nerăbdare știrea de sosirea
voastră aci. Vă dorim mult și / tot timpul pare că vedem pe copilași pe care’i sărut dulce. / Pe
voi vă îmrățișez cu drag.
C. Nacu
*
15) 18 decembrie 1918. Constantin Nacu, din București, către copiii din Franța. Coală de hârtie
tip A4 provenind de la Hotelul Chatham din Paris. Deprimat fizic și psihic. Nesiguranța și
agitațiile de pe stradă. Soția solicită ață de cusut. Războiul, cu privațiunile sale, își arată
consecințele în modul de manifestare al oamenilor.
București 18/XII 1918
Scumpi și mult așteptați / copilaș.
Cu toată mulțumirea că ne aflăm la noi, / mă găsesc într'o stare de deprimare
neînchipuită. / Probabil aceasta provine di(n) diferite cause: prelungi-/rea inquietitudinei,
nesiguranță, lipsa celor necesarii, / lipsa voastră, vîrsta mea înaintată; acestea toate /
contribuesc la enervare, la perderea puterilor fizice / și sufletești.
În scrisoarea ce de sigur ați primit prin tânărul / Petrini vă dădeam oare cari note
asupra ultimilor / zile de la Iași.
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Aci nu dormim pe flori. În fie care zi se confir-/mă amestecul vrăjmașilor țării în
treburile noastre, / cu scop de a aduce tulburări, nesiguranță, și a preface / societatea română
în haite de animale selbatice. Su-/ferințele populațiunii înfometată și neîncălzită ajută /// pe
agitator în acțiunea lor culpabilă!
Lipsa de știri de la voi care durează de aproape / un an, ne mărește îngrijorarea. Nu știm
care este ho-/tărîrea voastră asupra reîntumerii în patrie. / Este probabil ca în 15-20 de zile să se
stabilească / corespondența regulată cu Occidentul și sperăm / cu cele dintâiu curiere avem să
primim scrisori / de la voi. Ori cum ar fi însă voiu a ți putea cu / o oare-care stăruință să ne scrieți
sau printr'un / curier rumân sau chiar prin cel francez.
Cum v'am mai spus prezența voaastră aci ar / fi necesară. Mai întâiu casa are
trebuință / de o reparație serioasă; aceasta se va face mai / târziu însă sunt unele mici lucrări
cari sînt / indispensabile și cari se pot face ușor acum.
Apoi școala reclamă prezența lui Titi aci. Mai / este încă de gîndit că în marea prefacere ce
va avea / loc în viitor, față cu alegerile viitoare, partici-/parea acelor ce se interesează de țară la
aceste lupte / se impune.
Poate și mulțumirea sufletească ce ar simți / cei bătrâni să vă vază atât cât puterile
mă ar părăsi / ar putea cântări ceva în determinarea voastră. ///
V'am dat o mulțime de comisioane. Fie care din / obiectele cuprinse acolo mi sînt
necsariu. Dna Nacu / roagă pe fiica sea să i aducă ață de cusut care aci lip-/sește cu totul.
Comanda ar cuprinde: zece mosorele / numărul 60; 5 albe, 5 negre. 10 moserele număru / 50,
albe și negre și 10 mosorele n. 70. Cu alte cu-/vinte: 30 mosorele așă albă și neagră cu n. 50,
60, 70. / Se mai adaogă doă bobine șular alb. În total 30 mosorele și doă bobine.
Oare ceva ciocolată, producțiunea Marquise ar fi / prea îngreutoare. Nu m'ar displace
să am Almanah Hachet-/te ediție mare pe anii 1917-18 și 19.
Repet ce v'am scris deja. Arătați dacă să vă / trimit cei 8000 lei ce am ridicat de la
școală, la cari / s'ar adăoga și lunele în current. De asemenea arăta(ți) / ce sumă să mai vă
trimit eu pentru efectuarea co-/menzilor. Fiindă este probabil că în scurt termen / se va stabili
linia București – Paris, dacă este grabă / ară(ta)ți prin radiogramă suma întreagă necesară și
/ eu tot prin radiogramă vă voiu trimitea. Repet costul / radiogramelor mă privește.
Nu vă mai scriu de cele ce se petrec pe aci, sîn-/teți în curentul marilor evenimente. Cu
toate acestea / greutățile sînt mari și perioada critică este în pleni-/tudinea ei. Observ ceva foarte
curios. Cu toată /// splendoarea faptelor, cu tot succesul împlinirii dorințelor / și aspirațiunilor de
secole, cu toată iuțeala vertiginoasă / a celor petrecute, lipsește aproape cu totul entusiasmul. /
Partidele continuă a lupta între ele. Ani cari au lucrat / în contra intereselor țării nu perd curagiul
și se arată mai / sumeți ca ori când. Pentru mine cauza acestei steri / morale este acea greutate ce
apasă pe ori cine. Lipsa complectă de administrație, lipsa complectă de comuni-/care mărindu-se
ast-fel geutățile traiului. Starea / de rezbel cu consecința ei, adică cu starea de asediu con-/tinuă și
se înțelege că cu cît această stare continuă cu / atât suferințele cresc.
Alt-fel căutăm să intrăm în viața obicinuită, / însă aceasta se obține cu anevoință, de
oare ce doi ani / și cei de aci și cei din Moldova par a fi câștigat alte / deprinderi.
Din familie, Elena cu copii și Maman Sipsom sînt / încă la Iași, Alecu însă se află aci,
la otel, de oare ce / casa lor este neabitabilă. Par contra, Marioara este cu / noi aci; ear
Michel, ocupat cu politica se strămută continu / de la Iași la Peatra, de la Peatra la Iași, de la
Iași la Chișinău / și apoi îndărăt. Este hotărît să și pue candidatura în allege-/rile viitoare.
Îmbrățișându-vă cu iubire termin cu ce am început. / Vă dorim din suflet și vă rugăm
să veniți cât veți putea / mai curând. / C. Nacu
*
16) 3/16 ianuarie 1919. Constantin Nacu, din București, către copiii de la Paris. Coală de hârtie a
Hotelului Splendid din București, ce se afla pe Calea Victoriei vis-s-vis de Athènèe Palace.
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Bucurie mare primirea unei scrisori din partea lor. Chestiuni financiare. Trei rânduri și din
partea Mamei.
Bucarest le 3/16 Janvier 1919
Iubiții mei
Nu am decât o jumătate de oră ac(o)rdată, așa că / nu vă scriu decât câteva linii. Mi
propui ca pentru / prima ocaziune cari va prezinta o scrisoare a mai / amănunțită.
Duminica trecută abia am primit prin amabi-/litatea Dlui Manu scrisoarea lui
Toupet. A fost pentru / noi o adevărată sărbătoare de familie. Vă închipuiți că din / Maiu nu
ne am bucurat de o linie scrisă de voi și chiar atunci scrisoa-/rea era din Ianuarie. Cu câtă
mulțumire am aflat că sînteți bine și / că copilașii sînt atât de drăguți.
Am fost surprinși și eu am început să mă îngrijesc că Toupet / nu mi scrie nimic de
Ordinul de plată dat de Banca Națională către Credi-/tul Lyonnai, pentru Titi. Se poate că alte
scrisori anterioare, cari probabil / s'o fi perdut să comunice primirea. Se poate însă earăși că
mandatul să nu / fi venit la adresă.
Eaca faptul. La 26 Aprile 1918 prin o radiogramă am trimis un / ordin de plată în sumă de
lei 8.240 Creditului Lyonnais pentru Ms. Constantin / Sipsom, 9 Rue Galilee. Suma aceasta
represintă 2,150 dividenda lui Titi de la /// Bancă pe anul 1917, 3000 franci lui Toupet cadou din
cari 2000 franci ei personal și câte / 500 franci pentru fie care copil; ear restul forma o rezervă a
mea personal pentru / a servi de plată a comisioanelor ce proectam să vă dau când timpurile se
vor scâmba. / Așa fiind vă rog comunicați'mi cât de grabnic dacă ați primit sau nu de la Creditio /
Lionez banii. În caz când ordinul de plată nu a parvenit, arătați'mi asemenea grab-/nic dacă să
unesc acea sumă de lei 8,240 la suma ce am daja primitu leafa lui Titi, precum / și ce va încasa la
finele Fevruarie (St.v.) și indicați ce sumă să mai înaintez pe lîngă / cei 2510. Aș preferi ca
respunsul să fie dat prin radiogramă, în contul mea.
Cu călduroase îmbrățișări / C/ Nacu
NB, Reînoesc rugăciunea comisioanelor / CN
Toutes mes tendresses et mes / baisers. Je me sens bien seule / sans vous ici. Le temps
est beau, / la vie passable. Revenez nous. / Marie
*
17) 8 februarie 1919. Constantin Nacu, din București, către copiii de la Paris. Jumătate de coală
A4, îndoită. Hârtie gălbuie. Lipsa de entuziasm și de speranțe în viitor. Frig, scumpete,
autoritățile fiind depășite și incapabile. Roagă îndeplinirea comisioanelor solicitate.
București 8/II 1919
Iubiții mei,
Aș dori din suflet să vă scriu amănunțit asupra / vieței ce o ducem aici, însă continuu
cu starea / sufletească care este atât de jos, așa că mi e greu / a lega doă idei între ele. Pentru
a avea cineva / o idee despre noi cei din țară nu are decât să / alăture cineva, rezultat măreț
obținut din / punctul national cu lipsă complectă de entuziasm / și de speranță pentru viitor.
Pe toată linia hrana ajunsă la niște prețuri / fantastice. Nu vă vorbesc de articole de lux /
precum charcouteria (40 – 50 kilo), icre (200 – 240), / ceai (100 lei kilo), dar cele mai necesare:
făină, / mălai, ciapă, fasole etc aproape nu se mai gă-/sesc. Lucrul de care suferim mai mult este
lipsa /// de combustibil. Am suferit de frig. Școli, spitaluri / sînt neîncălzite. Mulți bolnavi au murit
din / cauza frigului și nu sînt rare cazurile în carii / unii și au dat sfârșitul pe stradă, sau în
vagoanele / drumurilor de fer. Ne mărginim a încălzi nu-/mai camerile de dormit; mâncăm în frig
și / holul, cabinetul de lucru, saloanele stau neîncălzite. / Partea grea este o complectă nepricepere
a autorită-/ților, nepricepere care în multe cazuri este însoțită / de ceva mai grav.
Frigul de care sufer m’a slăbit mult / și de mai mult de 20 de zile sănătate(a) se resimte
a-/tinsă.
Negreșit viața este acea pe care împrejurările / ți le impun. Din acest punct de vedere
pot afir-/ma că mă găsesc într’o stare de descurajeare; / de monotonie complectă. De aminteri
chiar fiziono-///mia orașului prezintă o notă dureroasă. Lipsa aproape complectă de mijloace
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de comunicare. Tramurile / cu cai nu umblă de loc și din cele electrice nu circulă de cât o
pătrime. Murdăria pe stradă este de ne-/închipuit și prăvăliile, chiar în stradele principale,
sînt transformate în cafenele și bodegi. Viața inte-/lectuală nulă și lumea politică, atât cea din
țară cât și cea din străinătate se prezintă sub niște aspecte / triste cari ți ridică ori ce încredere
și te lasă fără nici o speranță.
De la scrisoarea prin D. Mani nu am mai avut nici o știre. Negreșit pas de nouvelles /
bonne nouvelle însă mă interesa mult să știu alte lucruri despre voi. Mai întâi arătați-mi / precis
dacă ați priimit pre Constantinescu, Fiul ordinul de plată către Creditul Lionez, în sumă de... / ...;
apoi dacă sînteți dispuși să mi faceți comisioanele pentru care v'am rugat. În țară este / absolută
lipsă de pînză. Numai avem nici rufăria paturilor, nici șervete sau mese și rufăria de / corp este cu
totul în zdrențe. Venirea în țară a unor mărfuri din Franța, Englitera sau America nu / este încă
probabilă, mai ales că nu se va lăsa comerțul liber. Hainele ce le port sînt în o stare de care / mi e
rușine. Este imposibil a găsi medicamente, mai ales iodul și quinina. Parfu(me)ria rusească ce
avem / este infectă și scumpă; cea franțuzească este taxată la sutimi de lei. Eu v'aș ruga din nou să
faceți a mi / parvenu lucrurile ce vi le am cerut. Repet că orice sumă vă va fi încă necesară să mi o
arătați penru / a v'o trimite radiografic. Dacă vă este greu să aduceți cu voi din lucruri (negreșit
costul transportului / și-al vămii privindu-mă) îcredințați'l la unei case de expediții, asigurându-le.
Mes tendresses / C. Nacu
*
18) 4 aprilie 1919. Constantin Nacu către nepoții Marcelle și Constantin C. Sipsom. Mică coală
de hârtie (23 x 13.7 cm) îndoită în patru, în plic mic (12 x 7 cm). Viața grea și plină de lipsuri.
Știri dspre neamuri.
Plicul: Melle et Mr Marcelle et Constantin C. Sipsom / 9 Rue Galilèe. Paris
Scrisoarea:
București 4 April / 1919
Scumpii și mult, foarte mult doriții / mei copilași,
Scrisorile ne a înveselit sufletul în amă-/răciunea și întristara vieții monotone ce
ducem. Ne / am bucurat, mama mare Nacu și cu mine, de plăcutele / știri ce priimim de la voi.
Ne am bucurat de câte ori / mama voastră ne a scris despre voi: cum sînteți de / cu minte,
cum învățați de bine și mai cu seamă suc-/cesele lui Cotidin ne au satisfăcut pe deplin.
Cu toate că exilul nostru a încetat, cu toate că de patru / luni aproape ne găsim în căsuța
noastră, pe care am / găsit-o relativ bine viața aci este tristă. Lipsa de care / suferim nu
însemnează nimic pe lîngă acea nemulțumire /// sufletească. Mai întâiu lipsiți voi. Vă aduceți
bine a-/minte câtă plăcere ne făcea să vă vedem și să vă îmbră-/țișăm. Apoi orașul se prezintă
sub un aspect trist. Cu toate / că mai toată populația a reintrat, cu toate că pe lîngă gar-/nizona
rumânească avem trupe franceze, totuși Bucureștii / par triști. Mai întâiu lipsa de trăsuri te
impresionează / mai ales când se aude sgomotul vre unui auto, ocupat de / militari, cu toate că
autocarele în repeziciune(a) lor sguduie / pământul și fac să tremure casele, totuși orașul pare a
fi pă-/răsit. Tramurile sînt rare; cele cu cai nu circulă, eare / cele electrice sînt împuținate. Cea
ce impresionează mai mult / sînt puținele trăsuri cu cai. Fiind rare prețul lor atinge sume /
i(ni)maginare. Cursa 5 lei; ora peste 20 de lei etc. Apoi trăsurile sînt atât de murdare, în cât te
urci în ele cu multă ezitare. Cai(i) par niște ponei de circ, însă slabi și nu rar vezi câte unul /
căzut în stradă pentru a nu se mai scula. ///
Cum vedeți, drăguții mei, că nu vă pot comunica care să vă intereseze. Noi nu avem
norocul să ne găsim / într'un oraș mare ca Parisul, pentru a putea găsi la fie care pas ceva care
să atragă atențiune. Ați fost favorizați / de soartă nu numai pentru că aproape nu v'a lipsit
nimic din cele necesarii; dar mai cu seamă: I pentru că v'ați găsit / la etatea în care se învață și
se dobândește buna creștere și II pentru că v'ați găsit în Franța la epoca cea mai măreață / a
acestei nobile țări. De sigur eroismul ce s'au prezintat atât de viu nu numai că a trebuit să vă
impresioneze, dar această / impresiune nu se va șterge nici o data din mintea și inima voastră!
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Sînt 15 zile de când am vizitat camerile voastre. Mobila există, însă nici o albitură și se
înțelege că dacă ați lăsat / vre o jucărie, ea trebuia să dispară.
Pe veri(i) voștri i văd des și aci, cum i vedeam și la Iași. Sanda mai mândră de cât ori
când se prezintă cu toată / maestatea corpului său; pune o deosebită îngrijire zulufilor ce poartă
și ține pept continuu maniei sale pentru ori ce / privește ale casei. Georgică strigă continuu că i
este foame, face destule nebunii, spune lucruri spiritual, dar nu se genează / să injure după toate
regulele clasice ale acestui mod de vorbire. Olandeza a rămas aceași.
Marie Jeanne începe a lua aere de Domnișoară; continuă afectuasă și manierată.
Adesea pedalează în oraș. Întreabă / adesea de voi și vă trimite sărutări.
Paul a rămas acelaș: drăguț, inteligent, bine crescut, face politică. De cât-va timp a
luat pozițiune contra liberalilor. Tante / Maria a mai câștigat dragostea și altor copii, însă la
Iași, cea ce face că amiciția numai durează.
Mama mare Nacu se unește cu mine pentru a vă trimite cele mai dulci sărutări în
speranța de a vă revedea cât / de curând. Al vostru Grand Papa Nacu.
*
19) 22 aprilie 1919. Constantin Nacu, din București, către fiica Elena, la Paris. Coală hârtie groasă,
ministerială, îndoită în patru. S-a trecut la noul calendar. Vizitele de Paști și persoanele văzute.
Se remarcă menționarea lui Adolf Edmund George de Herz (n. 15 decembrie 1887,
București - d. 10 martie 1936) dramaturg și publicist. Fiul lui Edgar von Herz si al Mariei (născută
Keresteyi). A fost căsătorit cu Lilly Tănăsescu, interpretă de operetă și fiica actorului craiovean Ion
Tănăsescu. În 1921, A. de Herz a fost numit director al revistei „Adevărul literar și artistic”, pe care
a condus-o până în prima parte a anului 1925; Virgil C. Arion (n. 23 nov. 1861 - d. 1942) profesor
de filozofia dreptului. Soția sa Zoe Pereț, d. 1930; și Dimitrie S. Nenițescu (n. 18 aprilie 1861,
Galați; d. 28 ianuarie 1930, București) om politic conservator. Urmează cursurile Școlii militare
din București (1879-1881). După absolvire este atașat ca ofițer topograf pe lângă Statul Major al
Armatei. Demisionând, obține doctoratul în drept și științe politice la Bruxelles. Începând cu anul
1893 începe să practice avocatura la București. În anul 1899 este numit secretar general al
Ministerului de Interne, iar în anul 1900 director al Băncii Naționale a României. A fost deputat și
unul dintre fruntașii Partidului Conservator. A deținut în două rânduri funcția de ministru al
Industriei și Comerțului (29 decembrie 1910 – 27 martie 1912; 28 martie 1912 – 14 octombrie
1912). În timpul Primului Război Mondial a deținut funcția de ministru al Finanțelor în guvernul
de giranți format la București și a condus ziarul „Renașterea”. O realizare importantă a fost „Legea
din 27 ianuarie 1912 pentru organizarea meseriilor, creditului și asigurărilor muncitorești” –
numită și LEGEA NENIȚESCU, Monitorul Oficial nr. 236 din 27 ianuarie 1912. Această lege a fost
printre primele inițiative de legiferare a sistemului de asigurări sociale precum: „asigurarea contra
boalei” și contra accidentelor sau „asigurările pensiei de bătrânețe și asigurările în contra
invalidității de boală”; precum și Aneta Ionescu-Radovici, măritată la 16 iunie 1918 cu Constantin
Stere (1865 – 26 iunie 1936) (Popescu 2010).
București, 22/IV 1919
Drăguță Toupet,
Voesc a profita de plecarea pentru Paris a Doamnei Titeanu, pentru / a vă da știri despre
noi. Mai întâiu notez că încep data cu stilul nou, / devenit obligatoriu pentru toți, afară de Biserică
care urmează încă Kalen-/darul Cezarian, pînă ce sinodul țărilor Ortodoxe va regula zilele sfinților
/ și al Bisericii.
Cu îndulcirea temperaturei mă simț mai bine, întocmai ca insec-/tele cari încep a se mișca
la razele soarelui.
Și anul acesta am fost condemnați să petrecem sărbătorile / fără voi, cea ce le a făcut să fie
triste. Ca în tot-de-a-una am mers la / denie Vineri seara și Duminică noaptea la Înviere. La
souper nu am avut / decât pe Gheorghe Pală eară la dejun a luat parte și Michel, care / s’a găsit în
București. Înainte de dejun am fost la Eliza pentru ciocnirea / oulor. Este admirabil curagiul ce
scumpa soră’l păstrează cu toat(ă) boala / care o tortură. Având mintea întreagă și mai cu seamă
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păstrând memoria / ea este mai tot timpul bine dispusă și noi o privim cu nespusă dragoste, /
bărbatul său continuând a o servi cu devotament.
Eri, Luni a doa zi de Paști am avut la ceai: mai întâiu familia; / tantele Zoe și Mamica,
Doctorul Penescu, nepoata Mița, Mama / Sipsom, fiica Dsale Elena, împreună cu Sanda și cu
Georgică, însoțit / de guvernanta Olandeză, Jean Pallă, apoi Baroana de Hertz, Doamna / Nica
Căpitanovici, Dna Mladovianu. Mămica îngrijată că nu are /// unde să se mute de Sf. George.
Jean se mulțumește să arunce blam asupra / bogătașului Unchiu că nu ajută pe sora sa, însă nu și
dă osteneala să caute / vre un apartament. Copilașii Elenei sînt gingași. Sanda se afirmă fi/losoafă, Bebe are apropouri la fie care minut și tot atât / de tare este în înjurături pe întreaga
gamă, majoră și minoră. Mi-/ța mai albă de cât ori când. Baroneasa profit de repaos pentru a și /
calma nervii, supuși la o escitare teribilă în timp continuu de trei luni, / cât a durat încarcerarea
lui Ada. Beata femee, era în adevăr de compăti-/mit. Nevoită să se ducă să’l vadă în fie care zi la
temniță și să i trimită / regulat mâncarea. Cea ce a fost extrem de grav: necesitatea de a face dru/mul pe jos la Văcărești în timp de earnă, pe zăpadă și pe noroi. Numai / în urmă putea fi condusă
sau de Doammna Virgil Arion sau de Dna Nenițescu, / soții lor fiind asemenea depuși. Ada a fost
acquitat, pentru că nu s’a / găsit nimic în potriva lui. Se pare că întemnițarea l’a impresionat / atât
de mult și temerea de a se vedea condamnat de Tribunalul public / a fost atât de mare, în cât azi se
găsește în o stare sufletească atât / de jos, în cât mama sa se teme să nu facă o boală serioasă.
Nica continua a fi distinsă și elegantă și Dna Mladovianu păstrează / obicinuita maiestate
cu care se impune.
Viața continua a fi grea și monotonă. Nici o ameliorare pentru / înlesnirea traiului. Ca în
toate ocaziele în care se găsește o societate / într’o situațiune anevoioasă, lumea este continuu
nemulțumită și / stăpânirea este acuzată de indiferență, ba câte o data ca de comple-/zență către
speculanți. De o cam data ne găsim tot în prima perioadă, / acea de a împrumuta pentru a avea cu
ce trăi. În curând vom avea a doa /// acea de a ne împrumuta pentru a avea cu ce ne îmbrăca și nu
știu dacă vom avea zile pentru a treia perioadă, acea de a ne împrumuta / pentru a repara nu numai
mobilele dar și mobilele de primă necessitate. Monotonia a fost puțin întreruptă prin concertele lui
Enescu. Eu nu / mă duc decât la concertele de Duminică, pentru că seara mi este greu să es. Locurile
sînt scumpe. Un loc rezervat pe care acum trei ani ‘l plăteam / 8 lei astă-zi s’a urcat la 12 lei.
Seara, pentru ca să nu citesc la lampă, Mama și cu mine facem câte 20 de partide rum.
Fisa este fixate la 1 ban și partida la zece bani. Mai în tot de a una, după seria de discuții, acuzări,
posomorâri, totul se termină prin o perdere a mea între unu și doi lei.
Alt fel nu es pe nicăiri. Pe la Palatul Justiției mă duc foarte rar. În toate diminețile es în
orași, ear după amiz, afară de Bancă, mă duc de doă ori / pe săptămână la (…?) și de doă ori la
club și la întrunire politică mai intima. Se înțelege că activitatea me ape terenul politic este
aproape nulă. / Am luat regulat parte la citirea și discuțiunea articolilor din constituțiune, care are
să fie în întregul ei supusă discuțiunii viitorilor reprezentan-/ți ai diferitilor părți ale României noi.
Fiind la Odessa chiar am lucrat, după ideile mele, materia naturalizării, mai ales din punctele de
vedere / ale Evreilor născuți și crescuți în țară și ale drepturile femeilor. Am atins și cestiunea
rolului ce trebue să l aibă Justiția asupra legilor neconsti-/tuționale; în fine am reprodus
propunerea ce făcusem în Senat la Iași de a se desființa incapacitatea civilă a femeii măritate.
Toate acestea vor fi / publicate în 3 sau 4 numere din revista politică a partidului Democrația.
Până acum nu știu dacă mi se va propune candidature, precum earăși / nu știu dacă voiu avea vre
o activitate în caz când aș face parte din Parlament.
Sînteți în curent cu ceace se petrece în țară și desigur aveți convingerea de starea mea de
nemulțumire, câte o dată chiar de desgust, văzând cum / politiciani nu țin socoteală nici de
mărinimea nici de pericolele amenințătoare ale situațiunii. În scrisorile Elenei, pe cari le am citit
eri, / o văd îngrijată din cauza stării nedefinită și nefinită de azi. Negreșit oare care pericol este,
dar el nu este mult de temut. Este greu și aproape imposibil și / inadmisibil ca bolchevismul să
treacă în țara Românească, pentru că atunci el și ar întinde dominațiunea în toată Europa.
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Necontestat a fost o greșeală din / partea aliaților că nu au dezarmat Germania; însă se vede clar
că ea nu ar fi putut rezista unor atacuri ce ar putea să i se dea. Cât despre partea Ungariei /
atacurile ei mișelești nu pot duce la nici un rezultat și este ceva bun pentru noi Românii că
depărtăm noi înșine pe Unguri din pământurile românești ce incorporăm.
Am văzut cu o vie mulțumire și m'am bucurat foarte mult de numirea lui Titi ca
reprezentant al României la comisiunea redactării legilor de drept civil / cari au să guverneze liga
popoarelor. Participarea la o opera atât de frumoasă este de sigur cea mai mare satisfacțiune și în
acelaș timp cea mai meritorie recompense. Ori / ce persoană venită de acolo, fără deosebire de
partid mi'a spus de munca ce a pus Titi. Cu capitalul științific ce posedă, cu intelegența și talentul
lui necontestate sînt / sigur că va reuși. Mi'ar fi greu să spun acelaș lucru de cel de al doilea
delegatu. Eu mi îndeplinesc plăcerea de a vă felicita, pe Titi și pe tine pentru acest success. ////
În scrisoarea ta mă întrebi ce să faci cu comisioanele mele. Mai întâi / te anunț că nu iau
în sarcina mea decât comisioanele mele. Apoi trecând asupra / listelor ce am făcut de o cam data
țiu la trei lucruri: a Rog peTiti să reguleze / și să pue la zi situațiunea dela Societé de droit
Internationale; b Să se comande / duzina de pantaloni și dacă cămășile ar fi prea scumpe să se
comande numai 6. c / Îndată ce poșta ar funcționa regulat să mă aboneze la revistele și jurnalele
ce vi / le am notat. Cât pentru tablele de materie de la Revue des deux mondes, aceasta / o las la
aprecierea lui, de oare ce aceasta privește pe moștenitorii mei. Un / lucru vă cer neapărat acela că
dacă vre o greutate v'a cauzat lipsa de expli-/care a tînărului Constantinescu, să mi spuneți fără
genă pentru ca să vă trimit / întreaga sumă a comisioanelor mele.
Fiind că ne găsim pe terenul socotelelor arăt lui Titi că am dat pentru învălitoare / la 17
Decembre 1918, 60 lei și la 8 Februare 90 lei = egal 150. Apoi am dat servitoarei / la 7 Decembre
918, 200 lei, la 18 Decembre 200; la 8 Ianuarie 919 200 lei; la 28 Ianuarie 255 lei; la / 13 Februarie
300, la 30 Marte 535 lei. Servitoarea mi'a spus că pînă / la (loc gol) a primit de la Dna Radovici
(acum Stere) în fiecare lună câte (loc gol) / Acum insist să'i dau de la Aprile câte 500 lei lunar și
cam voește să arate că dacă i s'ar / refuza această sumă, fără de care nu ar putea trăi, ar fi nevoită
să se ducă la satul / lor. În privința aceasta aștept indicația de la Titi. Mai spune'i că polița de trei /
mii lei iscălită de el și de Michel nu am scontat-o, pentru că Michel refuză să plătească / partea lui.
Dar mai încredințează'l că după i'am promis 'l voiu aștepta pînă ce ar putea / să o plătească.
Am uitat să notez, a propos de comisioane, că dacă cer catalogul Maple este /// în
perspectiva posibilității de a aduce oare care mobile care să înlocuească / pe acea ce s'ar trimite la
Sinaia. De și vila este terminată totuși nu cred ca ea să poată fi / locuită anul acesta din cauza
lipsei complete de material de construcțiune. La vilă lipsește / pardoseala și mi s'a raportat că s'au
furat oare care cercevele și că se găsesc sparte vre o 50 / de geamuri. Pînă azi nu m'a(m) putut
duce pe acolo din cauza lipsei de tren.
Drăguță Țușcă, insistați cu toții să venim la Paris. Aceasta este imposibil. Nu / cred să
support o ședere la Paris, unde nu aș putea nici străbate stradele pline de mulțime de / personae și
de trăsuri; nici a asista seara la spectacolele, atât de interesante. Mi trece / însă prin minte să
petrec 5-6 săptămâni în Elveția, adică 20-25 zile răgaz, 7-8 / zile în Munte (Jura, Chamonix) și
vreo 15 zile la Geneva. Am aproape siguranția că / aerul curat, mâncare bună și suficientă mi ar
face mult bine și m'ar pregăti pentru a înfrunta o / nouă earnă. Afară de aceasta eu cred că în
Elveția am putea găsi în bune condițiuni: rufărie peste / corp, mese, șervete, prosoape; precum și
rufăria de așternut; eară m'aș putea la Geneva / să mă înțolesc cu prețuri mai puțin pe jumătate
de ce m'ar costa să le fac. Este de notat / că nu mai putem să o ducem fără rufe și fără haine.
Proectul este surâzător, sînt însă oare cari obstacole. Las mai întâiu alegerile, pentru că /
după toată probabilitatea ele nu vor avea loc de cât după 15 Septembre și noi nu vom lipsi / de cât
în Iulie și parte din August. O pedică serioasă ar fi valuta. Înțelegeți că ar fi greu / să plătesc
francul trei lei. Și întreb pe Titi cum crede să facă ca să primească sumele / necesare? L'aș mai
întreba încă dacă este posibil, legal vorbind, să trimit hârtie (bancară) din Elveția / la Paris sau să
mi se primească hârtia Rumânească în Elveția. Dar ori cum ar fi venirea noastră / în Elveția
depinde numai de asigurarea lui Stoicescu că aș putea suporta o asemenea călătorie.
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Termin (En voulez vous? En voila!) prin a spune copiilor și mai ales Machii să nu / fie așa
mirată că Mama Mare nu le a răspuns la scrisorilor. Când vor ajunge la vârsta Mamei / Mari
Nacu va cunoaște cauza acestei impoliteți. Să știe însă că ambii părinți mari i doresc /cât i și iubesc
și că i sărută cu drag.
Mama se asociază cu mine, pentru a trimite, lui Titi și ție, îmbrățișări / și dragostea
noastră. Cel ce te dorește atât de mult. C. Nacu
*
20 a). 26 Aprilie 1918. Scrisoare a Elenei Văcărescu către profesorul de drept civil Constantin M.
Sipsom. Cu plicul aferent3.
Pe plic: Data Poştei 20.40, 16-4 (19)18
Destinatar: Monsieur C. Sipsom / 9 rue Galilée / 16e arr / Paris
Scrisoarea: (pag. 1) Cher ami
Haidi et Bertha4 me mettent / en peine pour ceux que nous / avons laissés à Paris. Je pense / à vous,
aux chers vôtres, à leur / frayeur. Quelle joie d'être loin; / je ne connais pas la peur, / maman est
assez courageuse / mais son cœur battait mal / troublé quand même et elle / ne peut pas descendre a
notre / cave où d’ailleurs il fait si froid / qu'elle y attraperait une mort / bien plus certaine que celle
dont / menacent obus et torpilles / réunis. Villefranche de / Rouergue, jolie petite ville à / 4 kil d'ici et
d'où l'on vient / aux Pergnies même à pied, c'est / peuplé de parisiens qui pren(-)/nent appartements.
(pag. 2) j'avais tout négligé de mon / travail, ces derniers temps sur-/tout, ainsi me voilà toute la- /
borieuse enfermée des heures du-/rant dans ma chambre, de / ui les fenêtres ouvertes m'en/men(en)t par bouffées les senteurs / humides et tièdes de l'avril / mais il fait encore froid / par
moment puis trop chaud / soudain.
Vous devinez à quel point je / regrette le départ des Antonescu / que vraiment j'aime beaucoup.
Il aura fait de son mieux et son / mieux est "tout a fait très bien" / Nous perdons là un ministre /
parfait mais (je savais qu'il / avait donnée sa démission) je / l'approuve; il ne pouvait / servir un
gouvernement dont / l'unique et naturel souci dicté / par les allemands qui le maintien(en)t / sera
de séparer la Roumanie / de l'Entente. Celle-ci le sait / se défendra, nous restera fidèle
(pag. 3) Peut être ce Uh. Adolphe / germanophile dans ses nouvelles / resterat-il seul a représenter /
Marghiloman v(on) Uiè (?). La nomi-/nation de Stere comme gouver-/neur de la Bessarabie vous /
donne la mesure du jeu infect / qu'on veut nous faire jouer et / que tout cela est un vaudeville / sinistre
dont les pauvres nôtres / sont les prêtres a la façon des tragique heures de(s) Maghiares / que de
souffrances, mais aussi / devant une telle rupture / de l'équilibre politique et / humaines quel espoir
de voir se / rétablir triomphale l'harmonie / plénière qui en somme régit / les mondes. Je connais
beau-/coup le loyal brave et délicieux / Sixte de Bourbons – il n'aura / été que l'instrument de
l'Autriche / uscité par l'Allemagne d'ins-/taurer une de ces fameuses / conversations où ils excellent
să / tragă lumea pe sfoară.
(pag. 4) Uh. Ad. parle de supprimer / notre bureau et d'en référer a / Jassys a ce sujet. Il n'a sur
cette / fondation aucun droit. Si je en y / mets la Bureau pourra vivre / en dehors de la légation et /
rendre des services aux quels / la situation difficile où se trouvera / placé notre nouveau ministre /
ne donnera que plus d'essor et / de sens. J’attends ce que décidera / Antonescu pour un neutre /
l'existence future de ce petit / centre de Propagande qui / pourrait devenir foyer. / Le seul cas ou je
refuserai de / m'attacher a la tache c'est celui / du retour de Lahovary ne / deéirant (entre nous)
avoir ni / de près ni de loin ni même pour / la réduire à néant, affaire à / l'intrigante de mauvais
aloi / que fut, est le restera sa / démente d'épouse.
(pag. 5) Voyez le cher Antonesco / dites lui ma pensée quant / au Bureau libérée de ce / soin je
continuerai a travaillé /pour notre cause et avec / l'efficacité que me promettent / les amitiés et les
Pentru descifrarea ei – scrisul fiind foarte puţin lizibil – ţinem a mulţumi în mod deosebit Dnei
Mihaela Erika Petculescu şi Dlui Thibaut Castelli.
4 Referire la bombardamentele asupra Parisului de către un gigant obuzier german, pe care francezii
l-au numit „la Grosse Bertha”.
3
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relations / dont je jouis et que ne / possèdent certes ni les Lah(ovary) / ni quiconque viendrait / au
lieu d'eux. / Mille affectueuses pensées / à partager avec votre femme.
J'irai plus tard pour / quelques jours a Biarritz / en m'arrêtant à Lourdes et / Pau.
Hélène Vacarescu
*
20 b) 28 Aprilie 1924. Scrisoare a juristului André Weiss către profesorul de drept civil
Constantin M. Sipsom. Se fac referiri la dr. Meer Wilderman în privința aplicării tratatelor
internaționale privind România, în ceea ce privește minoritățileS etnice.
Plic mic, 11.3 x 7.2 cm. Timbru postal de 25 centimes. Data poștei 28 IV 1924.
Monsieur le Professeur C. Sipsom / 2 rue St. Philibert / Paris
Scrisoarea: coală mică de hârtie, 20.2 x 13.3 cm, îndoită în patru.
8. PLACE DE BRETEUIL / TEL. SÉGUR 05.06
28 avril 1924
Mon bien cher collegue,
Je suis tout-á-fait nairé. Un examen / minutieux de l'affaire dont le Dr. Wilderman / et
vous-même avez bien voulu me confier / l'étude m'a convaincu que cette affaire / ne peut
recevoir la juste solution qu'elle / comporte, que par l'application des traités / internatinaux,
anciens ou récents, concernant /// la Roumanie.
Or mes fonctions à la Cour de la Haye m'/interdissent de donner un avis sur des
questions / de cet ordre. Et nul plus que vous n'est à / même de comprendre et d'apprécier
l'impossibilité / morale à laquelle se heurte ma bonne volonté.
Croyez à mon très vif regret, que je vous prie / de transmettre a Monsieur Wilderman,
et / veuillez agréer, cher et honoré collégue, / l'expression de mes sentiments les meilleurs.
André Weiss
P.S. Dois-je vous renvoyer les documents / que vous m'aviez remis?
*
B. Pentru completarea atmosferei de familie, din multele cărți poștale și
ilustrate trimise de unii membrii ai familiei, altora, în special copiilor sau nepoților, am
selectat câteva, pe care le prezentăm în continuare și care au o anumită valoare istoricodocumentară (21-43). În rest ele conțin urări și salutări sau sfaturi „pedagogice”. În
privința ilustrației se remarcă două teme: reproducerea de „jocuri de copii” și membrii
ai familiei regale române, în special după căsătoria principesei Mărioara (Mignon) cu
Alexandru, regele Serbiei, Croației și Dalmației.
21) carte poștală - 1920 ianuarie 1/14 - Bunica Sipsom către Marcela. Sanda și Ghiță au fost
bolnavi. Principesa Ileana în costum național, pe un taburet.
1/14 Janvier 1920
Ma bien aimé Marcelle,
J'ai reçu tes bons et / doux souhaits de bonne année; / très heureuse de vous savoir / tous en
bonne santé et contents; / je te remercie de tout cœur / et j’envoie mes plus tendres vœux / et
souhaits et toute mon affection.
Sanda et Ghiță ont été aussi / malade. Sanda est à présent bien / elle a assez maigrie
seulement, car / elle a eu une infection d’intestins / et Ghiță s’est refroidi et tousse / encore
beaucoup. Nous avons été bien tour-/mentées tous ce temps surtout tante Hélène.
Je t’embrasse tendrement comme / je t’aime Grand maman Sipsom
*
22) carte poștală – 1920 aprilie 2. Bunica Maria Sipsom către nepotul Cotitin. Păstor cu oile,
pajiște înflorită, copac. Primit o fotografie infățișându-l pe el.
Destinatar: Monsieur / Cotitin. C. Sipsom / Paris
2 avril 1920 / Bucarest
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Mon Cotitin Cheri, /Je ne saurai te dire la charmante / sourprise que j'ai eu en recevant / ta
photographie et combien j'ai été émotionnée en voyant mon petit / Cotitin aussi grand et beau
garçon. / Je te regarde et me consol beaucoup / en attendant je t'embrasse avec toute / l'affection
que je te porte. Tu embrasseras / Papa et Maman de ma part. Grand maman Sipsom
*
23) carte poștală – ?2 aug 1920(?) Bunica Aristia Nacu către nepoata Marcela. Rijksmuseum
Amsterdam, Franz Hals – „Bufonul”.
Cu timbru Carol I „spic de grâu” 1900 25 bani albastru, cat. 129
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle Sipsom / (Hotel Limbour(g) = șters) 2 avenue S. Philibert
/ (Primel – Trégastel = șters) Paris (Finistère = șters)
Dragă Marcella / Carta ta poștală / mea făcut mare plăcere / îm pare bine că ve place
/ la Prinvel și regret că / nu sunt și eu cu voi. / Sper se pot veni la toamnă. / Am 2 pisicuțe mici
/ frumose, nu vrei săți / trimit una prin / poștă? Te sărut de / mi de ori și te / doresc din suflet
/ Gr(and). M(aman). Nacu.
*
24) carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu – după scris trebuie să fi fost în clasa I sau a
II-a – către verii săi. Copii sub umbrelă.
A / Messieurs / Simpssom
Mes chers cousins, / Sanda Ghiță et / leurs parents envoient / leurs plus tendres vœux / a
Tante Toupet et / ses enfants / Sanda(,) Ghiță
*
25) carte poștală – cca. 1920-1922. Ghiță Ionescu către Cotitin. Pisici cu fructe.
Cher Cotitine je voudrais / que je sois à Paris, pour te / remercier de ta jolie carte que tu / mas
envoyée. Un gros baiser à / Tante Toupet, oncle Titi, Marcelle / et à toi de Ghiță Ionescu.
*
26) carte poștală - 29 ianuarie 1921. Maria Nacu-Sipsom, din Nisa, către Marcelle, la Paris.
Carnavalul din Nisa.
Francată cu două timbre „Semeuse”, verde, 5 centime. Două ștampile: NICE PL.GRIMALDI / 29
– I / 21
Destinatar: Melle Marcelle Sipsom / 2 Avenue St Philibert / 16eme / Paris
29 Janvier
Chère petite / Marcelle….. / Nous / passons bien notre / temps a nous chauffer / au soleil sur la
pro-/menade des anglais / en attendant le grand / plaisit. Mais helas / si court que jaurai de /
revoir ca il me / faudra rentrer a Buc(arest) / Nous vous embrassons / tendrement Tante
Marie
*
27) carte poștală – 1922 ianuarie 31. Bunica Sipsom către Marcela. Joaca copiilor. Principesa
Ileana (?) cu flori.
Bucarest 31 Janvier / 1922
Je ne saurai te dire ma / bien chère Marcelle toute la / joie que j’éprouve en / tes douces lettres.
Je / reçois aussi ce matin et j'ai / beaucoup de plaisir a te lire / Je remercie ton cher Papa. /
Avant hier les enfants ont eu / l’agréable surprise d’être invités / chez le docteur Poenariu en
matinée / où la princesse en Împăratu Traï(a)n / la petite Poenariu en Turque / Sanda en
Ciobănaș et Ghiță / en petit vendeur des … (?) / en fin ils se sont très bien amusés / et contents.
Je te prie ma chérie / de bien embrasser de ma part / tes chers Parents. Je t’embrasse /
tendrement et pense a Grand maman / Sipsom
*
28) carte poștală – 1922 vara. Maria Sipsom către nepoții Sipsom. Ultima menționare a Unchiului
Mihai. S-au trimis niște acte prin curier diplomatic. Moartea lui Take Ionescu, 22 iunie 1922, s-a
petrecut puțin înainte de trimiterea scrisorii. Mărioara mireasă, cu două fete în spate.
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Mes chéris
Voici une des cartes / du mariage dont nous / avons vu un joli film / en 4 actes. Pauvre Tache
/ Ionescu vient de mourir. / Oncle Michel est bien / triste; c’était une belle /
intelligence. Je regrette / tant que Titi ne vienne / pas maintenant car il / y a des choses qu’une
/ femme ne peut débrouil-/ler elle-même… Les papiers / ont été envoyés le 17 / Juin par un
certain / Ch. Michelson, avec le / courrier de la légation. / Il doit être arrivé et nous /
attendons la procuration / si pas (?) Titi. Ce serait dom-/mage de rater l’affaire.
*
29) carte poștală – 1922 septembrie 12. Elena Nacu-Sipsom către fiul ei, Constantin Sipsom, la
Paris. Primit urările de Sf. Maria. Nuntă regală, Alexandru al Serbiei cu Maria (Mărioara,
Mignon) a României, 8 iunie 1922.
Bucarest
12 Sept: 1922
Mon Cher Titi,
Avant mon départ de / Câmpulung, j'ai reçu pour / ma fêtes tes tendres et affectu-/eux
souhaits, profondément / émue; je suis bien heureuse / de voir que tu penses a / moi, en te
remerciant / de tout cœur, je t’embrasse / comme je t’aime et attend / avec bonheur le moment
de te / voir, et d’avoir des bonnes / nouvelles. Maman
*
30) carte poștală - 1922 noiembrie. Constantin M. Sipsom către Marcelle, care ia ore de canto.
Actrița E. Colombo. Timbru poștal uzual, Ferdinand, emisiunea 1921, albastru închis, 2 lei (cat. 365).
Două ștampile ale poștei, identice: BUCURESTI EXPRES SCRI[???] / 25 NOE 922
Mademoiselle Marcelle C. Sipsom / 2 Avenue St. Philibert / (XVIe) / (France) Paris
Ma petite Marcelle,
J'ai reçu ta carte et suis / heureux que vous aller bien tous. Je me porte
aussi bien / aussi que tous les autres nôtres. Ici il continue à / faire mauvais; mais maintenant
il neige. / Tu me parles de tes leçons de chant, a-/vec la professeur de Mme Vasilis. Et ma/man croid qu'elle est bonne, tu pourrais / commencer [???]
J’espère nous revoir bientôt. Je vous embrasse vous tous très tendrement. Amitiés a Georgette.
/ Mille baisers a tata de Berne, Ton Papa
*
31) carte poștală – 1922. Constantin M. Sipsom către Marcelle. Colecția R. Bellu – trei femei în
costume naționale, una cu cobilița cu două putini.
Francată cu două timbre uzuale, Ferdinand, emisiunea 1922, 2 lei, roz-carmin (cat. 375).
Ștampila poștei ilizibilă
Destinatar: Mademoiselle Marcelle Sipsom / 2 Avenue St Philibert (XVI) / Paris / (France)
Ma petite Marcelle. J'ai reçu ta courte / carte et suis heureux que vous soyez bien tous. / Que
font tes occupations? Chant et [???] / Cinéma et [???] Je vous désire / et espère vous revoir
bientôt. Donnez / aussi de vos nouvelles. Je vous / embrasse tous tendrement, toi, ton frère et /
ta mère. Amitiés aux 3 dames Bordeaux / Amitiés (?) ma petite Marcelle / Ton Papa
*
32) carte poștală – nedatată. Constantin M. Sipsom către Cotitin. Mănăstirea Secu.
Destinatar: Monsieur Cotitine C. Sipsom / 2 Avenue St Philibert / Paris
Bonjour mon petit Cotitine chéri.
Comment vont le latin et les exercices. Ici il y a des / [???] (Piața Teatrului – / mă!)
Et / porte / toi / bien / Je / t'embrasse tendrement / Ton Papa
*
33) carte poștală – nedatată. Bunica Maria Sipsom către nepotul de fiu Cotitin. Oltean cu fructe.
Mon bien cher Cotitin / Avec beaucoup de joie / j'ai lu ta lettre qui / m'a donné de bonnes /
nouvelles de votre santé / et de votre agréable séjour / à Paris que j'aime beaucoup. / Quant a moi
je me porte / assez bien et vous désire / de tout cœur et pense / a vous tout le temps; / ici comme tu
sais la vie // n'était agréable, aprésent elle / devient de jour en jour plus / désagréable; je passe
mon temps / avec Sanda et Ghiță et nous / parlons beaucoup de vous. / Que fait Georgette? a-t-elle
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/ vu ses petites filles? J'ai / donné vos cartes a Mr / Lachévre5 qui est seul ici / car sa femme et ses
enfants / sont partis pour Paris; ils m'ont / dis qu'ils viendront vous voir lorsqu'ils étaient ici j'avais
du / plaisir a les voir ainsi que le petit / Paul. Ecris-moi mon chéri lorsque / tu as l'occasion. Mille
doux baisers. / Grand maman Sipsom
*
34) carte poștală – 1923 noiembrie 14. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena Nacu-Sipsom.
Anunță apropiata căsătorie a lui Jenny Ionescu cu arhitectul (în scrisoare numit inginerul
Marcu) Duliu Marcu. Nuntă princiară: Paul al Serbiei cu Olga a Greciei, 22 oct. 1923. Anul nu
este scris, dar trebuie să fie 1923, imediat după nuntă.
Toupet cherie,
14 Novem.
Merci pour ta bonne lettre qui / a croisé la mienne. Nous al-/lons tous bien, le temps est ex/traordinaire; tout le monde / demande de tes nouvelles; Bee (?), / Florica, Mitzi, les Filitti etc. /
Sabine a eu un ant(h)rax au / dessus de la lèvre supérieure qui / a nécessité une opération à la /
suite de laquelle il est resté des / signes désespérants pour une / coquette. On annonce le ma-/riage
de Jenny Ionescu, la / fille de Georges frère d’Alecu, / jeune, jolie, 15 million avec / l’ingénieur
Marcu qu’on / dit très bien. Depuis lors les / bruits courent que Sylvia a / vendu un terrain à
Ploiești de / 20 millions. – Cette dernière / fait de l’équitation et se fait / maigrir ce qui ne lui sert
pas. / Voici le mariage d'un prince / Paul de Serbie avec une grecque / souvenir de M Me Mandy6
qui la / vois toujours. On dit que d'a(i)lleurs / est mort à Paris. Je t’embrasse / tendrement Marie
*
35) carte poștală – Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către Marcela. Este menționată o
persoană Elisabeta precum și Unchiul Mircea Vintilescu, noul soț al mătușii Maria, care dorește
să-i cunoască. Mărioara în picioare, rochie lungă, albă.
Chère petite Marcelle
Ta lettre m'a fait un / immense plaisir et / je suis late que tu passes / fort bien le temps. Que /
ce que je voudrais être / avec vous et faire de / jolies promenades dans / l'air et la lumière /
dans les environs de Paris / ou les endroits d'été si / tranquilles et reposants / car après un
long hiver / on sent le besoin de / bouger un peu.
Tu ne me dis pas ton / impression sur la Reine / ni ce que tu penses que je / t’envoie d’ici par
ton / Papa en attendant que / tu viennes toi-même.
Je t’envoie Elisabeth / qui est bien changée et / t’embrasse bien / bien fort. Oncle
Mircea / (scris pe deasupra:) est très impatient / de vous connaitre. / Il me charge de
ses amitiés / Marie
*
36) carte poștală – Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către Marcela. Este menționat
Unchiul Mircea Vintilescu, noul soț al mătușii Maria. Probabil primăvara lui 1924. Mărioara pe
fotoliu.
Chère petite Marcelle
Voici parmi mes cartes / une lettre de grand maman / qui tu sais est paresseuse a / écrire.
Nous sommes tous / là à espérer vous revoir urges / pour nous qui n’avons pas / où habiter a
Paris cela est / bien plus couteux.
Grand maman n'a person-/ne chez elle vu la saison / morte et n(ous). avons refait / un peu le
petit appartement / au dessus du mien qui est / très sympathique. C'est / qu'on a besoin de tant
d’ar-/gent pour vivre. M Me / Trubert m'a écrit que tu / chantes très joliment. Coutza / rentre
manger tantôt. / Elle a eu de la chance d'aller / jusqu’à Paris. Rien de bien / neuf ici. Ecris nous
encore / et fais moi, que ce que tu / voudrais d’ici a moins que / tu ne prenne toi-même.

5
6

În 1922 era descifrator de coduri la Legația Franței din București.
Mandy a fost fotograful pozelor princiare.
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(scris pe deasupra:) On se charge / de vous rendre le / retour agréable / Je t’embrasse de /
tout mon cœur. / Oncle Mircea t’envoie ses hommages / tante Marie
*
37) carte poștală – 1924 aprilie 16. Maria Sipsom către Cotitin. Este anul 1924 deoarece Paștele
ortodox a fost pe 27 aprilie (1920 = 11 aprilie; 1921 = 2 mai; 1922 = 16 aprilie; 1923 = 8 aprilie;
1925 = 19 aprilie), iar fotografii cu principesa/regina Mărioara circulă cu ocazia nunții din 8 iunie
1922. Referiri la vremurile trecute. Mărioara în picioare, cu rochie lungă, închisă la culoare.
16 Avril
Cotitin chéri,
De toi je n'ai pas une / seule ligne, que deviens-/tu? Nous te souhaitons, / Maman, Mircea et /
moi de bonnes fêtes de / Pâques avec les tiens et / tes amis. Te rappelles-/tu nos déjeuners et
après / midi au jardin des / Nacu? On était tous / si gais! Rien nest encore / vert icimais pour
nos / Pâques cela le deviendra / car il fait chaud et les / arbres bourgeonnent. / Donne moi des
nouvelles / de toi, de tes etudes, de Paul, de cines et[???]. / Moi je t'embrasse / encore plus fort
que / Grand Maman et ton / oncle. Tante Marie
*
38) carte poștală – 1924 mai 5/22. Bunica Maria Sipsom către nepoata de fiu Marcelle. Urări de
La mulți ani. Regina Maria, Julieta 1924
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle C. Sipsom / Paris
Ma douce Marcelle / Avant de répondre à la / gentille lettre je ne veux / lesser passer ton jour
de / fête, sans t'envoyer mes / plus tendres vœux et souhaits / que mon cœur forme / pour toi
mon bien aimé. / Mille baisers / au cher Cotitin / Gr(and) maman Sipsom / 5/22 mai 1924
*
39) carte poștală – probabil anul 1924 mai 30. Mătușa Maria Sipsom către Marcela. Urări
pentru ziua ei de naștere ce se apropie – 11 iunie. Fată cu floare.
30 Mai
Marcelle chérie, Comme / je me rappele toujours trop / tard ton jour de fête je / t’adresse
n(os). souhaits de / bonheur en même temps / qu'a tous les tiens qui eux / fetent tous en même
/ temps. Je suis toujours / bien heureuse de recevoir / de bonnes nouvelles de / vous tous et
nous voudrions / bien Mircea et moi faire / tout notre possible pour / venir vous voir en au/tomne. Nous attendons ton papa pour finir / certaines affaires qui se / prolongent
indéfiniment. / Où passerez vous l'été? / Ta gr(and). Mère a reçu une carte / de toi ma telle dit.
Les / Ionescu passent leurs exa-/mens bientôt. Je désire t’entendre chanter par C.S.F. / Baisers
très tendres / Tante Marie
*
40) carte poștală – 1925 ianuarie 22, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle.
Muzeu München, Murillo – „Jocuri de copii”.
Destinatar: Mademoiselle / Marcelle Sipsom / Paris
Bucarest
22 Janvier 1925
Ma chère et douce Marcelle / Tes souhaits si tendres et affec-/tueux me fond si heureuse et
me / donnent beaucoup du courage pour / mes vieux jours; priant le Bon / Dieu de te donner tout
le bonheur / que mon cœur forme pour toi / ma chérie que j'aime tant. Tant /et que je le désire
énormément. / Je t’embrasse affectueusement / et pense a ta Grand maman / Sipsom
*
41) carte poștală – 1925 iunie 14, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle. Actrița
italiană din vremea cinematografului mut Pina Menichelli (10 ian. 1890 – 29 aug. 1984).
Francată cu timbru poștal uzual, Ferdinand, 3 lei, carmin-roz (emisiunea 1925, cat. 387). Poșta
franceză a adăugat un timbru taxă de 45 centime, verde, perceptibil de la destinatar:
Mademoiselle / Marcelle C. Sipsom / 2. Avenue St. Philibert / Passy / (France) Paris
14 Juin 1925. Bucarest
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Ma chère et douce Marcelle / J'ai reçu la photo quelques / jours après l’arrivée de ton cher /
Papa; tu peux t’imaginer tout le / bonheur que j’éprouve de la voir / chaque jour lorsque ses
nombreuses / occupations lui laissent un peu de temps. / J'ai beaucoup de peine a le voir si /
fatiguer et se tracasser tellement.
Ta p(h)otos est délicieuse je l'aime bien / avec la nouvelle coiffure a me console / de ton
absence en là regardant tout le temps / et en faisant des vœux que Dieu fasse / que je puisse te
voir et t'embrasser de / tout cœur. J'ai écrit aussi a la chère / maman; quel bonbon que vous
irez bientôt / la rejoindre. Tante Hélène t'écrira aussi. Je t'em-/brasse tendrement et te désire
beaucoup. / Grand Maman Sipsom
*
42) carte poștală – Data: ? Constantin M. Sipsom către Cotitin. Caricatură: cădere de pe munte
în poalele unei femei. (pe verso: Toi en excursion a / Aolbaden (?))
Destinatar: Monsieur Cotitin C. Sipsom / 2 Avenue St Philibert / Paris
Bonjour mon petit Cotitin. Je suis heureux de / te savoir très portant. Soigne toi et sois tout a
fait / vaillant pour la bicyclet(t)e. Est ce que tu fais encore / des promenades chic au bois? Ici il
fait beau / et chaud, mais ont peut a peine bouger car les / rues sont défoncées tout
envahies par tous les / hot(t)entots de la terre. Tout le monde élégant roule /
automobile; il y a le Prince Birenberg; le Comte / de Sulam, le marquis Ițiconti.
C'est très beau / mais cela sans l'ail. Je t'embrasse tous tendrement / mon petit Cotitin.
Ecris moi. A bientôt. / Ton Papa
*
43) carte poștală – nedatată. Elena Ionescu către Cotitin. „Fetița luntraș” de Adam (pictură)
Eh! bien, mon vieux / Cotitin tu peux dire / que tu as poussée bien. / Je parie que tu es / plus
grand que moi / et je te pardonerai / ce manque de respect, / seulement, lorsque / tu
mannonceras que tu / as engraissé, aussi, en consequence.
Nous t'embrassons / tous, de tout coeur, en / attendant, la joie de / nous rencontrer.
Hristos a înviat! / Tante Hélène
C. Scrisori de după Al Doilea Război Mondial, când în România se
instaurase regimul comunist. Anii 1952 – 1954.
44) carte poștală – 1952 octombrie 18, București. Constantin M. Sipsom către Cotitin, la Paris.
Răspuns la o scrisoare. Transmite că fiica Marcellei a fost suferindă de apendicită și nu poate
scrie – modalitate voalată de transmitere a aflării încă în pușcărie a Annei-Maria (Bebe)
Vermeulen, fiica lui Marcelle cu primul ei soț, Jeannot (1902-1961), recăsătorit și el, dar pentru
a treia oară, cu Lucica Ionescu (1913-2000). Vilă/pensiune cu 2 etaje, la munte.
Francată prin ștampilare: 1,25 lei, Par avion. Ștampila Poștei: BUCURESTI RAIONUL 1 MAI /
27 OCT 52
Destinatar: Monsieur Constantin C. / Sipsom / 32 Rue des Vignes 32 / (XVIe) / (France) Paris.
18 Octobre 1952 Mes très chers
Je viens de recevoir la lettre de Cotitin, du / 30 Septembre, ce qui indique que le courrier est
très / chargée. Je m'empresse de t'envoyer quelques mots / de réponse, me considérant
heureux que toi, Geneviève et / Marcelle vous êtes en bonne santé, aussi que tous les vôtres. De
même chez nous, a part la souffrance des séparations éternelles de ceux que nous avons tant
aimer et de / la si longue distance. Portez vous bien et donner moi de vos / nouvelles.
Embrasse très fort de ma part ta sœur et dis lui // sa fille a été souffrante, sans gravité d'une
appendicite / qui la empêchée de lui écrire, que le tribun lui a estimer / de rester couchée
immobile, pour rester une petite o-/pération. Jeannot et Lucie t'embrasse et lui écrira /
bientôt. Qu'elle ne s'enquête pas. Je lui écrira, en attendant pour / lui donner de ses nouvelles. /
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Mes plus tendres baises pour / Toi, Geneviève et Marcelle / amitiés a tous les amis / de Paris
[???] / [???] a toi / mon cher Co-/titine. /Ton père/ C. M. Sipsom
*
45) carte poștală – (1953) august 10 – Carte poștală de la C.M. Sipsom, str. Vasile Lascăr 18,
București, către Marcelle Sipsom-Moser, din Berna. Face referire la o apropiată completare a
efectivului familiei -adică eliberarea din pușcărie a Annei-Marie (Bebe) Vermeulen. Scrisă în
zilele celui de-Al III-lea Congres Mondial al Tineretului și Al IV-lea Festival Internațional al
Tineretului și Studenților, București, 25 iulie – 16 august 1953.
Cartea poștală redă o imagine din Borsec și este francată cu o marcă imprimată, Stema RPR, în
valoare de 10 bani. Se adaugă două timbre poștale: unul „Planul cincinal” (1951-1955),
emisiunea sept.-dec. 1951, ocru, 4 lei (cat. 1347) cu supratipar roșu „35 BANI”; al doilea
„Consiliul Uniunii Internaționale a Studenților”, albastru, 10 bani, emisiunea 1952 (cat. 1469).
10 Aout (1953)
Ma tres chère Marcelle
Je me hatte de répondre a ta carte du 16 Mai, / … retard, pour te dire, ma constante pen-/sée
vers toi, mes tendresses et mes million vœux / pour ta santé et ton bien. Nous sommes tous
bien / portants, et bientôt, on espère au complet.
Je te tiendrai au courant de tout ce qui con-/cerne notre vie a tous. En ce moment, on est en /
grande fête par l’arrivée au congrès international / de la paix; des milliers de jeunes donnent
du mouvement et de l’entrain a Bucarest qui est / en fête, et très rasée pour recevoir les invités.
Je te souhaite beaucoup de joies et de santé / ma chérie, et attend de tes chères bonnes nou/velles. Mes…. Affections à ton mari. Je te / souhaite tout le bien possible, et attend de tes
chères nou-/velles. Tendres baises bonne santé et a bientôt. Tout … /C.M. Sipsom
*
46) carte poștală – 1954 ianuarie 2. Redă Palatul Poștelor.
Francată cu marcă imprimată: stema RPR, 30 bani. Fiind trimisă par avion mai sunt două
timbre: seria Arta Populară Românească, 1953, 35 bani, violet (cat. 1494) și seria Aviație
Sportivă, 1953, 55 bani, roșu și violet (cat. 1508)
Expediată de C.M. Sipsom, str. Vasile Lascăr Nr. 18, București către Marcela M(oser), din Berna,
Elveția.
Trei ștampile ale Poștei, toate: BUCURESTI 9 / 27 MAR 54 deși a fost pusă la poștă pe 2
ianuarie!
2 Janvier 1954
Ma très chère Marcelle
Merci pour ta carte et pour tes bons vœux.
Je te souhaite, je vous souhaite à tous deux / une bonne et heureuse année; et je me / souhaite
de te revoir bientôt, après une si longue / séparation. Ta gosse est bien et en fonction (?). /
aspirons tous a la paix générale, et a bon / revoir bientôt dans la fraternité des peuples / et des
états. Mes plus tendres baisés. / A bientôt / Ton Père.
(pe margine: indescifrabil…)
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Explicația planșelor / Explanation of the plates
Planșa 1 – Fig. 1a - Constantin Nacu; Fig. 1b - Constantin Nacu, tablou de Constantin Pascali,
1904; Fig. 2 - Constantin Nacu cu soția, Aristia; Fig. 3 - Aristia Dimitriu-Nacu.
Planche 1 – Fig. 1a - Constantin Nacu; Fig. 1b – Constantin Nacu, tableau peint par
Constantin Pascali, 1904; Fig. 2 - Constantin Nacu avec son épouse, Aristia; Fig. 3 – Aristia
Dimitriu-Nacu.
Planșa 2 – Fig. 4a-b - Plachetă bătută în 1907 drept omagiu profesorului Constantin Nacu
(avers și revers); Fig. 4c - Domnișoara Maria Nacu, tablou de N. Grigorescu (circa 1890)
(Muzeul Național de Artă al României); Fig. 4d - Broșă dăruită Elenei Nacu de către Regina
Elisabeta.
Planche 2 – Fig. 4a-b - Plaquette frappée en 1907 en hommage au professeur Constantin
Nacu (avers et revers); Fig. 4c - Mademoisselle Maria Nacu, tableau peint par N.
Grigorescu (circa 1890) (Le Musée National d’Art de Roumanie); Fig. 4d – Broche remise
à Elena Nacu par la Reine Elisabeta.
Planșa 3 – Fig. 5 - Maria Nacu-Sipsom, tablou de Constantin Pascali (1905); Fig. 6 - Elena
Nacu-Sipsom, tablou de Constantin Pascali (1905); Fig. 7 - Mihai Sipsom, fotografie tip
carte poștală trimisă de Marcela lui Cotitin la rugămintea Mariei Nacu-Sipsom; Fig. 8 Maria Nacu-Sipsom, 1920.
Planche 3 – Fig. 5 - Maria Nacu-Sipsom, tableau peint par Constantin Pascali (1905);
Fig. 6 - Elena Nacu-Sipsom, tableau peint par Constantin Pascali (1905); Fig. 7 - Mihai
Sipsom, photo carte postale envoyée par Marcela à Cotitin à la demande de Maria NacuSipsom; Fig. 8 - Maria Nacu-Sipsom, 1920.
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Planșa 4 – Fig. 9a-c - Ion Sipsomo, deces 1885 ianuarie 25 (Dir. Jud. Galați a Arhivelor
Naționale).
Planche 4 – Fig. 9a-c - Ion Sipsomo, decedé le 25 janvier 1885 (La Direction Departamentale
des Archives Nationales de Galați).
Planșa 5 – Fig. 10 - Constantin M. Sipsom, naștere 1875 august 5 (Dir. Jud. Iași a Arhivelor
Naționale); Fig. 11 - Constantin M. Sipsom cu mireasa Elena Nacu, 15 octombrie 1901; Fig.
12 a-b - Constantin și Elena Sipsom cu fiica Marcelle, 1903-1904.
Planche 5 – Fig. 10 - Constantin M. Sipsom, né le 5 août 1875 (La Direction
Departamentale des Archives Nationales de Iași); Fig. 11 - Constantin M. Sipsom avec la
mariée Elena Nacu, 15 octobre 1901; Fig. 12 a-b - Constantin et Elena Sipsom avec leur
fille Marcelle, 1903-1904.
Planșa 6 – Fig. 13 - Constantin Nacu, în picioare, cu Constantin Sipsom, pe scaun, Elena
Nacu-Sipsom, în picioare și copiii Marcelle și Cotitin Sipsom, cca. 1910; Fig. 14 - Constantin
M. Sipsom, la Paris; Fig. 15 - Elena Nacu-Sipsom; Fig. 16 - Constantin Nacu cu fiica sa,
Elena Nacu-Sipsom.
Planche 6 – Fig. 13 - Constantin Nacu, debout, avec Constantin Sipsom, dans le fauteuil,
Elena Nacu-Sipsom, debout, et les enfants Marcelle et Cotitin Sipsom, cca. 1910; Fig. 14 Constantin M. Sipsom, à Paris; Fig. 15 - Elena Nacu-Sipsom; Fig. 16 - Constantin Nacu et
sa fille, Elena Nacu-Sipsom.
Planșa 7 – Fig. 17 - Constantin M. Sipsom, desen (Fresca justiției contemporane române
1935 483); Fig. 18 - Elena Sipsom, certificat de deces, 1949; Fig. 19 - Marcela C. Sipsom,
certificat de naștere, 1903; Fig. 20 - Marcela Sipsom, certificat de botez, 1903.
Planche 7 – Fig. 17 - Constantin M. Sipsom, dessin (Fresca justiției contemporane române
1935 483); Fig. 18 - Elena Sipsom, certificat de décès, 1949; Fig. 19 - Marcela C. Sipsom,
certificat de naissance, 1903; Fig. 20 - Marcela Sipsom, certificat de baptême, 1903.
Planșa 8 – Fig. 21 - Marcelle Sipsom, gimnaziu la Paris, 1917-1922; Fig. 22 - Marcelle Sipsom
înt-un grup de eleve, Franța; Fig. 23a - Certificate de naștere și de căsătorie ale Marcelei
Sipsom-Vermeulen eliberate în 2010; Fig. 23 b - Faire part privind căsătoria lui Marcelle
Sipsom cu Jean Vermeulen, 27 decembre 1928; Fig. 24 - Jeannot și Marcelle Vermeulen, în
ziua nunții 27 decembrie 1928.
Planche 8 – Fig. 21 - Marcelle Sipsom, gymnase à Paris, 1917-1922; Fig. 22 - Marcelle
Sipsom dans un groupe d’étudiantes, France; Fig. 23a - Certificat de naissance et de
mariage de Marcelle Sipsom-Vermeulen delivrés en 2010; Fig. 23b - Faire part concernant
le mariage de Marcelle Sipsom avec Jean Vermeulen, le 27 décembre 1928; Fig. 24 Jeannot et Marcelle Vermeulen dans le jour du mariage, le 27 décembre 1928.
Planșa 9 - Fig. 25 - Jeannot Vermeulen; Fig. 26 - Marcela Sipsom-Vermeulen; Fig. 27 Marcelle Sipsom și Georgel T., Sinaia, 1944; Fig. 28 - Certificat de supraveghetoare al
Marcelei Sipsom la Școala Franceză din București, în perioada 1944-1947; Fig. 29 Certificat emis de Legația Elveției la București prin care se confirmă că Alfred Moser, soțul
Marcellei Sipsom, este de naționalitate elvețiană.
Planche 9 – Fig. 25 - Jeannot Vermeulen; Fig. 26 - Marcelle Sipsom-Vermeulen; Fig. 27 Marcelle Sipsom et Georgel T., Sinaia, 1944; Fig. 28 - Certificat de surveillante de
Marcelle Sipsom à l’Ecole Française de Bucarest, entre 1944-1947; Fig. 29 - Certificat de
la légation suisse à Bucarest confirmant qu’Alfred Moser, époux de Marcelle Sipsom est
de nationalité suisse.
Planșa 10 – Fig. 30 - Extras din Registrul Stării Civile privind căsătoria lui Alfred Moser cu
Marcela Sipsom, 13 mai 1948; Fig. 31 - Marcela și Alfred Moser; Fig. 32 - Marcelle Moser,
Berna, 1965.
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Planche 10 – Fig. 30 - Extrait du Registre de l’Etat Civile concernant le marriage d’Alfred
Moser avec Marcelle Sipsom, le 13 mai 1948; Fig. 31 - Marcelle et Alfred Moser; Fig. 32 Marcelle Moser, Berna, 1965.
Planșa 11 – Fig. 33a-c - Cotitin Sipsom și Geneviève Begouën Demeaux, miri; Fig. 34 Familia Popescu/Paupe: Bebe, Relu, Marcelle, Marina, 1970; Fig. 35 - Soții Paupe și Marcelle
Moser. 1991.
Planche 11 – Fig. 33a-c - Cotitin Sipsom et Geneviève Begouën Demeaux, cibles; Fig. 34 La famille Popescu/Paupe: Bebe, Relu, Marcelle, Marina, 1970; Fig. 35 - Les époux Paupe
et Marcelle Moser.
Planșa 12 – Fig. 36 - Anne-Marie Vermeulen-Paupe (Bebe), Marcelle Moser și Georgel T.,
Berna, 1994; Fig. 37a-b - Mormântul C. Nacu din Cimitirul Bellu, București (2017).
Planche 12 – Fig. 36 - Anne-Marie Vermeulen-Paupe (Bebe), Marcelle Moser și Georgel
T., Berna, 1994; Fig. 37a-b - La tombe de C. Nacu du cimitière Bellu, Bucarest (2017).
Planșa 13 – Fig. 38 - 17 aprilie 1917 (stil nou), Constantin Nacu, din Iași, către fiica Elena ce
se afla cu soțul și cei doi copii în Rusia; Fig. 39 - 26 Aprilie 1918, scrisoare a Elenei
Văcărescu către Constantin M. Sipsom.
Planche 13 – Fig. 38 - Le 17 avril 1917 (nouveau style), Constantin Nacu, de Jassy, à sa
fille Elena, qui était avec son mari et les deux enfants en Russie; Fig. 39 – Le 26 avril 1918,
lettre d’Elena Văcărescu à Constantin M. Sipsom.
Planșa 14 – Fig. 40 - carte poștală - 1920 ianuarie 1/14. Bunica Sipsom către Marcela.
Principesa Ileana; Fig. 41 - carte poștală – 1920 aprilie 2. Bunica Maria Sipsom către
Cotitin. Păstor cu oile; Fig. 42 - carte poștală - ?2 aug 1920(?). Bunica Aristia Nacu către
nepoata Marcela. Rijksmuseum Amsterdam, Franz Hals – Bufonul.
Planche 14 – Fig. 40 – carte postale – 1920 janvier 1/14. Grand-mère Sipsom à Marcela.
La princesse Ileana; Fig. 41 - carte postale - 2 avril 1920. La grand-mère Maria Sipsom à
Cotitin. Berger avec des moutons; Fig. 42 - carte postale - 2 août 1920 (?). Grand-mère
Aristia Nacu à la petite-fille Marcela. Rijksmuseum Amsterdam, Franz Hals - Le bouffon.
Planșa 15 – Fig. 43 - carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu către verii săi Sipsom.
Copii sub umbrelă; Fig. 44 - carte poștală - circa 1920-1922. Ghiță Ionescu către Cotitin.
Pisici cu fructe; Fig. 45 - carte poștală - 1921 ianuarie 14/29. Tante Marie Nacu-Sipsom din
Nisa către Marcelle la Paris. Carnavalul din Nisa; Fig. 46 - carte poștală -1922 ianuarie 31.
Bunica Sipsom către Marcela. Principesa Ileana (?) cu flori; Fig. 47 - carte poștală - 1922
vara. Maria Sipsom către nepoții Sipsom. Mărioara mireasă cu două fete la spate.
Planche 15 – Fig. 43 - carte postale - vers 1920-1922. Ghița Ionescu à ses cousins Sipsom.
Enfants sous le parapluie; Fig. 44 - carte postale - vers 1920-1922. Ghița Ionescu à
Cotitin. Les chats avec des fruits; Fig. 45 - carte postale - 1921 14/29 janvier. Tante Marie
Nacu-Sipsom de Nice à Marcelle à Paris. Carnaval à Nice; Fig. 46 - carte postale -1922 le
31 janvier. La grand-mère Sipsom à Marcela. Princesse Ileana (?) Avec des fleurs; Fig. 47
- carte postale - été 1922. Maria Sipsom aux petits-enfants de Sipsom. Grande mariée
avec deux filles dans le dos.
Planșa 16 – Fig. 48 - carte poștală - 1922 septembrie 12. Elena Nacu-Sipsom către fiul ei,
Constantin Sipsom, la Paris Nuntă regală, Alexandru al Serbiei cu Maria (Mărioara,
Mignon) a României, 8 iunie 1922; Fig. 49 - carte poștală - 1922 noiembrie. Constantin M.
Sipsom către Marcelle. Actrița E. Colombo; Fig. 50 - carte poștală - 1922. Constantin M.
Sipsom către Marcelle. Colecția R. Bellu - femei în costume naționale.
Planche 16 – Fig. 48 - carte postale - 1922 septembre 12. Elena Nacu-Sipsom à son fils,
Constantin Sipsom, à Paris Mariage royal, Alexandre de Serbie avec Maria (Mărioara,
Mignon) de Roumanie, le 8 juin 1922; Fig. 49 - carte postale - novembre 1922. Constantin
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M. Sipsom à Marcelle. L'actrice E. Colombo; Fig. 50 - carte postale - 1922. Constantin M.
Sipsom à Marcelle. Collection R. Bellu - femmes en costumes nationaux.
Planșa 17 – Fig. 51 - carte poștală - Constantin M. Sipsom către Cotitin. Mănăstirea Secu;
Fig. 52 - carte poștală - Bunica Maria Sipsom către nepotul de fiu Cotitin. Oltean cu fructe;
Fig. 53 - carte poștală - 1923 noiembrie 14. Maria Nacu-Sipsom către sora ei Elena NacuSipsom. Nuntă princiară: Paul al Serbiei cu Olga a Greciei, 22 octombrie 1923.
Planche 17 – Fig. 51 - carte postale - Constantin M. Sipsom à Cotitin. Monastère de Secu;
Fig. 52 - carte postale - La grand-mère Maria Sipsom au cotitin du neveu de son fils.
Oltean aux fruits; Fig. 53 - carte postale - 1923 novembre 14. Maria Nacu-Sipsom à sa
soeur Elena Nacu-Sipsom. Mariage de prince: Paul de Serbie avec Olga de Grèce, 22
octobre 1923.
Planșa 18 – Fig. 54 - carte poștală - Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom către
Marcela. Mărioara; Fig. 55 - carte poștală - Probabil primăvara lui 1924. Maria Sipsom
către Marcela. Mărioara; Fig. 56 - carte poștală - 1924 aprilie 16. Maria Sipsom către
Cotitin. Mărioara în picioare, cu rochie lungă, închisă la culoare.
Planche – Fig. 54 - carte postale - Probablement le printemps 1924. Maria Sipsom à
Marcela. Marioara; Fig. 55 - carte postale - Probablement le printemps 1924. Maria
Sipsom à Marcela. Marioara; Fig. 56 - carte postale - 1924 avril 16. Maria Sipsom à
Cotitin. Talons hauts, avec une longue robe, de couleur foncée.
Planșa 19 – Fig. 57 - carte poștală - 1924 mai 5/22. Bunica Maria Sipsom către nepoata de
fiu Marcelle. Urări de La mulți ani. Regina Maria, Julieta 1924; Fig. 58 - carte poștală probabil anul 1924 mai 30. Mătușa Maria Sipsom către Marcela; Fig. 59 - carte poștală 1925 ianuarie 22, București. Maria Sipsom către nepoata de fiu, Marcelle. München,
Murillo – Jocuri de copii.
Planche 19 – Fig. 57 - carte postale - 1924 5/22 mai. La grand-mère Maria Sipsom à son
gendre Marcelle. Salutations de joyeux anniversaire. Regina Maria, Juliette 1924; Fig. 58
- carte postale - probablement 1924 le 30 mai. Tante Maria Sipsom à Marcela; Fig. 59 carte postale - 1925, 22 janvier, Bucarest. Maria Sipsom à la nièce de son fils, Marcelle.
Munich, Murillo - Jeux pour enfants.
Planșa 20 – Fig. 60 - carte poștală - 1925 iunie 14, București. Maria Sipsom către nepoata
de fiu, Marcelle. Actrița italiană din vremea cinematografului mut Pina Menichelli (10 ian.
1890 - 29 aug. 1984); Fig. 61 - carte poștală - Data:? Constantin M. Sipsom către Cotitin.
Caricatură: cădere de pe munte în poalele unei femei; Fig. 62 – carte poștală – nedatată.
Elena Ionescu către Cotitin. „Fetița luntraș” de Adam (pictură).
Planche – Fig. 60 - carte postale - 14 juin 1925, Bucarest. Maria Sipsom à la nièce de son
fils, Marcelle. L'actrice italienne du temps du cinéma muet Pina Menichelli (10 janvier
1890 - 29 août 1984); Fig. 61 - Carte postale - Date :? Constantin M. Sipsom à Cotitin.
Caricature: tomber de la montagne au pied d'une femme; Fig. 62 - carte postale - non
daté. Elena Ionescu à Cotitin. La "petite fille" d'Adam (peinture).
Planșa 21 – Fig. 63 - carte poștală 1952 octombrie 18, București. Constantin M. Sipsom
către Cotitin, la Paris; Fig. 64. - carte poștală - (1953) august 10 - Carte poștală de la C.M.
Sipsom, str. Vasile Lascăr 18, București, către Marcelle Sipsom-Moser, din Berna.
Planche 21 – Fig. 63 - carte postale 1952 18 octobre, Bucarest. Constantin M. Sipsom à
Cotitin, à Paris; Fig. 64. - carte postale - (1953) 10 août - Carte postale de CM. Sipsom, rue
Vasile Lascăr 18, Bucarest, à Marcelle Sipsom-Moser, de Berne.
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TABELUL GENEALOGIC AL FAMILIEI SIPSOM – NACU

    1948 = Alfred MOSER
†1970
									1.				
Dan
Alexandra (Sanda)
Anne Marie (Bebe) VERMEULEN
Michel Maurice Constantin
14 nov.1932 – 19 oct. 2014
2 dec. 1943 – 18 apr. 1944
=Colette ALEXANDR   = L. RÜCK
= Ioan POPESCU (Jean PAUPE)
6 apr. 1929 – 1 oct. 2014
								
								Marina
24 apr.1957 – 14 nov. 1972

														
											
				= Alexandru IONESCU # Maria NACU			
= Elena NACU (Toupet)
          1877-1929 ; =Mircea VINTILESCU        1878 – 25 dec. 1949
							= Ortansa			
														
Alexandra
George (Bebe ; Ghiță) veri Mircea
Marcelle
Constantin (Cotitin)
8/21 mart.1913 – 26 iun.1996      IONESCU-QUINTUS 11/24 iun. 1903 – 9 febr. 2003 6 febr. 1905 – 22 iun. 1985
= LUCESCU
   1950 = Valence RAMSAY
1928 #1935 Jean VERMEULEN = Geneviève BEGOUËN DEMEAUX
+apr.1996
    
24 mart. 1902 – 21 dec 1961
1914 – †11 apr. 2000

		M. SIPSOMOS									NACU
															
														
		Io(a)n				George			Marcu			Eliza Ion
Constantin NACU
1836/37 – 25 ian. /7 febr. 1885 Galați
1844 – 1907
29 iun.1844 – 22 febr.1920
		= Smaranda						= Maria			=
=
= Aristia DIMITRIU
1853 – 1937
1855 – 1927
													
			
													
Elisabeta
Elena		Elena			Mihail				Constantin					
   †196?
5 aug.1875 – 1957/8
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George (Ghiță) ION (IONESCU)
1833 – 1898
			=
														
														
Theodor
Alexandru				Gheorghe		Anetta				Ion IONESCU-QUINTUS
1873 – †1949
n.1874/75 – † ?
= Elena M. SIPSOM
=
= Ion G. RADOVICI
= Marioara VOICULESCU
1868-1908
1885-1976
										= Constantin STERE		= Maria NAUMESCU
      1865-1936
																	
										 1		 2		 1
2		 2
Alexandra
Ghiță
Jenny
Sylvia
Ion
Paul
Mircea            Nelu
1913-1996
1901-1988
   †1997
            1917-2017    1918-2014
= LUCESCU
=Valence RAMSAY
= arh. Duiliu MARCU = Alexandru
= arh. Suzana
†1996
1885-1966
SEULESCU
Andrei PALEOLOGU
   1918 - ?
									
									
Dan
Sanda = RÜCK
Gina
Răzvan
						ÎNRUDIREA SIPSOM – IONESCU – RADOVICI

						ÎNRUDIREA NACU – SIPSOM – DIMITRIU

NACU								R. DIMITRIU
														
															
Eliza Ion
Constantin NACU = Arista DIMITRIU Epaminonda		
Zoe		
Anton		
Anastasia
=
=
29 iun.1844
1855
†22 febr.1920
†1927
= Ecaterina
= ECONOMU
= PALĂ
(fiica lui Iancu CIUFLEA)
									
?
Maria
Elena
Dan Amadeo LĂZĂRESCU
1877-1929
1878 - †25 dec.1949
		= Mihai SIPSOM			= Constantin SIPSOM
1875 – 1960
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Cercetări numismatice, XXV, Bucureşti, 2019, p. 319-324

DOUĂ MONEDE DE AUR
DINTR-O COLECȚIE PRIVATĂ CRAIOVEANĂ
Radu Gabriel Dumitrescu
Abstract
On 26th of September 2018, a collector came with several coins for
identification and evaluation, at the Museum of Oltenia Craiova. From those, two
gold coins caught our attention in particular: a franc à pied from Charles V of
Valois (1364-1380) and a Venetian zechino issued in the name of Carlo Ruzzini
(1732-1735). According to the collector, these coins came from his mother, without
knowing their origin and how they ended in the family collection.
The two gold coins are somewhat rare for Moldavia and Wallachia. From
our knowledge, no other such pieces have been reported so far, in the numismatic
literature, both in hoards and as isolated discoveries.
By bringing to the attention of specialists and collectors of these pieces we
want to complete the repertoire of French and Venetian coins existing in public and
private collections in Romania.
Key words: Coins, gold, private collection, France, Venice, Charles V of Valois
(1364-1380), Carlo Ruzzini (1732-1735).

În data de 26 septembrie 2018 la Muzeul Olteniei Craiova s-a prezentat un
colecționar craiovean cu mai multe monede pentru identificare și evaluare. Dintre
piesele prezentate, două monede de aur ne-au atras atenția în mod special. Este vorba
de un franc à pied emis de Carol al V-lea de Valois (1364-1380) și de un zechino
venețian în numele dogelui Carlo Ruzzini (1732-1735). Din discuțiile purtate, aceste
monede provin de la mama sa, fără a se cunoaște mai departe originea lor și cum au
ajuns ele în colecția familiei.
Referitor la cele două monede de aur, acestea sunt piese foarte rare pentru spațiul
Țărilor Române. Din cunoștințele noastre, în literatura de specialitate nu sunt semnalate,
până în prezent, alte astfel de emisiuni, nici în tezaure și nici în descoperiri izolate.
Studiul documentelor interne și externe din secolele XIV-XVIII, ca și al
descoperirilor monetare ne permit să reconstituim, în linii mari, nu numai rolul jucat
de aurul monetizat în viața economică, socială și politică a Țărilor Române, dar și
mozaicul de emisiuni străine de aur folosite cu precădere de români în perioada
medievală. Sursele indică o utilizare predilectă a monedei de aur ca mijloc de plată
pentru achiziția unor bunuri importante, în primul rând a pământului, ca mijloc de
plată esențial în domeniul politic, în primul rând pentru achitarea tributurilor datorate
Imperiului Otoman, ca instrument al politicii interne și al propagandei domnești, fiind
rezervat donațiilor și milosteniilor princiare, dar și acumulării în visteria statală sau
personală a voievozilor.
Deși documentele de epocă din Țara Românească și Moldova, din secolele XIVXV, vorbesc destul de frecvent despre folosirea monedelor de aur, până în prezent,
descoperirile colective de monede de aur sau cele mixte, reunind piese de aur și argint,
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din această perioadă, în regiunile de la sud și est de Carpați sunt surprinzător de rare.
Nici în Transilvania sau Banat numărul tezaurelor de monede de aur din secolele XIVXV, care sunt accesibile până în prezent comunității științifice, nu este prea mare.
După părerea cercetătorului E. Oberländer-Târnoveanu, această raritate a
descoperirilor de monede de aur din secolele XIV-XV nu se explică prin faptul că epoca
ar fi fost stabilă din punct de vedere politico-militar, deci că nu ar fi existat factori care
să favorizeze tezaurizarea, ascunderea sau pierderea monedelor. Dimpotrivă, căci avem
destul de multe tezaure cu monede de argint sau billon din această perioadă. Explicația
situației rezidă în două fenomene sociale și economice care au caracterizat circulația
numerarului de aur în societatea medievală a epocii. Pe de-o parte, aurul era destul de
rar, deci puțin accesibil la nivelul societății. Pe de altă parte, cea mai mare parte a
monedelor de aur era concentrată în mâinile domnitorilor și marii boierimi, care
reprezentau interlocutorii favoriți ai negustorilor străini și principalii beneficiari ai
avantajelor comerțului internațional. Disponibilitățile financiare ale acestora au fost cel
mai adesea investite în bunuri de prestigiu, stofe și bijuterii, în achiziționarea de
pământuri, sau în realizarea de construcții ecleziastice. Pe această cale, cea mai mare
parte a acestor sume au părăsit Țările Române, sau a fost convertită în bijuterii, care au
fost periodic reciclate, pe măsură ce moda se schimba, sau în construcții monumentale
și mobilier ecleziastic, deci nu au lăsat urme monetare. Tot fără urme monetare au
dispărut și sumele cheltuite pentru scopuri politice, cu prilejul luptelor interne sau
externe, sau pentru plata tributurilor (Oberländer-Târnoveanu et alii 2001 13-14).
În cursul secolelor XIV-XVIII monedele de aur venețiene și maghiare,
reprezentau componentele „tradiționale” ale numerarului de aur utilizat pe teritoriile
românești (Oberländer-Târnoveanu et alii 2001 17). Acestor emisiuni li se vor adăuga o
serie de monede de aur care vor juca un rol major sau periferic, în circulația monetară,
în funcție de contextul politic și economic al momentului.
Un astfel de exemplu îl reprezintă monedele franceze, care constituie prezențe
rar întâlnite în descoperirile monetare din spațiul românesc (Murgescu 1996 134-135;
Custurea, Talmațchi 2011 380-381; Dumitrescu 2013 238; Butnariu et alii 2014 146;
Toma 2016 412; Toma et alii 2018 372), emisiunile din aur fiind cu adevărat rarisime.
Moneda pe care o prezentăm în studiul de față (cat. nr. 1, fig. 1) se alătură altor
opt écu à la couronne, din tezaurul de la Dudașul Schelei, jud. Mehedinți (Stîngă 2002
94), cunoscuți în literatura de specialitate, cu mențiunea că aceasta este un franc à
pied, emis în numele lui Carol al V-lea de Valois, fiind practic cea mai timpurie monedă
franceză de aur cunoscută până acum în Țările Române. Totodată, această piesă
reprezintă primul franc à pied semnalat până în prezent într-o colecție din România.
Numele oficial al acestei monede era Denier aux fleurs de lis d'or, acest nominal
fiind introdus, de către Carol al V-lea, prin ordonanța regală din aprilie 1365. Avea un
titlu de 999 ‰, o greutate standard de 3.824 g și era emis în atelierele din Limoges,
Poitiers și La Rochelle.
Piesa din colecția craioveană nu prezintă la sfârșitul legendei nici o marcă de
atelier, situație oarecum frecventă în epocă, deoarece se cunosc puține exemplare
marcate (Blanchet, Dieudonné 1916 267-268).
Prin prisma rarității sale și a faptului că nu se cunosc decât cele opt monede din
tezaurul de la Dudașul Schelei, cu titlu de ipoteză, fără a avea vreo certitudine, putem
avansa ideea că este posibil ca și moneda avută în discuție să provină din aceeași
descoperire, cunoscut fiind că tezaurul severinean a fost recuperat parțial și în mai
multe etape (Ciobotea et alii 1985 65; Stîngă 2002 61-63).
Conform opiniei cercetătorului I. Stîngă, prezența monedelor franceze de aur în
tezaurul de la Dudașul Schelei, poate fi pusă pe seama cavalerilor apuseni (burgunzi și
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francezi), participanți la bătălia de la Nicopole (1396), care ar fi făcut o serie de plăți
necesare campaniei militare (Stîngă 2002 94-95).
Zechino (ducatul) venețian, datorită calității deosebite a aurului, a avut o largă
circulație în lumea medievală. A fost creat conform hotărârii din 31 octombrie 1284, iar
forma sa s-a menținut mai multe secole, el reprezentând 1/67 dintr-o marcă venețiană de
238.73 g și avea greutatea teoretică de 3.559 g (Rădulescu, Turturică 1984 77). Cuvântul
zechino derivă de la zecca („monetărie”) și poate fi pus în legătură cu termenul arab
siccah („batere de monedă”). De la început monedele purtau pe avers imaginea Sf. Marcu
ce înmâna o flamură dogelui îngenungheat, iar pe revers Hristos cu nimb, în mandorla,
binecuvântând cu mâna dreaptă și ținând Evanghelia în mâna stângă. Ducații venețieni
au servit drept model pentru emisiunile de aur ungurești, otomane și ale unor state
germane (Butnariu et alii 1994 98-99).
Existența monedei venețiene în spațiul carpato-danubiano-pontic, care este
foarte des menționată în documentele medievale, nu se regăsește cu aceeași frecvență
în realitate pe teren. Bibliografia descoperirilor este destul de restrânsă și există doar
un studiu de sinteză al cercetătorului O. Iliescu, din anii '70 ai secolului trecut, privind
prezența monedei venețiene în Țările Române în perioada 1202-1500 (Iliescu 1977 355361). De atunci, nu au mai fost publicate lucrări consistente, cu excepția celor care
menționează descoperirea nominalurilor venețiene în tezaure sau colecții muzeale
(Iliescu 1957 464-465, 466; Păunescu 1983 163-164; Oberländer-Târnoveanu et alii
2001 68, 77, 87, 102-103; Custurea 2010 113-120; Butnariu et alii 2014 64, 85, 131;
Butnariu et alii 2016 102, 105; Toma 2016 363).
Monedele de aur venețiene sunt foarte rare în descoperiri izolate, găsindu-se
mai mult în tezaure (Custurea 2010 113), cum sunt cele de la Dudașul Schelei, jud.
Mehedinți (Rădulescu, Turturică 1984 71-72; Ciobotea et alii 1985 65-66; Stîngă 2002
64-71), în Oltenia, Ghimpaţi, jud. Giurgiu (Velter 1982 133-134), în Muntenia sau VaduKaraharman (Custurea, Talmațchi 2011 375) și Eforie Sud, jud. Constanţa (Custurea,
Talmațchi 2011 197), în Dobrogea.
În Crișana și Banat sunt cunoscute doar două tezaure care conțin și monedă
venețiană de aur, cele de la Oradea II, jud. Bihor (Știrbu 1978 91; Stancu, Maxim 2002
253; Toma 2016 355) și Denta, jud. Timiș (Toma 2016 423).
O prezență mai consistentă a monedei venețiene de aur o constatăm, în schimb,
în Moldova prin descoperirile de la Hodora, jud. Iași (Iliescu 1957 464-465), Tanacu,
jud. Vaslui (Butnariu et alii 2016 102, 105), Ștefan cel Mare, jud. Bacău (Butnariu et alii
2016 116-120), Bălțata, raionul Criuleni (Butnariu et alii 1994 37-38), Cupcui, raionul
Leova (Butnariu et alii 1994 43; Butnariu et alii 2014 64, 85) și Peresecina, raionul
Orhei (Butnariu et alii 2014 131).
Cea de-a doua monedă din colecția craioveană, cea emisă în numele dogelui
Carlo Ruzzini (cat. nr. 2, fig. 2), nu figurează în nici una din descoperirile de monedă
venețiană amintite anterior, fiind pentru prima dată semnalată în rândurile de față.
O posibilă explicație a rarității celor două monede în colecțiile publice și private
românești, deși ele sunt listate în cataloagele de referință, ar putea fi pusă pe seama
legislației represive în domeniul metalelor prețioase, adoptate de regimul comunist, și
al confiscărilor pe care miliția comunistă le făcea în anii '50-'80 ai secolului trecut
(Oberländer-Târnoveanu et alii 2001 19; Custurea 2010 113-114).
Prin aducerea în atenția specialiștilor și a colecționarilor, a celor două piese, am
dorit să completăm repertoriul de monede franceze și venețiene existente în colecțiile
publice și private din România și totodată să subliniem importanța studierii diverselor
colecții particulare, care sunt destul de puțin cunoscute și valorificate științific.
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CATALOG
REGATUL FRANȚEI
CAROL AL V-LEA DE VALOIS (1364-1380)
1. Franc à pied, 1365.
Av. KAROLVS : DI · GR: FRANCORV : REX. Carol în picioare, în pragul unui
portal gotic împodobit cu flori de crin, ținând spada în mâna dreaptă și sceptrul în
stânga. De-o parte și de alta câte șapte flori de crin.
Rv. + XPC : VINCIT · XPC * REGNAT * XPC * IMPERAT. În câmp, cruce cu
brațe egale, fleuronate, între brațele căreia se disting două flori de crin și două coroane
dispuse alternativ. Totul este cuprins într-un polilob înconjurat de opt flori de crin.
AV; ; 3.69 g; 28.4 x 28.2 mm.
Duplessy 2004 / 360; Friedberg et alii 2017 / 284.
VENEȚIA
CARLO RUZZINI (1732-1735)
2. Zechino, 1732-1735.
Av. S · M · VENET – DVX CAROL * RVZINI . Sf. Marcu în picioare, spre dreapta,
binecuvântând dogele îngenuncheat, care ține cu mâna stângă hasta cu cruce.
Rv. S[I]T · T · XPE · DAT · Q · TV – [RE]GIS · ISTE · DVCA. Iisus Hristos în
mandorla, înconjurat de 16 stele; cu mâna dreaptă binecuvântează, iar în mâna stângă
ține Evanghelia.
AV; ; 3.35 g; 22 x 21 mm.
CNI VIII / 426, nr. 33; WCoins 2013 / KM # 538.
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MONEDE ANTICE DIN COLECȚIA BIBLIOTECII SFÂNTULUI SINOD
(SECOLELE II Î. HR. – IV D. HR.)
Ionuț Badea
Abstract
This article contains a description of 29 ancient coins from a bigger and
various coin collection belonging to the Library of the Holy Synod in Bucharest,
Romania. The whole collection was acquired in the year 1963 and it was never
analysed or published. The group of ancient coins is ordered by issue year and
covers the period from 2nd century BC to 4th century AD. The oldest piece is a
Thracian type tetradrachm and the newest one is a bronze coin from Constantius
II. Almost all coins are in good shape. Therefore, this brief look is addressed to
anyone interested in ancient coins as a starting point for further analyses.
Key words: coin collection, silver coin, tetradrachm, roman republican, denarius.

La începutul veacului al XX-lea se înfiripa ideea organizării unui muzeu al
Bisericii Ortodoxe Române, o inițiativă care avea să se concretizeze abia în timpul
patriarhului Iustinian Marina1. Restaurarea și renovarea fostului palat sinodal de la
mănăstirea Antim din București, între anii 1959-1963 (Chițulescu 2012 232-233), avea
să ofere prilejul potrivit pentru realizarea acestei inițiative. Astfel, din îndemnul
patriarhului menționat anterior, fondul muzeal existent a fost îmbogățit prin
achiziționarea mai multor obiecte de artă: monede, cărți, manuscrise și alte piese rare
(Chițulescu 2012 234).
În anul 1963, la dispoziția directă a patriarhului Iustinian, preotul Nicolae
Șerbănescu2 a achiziționat de la o persoană particulară 136 monede, păstrate astăzi în
colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod. Colecția de monede cuprinde piese diverse3, ea
având un caracter neomogen, cel mai probabil colecționarul inițial fiind o persoană mai
degrabă pasionată decât un profund cunoscător în ceea ce privește domeniul
numismaticii.
Printre monedele achiziționate pentru colecția muzeului un număr de 29 monede sunt
antice: o piesă emisă de formațiunile politice nord-dunărene, opt denari republicani, 19
monede imperiale romane și o imitație celtică de tip Filip al II-lea. Monedele sunt păstrate în
plicuri de carton, într-un clasor, având inscripționate pe plic numărul de inventar, greutatea, iar


Universitatea din București, București.
E-mail: ionutbd@gmail.com.
1 Iustinian Marina, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1948 – 1977, a fost un om energic,
care a salvat Bsierica Ortodoxă Română de la disoluție, într-o perioadă în care proaspătul regim
bolșevic căuta prin orice mijloace să se impună în România. Sub îndrumarea lui, a fost recunoscut
oficial Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR, a fost reorganizat învățământul teologic, au
fost restaurate zeci de biserici monumente istorice și au fost amenajate peste o sută de muzee și colecții
de obiecte bisericești (EOR 2010 384).
2 Nicolae Șerbănescu, preot și profesor de teologie (1914 – 1999), a publicat numeroase studii de Istoria
Bisericii Române, abordând teme foarte variate, majoritatea întemeiate pe material arhivistic inedit
(EOR 2010 622-623).
3 Piesele componente acoperă perioada dintre secolele II-I î. Hr. până în secolul al XX-lea, având
diverse nominaluri și diverși emitenți.
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unele dintre ele, informații succinte privind identificarea lor (ex. Constantin, monedă romană
etc.), fără alte precizări sau trimiteri.
Catalogarea acestor monede a fost făcută de autorul prezentului articol în urma
analizei vizuale a fiecărei piese în parte, fără a se interveni în vreun fel asupra lor. Au
fost stabilite astfel, în afara gramajului și dimensiunile și axul fiecărei monede în parte,
precum și referința din cataloagele de specialitate
CATALOG
1. Tetradrahmă de tipul Aiud-Cugir
Av. Cap stilizat spre dreapta, nas ascuțit terminat cu o globulă, ochi rotund cu o globulă
în interior spre stânga, gura sub forma a două linii paralele, sub bărbie două
semicercuri. Gâtul este reprezentat prin două linii adânci, iar în zona urechii sunt
figurate două forme romboidale. Deasupra frunții este o rozetă formată dintr-o globulă
centrală, înconjurată de opt globule mici. Părul este reprezentat printr-un șir de linii
ascuțite spre marginea din stânga a portretului. Două șiruri paralele de câte zece,
respectiv unsprezece globule sugerează o diademă terminată în partea de sus printr-un
ornament compus din două linii în unghi ascuțit, un șir de 19 liniuțe paralele care
urmează unghiul ascuțit, perpendiculare pe liniile acestuia și un șir de globule care
urmează același contur, descriind o curbă (se observă opt globule). Cerc liniar vizibil
parțial în partea dreaptă.
Rv. Călăreț stilizat. Calul la trap, spre dreapta, prezintă un piept bombat, cap stilizat,
reprezentat printr-o linie curbă și una dreaptă (cioc de pelican - C. Preda), despărțit de
gât în zona ochiului. Coama este reprezentată printr-un șir de nouă globule, dublat de
un alt șir de patru globule spre călăreț. Picioarele calului sunt reprezentate prin linii
frânte, iar copitele prin triunghiuri, mai puțin cea din stânga față, reprezentată prin
două globule. Sub cal apar două obiecte care seamănă, cel de jos cu o suliță, iar cel de
deasupra cu un vârf de suliță/săgeată. Personajul călare este reprezentat printr-un corp
triunghiular (triunghi cu vârful în jos), capul în formă rotundă, ușor turtită, cu două
globule în mijloc. Din cap pleacă cinci raze. În spatele personajului, o serie de cinci
globule, dublate de un alt șir de cinci globule aplatizate. Spre marginea din dreapta se
observă o linie ușor adâncită deformare mecanică rezultată din circulația piesei.
Evidenta dublare a globulelor (ochi, spate, coamă), a cozii calului și a picioarelor din
spate ale acestuia indică o dublă batere a reversului.
Nr. inv. 1953/6246. Pl. 1, 1
AR, , 13.6 g, 32 mm.
Concav-convexă; stare de conservare bună, fisuri superficiale pe suprafața flanului,
prezente în principal pe avers.
Preda 1973 295-299, 544 (secolele II-I î. Hr.); Popa 2012 7-36; Popa 2017 52-58.
2. Denar republican, Lucius Antestius Gragulus
Av. Capul Romei din profil, spre dreapta, coif cu creastă și aripi, în spate (GRAG)
retrovers, în față X, totul în cerc perlat.
Rv. Jupiter în cvadrigă, spre dreapta, sceptru și hățuri în mâna stânga, fulger în mâna
dreaptă. Sub cai inscripția L·, în exergă R. Totul în cerc liniar.
Nr. inv. 1952/6246. Pl. 1, 2.
AR, , 4.7 g, 18 mm.
Stare de conservare foarte bună.
RRC I / 269 (nr. 238/1, Roma, 136 î. Hr.).
3. Denar republican, M. Cipius
Av. Capul Romei din profil, spre dreapta, coif cu creastă și aripi, în spate un X, în față
inscripția ·C··F (fragmentară), totul în cerc perlat.
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Rv. Personificarea Victoriei în biga spre dreapta, cu ramură de palmier în mână, o
cârmă de corabie sub cai, (R) în exergă.
Nr. inv. 1927/6246. Pl. 1, 3
AR, , 3.8 g, 17 mm.
Stare de conservare satisfăcătoare.
RRC I / 303 (nr. 289/1, Roma, 115-114 î. Hr.).
4. Denar republican, P. Servilius M F Rullus
Av. Bust al Minervei spre stânga, cu coif corintic, în spate inscripția: RVLLI. Totul în
cerc perlat
Rv. Personificarea Victoriei în biga spre dreapta, ține frâiele cu dreapta, iar în stânga are
o ramură de palmier, sub cai litera P, în exergă ()4 RVILI·M·F. Totul în cerc perlat.
Nr. inv. 1928/6246. Pl. 1, 4
AR, , 4.8 g, 19 mm.
Stare de conservare bună, cu urme de circulație. Pe avers se observă câteva incizii.
Reversul este descentrat.
RRC 1991 I 329 (nr. 328/1, Roma, 100 î. Hr.).
5. Denar republican, L. Rubrius Dossenus
Av. Cap al zeiței Iunona spre dreapta, văl și diademă, sceptru peste umărul stâng, DOS
stânga, totul în cerc perlat.
Rv. Cvadriga triumfală spre dreapta (panou lateral decorat cu vulturul roma așezat pe fulger),
deasupra personificarea Victoriei în zbor și cunună de lauri în mână. În exergă L·RVBRI.
Nr. inv. 1956/6246. Pl. 1, 5
AR, , 4.9 g, 17 mm.
Stare bună de conservare, relativ uzată ca urmare a circulației intense, reliefurile înalte
fiind tocite. Flanul mai mic decât matrița a împiedicat imprimarea completă a inscripțiilor
de pe avers și revers. De asemenea, se observă pe avers un semn de control pe obrazul
personajului.
RRC I 362 (nr. 348/2, Roma, 87 î. Hr.).
6. Denar republican, C. Licinius L. F Macer
Av. Bustul lui Apollo Vejovis din profil, spre stânga, și mănunchi de fulgere în mâna
dreaptă ridicată în dreptul umărului.
Rv. Minerva în cvadrigă spre dreapta, ține frâiele cailor și scutul în mâna dreaptă, iar în
mâna stângă ține o suliță ridicată la nivelul umărului. În exergă inscripția C·LICI(NIVS·L·F
MACER). Margine perlată vizibilă spre stânga.
Nr. inv. 1978/6246. Pl. 1, 6
AR, , 3.8 g, 21 mm.
Stare de conservare relativ bună, moneda este aproape ștearsă din cauza circulației
intense. Sunt vizibile multiple zgârieturi fine pe ambele fețe.
RRC I 370 (nr. 354/1, Roma, 84 î. Hr.).
7. Denar republican, C. Vibius C.f. C.n. Pansa Caetronianus
Av. Cap al lui Liber (Bachus) spre dreapta, cunună de iederă, PA(NSA) în spate, totul în
cerc perlat
Rv. Ceres spre dreapta, torțe în mâini, plug în față, C·VIBIVS·CF·C·N retrovers, totul în
cerc perlat.
Nr. inv. 1965/6246. Pl. 1, 7.
Acest semn reprezintă o marcă pentru expresia ex argento publico, semn al suveranității
poporului roman (RRC II 605).
4
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AR, , 3.8 g, 19 mm.
Stare bună de conservare, cu reliefurile înalte tocite. Flanul este neregulat, crăpat pe
margini în timpul baterii. Se observă o centrare deficitară a piesei, pe avers fiind
vizibilă doar partea superioară a primelor trei litere din inscripție PA(NSA). Semn de
control vizibil chiar pe fața personajului (în formă de T?), care, aplicat cu putere, a dus
la deformarea flanului. De asemenea, pe margine se observă o tăietură de control (între
cele două torțe ale lui Ceres de pe revers). Zgârieturi fine prezente.
RRC I 464-465 (nr. 449/2, Roma, 48 î. Hr.).
8. Denar republican, T. Carisius
Av. Cap al Romei spre dreapta cu coif, ROMA în spate, margine perlată.
Rv. Corn al abundenței (cornucopiae) peste glob, în stânga un sceptru și în dreapta o
cârmă de corabie. Dedesubt inscripția T·CARIS. Totul în cunună de lauri.
Nr. inv. 1959/6246. Pl. 1, 8
AR, , 3.9 g, 17 mm.
Stare bună de conservare, reliefuri înalte tocite. Uzură mai accentuată pe revers. Tăietură
de control pe margine, sub capul Romei, pe avers.
RRC I 475 (nr. 464/3c, Roma, 46 î. Hr.).
9. Denar republican, Marcus Antonius
Av. ANT (AVG) - IIIVIR·R·P·C, galeră romană avansând spre dreapta, sceptru pe prova
corabieitotul în cerc perlat.
Rv. LEG XV, acvila roman între două steaguri legionare.
Nr. inv. 1955/6246. Pl. 1, 9
AR, , 3 g, 16 mm.
Stare bună de conservare. Flan neregulat. Pe avers sunt vizibile trei semne de control,
iar unul pe revers. Marginile monedei prezintă urmele unei posibile prinderi într-un
dispozitiv de fixare/susținere. Multiple zgârieturi pe ambele fețe.
RRC I 540 (nr. 544/30, monetărie mobilă (Actium ?), 32-31 î. Hr.).
10. Denar imperial, Octavian Augustus
Av. Inscripție retrogradă: AVGVSTVS (CAESAR), împăratul cu capul descoperit spre
dreapta, totul în cerc perlat.
Rv. SIGNIS RECEPTIS S P Q R CL·V, sceptru cu acvilă și steag legionar încadrând un
scut rotund votiv (clipeus votivus). totul în cerc linear
Nr. inv. 2006/6246. Pl. 1, 10
AR, , 3.9 g, 17-18 mm.
Stare foarte bună de conservare. Flanul neregulat și mai mic al piesei a reținut doar prima
parte a inscripției de pe matrița monetară, respectiv AVGVSTVS și marginea perlată
aferentă. Din partea a doua a inscripției (CAESAR) se păstrează doar partea superioară a
literelor C, A și E. Ușor uzată pe avers. Pe revers se observă uzura inscripției CL·V de pe
scutul rotund din mijloc (relieful cel mai ridicat). De asemenea, forma neregulată a flanului
a afectat ultimele litere ale cuvântului RECEPTIS, precum și marginea, linie continuă, din
care s-a păstrat doar o parte în planul superior dreapta.
Seaby 1989 146 (nr. 265, Roma, 20 î. Hr.5)
11. Sestertius, Antoninus Pius
Av. ANTONINVS-AVG PIVS PP TR P, capul împăratului laureat spre dreapta
Seria de monede din care face parte și această monedă a fost emisă cu ocazia returnării
steagurilor pe care parții le-au capturat de la Crassus în 53 î. Hr., L. Decidius Saxa în 40 î. Hr. și
de la Marcus Antonius în 36 î. Hr.
5
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Rv. HONORI AVG COS IIII S C, Honos în picioare, spre stânga. În mâna dreaptă ține o
ramură, iar în mâna stângă cornucopiae.
Nr. inv. 2007/6246. Pl. 1, 11
AE, , 27 g, 30 mm.
Stare de conservare relativ bună. Portretul păstrează câteva detalii, inscripția este vizibilă, deși
finalul se distinge mai greu (primul P este clar vizibil, apoi PTRP se înțelege). Reversul. este
mai uzat decât aversul. Personajul păstrează câteva detalii din care ne putem da seama că
poartă toga, fiind vizibile câteva falduri. Mâna dreaptă este ușor îndoită și ridicată, iar mâna
stângă ține un corn al abundenței (cornucopiae). Inscripția este slab vizibilă (O, I, A), dar se
poate înțelege clar a doua parte COS IIII. De asemenea, este vizibilă marca SC. Pe revers,
piciorul stâng al personajului este însemnat cu X (graffitti). Urme de pilire pe margine.
RIC III 772 (Roma, 145-161 d. Hr.).
12. Denar imperial (serratus), Antoninus Pius
Av. ANTONINVS AVG – PIVS P P TR P XXII, capul împăratului spre dreapta, cunună
de lauri prinsă cu o fundă la spate. cerc perlat exterior.
Rv. VOTA SVSCE-PTA DEC III, COS IIII în exergă, Antoninus Pius în toga de pontifex
maximus sacrificând deasupra unui altar/trepied. Totul în cerc perlat.
Nr. inv. 2008/6246. Pl. 1, 12
AR, , 3 g, 18 mm.
Stare de conservare bună.
RIC III 294b (Roma, 158-159 d. Hr.).
13. Denar imperial, Septimius Severus
Av. L SEPT SEV PERT (AVG IMP V), capul împăratului spre dreapta, cunună de lauri
legată la spate cu o panglică.
Rv. ARAB ADIA(B COS II) P P, personificarea Victoriei în mers spre stânga, cunună de
lauri în mâna dreaptă și trofeu în cea stângă.
Nr. inv. 1977/62464. Pl. 1, 13
AR, 16 mm, 4.1 g, .
Stare de conservare relativ bună. Reliefuri înalte tocite. Inscripții parțial vizibile din
cauza flanului mic. Puncte de produși de coroziune pe ambele fețe.
RIC IV 63 A, 64 (Roma, 195-196 d. Hr.).
14. Denar imperial, Geta
Av. P SEPT GETA – CAES (PONT), bust al împăratului spre dreapta, paludamentum
și cuirasă, capul descoperit, fără alte însemne.
Rv. NOBI-LITAS, Nobilitas în picioare, spre dreapta, sceptru lung în dreapta și
paladium în stânga.
Nr. inv. 1969/6246. Pl. 1, 14
AR, 18 mm, 3 g, .
Stare de conservare relativ bună.
RIC IV 13a (200-202 d. Hr.).
15. Denar imperial, Elagabalus
Av. IMP ANTONINVS PIVS AVG, bust al împăratului cu platoșă și paludamentum, cap
spre dreapta, cunună de lauri prinsă la spate cu o fundă.
Rv. VICTORIA AVG, personificarea Victoriei în zbor cu o cunună de lauri desfăcută în
mâini. Stânga și dreapta jos două scuturi votive rotunde.
Nr. inv. 1958/6246. Pl. 2, 15
AR, 18 mm, 3.8 g, .
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Stare de conservare bună. Flan neregulat. Puncte de produși de coroziune.
RIC IV 161 (Roma, 218 – 222 d. Hr.).
16. Denar imperial, Elagabalus
Av. IMP ANTONINVS AVG, bust al împăratului spre dreapta, cu paludamentum și
cunună de lauri pe cap, prinsă la spate cu o panglică.
Rv. P M TR P - II - COS II P P, personificarea Romei, pe scaun cu spătar înalt, spre
stânga, ține în mâna dreaptă o Victorie, iar în stânga ține o suliță lungă. Scut oval cu
margine perlată sprijinit de picioarele scaunului.
Nr. inv. 1961/6246. Pl. 2, 16
AR, 18 mm, 3.9 g, ax .
Stare de conservare bună. Vizibil defect al marginii flanului. Câteva tăieturi intenționate
(de control ?) pe ambele fețe.
RIC IV 16 (Roma, 219 d. Hr.).
17. Denar imperial, Iulia Mamaea
Av. IVLIA MA-MAEA AVG, bustul împărătesei spre dreapta, cu diademă pe cap.
Rv. VE-S-TA, Vesta în picioare, spre stânga, cu paladium în mâna dreaptă și sceptru în
mâna stângă.
Nr. inv. 2012/6246. Pl. 2, 17
AR, 18 mm, 2.9 g, .
Stare de conservare relativ bună. Urme de argintare vizibile pe avers și pe revers. Urme
de curățare mecanică. Inscripție vizibilă parțial pe avers.
RIC IV 360 (222-235 d. Hr. ?).
18. Denar imperial, Maximin I
Av. IMP MAXIMINVS PIVS AVG, bust al împăratului spre dreapta, cu platoșă și
pelerină, cunună de lauri pe cap, încheiată la spate cu o panglică. totul în cerc perlat.
Rv. FIDES M-I-LITVM, Fides în picioare, cu capul spre stânga, cu câte un steag legionar
în fiecare mână. totul în cerc perlat.
Nr. inv. 1957/6246. Pl. 2, 18
AR, 19 mm, 4.5 g, .
Stare bună de conservare. Puncte de produși de coroziune pe avers și revers.
RIC IV 7A, (Roma, 235-236 d. Hr.).
19. Antoninian, Gordian III
Av. IMP CAES GORDIANVS PIVS AVG, bust al împăratului spre dreapta, platoșă și
pelerină, corona radiata pe cap, încheiată la spate cu o panglică. Margine perlată.
Rv. P M TR P – II COS P P, împăratul în picioare, spre stânga, îmbrăcat în togă de
pontifex maximus, cu capul acoperit, aduce sacrificii dintr-o patera deasupra unui
altar. În mâna stângă ține o baghetă. Margine perlată.
Nr. inv. 1954/6246. Pl. 2, 19
AR, 21 mm, 4.3 g, .
Stare bună de conservare. Suprafețe poroase.
RIC IV 54 (Roma, 240 d. Hr.).
20. Sestertius, Philip I
Av. IMP M IVL PHILIPPVS AVG, bustul împăratului laureat spre dreapta, platoșă și pelerină.
Rv. P M TRP III COS II P P, Felicitas în picioare spre stânga, ține un caduceu lung în mâna
dreaptă și cornucopiae în mâna stângă. S C în câmp.
Nr. inv. 2012/61246. Pl. 2, 20
AE, 28 mm, 18 g, .
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Stare de conservare relativ bună. Urme de curățare, multiple zgârieturi.
RIC IV 149 (Roma, 246 d. Hr.).
21. Folles, Constantin I ?
Av. Bustul împăratului spre dreapta, încadrat de inscripție.
Rv. Doi soldați cu sulițe și coifuri încadrează două steaguri legionare. Inscripție pe margine.
Nr. inv. 1980/6246. Pl. 2, 21
AE, 17 mm, .
Stare proastă de conservare. Puternic corodată. Aproape ilizibilă. Cel mai probabil tipul
Gloria exercitus.
22. Folles, Constantin I cel Mare
Av. (CONSTAN-TINVS AVG) bustul împăratului diademat, spre dreapta.
Rv. (DN CONSTANTINI MAX AVG), (VOT XXX) încadrată de o cunună de lauri. SMH (Γ,
Δ ?) în exergă.
Fără nr. inv. Pl. 2, 22
AE, 17 mm, .
Stare proastă de conservare. Puternic corodată. Detalii abia vizibile.
RIC VII 92 (Heraclea, 327-329).
23. Folles, Constantin I cel Mare
Av. CONSTANTI-NVS MAX AVG, bust al împăratului spre dreapta, paludamentum și
platoșă, diademă pe cap.
Rv. GLOR-IA EXERC-ITVS, doi soldați romani cu coifuri pe cap, cu sulițe și scuturi
stau în poziție de gardă, uitându-se unul spre celălalt. Între ei sunt două steaguri
legionare. În exergă: SMHD.
Fără nr. inv. Pl. 2, 23
AE, 16-17 mm, .
Stare de conservare relativ bună. Corodată, dar cu reliefuri înalte vizibile. Flan neregulat.
RIC VII 111 (Heraclea, 330-333 d. Hr.).
24. AE 3, Constantius II
Av. D N CONSTANTIVS P F AVG, bustul împăratului cu diademă, spre dreapta, paludamentum
și platoșă.
Rv. (FEL TEMP) REPARATIO, împăratul străpunge cu sulița un călăreț în timp ce-l apasă cu
genunchiul drept. Împăratul poartă suliță în dreapta și scut în stânga. Călărețul are mâna
dreaptă pe crupa calului parțial căzut la pământ, iar cu mâna stângă se întinde spre împărat.
Călărețul poartă coif sau căciulă frigiană pe cap. Exerga lipsă face aproape imposibilă atribuirea
monetăriei.
AE, 16-17 mm, 3.2 g, .
Fără nr. inv. Pl. 2, 24
Stare bună de conservare. Fragmentară.
25. AE 2, Constantius Gallus
Av. D N CONSTANTI-VS NOB CAES, bust al cezarului spre dreapta, cu paludamentum și
platoșă.
Rv. FEL TEM RE-PARATIO, cezarul străpunge cu sulița un călăreț în timp ce-l apasă cu
genunchiul drept. Cezarul poartă suliță în dreapta și scut în stânga. Călărețul are mâna
dreaptă pe crupa calului parțial căzut la pământ, iar cu mâna stângă se întinde spre
împărat într-un gest de îndurare. TSE în exergă.
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Fără nr. inv. Pl. 2, 25
22 mm, 3.9 g, .
Stare de conservare mediocră. Fragmentară. Urme de curățare.
RIC VIII 177 (Tesalonic, 350-355 d. Hr.).
26. AE 4, Constantius Gallus ?
Av. Bust spre dreapta, cu capul descoperit, inscripție, margine perlată.
Rv. (FEL TEMP) REPARATIO, împăratul străpunge cu sulița un călăreț în timp ce-l
apasă cu genunchiul drept. Cezarul poartă suliță în dreapta și scut în stânga. Călărețul
poartă coif frigian și are mâna dreaptă pe crupa calului parțial căzut la pământ, iar cu
mâna stângă se întinde spre împărat într-un gest de îndurare.
Fără nr. inv. Pl. 2, 26
AE, 14 mm, .
Stare proastă de conservare, lipsa detalii pe avers. Revers parțial lizibil. Exerga ilizibilă
face imposibilă stabilirea monetăriei. Capul împăratului pe avers fără diademă vizibilă
indică un Caesar, cel mai probabil Constantius Gallus.
27. AE 3, Valens
Av. D N VALEN-S P F AVG, bust al împăratului spre dreapta, cu paludamentum și
platoșă, diademă pe cap.
Rv. GLORIA RO-MANORVM, împăratul mergând spre dreapta, trăgând de păr un
captiv legat cu mâinile la spate. În mâna stângă ține un labarum. S M KΔ în exergă.
Fără nr. inv. Pl. 2, 27
AE, 17 mm, 2.7 g, .
Stare proastă de conservare. Fragmentară.
RIC IX 8b (Cyzic, 364-367 d. Hr.).
28. AE 3, Valens
Av. D N VALENS P F AVG, bust al împăratului spre dreapta, cu platoșă și paludamentum,
diademă perlată pe cap.
Rv. GLORIA RO-MANORVM, împăratul merge spre dreapta, trăgând de păr un captiv
legat cu mâinile la spate. În mâna stângă ține un labarum.
Fără nr. inv. Pl. 2, 28
AE, 17 mm, .
Stare proastă de conservare. Fragmentară. Monetărie ilizibilă.
29. Imitație celtică după emisiunile tip Filip II.
Fără nr. inv.; Pl. 2, 29
AE, 17 mm, cca. 3 g.
Stare proastă de conservare. Puternic corodată.
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PIESE NUMISMATICE NOU INTRATE ÎN COLECȚIA
MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Tudor Alexandru Martin
Abstract
This article presents a part of the numismatic material which entered the
collection of the National History Museum of Romania between the years 2015
and 2017. The material was organized by the order of entry into the collection.
The majority of the objects which entered the collection are coins, banknotes,
medals and badges. The most interesting objects were illustrated, when possible.
Key words: badges, banknotes, coins, medals.

Acest articol prezintă o parte dintre piesele numismatice intrate în colecția
Cabinetului Numismatic al Muzeului Național de Istorie a României în cursul anilor 2015 –
2017. Acestea au fost aranjate în ordinea oferirii spre achiziție, respectiv a donării. Ofertele
și donațiile sunt alcătuite, în principal, din monede, bancnote, medalii și insigne. Cele
mai interesante piese, unde a fost posibil, au fost prezentate și prin fotografii.
1. Prima ofertă, din martie 2015, a fost compusă din șase monede moderne, emise de
diferite state. Monedele sunt următoarele: Taler (1564-1595), AR, Imperiul Austriac/Tirol
(fig. 1); Taler Leu 1640, AR, Țările de Jos/Frisia de Vest (fig. 2); Taler 1761, AR, Imperiul
Austriac (fig. 3); 8 Reali 1785, AR, Spania; 8 Reali 1807, AR, Spania (fig. 4) și Zolota secol
18-19, AR, Impeiul Otoman.
2. Prima donație a anului 2016 a fost alcătuită din o serie de obiecte printre care și trei
medalii emise de Muzeul Brăilei „Carol I”. Aceste medalii au fost bătute pentru a
comemora diferite evenimente în ani diferiți: 175 de ani de la nașterea/100 de la
moartea/100 de ani de la ultima vizită la Brăila a regelui Carol I, 2014, Tombac (fig. 5);
75 de ani de la moartea lui Nicolae Iorga, 2015, Tombac; 80 de ani de la nașterea lui
Nică Petre, 2016, Tombac. Piesele au fost donate la jumătatea lunii mai.
3. A doua donație a anului 2016, făcută la sfârșitul lunii iunie, a constat în două obiecte
legate de Al III-lea Congres Internațional de Numismatică organizat la Brașov. Primul
obiect este o plachetă (fig. 6) realizată din tombac, pe aversul căreia se regăsesc harta
României Mari și portretele celor patru regi ai statului român, iar pe revers stema
regatului și reprezentări a patru decorații înființate în timpul domniilor celor patru regi
– Carol I-ordinul Steaua României, Ferdinand I-ordinul Mihai Viteazul, Carol al II-leaordinul Virtutea Aeronautică și Mihai I-ordinul 23 August. Al doilea obiect este insigna
dedicată congresului (fig. 7) care este realizată dintr-un metal comun și email. Cele
două obiecte sunt păstrate în cutia originală (fig. 8), realizată din lemn lăcuit, care are
pe capac emblemele Societății Numismatice Române și a filialei acesteia de la Brașov și
reprezentarea Coroanei de Oțel a României.
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4. Această ofertă alcătuită din 16 insigne, 3 medalii și o decorație a fost adusă la muzeu
către jumătatea lunii august 2016. Dintre insigne zece sunt de Fruntaș în întrecerea
socialistă (din ani diferiți – 1963, 1966, 1967, 1968, 2 x 1969, 2 x 1970, 1972, 1988),
patru de Fruntaș în întrecere (una fără an și restul din 1973, 1974 și 1976) și ultimele
două sunt Pentru merite deosebite în întrecerea socialistă. Medaliile sunt următoarele:
medalia comemorativă pentru 25 de ani de la proclamarea Republicii (1972), medalia
comemorativă pentru 30 de ani de la eliberarea României de sub dominația fascistă
(1974) și medalia Muncii (varianta R.S.R.), iar decorația este ordinul Muncii, clasa a
III-a, model R.S.R.
5. A cincea ofertă a cuprins nouă bancnote contemporane, din diferite state. Acestea
sunt din Republica Populară Bulgaria – 10 Leva 1974, Republica Socialistă Federativă
Iugoslavia – 20 Dinari 1978, 100000 Dinari 1989 și 100 Dinari 1990, Republica
Populară Polonă – 500 Zloți 1982, 1000 Zloți 1982, 100 Zloți 1986 și 200 Zloți 1988 și
ultima din România – 5000 Lei 1998. Aceste bancnote au fost oferite muzeului către
sfârșitul lunii septembrie 2016.
6. Următoarea ofertă a fost alcătuită din 106 obiecte, dintre care 100 de insigne și șase
brelocuri. Insignele acoperă diferite subiecte printre care sport, partide politice,
expoziții și diferte companii private, iar cele șase brelocuri prezintă patru actori
internaționali ai anilor 60’-80’ și două intreprinderi românești: Universal Tractor
București și Insititutul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică pentru
Automatizări (fig. 9 și 10). Dintre insigne cele mai interesante sunt: insignă Petrom
(AE aurit+email) – fig. 11, insignă Un an împlinit de Dialog GSM (AE aurit) – fig. 12,
insignă Angst-Excelența face diferența (metal comun) – fig. 13, insignă P.N.Ț. (metal
comun+email) – fig. 14, insignă Rațiu Președinte (metal comun) – fig. 15, insignă
Români votați Rațiu președinte (metal comun) – fig. 16, insignă Emil [Constantinescu]
Președinte (metal comun) – fig. 17, insignă PD-Roman pentru România (metal comun)
– fig. 18, insignă MSZP-Partidul Socialist Maghiar (metal comun) – fig. 19, insignă Pași
împreună 1996-1997 (metal comun) – fig. 20, insignă Expoziția Industrială Japoneză
(plastic) – fig. 21, insignă Japonia-Târgul București, 1970 (plastic) – fig. 22, insignă
Apollo (metal comun) – fig. 23, insignă Fotografia SUA (metal comun) – fig. 24,
insignă de membru în corul liceului Bismarck ,Dakota de Nord, SUA (metal comun) –
fig. 25, insignă 30 de ani postul de televiziune ABC (metal comun) – fig. 26, insignă C.
S. Olimpia București (AE+email) – fig. 27, insignă Fotbal Club Dinamo București
(plastic) – fig. 28, insignă Amicii Clubului Dinamo (AE+email) – fig. 29, insignă Aston
Villa FC (metal comun+email) – fig. 30, insignă Real Sporting de Gijon (metal comun)
– fig. 31, insignă FC Șahtar Donețk (AE aurit+email) –fig. 32, insignă SzczecinekCzaplinek-Podgaje (metal comun) – fig. 33, insignă CIECH Varșovia-unic exportator
de sulf polonez (plastic) – fig. 34, insignă Odessa (aluminiu) – fig. 35.
7. Prima donație a anului 2017 a fost făcută la începutul lunii martie. Aceasta a conținut
doar două medalii: o medalie de onoare din Franța acordată, în anul 1998, lui G.
Moisan (metal comun) și o medalie Avântul Țării din anul 1913 (AE argintat) – fig. 36.
8. Următoarele piese oferite muzeului au fost aduse la jumătatea lunii mai. Acestea
sunt: o monedă (argint) de tip Taler, din Imperiul Austriac, emisă în anul 1780 (în
realitate aceasta este o rebatere oficială a unei monede mai vechi, rebateri care au
început din anul 1853), o medalie românească (bronz aurit) – Societatea Cooperativă a
Constructorilor și Meseriașilor Români-Concursul General Anual, 1894 și o medalie
sportivă poloneză (tombac) din anul 1978 – lupte greco-romane (fig. 37).
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9. Tot în luna mai, dar către sfârșitul lunii, au fost donate câteva obiecte printre care se
numără trei medalii, trei insigne și cinci monede. Medaliile și insignele au diferite
subiecte – medalie împăratul Traian (AE aurit), medalie Carol I – principe/rege, 2006
(AE argintat), medalie a Rețelei Transfrontaliere Integrate de Turism –
România/Bulgaria (metal comun), insignă A.E.C. - Art Exhibitions China, Republica
Populară Chineză (AE aurit+email), insignă C.C.I.R.B. 1868-1990-2000 (AE aurit) și
insignă Vlad Țepeș-Complexul Național Muzeal Curtea Domnească (metal comun).
Monedele sunt contemporane și provin din Armenia și Turcia: trei din Armenia – 50
Dram 2003 (oțel placat cu alamă), 100 Dram 2003 (oțel placat cu nichel), 200 Dram
2003 (Alamă) și două din Turcia – 5 Kuruș 2010 (Cu-Ni) și 10 Kuruș 2009 (Cu-Ni).
10. În ultima zi a lunii iulie 2017 au fost oferite spre achiziție mai multe obiecte printre
care și trei medalii (una franceză, una italiană și una rusească), o plachetă, o cruce și
patru decorații. Medaliile au subiecte diferite: cea franceză – ziarul Le Figaro (fig. 38),
cea italiană – evenimente legate de orașul Palermo și cea rusească – rezistența orașului
Leningrad între anii 1941-1944 (fig. 39). Placheta a fost bătută cu ocazia Triatlonului
Viforul – Dacia, organizat în anul 1930, crucea (fig. 40) a fost emisă de Societatea
Ortodoxă Națională a Femeilor Române (pe revers apare anul fondării acestei societăți
– 1910) și cele patru decorații sunt medalii din perioada statului român comunist (A Xa Aniversare a Forțelor Armate ale R.P.R. – 1953, A XX-a Aniversare a Eliberării
Patriei – 1964, A 50-a Aniversare a Partidului Comunist Român – 1971 și 30 de ani de
la eliberarea României de sub dominația fascistă – 1974).
11. La începutul lunii septembrie a anului 2017 au fost oferite 11 medalii românești și
străine, o cartelă/bon de raționalizare și o emblemă/aplică realizată din bronz. Dintre
medalii, două sunt românești (Jubileul de 25 de ani al Regimentului 20 Teleorman, AE
aurit, 1905 – fig. 41 și Expoziția Agricolă, Industrială și Comercială din Pitești, AE
aurit, 1927 – fig. 42), trei sunt italienești (Centenarul morții lui Joannes Angelicus, AE,
1955 și două medalii din argint și tombac legate de orașele Gorizia – fig. 43 și Torino –
fig. 44); una franțuzească (Bienala de la Paris, AE argintat, 1967), trei din Republica
Democrată Germania (una realizată din argint dedicată lui Karl Marx și două din
ceramică legate de palatele Sanssouci și Cecilienhof de la Potsdam) și ultimele două din
Uniunea Sovietică – fig. 45 și 46, ambele din tombac, 1964. Pe lângă medalii au mai
fost oferite și alte două obiecte: o stemă a Principatului Moldovei (fig. 47) realizată din
bronz care, la un moment dat, a fost aplicată pe un suport, pe revers fiind clar vizibile
punctele de fixare și, poate cel mai interesant, un bon/cartelă de raționalizare (fig. 48)
emis în timpul Primului Război Mondial, în Imperiul Austro-Ungar pentru Boemia, în
anul 1918. Acesta era pentru rația de amestec de cafea pe două luni – 250 grame!
12. Ultimele piese oferite în anul 2017 au fost 15 monede, o medalie și două insigne.
Monedele sunt toate romane imperiale din bronz și acoperă o perioadă cuprinsă între
anii 283 și 361 (antoninian, Carus; antoninian, Maximianus; folles, Constantin I – fig.
49; folles, Constantin I – fig. 50; folles, Constantin I – fig. 51; folles, Constantin I;
folles, Constantin I – fig. 52; folles, Constantin I – fig. 53; folles, Divus Constantin;
folles, Constantin al II-lea; folles, Constantin al II-lea; AE3, Constantius al II-lea; AE3,
Constantius al II-lea; AE4, Constantius al II-lea; AE4, Constantius al II-lea și Iulius
Caesar)1. Medalia este din Statele Unite ale Americii și este dedicată lui Dwight
Eisenhower-Al 34-lea președinte al S.U.A. (1953-1961), AE, 1969 și cele două insigne
1

Doresc să îi mulțumesc colegei mele, Manuela Ion, pentru identificarea monedelor romane.
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sunt din Republica Democrată Germania. Cele două insigne (fig. 54) prezintă un
tractorist folosind un tractor cu șenile, în spatele căruia este un drapel albastru cu
emblema organizației Tineretului Liber German, iar sub tractor lozinca
Victoria/Triumful Socialismului. Este posibil ca aceste insigne să fi fost împărțite în
trei clase, în cazul de față având clasa a II-a (AE argintat+email) și clasa a III-a
(AE+email), clasa I fiind cel mai probabil, tot din bronz dar aurit. Piesele au fost aduse
la muzeu către jumătatea lunii noiembrie.
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LRBC – P. V Hill, R. A. G. Carson, J. P. C. Kent, Late Roman Bronze Coinage A.D. 324498, London, 1976.
WC 2003 – World Coins 1601-1700, 3rd edition, 2003.
WC 2002 – World Coins 1701-1800, 3rd edition, 2002.
WC 2004 – World Coins 1801-1900, 4th edition, 2004.
WC 2009 – World Coins 1901-2000, 36th edition, 2009.
Explicația planșelor / Explanation of the plates

Planșele 1 – 8 - Piese intrate în colecția Muzeului Național de Istorie a României între
anii 2015-2017.
Plates 1 – 8 - Objects which entered the collection of the National History Museum of
Romania between the years 2015-2017.
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