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MEDALII DEDICATE REGELUI SUEDIEI CAROL AL XII-LEA
PĂSTRATE LA MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI
Katiuşa

Pârvan

Tânărul rege al Suediei i-a uimit pe contemporani prin curajul, obrăznicia şi autoritatea
manifestate foarte devreme. Deşi un pasionat al culturii clasice, avea preocupări triviale, adresânduse vulgar şi manifestându-se violent în orice ocazii (chiar în Dietă, unde-şi urmărea cu cruzime
vânatul îngrozit); călărea nebuneşte pe străzile Stockholmului, doar în cămaşa descheiată la gât, cu
capul descoperit şi părul în vânt. După preluarea coroanei, nimic nu a mai stăvilit energia tânărului
rege care-l avea ca model pe Alexandru Macedon.
În faţa primejdiilor care ameninţau ţara din partea coaliţiei iniţiate de Rusia (la care
aderaseră Danemarca, Saxonia şi Polonia), Carol al XII-iea a devenit alt om, "cu o singură pasiune războiul şi un singur ideal - salvarea ţării". Nonconfonnist, Carol al XII-iea era adorat de soldaţii săi
alături de care lupta şi donnea pe pământul gol, mânca pe apucate şi nu pierdea vremea cu spălatul.
"Cămaşa şi manşetele îi sunt foarte murdare. Mâinile, de culoarea manşetelor, deci nu le poţi
deosebi decât cu mare greutate. Păr castaniu deschis, foarte gras şi tuns scurt, nu-l piaptănă decât
cu degetele ... " 1• Înalt, subţiratic, cu faţa prelungă şi fruntea înaltă, cu privirea pătrunzătoare - aceste
trăsături vor constitui elementele principale ale portretului său medalistic după 1700, când vechea
iconografie (cu perucă) a fost schimbată, impunându-se portretul realist al regelui soldat cu capul
descoperit şi îmbrăcat în tunică.
În octombrie 1700 Carol al XII-iea a răspuns războiului declarat de ţarul Rusiei, pornind
campania militară împotriva coaliţiei, cunoscută sub numele de "Războiul Nordic". Au unnat
victorii răsunătoare care au dus la întinderea puterii militare a Suediei până aproape de capitala
Rusiei, cucerind admiraţia Occidentului2. Tânărul rege a debarcat la Seeland şi, cu ajutorul flotei
olandeze şi engleze i-a împins pe danezi până sub zidurile oraşului Copenhaga, pe care l-a asediat.
După rezolvarea conflictului prin încheierea păcii de la Travendal, în acelaşi an, şi-a îndreptat forţele
spre oştile lui Petru I şi August al II-iea al Poloniei, zdrobindu-i mai întâi pe ruşi la Narva (1700),
apoi pe August al II-iea în trecătoarea Duna (1701). A respins pacea oferită de adversari, continuând
lupta şi ocupând Polonia (după înfrângerea lui August al II-iea la Klissow în 1703), numindu-l rege
pe Stanislas Leczinski. A ocupat apoi Saxonia, cucerire consfinţită prin pacea de la Altranstadt
(1706) şi l-a supus pc rege. Ofensiva ţarului Petru I al Rusiei nu i-a oprit înaintarea; a desăvârşit
ocuparea Poloniei în 1707, îndreptându-se hotărât spre Moscova pentru cucerirea întregii Rusii.
Popularitatea de care s-a bucurat Carol al XII-iea se reflectă şi în numărul mare de medalii
ce i-au fost dedicate. Portretul "cuminte" şi tradiţionalist cu perucă din primii ani nu mai
corespundea personalităţii şi faptelor sale, de aceea a fost înlocuit de portretul cu părul liber şi
privirea avântată, îmbrăcat în tunica de campanie descheiată - imagine cu care a şi intrat în istorie.
Muzeul Naţional de Istorie a României păstrează un număr important de medalii dedicate
regelui Carol al XII-iea. Prezentarea lor completează tipurile cunoscute şi scoate în evidenţă trăsături
specifice artei gravorilor europeni, care şi-au lăsat amprenta asupra medalisticii secolului al XVIIIlea. Cele 65 de piese aflate la Cabinetul Numismatic ilustrează principalele etape din viaţa acestei
personalităţi de excepţie: naşterea, urcarea pe tronul Suediei, victoriile în războiul nordic şi
înfrângerea de la Poltava, fuga la Bender şi perioada şederii în tabăra otomană, plecarea spre ţară şi
sosirea la Stralsund, moartea neaşteptată în plină revenire glorioasă. Alături de medaliile dedicate lui

Descriere conform scrisorii trimisului englez Stefeney, din august 1699; la H. Troyat, Petnt cel Mare, Bucureşti, 1994, p. 123.
Franţa a fost principala admiratoare şi sus\inătoare a Suediei în acest conflict, deoarece spera ajutor în războiul de
succesiune la tronul Spaniei; W. Marshall, Petru cel Mare, Bucureşti, 2002, pp. 32-33.
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Carol al XII-iea catalogul cuprinde şi câteva piese ce amintesc încoronarea Ulricăi Eleonora ca
a Suediei, căsătoria ei cu regele danez Frederic al Ii-lea de Holstein-Gottrop şi comemorarea
urcării lor pe tron. Le-am considerat importante prin implicarea Ulricăi Eleonora şi a soţului ei în
destinul Suediei în ultimii ani de viaţă a fratelui său, ei fiind semnatarii păcii de la Fredensburg cu
Prusia ( 1720) şi a celei de la Nystadt cu Rusia ( 1721 ), care a pus capăt Războiului Nordic, început de
Carol al XII-iea. Am însoţit catalogul de două anexe ce prezintă tipurile de medalii care se află la
Muzeul Naţional şi artiştii care le-au executat.
Primele medalii sunt cele anterioare majoratului moştenitorului tronului; unnează cele
dedicate ungerii sale ca rege al Suediei în 1697, după decesul tatălui său, Carol al XI-iea. Toate au
fost executate la Stockholm, fiind concepute şi lucrate de gravori suedezi: Alfred Karlsten, Christian
Georg Hartmann, Lorentz Careelberg. Cabinetul Numismatic deţine câteva din medaliile oficiale
lucrate de Karlsten, o singură piesă al cărui autor este Hartmann şi trei cu gravor necunoscut, care a
folosit modelul lui Alfred Karlsten.
Principalul gravor suedez, Alfred Karlsten, a lucrat la Monetăria din Stockholm între anii
1681-1718, dominând medalistica acestei ţări. A creat peste cinci tipuri de portret pentru Carol al
XII-iea, care s-au impus, fiind imitate şi copiate de mulţi gravori suedezi şi gennani.
Primele reprezentări ale principelui (şi mai apoi regelui Carol al XII-iea) continuă portretul
tradiţionalist creat pentru Carol al XI-iea - cu perucă, laureat sau nu, purtând annură cu decoraţiuni
variate şi mantie cu decor sau fără (aşa cum apare pe medalia "Concordia supuşilor" bătută în 1682,
la câteva luni după naşterea principelui moştenitor - cat. 2( Portretul, neschimbat, a fost reluat de
Karlsten pe aversul uneia din medaliile bătute pentru încoronarea lui Carol al XII-iea în 1697, deşi
diferenţa de vârstă dintre cei doi impunea o modificare a fizionomiei proaspătului încoronat (cat. 4).
Acest portret al lui Carol al XII-iea, laureat sau nu, cu variante în ceea ce priveşte profilul şi
vestimentaţia, este prezent pe toate cele şase medalii bătute în 1697, cu ocazia ungerii ca rege al
Suediei, la doar 15 ani. Două sunt medalii oficiale, cu diametrul de 58 mm (83,42 g, cat. 4) şi 49 mm
(38,36 g, cat. 5). Reversul acestor piese este sobru dar sugestiv; altar pe care se află simbolurilor
regalităţii (cat. 4) şi clasica alegorie a ţării ce se închină tânărului suveran (cat. 5). Celelalte patru
piese sunt nesemnate; după părerea noastră au fost executate după modelul lui Karlsten de un gravor
necunoscut de la Monetăria din Stockholm, care a bătut monedele din argint pc avers cu portretul
4
amintit • A vând diametrul şi greutatea unor monede de 1 şi 2 mărci, le-am considerat medaliimonede (cat. 6-9).
Karlsten este şi autorul unui portret singular în medalistica lui Carol al XII-iea, creat
pentru o medalie timpurie unde Carol, principe de şase ani, este reprezentat în costum antic, cu coif
şi annură - un fel de anticipare a comandantului victorios care peste câţiva ani va străbate fulgerător
Europa, la fel ca Alexandru Macedon ("Carol principe ereditar al Suediei", cat. 3).
Alfred Karlsten a introdus o serie de modificări ce se vor impune în iconografia regelui
suedez. Cea mai importantă este personificarea îndrăzneţului monarh ce devine "Leul Nordului": pe
revers este reprezentat prin măreţul animal (prima dată pe medalia din 1688, cat. 3), iar pe avers este
sugerat în diverse moduri: prin decorul "ghiare de leu" de pe căptuşeala gulerului răsfrânt şi a
mantiei, sau prin capul de leu ce decorează umărul sau mâneca armurii.
Ultima dată portretul cu perucă se întâlneşte pe o medalie din 1700 dedicată victoriei de la
Narva ("Luarea taberei ruseşti de la Narva, 20 noiembrie 1700", cat. 10)5 , una din cele mai
frumoase medalii suedeze dedicate lui Carol al XII-iea. Regele este reprezentat în semiprofil spre
dreapta, fiind vizibil spatele pe care coboară mantia în falduri; atenţia este captată de braţul drept din
prim plan, ce expune larg vederii capul de leu de pe umărul annurii. Reversul reproduce o gravură

regină

Portretul tatălui se aseamănă cu cel creat de Andreas Strommer (AS) pentru moneda de 8 mărci, emisiunile anilor 1697-1699;
C. Krause and C. Mishler, Standard Catalog of Worl Coins 17'1' Centwy, 1601-1700, Iola, 2001, p. 1230. Medalia subliniază
acordul intervenit între Carol al XI-iea şi o parte a nobilimii ce nu agrea tendinţele sale absolutiste; Marshall, op. cit., p. 30.
4
Emisiuni din anii 1697-1713, C. Krause and C. Mishler, Standard Catalog of Worl Coins 18'h Cent11ry, 1701-1800, Iola,
2001, pp. 1131-1133.
5
Apare şi pe o piesă datată 1714, ce pare mai degrabă o rebatere populară.
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de epocă ce surprinde larga perspectivă a bătăliei de la Narva; în prim plan regele, călărind spre
stânga, conduce detaşamentele suedeze dispuse pe mai multe planuri iar în spate, în adâncime, se
văd golful, fortificaţiile oraşului şi mai multe clădiri înalte în spatele zidurilor. Este o piesă de
excepţie, caracteristică pentru arta medalistică a epocii care se inspira din gravuri, portrete şi
sculpturi remarcabile, pe care le înfăţişa/copia cu mare grijă pentru detalii.
Medalia de mai sus a fost imitată de gravorii suedezi şi gennani. Unul dintre aceştia,
suedezul Christian Georg Hartmann de la Monetăria din Stockholm, a bătut şi el o medalie pentru
comemorarea victoriei de la N arva ("Victoria de la Narva, 20 noiembrie 1700'', cat. 11 ), o evidentă
imitaţie a celei de mai sus, dar cu diametrul mai mic (37 mm, 26,38 g). Pe avers este acelaşi portret
al regelui Carol al XII-iea în semiprofil spre dreapta, singura deosebire fiind decorul vegetal de pe
căptuşeala mantiei, vizibilă pe umăr. Pe revers, din cauza spaţiului redus, nu s-a putut reproduce
gravura în întregime (ca pe medalia lui Karlsten); este înfăţişat doar regele călare (dar spre dreapta),
iar annata este înlocuită de doi duşmani prăbuşiţi peste care trece calul; în spate se păstrează doar o
parte din fortificaţii şi clădiri.
Portretul cu perucă realizat de Karlsten a servit şi la baterea monedelor, precum şi a
medaliilor-monede care se distribuiau, în general, ca soldă. Există asemănări izbitoare între medaliile
lucrate (şi semnate) de Karlsten în 1697 ("Încoronarea lui Carol al XII-iea ca rege al Suediei", cat.
4) şi 1700 ("Luarea taberei ruseşti de la Nan,a", cat 10) şi monedele emise de Carol al XII-iea
pentru Suedia în anii 1700-170 I (piesa de 8 mărci), cu un portret aproape identic (din cauza
spaţiului, diferă foarte puţin decorul de pe pieptul annurii şi buclele perucii) 6 ; între medalia emisă în
1697 ("Carol al XII-iea uns ca rege al Suediei - Să fie fericit !'', cat. 7) şi un riksdaler din 1707 7 ;
între medalia emisă în 1707 ("Este mai liber drumul spre cer'', cat. 24, unde regele este redat purtând
mantie peste annură) şi un alt riksdaler din 1707 8 şi unul din 1715 (portret aproape identic) 9 .
În 1702 Alfred Karlsten a introdus pe medalii şi efigia simplă - capul regelui cu păr scurt,
răvăşit ("În amintirea victoriilor de la Duna şi Klissov'', cat. 15); Georg Wilhelm Vestner a preluat
mai târziu acest tip iconografic, pe l-a preferat pentru aversul medaliilor sale.
Alfred Karlsten semnează pe medalii cu iniţialele - AK în ligatură, sub bust (cat. 4, 10),
sub braţ (cat. 3) sau pe braţ (cat. 24), sub gât (cat. 15), pe un fald al mantiei (cat. 5).
Portretul cu perucă realizat de Alfred Karlsten a fost imitat şi de gravorii gennani, încă din
1700. Cel dintâi fost Philip Heinrich Muller, celebrul medalist născut în 1654 la Augsburg, mort în
1719 în Rusia. A trăit la Nurenberg, unde şi-a conceput lucrările; la cererea curţilor europene
trimitea desene şi chiar ştanţe pentru piesele cerute, care erau executate local, de meşterii de la
monetăriile ţărilor solicitante. Adesea medaliile rămâneau anonime, dar mulţi gravori executanţi
obişnuiau să semneze, fie alături de Muller, fie singuri, omiţându-l pe acesta şi atribuindu-şi exclusiv
lucrarea. Faptul poate fi observat şi în cazul nostru - unele piese anonime sunt evident creaţiile lui
Muller. Medaliile acestui artist gennan s-au bucurat de o mare apreciere, fiind copiate de gravori
contemporani sau mai târzii.
10
Stilul medalistului este caracteristic artei gennane : folosirea hronogramelor pentru
exprimarea anilor de emisie; citate din clasicii latini (Vergiliu, Ovidiu) reproduse de legendele de pe
revers; alegoriile în stil baroc inspirate de gravuri contemporane cu subiecte mitologice, care au ca
personaje zeităţi romane (Mercur, Minerva, Marie); fundal cu peisaje ample, cu scene din natură sau
cetăţi, compoziţia fiind redată cu detalii şi în perspectivă 11 •

6

John S. Davenport, European Crowns 1700-1800, Londra, 1964, p. 262, nr. 1712.
Ibidem, nr. 1713.
H Ibidem, nr. 1714.
9
Ibidem, p. 263, nr. 1715. În epocă se practica refolosirea ştanţelor pentru monede la baterea medaliilor (sau/şi invers); A.
V. Kosareva, Iskusstvo medalij, Moscova, 1977, pp. 31-34, unde sunt prezentate colaborările unor gravori germani cu
Monetăria rusă, precum şi portrete comune, pe medalii şi monede, din timpul ţarului Petru I.
10
E. K. Sciukina, Medaliernoe iskusstvo v Rossij XVIII veka, Leningrad, 1962, pp. 27-30 şi A. V. Kosareva, op. cil., p. 31.
11
Pentru detalii privind arta medaliştilor din prima jumătate a secolului al XVIII-iea, vezi A. V. Kosareva, op. cit., p. 31.
7
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La sfărşitul vieţii, Mi.iller a lucrat împreună cu fii săi, Christian Ernst şi Christofor Elias,
iar între anii 1714-1716 a lucrat la Moscova 12 . A semnat pe avers, P.H.M. şi M (pe medaliile
executate pentru Rusia).
Mi.iller a imitat portretul lui Karlsten cu perucă (cat. 4), pe care l-a folosit aproape
neschimbat pe aversul unei medalii bătute în 1700 pentru comemorarea victoriei suedezilor la Narva
("Victoria regelui Carol al XII-iea la Narva", cat. 12). Medalia are 40 mm (27 ,54 g); pe revers este
redată alegoria triumfului regelui Carol al XII-iea - Victoria, stând pe trofee şi adversari prăbuşiţi,
întinde însemnele sale; în spate, perspectiva Narvei (aceleaşi fortificaţii şi clădiri ca pe medalia lui
Karlsten şi Hartmann, desigur inspirate de gravura amintită).
Toate cele trei medalii care surprind momentul măreţei victorii a suedezilor la Narva sunt
piese de excepţie, pe măsura succesului armatei conduse de Carol al XII-leau, fiind executate cu
multă precizie. Nu insistăm asupra portretului (acelaşi); nu putem să nu remarcăm însă reversurile
diferite. Dacă medalia lui Karlsten este o minuţioasă redare în metal a perspectivei picturale şi
uimeşte prin îmbinarea miniaturizării cu grija pentru detaliu, medalia lui Mi.iller este mai aproape de
arta medalistului prin echilibrul volumelor şi elementelor care, fără să sufoce spaţiul, sunt redate cu
exactitate; în acest caz Karlsten se dovedeşte un pictor, iar Mi.iller un sculptor. Piesa lui Hartmann
este o compilaţie, ce se alătură reversului pictural al colegului său suedez, de care se apropie fără a-l
egala însă.
Spectaculoasele victorii suedeze care au urmat bătăliei de la Narva (din anii 1700-1708) au
fost comemorate de multe emisiuni medalistice, realizate de gravori gennani şi suedezi: Philip
Heinrich Mi.iller şi fii, Georg Hautsch, Godfrid Haupt, Christian Wennuth. La Stockholm s-au emis
în continuare medalii oficiale, autori fiind Alfred Karlsten şi succesorul său Johann Karl Hedlinger.
Din 1701 iconografia lui Carol al XII-iea s-a schimbat. A fost creat portretul cu chip
alungit, fără perucă şi cu părul scurt şi răvăşit; regele poartă tunica descheiată la gâtul în jurul căruia
este înfăşurată o eşarfă, deasupra fiind plasată sau nu o mantie care lasă liber umărul drept. Prima
dată această reprezentare apare pe aversul unei medalii semnate sub bust Richter ("Victoria de la
Duna împotriva saxonilor", cat. 14). Acest portret a fost imitat şi preferat de şcoala gennană a lui
Mi.iller (şi de gravorii suedezi, dar în mai mică măsură). În timp ce medaliştii suedezi au înclinat spre
reprezentarea mai idealizată a regelui în annură, cei gennani l-au redat în tunică, aşa cum s-a impus
înaintea armatei cu care a cucerit victoriile nordice. Faptul că numele lui Richter nu se întâlneşte
printre gravorii suedezi şi germani, ne detennină să-l considerăm mai degrabă autorul unei picturi
14
reproduse de medalişti • Dimensiunile piesei (60 mm şi 103,07 g) o atribuie monetăriei din
Stockholm, unde s-au bătut medalii oficiale de mari dimensiuni (50-62 mm); însă reversul este
specific şcolii germanului Mi.iller - Victorie trecând pe deasupra câmpului de luptă peste un învins
sub care se află un vas din care curge apă. Nu este exclus ca medalia, inspirată de un tablou de la
Curtea suedeză, să fi fost gravată după ştanţele trimise de Mi.iller la Stockholm, confonn etaloanelor
acestui atelier.
Un alt gravor care a lucrat la Ni.irenberg, gennanul Georg I-Iautsch, este autorul unui
portret interesant, cu totul diferit - Carol al XII-iea, înfăţişat până mai jos de talie, în semiprofil, are
chipul alungit şi poartă o haină cu gulerul şi manşetele de blană, încinsă cu centură; ţine în dreapta o
lunetă, iar stânga o sprijină pe mânerul sabiei de la brâu (două medalii ce amintesc războaiele din
Polonia şi Saxonia din 1703-1706, cat. 16-17). Probabil că şi la baza acestei reprezentări s-a aflat un
tablou; imaginea, cu mici modificări datorate dimensiunilor diferite, apare şi la alţi gravori. Unul
dintre ei este Peter Johann Werner din Hali, care l-a înfăţişat pe Carol al XII-iea în această ipostază
12
Această colaborare explică multe asemănări între portretele lui Petru I şi Carol al XII-iea. Pentru informaţii privind
activitatea artistului, vezi E. K. Sciukina, op. cit., şi A. V. Kosareva, op. cit.
IJ La Narva Carol al XII-iea a obţinut o victorie totală. Pierderile ruşilor au fost uriaşe: până la I O.OOO oameni (fa\ă de doar
2.000 suedezi!) şi toată artileria grea (145 tunuri şi 32 mortiere). Numărul celor prinşi fiind atât de mare, suedezii s-au văzut
sili\i să elibereze prizonierii non ruşi şi o parte din soldaţi; Marshall, op. cit., pp. 31-32.
14
Prin analogie cu portretul care apare pe medaliile contemporane ale \arului Petru I, realizat după un tablou de epocă,
semnat de Kupe\kii; Sciukina, op. cit., pp. 27-29.
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dar în picioare, alături de o masă (sau un altar) pe care se află coroana regală (două medalii bătute în
1718 cu ocazia morţii regelui, cat. 54-55). Una din piese este din argint aurit, de formă ovală şi cu
toartă; pe revers este redat portretul regelui Gustav Adolf, lucrat în aceeaşi manieră ("Carol al XII/ea şi Gustav Adolf'). Este o aluzie la alt erou suedez victorios care, ca şi Carol al XII-iea, fusese
supranumit "Leul Nordului" şi, ca şi el, căzuse pe câmpul de luptă în Germania. Cealaltă piesă care
are pe avers tipul de portret amintit este o medalie-monedă executată cu fineţe deosebită ("Moartea
regelui Carol al XII-iea la 11decembrie1718", 21 mm, 2,79 g).
Cursa victorioasă spre inima Rusiei a fost oprită de iama foarte geroasă, de foametea şi
boala din rândul armatei, agravate şi de întârzierea sosirii ajutoarelor şi proviziilor. Oastea suedeză,
slăbită şi demoralizată, a fost decimată de ruşi la Lesnaia şi apoi zdrobită în 1709, la Poltava.
Rămăşiţele ei în frunte cu regele au scăpat fugind la Bender, pe teritoriul turcesc, unde au petrecut
aproape cinci ani. Din perioada şederii în aceste locuri datează mai multe minimedalii (de fapt
medalii-monede) executate între 1709-1713 de un gravor german - Christian Wennuth din Gotha.
Acesta a realizat un portret ce depăşeşte şi el tiparele cunoscute - Carol al XII-iea, în chip de general
roman, poartă armură loricată, o broşă/fibulă care prinde mantia pe umărul drept (cat. 27-31). Piesele
au fost bătute în amintirea retragerii regelui în aceste locuri după înfrângerea de la Poltava; măsoară
21 mm şi sunt executate din argint (cat. 27-30) şi bronz (cat. 31). Christian Wennuth a lucrat 11
15
variante pentru care a folosit tot atâtea matriţe, între anii 1709-1711 şi 1713 • Piesele au fost
distribuite de Carol al XII-iea ca monede ostaşilor săi în timpul şederii la Bender. Referiri de epocă
amintesc opulenţa traiului de aici, care i-a pennis regelui baterea unei cantităţi apreciabile de astfel
16
de piese din metal preţios • Regele fugar reuşise să-şi salveze tezaurul din înfrângerea de la Poltava,
primise câteva butoiaşe cu aur de la aliatul său hatmanul Mazepa şi făcuse împrumuturi la fraţii
17
Cook de la Compania engleză din Levant, deci avea resurse suficiente •
O medalie mai mare (41 mm, 26,20 g), nedatată, pare contemporană cu cele de mai sus,
după portretul asemănător, alegoria şi legenda de pe revers ("Prin tăria sufletului", cat. 26). Piesa
este semnată cu o foarte mică monogramă plasată pe avers, sub braţ - H, monogramă ce poate
ascunde numele lui Hautsch sau Haupt 18 ; ne întrebăm dacă micile medalii-monede din 1709 nu au
fost bătute de Wennuth (sau de un gravor local, care a însoţit armata), după modelul acestui
19
H/Haupt •
Veşnic dornic de luptă Carol al XII-iea l-a îndemnat pe sultan să pornească război contra
ruşilor, dar nu a găsit prea mult sprijin; sultanul, încercând să scape de regele suedez, l-a trimis la
curtea lui August al II-iea. Carol s-a opus părăsirii Benderului, rezistând cu un pumn de oameni şi
susţinând o bătălie îndârjită, chiar în locuinţa sa. Dus de turci la Demotika, apoi la Adrianopol, a
reuşit să scape şi să ajungă la Stralsund doar cu 130 de oameni, unde s-a îmbarcat pentru Suedia. În
timpul absenţei sale, ţara decăzuse jalnic, iar cuceririle de la începutul secolului fuseseră pierdute
complet. Sora sa, Ulrica Eleonora, se căsătorise în 1715 cu danezul Frederic al II-iea şi încercase în
zadar să oprească decăderea Suediei. Plin de energie, Carol al XII-iea avea numeroase proiecte
aventuroase şi îndrăzneţe, dar a fost asasinat (se pare) în 1718, lovit de un foc de puşcă, la
Friederikshall.
Aceste episoade zbuciumate din viaţa regelui se regăsesc în medalii bătute între 17131715, în mare parte chiar în tabăra militară. De exemplu, piesele ovale datate 1713 au fost executate
de Naundorf, maestru poştal de campanie; aversul este semnat de Georg Wilhelm Vestner, iar
reversul este un interesant joc de legende circulare pe mai multe rânduri ("Încartiruirea de la
15
Valerian L. Ciofu, Medalii privind istoria Moldovei în secolele XVII-XVIII, în Simpozion de n11mismatică dedicai
împlinirii a palm s11te de ani de la prima unire a românilor sub Mihai Vodă Viteazul, Chişinău 28-30 mai 2000, Bucureşti,

200 I, pp. 219-220.
16
Ibidem, p. 220.
17
H. Troyat, op. cil„ p. 160.
lK Pe medalia ovală bătută de Haupt pentru Petru I în amintirea bătăliei de la Kalisz din 1706, \arul poartă şi el o annură
loricată şi o mantie prinsă pe umărul drept cu o broşă; ~ciukina, op. cit„ p. 25, fig. 9.
19
În descrierea pieselor, neavând documente convingătoare, l-am considerat gravor pe Hautsch, confonn studiului men\ionat la
nota 15; totuşi, asemănările evidente cu medalia lui Haupt dedicată aceluiaşi eveniment, nu-l exclud pe Gotfrid Haupt ca autor.
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Vraniţa - Tighina'', cat. 36-37). Medalia este din argint, cu diametrul 4lx52 mm, un exemplar având
42,70 g, celălalt 27,62 g (probabil o copie, cat. 37); este cu toartă şi a fost distribuită pentru
recompensarea ostaşilor din tabără. Portretul de pe avers îl imită pe cel din 1700 creat de Karlsten regele este redat în semiprofil spre dreapta; chipul este însă mai alungit şi fruntea foarte înaltă.
Câteva medalii bătute în acest interval aparţin şcolii germane de la Nurenberg, fiind
semnate sau nu de Muller (cat. 32-35); au diametrul specific pieselor create de acest medalist - 44
mm şi greutatea în jur de 30 g. Este posibil să fi fost executate după modele sau ştanţe realizate de
Muller, într-un atelier specializat în baterea medaliilor, poate chiar în Suedia. Piesa cu nr. 35,
nesemnată ("Carol al Xii-lea înaintea.focului de la Helsingburg"), este tipică pentru şcoala amintită,
ca portret şi ca tip de revers - o alegorie similară celor de pe medaliile mai timpurii (de aceea o
considerăm creaţia lui Muller). Piesele nesemnate pot fi şi copii mai târzii după operele marilor
gravori contemporani regelui Carol al XII-iea.
Şapte medalii sunt datate 1714-1715 şi amintesc reîntoarcerea lui Carol al XII-iea în
patrie. Unele sunt semnate de Muller (39-40), Vestner (cat. 46) sau <Hautsch> (cat. 43-44), gravori
importanţi, cu un stil precis conturat, sau de reprezentanţi ai şcolii lui Muller (Martin Brunner, cat.
38); altele sunt nesemnate (cum am afirmat mai sus, pot fi şi copii). Două din piesele din această
categorie sunt medalii-monede nesemnate, cu diametrul 31 mm (7 ,27 g şi 7 ,30 g, cat. 43-44) şi 22
mm (3,81 g, cat. 45), unnând aproximativ etalonul pieselor de o marcă şi jumătate sau o jumătate de
marcă; au legendele în limba germană. După părerea noastră sunt "piese de campanie", executate de
un gravor din rândul armatei. O medalie datată 1714 ("Plecarea spre ţară după cinci ani de pribegie
în Turcia", cat. 41) este semnată pe revers, în exergă, Bopfingen. Nu am întâlnit acest nume printre
gravorii gennani sau suedezi; poate fi un participant la campaniile lui Carol al XII-iea care, ca şi
N aundorf în 1713, a lucrat în timpul expediţiilor militare. Intersant este că această medalie abundă în
reprezentări masonice, iar legendele au acelaşi conţinut.
Anul 1718, anul morţii legendarului rege suedez, este cel mai bogat în piese medalistice
(14 ex.), cu efigii nou create sau reluări ale unor modele mai vechi. Deosebită ni se pare medalia
oficială bătută în 1718 la Stockholm de Johann Karl Hedlinger, succesorul lui Karlsten la Monetărie
("În amintirea măreţului rege Carol al Xll-lea", cat. 47). Este din argint, are 51 mm şi 53,28 g şi
este lucrată în stilul medaliilor de după 1701, uşor de recunoscut. Portretul şi mai ales costumul sunt
redate cu minuţiozitate, cu grijă pentru detalii - haină cu guler răsfrânt, cu decorul "ghiare de leu" şi
mantie cu motivul celor trei coroane, portret ce aminteşte lucrarea lui Richter din 1701; reversul
reproduce imaginea "Leului Nordului" din aceeaşi perioadă. Hedlinger a fost un reprezentant
remarcabil al artei medalistice din prima jumătate a secolului al XVIII-iea. Născut în 1691, a fost
elevul lui Saint-Urbain din Nancy şi Retiere din Paris; între 1735-1737 a lucrat în Rusia, pentru
. Anna Ivanovna 20 .
ţarma
Câteva medalii din 1718 au fost create de Georg Wilhelm Vestner, gravor la Nurenberg,
unde a colaborat cu reprezentanţii şcolii de gravură din acest oraş - cu Muller şi cu fii acestuia, care
semnează reversul medaliilor sale (cat. 48-51 ). Pe una din piese Vestner a reluat portretul lui
Karlsten din 1700 (folosit şi pe medalia din 1713), unde Carol este reprezentat în semiprofil spre
dreapta ("Moartea lui Carol al XII-iea la ii decembrie'', cat. 49), iar pe celelalte, capul cu părul
răvăşit, introdus tot de Karlsten. Cele trei medalii au reversul diferit - leul nordic ("Moartea regelui
Carol al Xii-lea la Friedrichshall, Norvegia", cat. 48), alegorie cu zeiţele Athena şi Nike (Moartea
lui Carol al Xll-lea la ii decembrie, cat. 49), Carol al XII-iea aşezat pe catafalc ("Mormântul
regelui Carol al XII-iea'', cat. 50-51 ).
Pentru comemorarea morţii lui Carol al XII-iea, Christian Wennuth din Gotha a creat două
medalii (cat. 52, 57), iar Johann Michael Edler din Saxa-Saafeld, doar una (cat. 60). Una din piesele
semnate de Wennuth are un avers deosebit - pe fundalul panoramei oraşului se află plasat bustul
sculptat al regelui aşezat pe un postament, alături de însemnele regalităţii; în spate, un leu stă culcat
alături de o coloană; reversul înfăţişază "Leul Nordic" spre care vin săgeţi din toate părţile

zo Kosareva, op. cil„ p. 120.
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("Mormântul regelui Carol al XII-iea din Friedrichshalf', cat. 52); întreaga medalie este o frumoasă
alegorie. Unnătoarea piesă a lui Wermuth are pe avers portretul regelui în tunică cu gulerul răsfrânt
şi capul de leu pe piept, cu mantie petrecută peste umărul stâng, iar pe revers o legendă pe şase
rânduri ("În amintirea morţii regelui Carol al XII-iea'', cat. 57). Medalia semnată de Edler prezintă
pe avers o variantă a portretului cu tunică, dar chipul regelui este mai puţin alungit ("În amintirea
morţii regelui Carol al Xii-lea", cat. 60).
Medaliile bătute în 1718, pe avers cu portretul în tunică şi mantie peste umărul stâng (cat.
58) sau capul cu părul răvăşit (cat. 59, 61), iar pe revers doar cu o legendă în limba germană pe mai
multe rânduri, sunt medalii-monede (21 mm, 2,79 g; 27 mm, 7,06 g; 21 mm, 2,63 g; 32 mm, 10,66
g) - submultiplii sau multiplii ai mărcii, care s-au distribuit soldaţilor cu ocazia înmormântării
regelui (cat. 55, 58-59, 61).
Ultimele medalii din catalog sunt cele bătute în amintirea reginei Ulrica Eleonora, sora lui
Carol al XII-iea. Primele două comemorează încoronarea din 1719 (cat. 62-63). A treia piesă
aminteşte tot evenimente din acest an - abdicarea reginei în favoarea soţului ei Frederic I de
Holstein-Gottrop ("Încoronarea regelui Frederic şi reginei Ulrica Eleonora", cat. 64), iar ultima
comemorează pacea cu Saxonia din 1720 ("Gloria străluceşte în lume'', cat. 65). Toate sunt medalii
oficiale; două create şi executate de Johann Karl Hedlinger la Stockholm, singur sau împreună cu
Georg Hautsch; au diametrul de 52 şi 62 mm şi greutatea 55,37 g şi 92,93 g (cat. 62 şi 65). Pe
reversul ambelor piese este o alegorie cu tema "leului nordic" - pe prima medalie, o leoaică
înconjurată de puii ei, pe a doua, o frumoasă alegorie care îl înfăţişează pe regele Suediei Frederic al
II-iea ca un moştenitor/continuator al "Eroului/Leului Nordic", în chip de leu care ţine sabia în laba
dreaptă; portretul regelui apare într-un medalion aşezat pe globul cu simbolul celor trei coroane.
Portretele impresionează prin detaliile vestmentare, caracteristice stilului baroc şi prin redarea
idealizată a figurilor, pentru a le conferi o măreţie deosebită.
Vestner este autorul celorlalte două piese dedicate unnaşilor lui Carol al XII-iea; sunt
create după etalonul ni.irenburghez - au 43 şi 44 mm (cat. 63-64). Portretele sunt la fel de minuţios
reprezentate, iar pe revers sunt alegorii sugestive ale încoronării - remarcabil pentru stilul
ni.irenburghez este reversul piesei nr. 64, unde Minerva (regina) aşează coroana pe fruntea lui Marte
(regele).
Am lăsat la urmă două medalii care sunt semnate Richter ("Victoria de la Duna împotriva
saxonilor", 1701, cat. 14) şi B. Westmanni ("Curaj şi bărbăţie'', 1708, cat. 25). Nu am întâlnit aceste
nume printre gravorii de la monetăriile europene; ei semnează cu numele întreg pe aversul
medaliilor, sub portretele foarte personalizate, executate cu mare minuţiozitate, mai ales în ceea ce
priveşte costumul bogat ornamentat. Multe din elementele acestor portrete se regăsesc pe piese
semnate de gravori cunoscuţi - portretul lui Richter (cat. 14) pe medalia atribuită lui Heallinger (cat.
47) şi portretul lui Westmann (cat. 25) pe medalia atribuită lui Mi.iller (cat. 35) -, pe când numele
amintite mai sus nu apar. Fără a avea la dispoziţie material documentar suficient pentru a ne susţine
ipoteza, considerăm că aceste semnături aparţin unor pictori (Richter, B. Westmanni), care au lucrat
pentru Curtea suedeză după 1700 portrete fără perucă, ce au fost sursa de inspiraţie pentru portretele
medalistice de la Monetărie. Concluzia ne este întărită de semnătura de sub portretul de pe medalia
datată 1708 (cat. 25) - Opus B. Westmanni, ce ni se pare a sugera că portretul şi nu medalia aparţin
21
lui Westmanni .
Majoritatea legendelor de pe medaliile lui Carol al XII-iea sunt în limba latină, pe mai
multe rânduri (uneori şi pe muchie) şi au un conţinut hiperbolizant, în ton cu reprezentările.
Reversurile redau alegorii cu personaje mitologice (grupuri alegorice de zeităţi greco-romane Între medalistica lui Carol al XII-iea şi cea a contemporanului şi rivalului său Petru I sunt destule asemănări, datorate
faptului că o serie de piese sunt operele aceloraşi gravori. Multe din portretele medalistice şi monetare ale lui Petru au fost
realizate de Miiller, care a lucrat şi pentru Carol un portret medalistic reluat, cu mici variaţii de costum, de alţi gravori
germani. Se practica executarea portretelor medalistice după fotografii sau tablouri cunoscute publicului. În medalistica rusă
contemporană lui Carol al Xii-lea, autorul desenului după care s-a lucrat ştanţa pentru baterea medaliei semna pe avers, sub
portret; E.K. Sciukina, op. cit., p. 23.
21
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Minerva, Marte), cu protectoarea oraşului sau cu regele victorios - cat. 5, 14, 30, 34-35, 55, 64;
scene ample de perspectivă, colţuri de oraşe, porturi, mari annate sau planuri de bătălii (cat. 10-13);
simboluri masonice (piramide, coloane, făclii, aştrii, anagrame) - cat. 22-24, 34-35, 39, 44, 50-51,
54, 63.
Caracteristic pentru arta gravorilor vest europeni (Mi.iller, Hautsch, Haupt, Werner, dar şi
Karlsten, Hedlinger) este teatralismul monumental; apropierea de tradiţia barocă în sculptură se
observă la medaliile unde, pe revers, se recurge evident la metoda racursiului (vezi medaliile
dedicate de Hartmann sau Mi.iller victoriei de la Narva). Preferinţa medaliştilor occidentali pentru
arta monumentală duce uneori la o încărcare exagerată a vestimentaţiei şi o aglomerare de detalii
care dau o impresie greoaie. Din punct de vedere tehnic este caracteristică folosirea şabloanelor
pentru trasarea conturului grafic, relieful adânc, o înaltă tehnică de finisare ce reduce asperităţile 22 ,
legende în cartuş, pe mai multe rânduri, cu litere puternic marcate. O altă caracteristică este
semnarea uneia din feţe, în general aversul, sub portret; medaliile nesemnate sunt de regulă copii
contemporane sau apocrife.
Dacă şcoala suedeză este puţin mai sobră (deşi rămâne tributară stilului baroc - cat. I O,
12), şcoala germană, dominată de Mi.iller, fiii şi discipolii lui, excelează prin astfel de scene cu tentă
hiperbolizantă, laborioase (de exemplu, cat. 11, 14). Şcoala lui Mi.iller se remarcă prin legendele ce
redau citate din poeţii latini, versete sau psalmi din Biblie ( 13, 18, 39, 45), hronograme (cat. 40, 4244, 49), precum şi scene de largă perspectivă. Mi.iller a lucrat la Ni.irenberg, de unde trimitea
cartoane cu modele sau ştanţe atelierelor din statele comanditare, care executau gravarea local.
O altă caracteristică a medalisticii lui Carol al XII-iea sunt medaliile-monede, bătute la
Monetărie cu ştanţe refolosite după baterea monedelor; ele au dimensiunea şi greutatea unor piese de
o jumătate de marcă, o marcă, două, patru sau opt mărci suedeze şi s-au distribuit ostaşilor în timpul
campaniilor militare, în timpul staţionării în tabere sau în timpul ceremoniilor de ungere şi
înmonnântare (cat. 6-9, 19-22, 26-29, 31, 40-41, 57-61). Piesele cu nr. 7, 8 şi 9 au o greutate
asemănătoare, corespunzătoare unor monede în circulaţie la acea vreme în regat - 7 ,96 g, 7 ,94 g,
6,20 g23 , adăugându-se şi ele celor care s-au distribuit ca "monede" (o marcă şi jumătate) cu ocazia
încoronării. Piesa cu nr. 6 are o execuţie stângace - relieful plat, foarte puţine detalii de costum,
metalul de o calitate inferioară, fiind o evidentă copie grosieră a modelului lui Karlsten din 1697
("Carol al XII-iea fiul regelui Carol al XI-iea", cat. 4). Aspectul şi greutatea(! 0,25 g, aproximativ 2
mărci), ne determină să considerăm piesa ca făcând pat1e din seria emisă pentru a circula ca monedă,
24
fenomen întâlnit frecvent în epocă în acest regat . De remarcat faptul că în 1706 s-au bătut mai
multe medalii-monede (sau monede de campanie). Una din ele - Carol al XII-iea Pac(ficatorul (cat.
19), nesemnată (25 mm, 7, 13 g), prezintă pe avers capul regelui cu păr scurt, cu mantie înfăşurată în
jurul gâtului, portret asemănător celui de pe ducaţii bătuţi între 1708-1711, semnaţi L. C. (Lorentz
Careelberg), monetar oficial care a lucrat între 1706-1722 pentru Suedia numeroase emisiuni
monetare 25 . Alte trei piese (cat. 20-22), nesemnate, sunt rebateri executate tot de Careelberg după
acelaşi model reluat mai târziu. Au diametrul şi greutatea apropiate, echivalente unor monede de o
jumătate de marcă (17 mm şi 2,78 g; 17 mm şi 2,86 g; 18 mm şi 2,68 g). Fac parte din categoria
pieselor distribuite ca monedă ostaşilor din tabăra suedeză, ca şi medalia bătută pentru comemorarea
cuceririi Poloniei şi unei părţi a teritoriilor ruseşti, care poate fi tot o medalie-monedă (are diametrul
30 mm şi greutatea 10,55 g, cât o piesă de 2 mărci).
Medalistica regelui Carol al XII-iea unnează tipicul epocii - baterea de medalii unnând
etaloanele monetare şi distribuirea lor ca monede, soldaţilor şi chiar cetăţenilor, după rangul
fiecăruia. Piesele de argint sau argint aurit se distribuiau gradelor superioare sau nobililor, cei de
22

Eadem, p. 31-32.
Vezi piesele de de 4 mărci 1697-1700 bătute la Stockholm, World Coins, 1601-1700, p. 1228.
O piesă asemănătoare (ca metal, gramaj), dar executată în 1718 (cat. 61), ridică întrebarea dacă medalia datată 1697 nu a
fost bătută tot în 1718, pentru comemorarea morţii regelui, când s-au reluat modele mai vechi şi s-au bătut medalii pentru
rememorarea evenimentelor deosebite din via~a regelui mort atât de tânăr.
25
Wor/d Coins, 1700-1800, p. 1138 şi John S. Davenport, European Crowns I 71JIJ-/ 81JIJ, pp. 262-263.
21
·
24
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rând primind piese mai mici, mai uşoare, sau din bronz. Erau foarte apreciate, atât pentru valoarea
intrinsecă şi de schimb, dar şi ca distincţie. Medaliile-monede se puteau schimba în monedele aflate
26
în circulaţie, mai ales cele care aveau portretul monarhului sau herbul său .
În afara medaliilor oficiale se băteau medalii, pentru ofiţeri de rang inferior şi soldaţi, de
către micii gravori locali, care nu le semnau şi care luau ca model medaliile oficiale. Adesea, ştanţele
originale erau refolosite pentru comemorarea unor evenimente depărtate în timp; legendele diferite şi
27
uneori data de pe piesele recente indică faptul că este vorba de rebateri târzii • Monetăriile primeau
ştanţele care erau plătite celor ce le creaseră; prin urmare, puteau fi şi erau refolosite de-a lungul mai
multor ani, până la completa uzare (dând naştere problemelor în datarea unor tipuri de portret, de
exemplu!).
Medaliile oficiale create pentru regele Carol al XII-iea de artiştii suedezi urmează
standardele atelierului regal din Stockholm, având diametrul 50-60 mm, mai mare decât cel al
medaliilor create de Muller şi şcoala sa la Niirenberg, executate după standardul german care este
43-44 mm. Medaliile-monede au diametrul 21şi17-18 mm.
Medaliile care au pe revers planuri şi scene ample de luptă se băteau pentru a fi distribuite
ofiţerilor participanţi la evenimentul respectiv; soldaţilor de rând li se împărţeau medalii mai mici şi
cu reprezentări mai naive 28 (în cazul nostru, medaliile executate mediocru, considerate medalii/copii
"populare" - cat. 7 şi cat. 6). În afara pieselor oficiale - populare sau copii, medalistica lui Carol al
XII-iea cuprinde şi medalii bătute de diverse oficialităţi sau grupuri de cetăţeni (de exemplu, piesa
nr. 8, emisă de cetăţenii care au participat la evenimentul ungerii şi încoronării).
Cei care se ocupau de executarea cartoanelor şi ştanţelor pentru monede şi medalii în
cadrul atelierelor monetare oficiale, erau şi autorii stanţelor pentru desenele calendarelor populare şi
. - ·29 .
abecedare Ior care urmau a se t1pan
Numărul mare de variante pe care-l observăm şi la piesele prezentate de noi se datora
practicii monetarilor de a executa mai multe ştanţe pentru aceeaşi lucrare. Alegerea uneia din ele
pentru moneda (sau medalia) oficială nu împiedica autorul şi elevii lui să le folosească pe celelalte
30
pentru baterea altor monede sau medalii .
Specific portretului medalistic al perioadei la care ne referim este accentuarea decoraţiei
costumului, adesea excesivă, fapt pentru care regele este prezentat în semiprofil, în special din faţă
(chipul în profil, iar torsul redat aproape în totalitate din faţă, cu o bogată decoraţie vestimentară).
Din cele 65 exemplare, doar două sunt lucrate grosier, cu relieful plat, fără detalii de
costum, cu portretul slab desenat şi din metal de calitate inferioară; dar ele sunt medalii populare,
executate de mâini nepricepute (cat. 6 şi 61 ). Execuţia medaliilor semnate de gravori suedezi sau
germani este admirabilă, aceste piese situându-se alături de cele mai reuşite producţii ale artei
medalistice de la sfărşitul secolului al XVII-iea şi prima jumătate a secolului al XVIII-iea, ca valoare
artistică şi ca tehnică de batere.

În arhiva Amiralităţii ruse este păstrat un document din 171 O, care se referă la cererea soldatului Dementii Ignatiev de a fi
plătit cu "monete pentru/cu bătălia de la Gangul", Sciukina, op. cit„ p. 12. Sunt, de altfel, destul de numeroase petiţiile
soldaţilor care nu au primit şi cer să li se dea, pentru slujba lor, "monete" sau "portrete"; la Ermitaj se păstrează o medaliedecoraţie/monedă pentru bătălia de la Poltava, pe care a fost gravată inscripţia "Aceasta este maneta sergentu/11i Samson
Zi'bin din detaşamentul de gardă Preobrajenskil compania 6"; Eadem, p. 13.
27
Eadem, p. 38.
ZH Eadem, p. 25.
29
Eadem, p. 26, unde ne este prezentată infomiaţia oferită de o scrisoare a \arului Petru I din 4 ianuarie 1709.
30
Eadem, pp. 19-20, unde este reprodus un document ce se referă pe larg la cele amintite de noi.
26
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l.
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4.
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6.

Medalie comemorativă, În amintirea naşterii principelui Carol.fiul regelui Carol al XI-iea şi al
reginei Ulrica Eleonora, 17iunie1682, gravor Alfred Karlsten, Stockholm.
Av.
Legendă
pe
11
rânduri:
DEO/TER:OPT:MAX:/SVEO:VOTA·/
SOLVU:/OB/NAT;/CAROLVM·PRINCI:/A/CAROLO·VNDE:REG:ETNLRICA·ELEO:R
EGI:/PRINCIPIBVS·OPTI:/A:MDCLXXXII·D:/XVIl·IVNII·.
Rv. Legendă semicirculară în partea de sus: IN·GLORIAM·SECVLI·. În câmp alegorie - regele
aşezat pe un vultur şi regina pe o păuniţă care stau pe nori, ţin de braţe pruncul Carol ridicat pe
globul terestru pe care sunt figurate cele trei coroane.
AE aurit, 54 mm, 55,49 g, inv. MNIR Pv. 797/Bil876, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Concordia supuşilor, 1682, gravor Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă circulară: CAROLUS·XI - D:G:REX·SUECI:. Bustul regelui Carol al XI-iea spre
dreapta, cu perucă, purtând o mantie drapată.
Rv. Legendă semicirculară: NEXV·VNO·IVNGIMVR·OMNES. Central coroana Suediei aşezată
pe patru coloane legate cu lanţ; pe coloane sunt fixate: scut, sabie şi laur; caduceu; snop şi coasă;
carte, palm. În exergă MDCL XXXII·/Di0'7·0ctob.
AR, 53 mm, 46,02 g, inv. MNIR Pv. 796/BII875, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Carol principe ereditar rege al Suediei, 1688, gravor Alfred Karlsten,
Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS@ - D·G·REGNI·SVE·PR·IVER. În
câmp bustul principelui Carol spre dreapta, cu perucă şi coif cu pene în cimier, purtând armură cu
cap de leu pe piept şi o mantie drapată cu decor vegetal pe umăr. Sub braţ AI( (în ligatură).
Rv. În partea de sus, eşarfă desfăşurată, pe care este înscrisă legenda VIRTVS - NON COMPVTAT
- ANNOS. În câmp, leu spre dreapta ridicat pe labele dinapoi, ţine un glob. În exergă 1688.
AR, 42 mm, 40,55 g, inv. MNIR Pv. 798/Bil877, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Ungerea lui Carol al XII-iea ca rege al Suediei la 14 decembrie 1697,
gravor Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII·DEI GRATIA REX SVECIAE·. În
câmp bust Carol al XII-iea spre dreapta, purtând perucă, la gât fular, în armură cu decor vegetal pe
piept şi cu puncte pe mânecă şi mantie aruncată peste umăr. Sub bust AK în ligatură.
Rv. Legendă în partea de sus: TANTIS·IAM·SVFFICIT·A VSIS. În câmp, altar pe care se află
coroană, glob cruciger, cheie, sceptru şi sabie încrucişate. În exergă legendă pe două rânduri:
VNCTVS·HOLMIAE·/D·14·DEC·1697.
AR, 58 mm, 83,42 g, inv. MNIR Pv. 2246/Bil2448, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Regele Carol al XII-iea (1682-1718),jiul regelui Carol al Xi-lea (16551697), <1697>, gravor Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: @HOC SOLO VI - NDICE TVTA @. În câmp
bustul regelui Carol al XII-iea cu perucă, laureat spre dreapta, purtând o mantie drapată. Pe un fald
monograma AK.
Rv. Sus, legendă semicirculară: REDEO·VE - TERES·AVCTVRA TRIVMFOS. În câmp
alegorie: dreapta, regele în chipul lui Marte; în faţa lui, îngenunchiat, personaj feminin (Suedia)
arătând spre un scut cu stema familiei Vasa.
AE aurit, 49 mm, 38,36 g, inv. MNIR Pv. 2251/BII2452B, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Încoronarea lui Carol al XII-iea ca rege al Suetliei, la 14 decembrie 1697,
gravor necunoscut după modelul lui Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII - D·G·REX·SVE·. În câmp bust
Carol al XII-iea spre dreapta, purtând perucă, jabou, în armură cu decor vegetal (şters) şi
punctiform pe mânecă (c.m.s.); c.p.e.
Rv. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·POST FATA·REVl·XII. În câmp
coroana regală; în exergă legendă pe patru rânduri: A·DEO·DATO·/PATRE·PATRIAE·
/D·14·DEC· /1697; c.p.e.
AR, 31 mm, I 0,25 g, inv. MNIR Pv. 2249/Bil245 l, Col. BNR ex CNBAR.
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Medalie-monedă, Carol al XII-iea născut la 17 iunie 1682, uns ca rege al Suediei la 14
decembrie 1697 - Să fie fericit!, 1697, gravor necunoscut după modelul lui Alfred Karlsten,
Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII - D·G·REX·SVK. În câmp bustul
regelui Carol al XII-iea spre dreapta purtând perucă, în armură cu puncte pe mânecă şi mantie cu
fald; c.p.e.
Rv. Legenda pe şapte rânduri CAROL·Xll/NAT·D·17-IVN·/A·1682·/ VNCT·D·14·DEC·
/A·1697·NIVAT·FELIX·/QV AM·DIVITIS·/SIME·; c.p.e.
AR, 26 mm, 7,96 g, inv. MNIR Pv. 2247/BII2449, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, În amintirea ungerii lui Carol al XII-iea ca rege al Suediei, 1697, gravor
necunoscut după modelul lui Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII - D·G· REX·SVK. În câmp bust Carol al
XII-iea spre dreapta purtând perucă, în armură cu decor punctiform pe mânecă şi mantie cu fald; c.p.e.
Rv. Legendă circulară: •NVLLA·EST·MAGE·GRATA·FRONS·FRONTI·. Central, în cunună
de stejar, legendă pe patru rânduri: OB·/CIVES·/SERVA/TOS·; c.p.e.
AR, 26 mm, 7,34 g, inv. MNIR Pv. 2283/BII2485, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Încoronarea lui Carol al Xii-lea ca rege al Suediei, 1697, gravor necunoscut
după modelul lui Alfred Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII - D·G·REX·SVE·. În câmp bust Carol
al XII-iea spre dreapta purtând perucă, în armură cu nasturi pe mânecă şi mantie cu fald; c.p.e.
Rv. Legendă semicirculară în partea de sus: SERENVS·VT·FOECVNDEM. În câmp alegorie soarele ridicându-se deasupra a doi arbori. În exergă 1697; c.p.e.
AR, 27 mm, 6,20 g, inv. MNIR Pv. 2248/Bil2450, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Luarea taberei ruseşti de la Narva, 20 noiembrie 1700, gravor Alfred
Karlsten, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII·-·D·G·REX SVECIAE·. Central bust
Carol al XII-iea semiprofil spre dreapta, laureat, purtând armură cu cap de leu pe umăr şi puncte pe
mânecă şi mantie; sub bust AK în ligatură; c.l.e.
Rv. În câmp scena asedierii cetăţii Narva - soare ridicându-se deasupra cetăţii dintre nori din care
cade ploaia peste câmpul de luptă; în prim plan armata condusă de regele călare spre stânga; sus
legenda MANIFESTO·NVMINE. În exergă legenda pe trei rânduri CASTRA·MOSCOR·
AD·/NARV·CAPTA·XX·/NOV·MDCC.
AR, 52 mm, 56,93 g, inv. MNIR Pv. 2254/BII2456, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Victoria de la Narva, 20 noiembrie 1700, gravor Christian Georg
Hartmann, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII·- D·G·REX·SVECIAE. Central bust
Carol al XII-iea semiprofil spre dreapta, laureat, cu perucă, în armură cu decor din puncte pe braţ
şi mantie cu decor vegetal în jurul gâtului (variantă c.m.s.). Pe braţ iniţialele gravorului C. G. H.
Rv. Sus, legenda semicirculară SVPERANT·SVPERATA·FIDEM. În câmp Carol al XII-iea cu
spada ridicată, spre dreapta, trece călare peste ostaşi ruşi căzuţi pe câmpul de luptă. În spate se
zăreşte oraşul. În exergă legenda DIE·20·NOVEMBRIS·/ANN0·1700.
AR, 37 mm, 26,38 g, inv. MNIR Pv. 2252/BII2454, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Victoria regelui Carol al XII-iea la Narva, l 700, gravor Philip Heinrich
Muller din Augsburg, Niirenberg.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·D·G·-·REX SVECIAE" În câmp bust
Carol al XII-iea spre dreapta, purtând perucă şi armură cu decor vegetal pe piept şi punctiform pe
mânecă, cu fular şi mantie cu falduri. Sub bust iniţialele P. H. M.
Rv. Legendă semicirculară în partea de sus: TANDEM BONA CAVSA TRIVMPHAT. În câmp
alegorie - Victorie cu coif ţinând în dreapta coroană dublă şi în stânga ram de palm, aşezată pe
trofee - scut, arme, coifuri, doi prizonieri ruşi; în spate perspectiva portului Narva. Jos, dreapta,
iniţialele P. H. M. În exergă legenda pe trei rânduri: OB RVSSOS FVGATOS/ET NARVAM
LIBE·/RAT·1700. Pe muchie legenda: + A DOMINO FACTVM EST ISTVD·ET EST
MIRABILE IN OCVLIS NOSTRIS.

595
https://biblioteca-digitala.ro

Katiuşa

13.

14.

15.

16.

17.

Pârvan

AR, 40 mm, 27,54 g, inv. MNIR Pv. 800/BII879, Col. BNR ex CNBAR.
Savu 31 nr. I.
Medalie comemorativă, Victoria contra ruşilor, 1700, gravor Martin Brunner şi Georg Friedrich
Niirnberger, Niirenberg.
Av. Sus, legendă semicirculară HIEC OMNES VETERVM REVOCA=-VIT ADOREA
LAVRVS. Claud. Central bust Carol al XII-iea spre dreapta, laureat, cu perucă, purtând armură cu
cap de leu pe piept şi punctiform pe braţ, mantie cu decor "ghiare de leu". În exergă legendă pe
CAROL·XII·DG·SVEC·
GOTHOR·/REX
RVSSORVM
patru
rânduri
TRIVM=/PHATOR·MDCC·/GFN. Pe braţ iniţialele gravorului MB în ligatură.
Rv. Sus, legenda semicirculară COMPRIME FERALES TORVI PRIEDONIS HABENAS·Cl·.
Central leu ucigând dragonul. Ca fundal, cetatea; în spatele leului, stânga, iniţialele MB în ligatură.
În exergă legenda CALCABITVR/ASPER. Pe muchie legenda NIL SIBI PERIVRVM SENSIT
PRODESSE FVROREM·CLAVD·.
AR, 36 mm, 16,63 g, inv. MNIR Pv. 2253/BII2455, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Victoria de la Duna împotriva saxonilor, 1701, gravor necunoscut
<medalie oficială bătută la Stockholm după portretul lui Richter>.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROL·XII·D·G·R·S·- DECOR·NOVI· SAECVLI·.
Central bustul regelui Carol al XII-iea cu păr scurt, spre dreapta, purtând haină descheiată la gât cu
decor "ghiare de leu" pe gulerul răsfrânt, fular în jurul gâtului, mantie decorată cu motivul celor
trei coroane petrecută peste umărul stâng; pe braţ Richter.
Rv. Sus, legenda semicirculară NEC·FLVMINA·NEC·HOSTES· MORANTVR·. În câmp scenă
alegorică - Suedia în chipul zeiţei Athena ţinând suliţă şi scut (pe care sunt dispuse trei coroane)
trece spre dreapta spre câmpul de luptă, pe deasupra norilor, păşind peste un învins prăbuşit peste
un vas din care se scurge apă; spre inamici sunt îndreptate tunuri care trag. În exergă legenda pe
trei rânduri SAXONES·IN·ADVERSA·/DVNAE·RIPA·FVSl·/M·DCC·I·.
AR, 60 mm, 103,07 g, inv. MNIR Pv. 801/BII880, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, În amintirea victoriilor de la Duna şi Klissov, 1702, gravor Alfred
Karlsten, Stockholm.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS·XII·- D·G·REX·SVECIAE·. Central capul regelui
Carol al XII-iea cu păr scurt, spre dreapta. Sub gât iniţialele gravorului AKîn ligatură.
Rv. Sus legenda semicirculară LVX·BINIS·CLARA·TRIVMPHIS@. Central alegorie: două
trofee, faţă în faţă. Deasupra lor, soare cu raze, având în centru înscris pe două rânduri 9/IVLII. În
exergă legendă pe trei rânduri A:1701·AD·DVNAM·/ ET·A 0 .1702·AD·/CLISSOVAM·.
AR, 52 mm, 56, 13 g, inv. MNIR Pv. 802/BII88 l, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, În amintirea luptelor din Polonia şi Saxonia, 1703, gravor Georg
Hautsch din Niirenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS·XII· - D:G:REX SVECIIE. Central bustul regelui
Carol al XII-iea cu păr scurt, semiprofil spre dreapta, purtând tunică încheiată la nasturi, peste care
poartă o haină cu guler şi manşete de blană încheiată cu centură cu cataramă; la gât are înfăşurat
un fular. În dreapta ţine lunetă sprijinită pe şold, iar stânga se sprijină pe mânerul sabiei. În exergă,
în chenar decorat cu palm, legenda QVO NON PRIEST AN/TIOR ARMIS.
Rv. Sus, pe un pergament desfăşurat, legenda TESTES VIRTVTIS ET PRVDENTIJ.E. În câmp,
cele trei coroane străpunse de sabie şi ramuri de măslin încrucişate; în jurul lor, scuturi cu numele
localităţilor şi data bătăliilor pentru cucerirea lor: NARVA/1700-20; DUNAM/1701-ll·X;
RIGA/1701-27; CRACOV·/1702-29; V ARSOV·/1702-23M; THORUM/1703-14. Intre garda
sabiei şi palmier legenda MOSC:/POLO:. Jos, între Cracovia şi legenda ELBING·/1703·11·X/H.
AR, 43 mm, 36,40 g, inv. MNIR Pv. 803/BII882, Col. BNR ex CNBAR.
Savu nr. 2, variantă gramaj.
Medalie-monedă, Carol al XII-iea a sosit din amândouă părţile - Polonia şi Rusia, 1706, gravor
Johann Memmies, Pomerania.

31

Elisabeta Savu, Medalii suedeze rare din Colecţia Muzeului de Istorie şi Arheologie al judeţului Prahova, în Anuarul
Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova. Studii şi Cercetări, 3, Ploieşti, 1986, pp. 257-264.
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Av. Legenda semicirculară: •CAROLVS·XII·- D·G·REX·SVEC•. Central bust Carol al XII-iea
cu păr scurt, semiprofil spre dreapta, purtând tunică încheiată la nasturi, peste care poartă o haină
cu guler şi manşete de blană, centură cu cataramă, la gât un fular înfăşurat (ca mai sus). În dreapta
ţine lunetă sprijinită pe şold, stânga ţine de mânerul sabiei; sub mână iniţialele gravorului IM.
Rv. Central, alegorie: între două coloane (Polonia şi Saxonia) ce stau să se prăbuşească, leu ce
sprijină una din coloane; cea din spatele lui se rupe de la jumătate. Legendă stânga - dreapta
CONCVSSIT- VTRA MOVE. Sub leu 1706.
AR, 30 mm, 10,55 g, inv. MNIR Pv. 2255/BII2457, Col. BNR.
Medalie comemorativă, Întâmplarea de la Friedefriede, 1706, gravor Franz Ferdinand Muller,
Miinich.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROL:XII·- D:G:REX·SVEC:. Central bust Carol al XII-iea
tânăr, cu părul scurt, spre dreapta, purtând haină descheiată la gât cu decor "ghiare de leu" pe
gulerul răsfrânt, fular în jurul gâtului, mantie petrecută peste umărul stâng. Sub braţ iniţialele
gravorului F. M.
Rv. Legendă circulară: @DAS IST VOM HERRN GESCHEHEN· &PS·CXVI/l.· v·23@. Carol
al XII-iea călare spre dreapta, cu mantie, perucă şi pălărie, ţine în dreapta eşarfă pe care scrie
FRIEDEFRIEDE. Sub cal, 14/24 Octobr/1706.
AR aurit, 37 mm, 22,07 g, inv. MNIR Pv. 805/Bil884, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Carol al XII-iea Pacificatorul, 1706, <gravor Lorentz Careelberg, Stockholm>.
Av. Legenda semicirculară: CAROL·XIl·R·SVEC·PACIFICATOR·. Central capul regelui Carol
al XII-iea cu păr scurt spre dreapta, cu mantie în jurul gâtului; în exergă MDCCVI·.
Rv. Sus, scutul Poloniei, jos, cel al Saxoniei. Între ele legenda FELICITAS între două ramuri de
palm, iar stânga - dreapta SAXONIAE·- SARMATIAE.
AR, 25 mm, 7, 13 g, inv. MNIR Pv. 804/BII883, Col. BNR ex CNBAR.
Savu nr. 3, variantă gramaj.
Medalie-monedă, Carol al XI-iea (1655-1697) şi Carol al XII-iea (1697-1718) regi ai Suediei,
<1706>, <gravor Lorentz Careelberg, Stockholm>.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XI· - D·G·REX SVEC. În câmp bust
Carol al XI-iea cu perucă, spre dreapta.
Rv. Legendă semicirculară: CAROLVS·XII· - D·G·REX SVEC. În câmp bust Carol al XII-iea
tânăr, spre stânga, cu părul scurt, haină descheiată cu guler răsfrânt, fular în jurul gâtului.
AR, 17 mm, 2,78 g, inv. MNIR Pv. 2250/BII2452, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Invadarea Rusiei, 1707, <gravor Lorentz Careelberg, Stockholm>.
Av. Legendă semicirculară întreruptă CAROLVS XII·- D·G·REX·SVEC·. Central bust Carol al
Xii-lea spre dreapta, cu păr scurt, purtând haina descheiată la gât.
Rv. Scenă - corăbii la ţărmul mării; între două coloane ce ies din mare legenda PLUS/ULTRA; în
faţă corăbii. În exergă 1707.
AR, 17 mm, 2,86 g, inv. MNIR Pv. 2256/Bil2458, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, De la Dumnezeu şi Carol Libertate, 1707, <gravor Lorentz Careelberg,
Stockholm>.
Av. Legendă semicirculară întreruptă CAROLVS XII·- D·G·REX·SVEC· .. Central bust Carol al
XII-iea spre dreapta, cu păr scurt, purtând haina descheiată la gât.
Rv. Legendă semicirculară: A DEO ET CAROL. În câmp, deasupra mării, sub mână care ţine
carte deschisă, LIBERTIS. În exergă 1707.
AR, 18 mm, 2,68 g, inv. MNIR Pv. 2257/BII2459, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Silezia înfrântă, 1707, gravor necunoscut după modelul lui Georg
Hautsch, Niirenberg.
Av. Legenda semicirculară CAROL·XII·- D·G·REX·SVEC·. Central bust Carol al XII-iea spre
dreapta; poartă tunica cu nasturi descheiată, gulerul mic răsfrânt, fular înfăşurat în jurul gâtului,
curea şi cataramă. În dreapta ţine lunetă sprijită pe centură; stânga se sprijină tot pe centură.
Rv. Sus, legenda semicirculară MONSTRANDO RESTITUIT - REM. Central leu spre stânga;
cu laba dreaptă ţine un pocal aşezat pe masă, iar cu cea stângă ţine o eşarfă ce înconjoară un
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palmier; pe eşarfă legenda IN STRUM/FACIS/WESTSHALL. În exergă, legenda pe două
rânduri PLAUDITE SILESil/CIDIDCCVII/.
AR, 34 mm, 14,44 g, inv. MNIR Pv. 2258/BII2460, Col. BNR ex CNBAR.
24.
Medalie comemorativă, Este mai liber drumul spre cer, 1707, gravor Alfred Karlsten.
Av. Bust Carol al Xii-lea cu păr scurt spre dreapta, purtând armură cu decor punctiform, fular în
jurul gâtului, mantie cu falduri. Legenda stânga
dreapta CAROLVS·XII·
·D·G·REX·SVECIAE. Pe braţ AK în ligatură.
Rv. Sus, legenda semicirculară AD·COELVM·LIBERIORE·VIA·. Central, ceainic scoţând aburi
aşezat pe un postament pe care scrie A X n, plasat între trei arbuşti de mici dimensiuni. În exergă
legendă pe trei rânduri SACRIS·SILESliE·EVANGE·/LICJE· RESTITVTIS·/A·M·DCC·VII·.
AR, 52 mm, 55,63 g, inv. MNIR Pv. 2259/BII2461, Col. BNR ex CNBAR.
25.
Medalie comemorativă, Curaj şi bărbăţie, 1708, <gravor Philip Heinrich Muller, după portretul lui
B. Westmanni>.
Av. Bust Carol al XII-iea spre dreapta, cu părul scurt, în armură cu decor "cap de leu" şi volute pe
piept şi punctiform pe braţ; mantie căptuşită cu decor vegetal, fular înfăşurat în jurul gâtului;
legenda stânga - dreapta GLORIA - SVECORVM. Sub braţ OPVS B. WESTMANNI.
Rv. Sus legenda semicirculară IMPAVIDVM·PECTVS. Central leu spre dreapta cu labele din
faţă sprijinite pe glob pe care sunt înscrise trei coroane. În exergă legenda A·MDCCVIII·.
AR, 60 mm, 82,63 g, inv. MNIR Pv. 2260/Bil2462, Col. BNR ex CNBAR.
26.
Medalie comemorativă, În amintirea regelui Carol al XII-iea - Prin tăria sufletului, 1718,
gravor Georg Hautsch din Niirenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS XII - D•G•REX SVECIAE•. Central bustul
regelui spre dreapta, cu păr scurt, în armură cu decor cu puncte pe piept şi cap de leu pe mânecă,
fular, mantie prinsă cu broşă pe umărul drept. Sub braţ iniţiala gravorului H.
Rv. Sus, legenda PAR ANIMO ROBUR•. Central, leu ridicat pe labele dinapoi privind spre
stânga. În exergă scutul familiei pe ram de palm şi laur, depăşind exerga.
AR, 41 mm, 26,20 g, inv. MNIR Pv. 2281/Bil2483, Col. BNR ex CNBAR.
27.
Medalie-monedă, Fuga regelui Carol al Xii-lea la Bender după bătălia de la Poltava, 1709,
gravor Christian W ermuth din Gotha.
Av. Legenda circulară CAROLVS XII·- D·G·REX SVEC. În medalion central bustul regelui
Carol al Xii-lea spre dreapta, purtând armură loricată şi mantie prinsă cu broşă pe umărul drept.
R v. Sus legendă semicirculară: ii dori apres /'an 1 des fatigues. Central leu culcat spre stânga; în
exergă a Bender l'an/1709.
AR, 21mm,5,28 g, inv. MNIR Pv. 2261/Bil2463, Col. BNR ex CNBAR.
Ciofu32 nr. 7b.
28-29. Medalie-monedă, Fuga regelui Suediei Carol al Xii-lea după bătălia de la Poltava, 1709, gravor
Christian Wermuth din Gotha.
Av. Legenda circulară întreruptă CAROLVS XII·- D·G·REX·SUEC·. Central, în medalion oval,
bustul regelui spre dreapta, cu părul scurt, purtând armură loricată şi mantie prinsă cu broşă pe
umărul drept.
Rv. Sus legenda semicirculară ii dort apres tant des fatigues. Central leu spre stânga dormind cu
capul pe labe. În exergă legenda aBender l'an/1709.
AR, 21mm,6,32 g, inv. MNIR Pv. 9/2993/5067, Col. Moscova ex CNBAR.
AR, 21 mm, 6,27 g, inv. MNIR Pv. 9/2994/5068, Col. Moscova ex CNBAR.
Ciofu, nr. 7.
30.
Medalie-monedă, Fuga regelui Carol al Xii-lea după bătălia de la Poltava, 171 O, gravor
Christian W ermuth din Gotha.
Av. Legenda circulară întreruptă CAROLVS XII·- D·G·REX·SVEC·. Central, în medalion oval,
bustul regelui spre dreapta, cu părul scurt, purtând armură loricată şi mantie prinsă cu broşă pe
umărul drept.

32

Valerian L. Ciofu, op. cit.
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Rv. Sus legenda semicirculară ii dori, ii/era gueri. I can X/·12. Central leu spre stânga dormind
cu capul pe labe; deasupra lui nori şi stele înconjurând semiluna. În exergă legenda 1710.
AR, 21 mm, 5,38 g, inv. MNIR Pv. 445/BII489, Col. BNR ex CNBAR.
Ciofu nr. 7a.
31.
Medalie-monedă, Fuga regelui Carol al XII-iea după bătălia de la Poltava, 1711, gravor
Christian Wermuth din Gotha.
Av. Legenda CAROLUS XII - D·G·REX SVEC. Central, în medalion oval, bustul regelui spre
dreapta, cu părul scurt, purtând armură loricată şi mantie prinsă cu broşă pe umărul drept.
Rv. Legenda semicirculară: que /era ce quand ii feveillera !. Central leu dormind cu capul pe
labele din faţă; sub bot, dreapta, 5. În exergă legenda a Bender l'anlmdccxi.
AE, 21 mm, 5,31 g, inv. MNIR Pv. 2263/BII2465, Col. BNR ex CNBAR.
Ciofu, nr. 7h.
32-34. Medalie comemorativă, În prezenţa lunii strălucitoare doarme liniştit, 1709-171 O, gravor Philip
Heinrich Muller, Nurenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS XII - D•G•REX SVE•. Central bustul regelui spre
dreapta, cu părul scurt, în armură cu decor vegetal pe piept şi cap de leu pe mânecă, fular în jurul
gâtului, mantie cu falduri. Sub braţ iniţialele gravorului P. H. M.
Rv. Sus, legenda semicirculară PER AMICA SILENTIA LVNAE. În câmp, leu pe malul unei
ape, şezând cu botul pe labele din faţă; pe malul opus, o aşezare; deasupra stele (Carul Mare) şi
lună. În exergă legenda pe două rânduri OCVLIS DORMI=/T AT APERTIS·.
AR, 44 mm, 30 g, inv. MNIR Pv. 2282/BII2484, Col. BNR ex CNBAR.
AR, 44 mm, 29,37 g, nv. MNIR Pv. 41/3037/5059, Col. Moscova ex CNBAR.
AR, 44 mm, 29,31 g, nv. MNIR Pv. 41/3038/5060, Col. Moscova ex CNBAR.
35.
Medalie comemorativă, Carol al XII-iea înaintea focului de la Helsingburg, 171 O, gravor Philip
Heinrich Muller, Nurenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS XII - D•G•REX SVE•. Central bustul regelui spre
dreapta, cu părul scurt, în armură cu decor vegetal pe piept şi cap de leu pe mânecă; mantie cu falduri.
Rv. Sus legenda PRO - FOCIS•. Central, Carol al Xii-lea în chip de Marte, şade pe trofee; cu
dreapta ţine spada, cu stânga se sprijină pe scut oval pe care sunt înscrise trei coroane. În exergă
legenda pe două rânduri AD HELSINGBVR=/GVM·1710.
AR, 44 mm, 30,30 g, inv. MNIR Pv. 2262/Bil2464, Col. BNR ex CNBAR.
36-37. Medalie comemorativă ovală, Încartiruirea de la Vraniţa - Tighina, 1713, gravor Georg Wilhelm
Vestner, după proiectul lui Naundorf, maestru poştal de campanie.
Av. Legenda semicirculară CAROLVS XII·SVECOR:GOTHOR: WANDALORVMQ·REX.
Central, bust Carol al Xii-lea semiprofil spre dreapta, în armură cu decor cap de leu pe braţ, fular
în jurul gâtului şi mantie cu falduri peste umeri. Sub braţ iniţialele gravorului G·W·V.
Rv.
Legendă
circulară
pe
trei
rânduri:
*1713·D·31·IAN·ST·WURDE
DAS
KONIGL:SUED:HAUPT QV ARTIER, ZU WARNITZA BEY BENDER INDER
TURCKEY VON VIEL/LC:BELAGERT·U MIT 27·CANON SCHUSSE TAUSEND
TURCKEN·TARTARN·LIPKANERN·IANITSCHAARN
U,MULTUAN:
/·BESCHOSSEN·UND TAGS DAS AUF·DEN l·FEBRUARII MIT FEUER UND
STURM·EINGENOMMEN·. Central, trei litere gotice incizate; dedesubt legendă pe şase
rânduri: ICH FURCHTE/MICH NICHT FUR/VIEL HUNDERT/ DAUSENDEN DIE SICH
UMHER WI-/DER MICH LEGEN motiv decorativ INV: IG: NAUNDORFF/MAG: POST:
IN/CAMPO:.
AR, 40x52 mm, 42,70 g, inv. MNIR Pv. 2264/BII2466, Col. BNR ex CNBAR
AR, 4lx52 mm, 27,62 g, inv. MNIR Pv. 42/3039/5071, Col. Moscova ex CNBAR (copie).
Ciofu, nr. 8.
38.
Medalie comemorativă, Hotărârea reîntoarcerii în ţară, 1713-1714, gravor Martin Brunner, după
modelul lui Philip Heinrich Muller.
Av. Legenda semicirculară CAROLVS XIl·D·G· - SVEC·GOTH·VAND· REX. Central bustul
regelui laureat spre dreapta, în armură cu decor liniar şi punctiform pe piept şi punctiform pe braţ,
cu mantie cu falduri căptuşită cu decor "ghiare de leu" vizibil pe umeri. Pe braţ MB.
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Rv. Legenda semicirculară POST TVTA SILENTIA LVNAE EMICAT & PRODIT. Central,
leu în mers spre stânga; deasupra lună, stele (Ursa Mare) şi nori. În exergă m. NOV.
AR, 36 mm, 14,83 g, inv. MNIR Pv. 2268/8112470, Col. BNR ex CNBAR.
39-40. Medalie comemorativă, Reîntoarcerea regelui Carol al XII-iea al Suediei, 1714, gravor Philip
Heinrich Muller, Niirenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLUS XII - D•G•REX SVE•. Central bust Carol al XIIlea spre dreapta, cu părul scurt, în armură cu decor vegetal pe piept şi cap de leu pe mânecă, fular
în jurul gâtului, mantie cu falduri cu decor "ghiare de leu" pe căptuşeală, vizibil pe umeri. Sub braţ
iniţialele gravorului P. H. M.
Rv. Sus, legenda semicirculară REDDITUS EOIS PATRIAM SOLATUR AB ORIS. Central
scenă alegorică - Carol al XII-iea spre dreapta joacă zaruri cu un personaj feminin pe soclul unei
coloane pe care scrie FOR-/TUNJE/REDVCI. În exergă A. 1714.
AR, 44 mm, 29,89 g, inv. MNIR Pv. 1817/8111998, Col. BNR ex CNBAR.
AR, 44 mm, 29,25 g, inv. MNIR Pv. 43/3040/5073, Col. Moscova ex CNBAR.
Savu nr. 5, variantă gramaj.
41.
Medalie comemorativă, Plecarea spre ţară după cinci ani de pribegie în Turcia, 1714, gravor
necunoscut.
Av. Sus, legendă semicirculară pe trei rânduri: CAROLVS DVO DECIMVS REX·/PER
ANAGRAMMA·/REDI SOL AC DVX SVECORVM·. Central, doi îngeri aşezaţi pe nori ţin
medalion cu chipul regelui în profil spre dreapta, purtând haină descheiată la gât cu decor "ghiare
de leu" pe gulerul răsfrânt, fular în jurul gâtului, mantie cu decor puţin vizibil petrecută peste
umărul stâng. În exergă legenda pe trei rânduri *VOX POPVLI VOX DEl*/IN PRINCIPEM
VNONOTO DIRECT A·. Pe margine, cu scriere cursivă, legenda Hanob ah Nachtens.
Rv. Sus, legenda semicirculară IN SOLITOS REMEAQVE TRIVMPHOS·LVCAN·. Central,
un fragment de bandă-zodiac; deasupra nor şi semiglob între care se află legendă semicirculară pe
două rânduri: C·DVOD· - PER ANAG·ALIVD·/ISOL DVCVM·DEO CARVS. În exergă
legenda pe patru rânduri: A FINIBUS ORIENTIS TVRCICIS/POST QVINQVENNII
MORAM/REDVCI EXPECTATO SACR·l/mcul·Hx·Bopfingen.
AR, 50 mm, 35,86 g, inv. MNIR Pv. 2266/8112468, Col. BNR ex CNBAR.
42.
Medalie comemorativă, Reîntoarcerea în ţară din pribegia în Turcia, 22 noiembrie 1714, gravor
necunoscut.
Av. Sus, legendă pe două rânduri ICH HABE GERUHET NUN BIN ICH
ERWACHT/BEKOMME VOM HIMMEL ERNEUERTE NACHT. Central, leu şezând. În
exergă
legenda pe patru rânduri SVECIA PLAUDE !/SUNDIA REGEM/LJETA
RECEPIT/D·22·NOVEM.
Rv. Sus, legendă semicirculară pe două rânduri: AUS ORIENT STELL T SICH DER
HELD:/DER FREUDIG MACHT DIE NORDSCHE WEL T·. Central, scenă din natură - fiord;
în stânga soare ce trimite raze. Jos, semicircular, legenda PER CAROLVM TIBI REDIRIT
SALVS !.
AR, 36 mm, 14,63 g, inv. MNIR Pv. 2267/8112469, Col. BNR ex CNBAR.
43-44. Medalie-monedă, Evadarea şi fuga spre patrie, 1714, gravor Georg Hautsch, Niirenberg.
Av. Carol al Xii-lea călare spre dreapta, cu haină închisă cu nasturi, fular în jurul gâtului, cizme
înalte, lunetă sprijinită pe şold, pistol la brâu; pe harnaşament monograma CXII; în exergă 1714.
Rv. Legendă pe şase rânduri WAS/SORGET IHR/DOCHNGOTT UND ICH/LEBEN
IA/NOCH 33 •
AR, 31 mm, 7 ,30 g, inv. MNIR Pv. 2265/8112467, Col. BNR ex CNBAR.
AR, 31 mm, 7,27 g, inv. MNIR Pv. 44/3041/5072, Col. Moscova ex CNBAR.
Savu nr. 4, variante de gramaj.
Medalie-monedă, Drumul spre Suedia în 1715; îmbarcarea la Stralsund, 1715, gravor necunoscut.
45.
Av. Legenda semicirculară CAROL·Xll D·G·REX·SVEC·. Central bustul regelui în profil spre
dreapta, purtând haină deschisă la gât, guler răsfrânt, fular în jurul gâtului.
33

Frază pe care se pare că a rostit-o însuşi regele la întoarcerea din Turcia; Elisabeta Savu, op. cit., nota 1O.
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Rv. Legenda pe nouă rânduri ICH/FURCHTE MICH/NICHT FUR VIEL/HUNDERT
TAUSEN/DEN DIE SICH UMB/HER WIEDER MICH/ LEGEN·Ps·J/Stralsund/1715.
AR, 22 mm, 3,81 g, inv. MNIR Pv. 2269/BII2471, Col. BNR ex CNBAR.
46.
Medalie comemorativă, Îmbarcarea spre Suedia, 26 decembrie 1715, gravor Georg Wilhelm
Vestner Niirenberg.
Av. Legenda semicirculară CAROLVS•XIl•D• - G•REX•SVECIAE•. Central, capul
regelui cu părul scurt, laureat, spre dreapta; sub gât iniţiala gravorului V.
Rv. Legenda semicirculară PER VARIOS CASVS PER TOT DISCRIMINA REGNIS. Central,
corabie cu steagul Suediei acostând în port, far, deasupra nori. În exergă VDST!EDl·26 DEC·.
AR, 43 mm, 28,75 g, inv. MNIR Pv. 809/BII888, Col. BNR ex CNBAR.
Savu, nr. 6, variantă gramaj.
47.
Medalie comemorativă, În amintirea măreţului rege Carol al XII-iea, 1718, gravor Johann Karl
Hedlinger, Stockholm.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROL·XIl·D·G·R·SVEC· - OCCVB·D·30· NOV·A·1718.
Central bustul regelui cu părul scurt spre dreapta, purtând haină descheiată la gât cu decor "ghiare
de leu" pe gulerul răsfrânt, fular în jurul gâtului, mantie decorată cu motivul celor trei coroane
petrecută peste umărul stâng. Sub braţ Hedl.
Rv. Sus, legenda semicirculară INDOCILIS PA TI ·.. În câmp, leu ridicat pe labele din spate, îşi
dezleagă frânghia cu care este legat. În exergă legenda pe două rânduri IN
PERPET·MEMOR·/MAGNANIMI·.
AR, 51 mm, 53,28 g, inv. MNIR Pv. 807/BII886, Col. BNR ex CNBAR.
48.
Medalie comemorativă, Moartea regelui Carol al XII-iea la Friedrichshall, Norvegia, 11
decembrie 1718, gravor Georg Wilhelm Vestner şi Christoph Ernst Muller, Niirenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS•XIl•D• - G•REX• SVECI!E•. Capul laureat al
regelui tânăr spre dreapta; sub gât V.
Rv. Sus, legendă semicirculară: NON ANIMO VICIVS SED FATO FRACTVS OBIBAT.
Central, leu încoronat ţine în laba dreaptă sabia. Deasupra lui scutul familiei ţinut cu o mână ce
iese dintr-un nor, spre stânga. În exergă legenda pe trei rânduri: XI·DEC·IN
OBSID:/FRIDRICHSHALL·/C·E·M·.
AR, 44 mm, 28,33 g, inv. MNIR Pv. 2274/BII2476, Col. BNR ex CNBAR.
49.
Medalie-monedă ovală, Moartea lui Carol al XII-iea la 11 decembrie, 1718, gravor Georg
Wilhelm Vestner, Niirenberg.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS·XII·D·G·SU·G·V·REX·. Central, bustul regelui tânăr,
semiprofil spre dreapta, laureat, purtând armura cu decor cap de leu pe braţ, fular în jurul gâtului,
mantie decorată cu "ghiare de leu" pe umeri. Jos, semicircular OB·ll·DEC:l718:. Pe braţ, iniţiala
gravorului, V.
Rv. Sus, legenda semicirculară .FORTITUDO ET IMMORTALITAS. În câmp, zeiţa Athena ce
sprijină dreapta pe scut şi Nike.
AR, 24x32 mm, 7,16 g, inv. MNIR Pv. 2271/BII2473, Col. BNR ex CNBAR.
Savu, nr. 9, variantă gramaj.
50-51. Medalie comemorativă, Mormântul regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Georg Wilhelm
Vestner, Niirenberg.
Av. Legendă semicirculară întreruptă: CAROLVS•XIl•D• - G•REX• SVECIAE•. Central
capul regelui cu păr scurt, laureat, spre dreapta; sub gât iniţiala gravorului V.
Rv. Legenda semicirculară QVIS TOT SVSTINVIT, QVIS TANTA NEGOTIA SOLVS. În
câmp, catafalcul pe care se află sicriul regelui aşezat pe un postament sprijinit pe doi lei culcaţi; în
faţă, jos, o femeie (Suedia) plânge cu braţul sprijinit pe scutul cu trei coroane aflat în dreapta.
Lateral, două sfeşnice cu lumânări. În exergă, legenda pe două rânduri AD FRIDRICHS
HALEM/MDCCXIIX·D·Xl·DEC·. În stânga iniţiaia gravorului, V.
AR, 44 mm, 30 g, inv. MNIR Pv. 2280/BII2482, Col. BNR ex CNBAR.
AR, 43 mm, 29,16 g, inv. MNIR Pv. 862/BII942, Col. BNR, ex CNBAR.
Savu nr. 7, variante gramaj.
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Medalie comemorativă, Mormântul regelui Carol al XII-iea din Friedrickhalle, 1718, gravor
Christian Wermuth din Gotha.
Av. Legenda circulară începând de sus *EI SIMILIS EFECTUS LEONI IN OPERIBUS SUIS
El TANQUAM IUVENIS LEO RUGIENS IN VENATIONEM·A0:1718·D·ll DEC:. Central
monument cu bustul regelui spre stânga, în armură cu decor liniar pe piept şi mantie cu motiv şters
peste umeri; coroana şi sceptrul alături de statuie; pe postament este înscrisă cifra regală XII, iar în
partea de jos a postamentului, legenda FRIEDRICK/HALL. În spate coloană şi leu culcat. Ca
fundal, panorama oraşului; în dreapta iniţiala gravorului W.
Rv. Sus, legenda semicirculară STAT ORIENS TERRETQUE INTERRITUS HOSTES.
Central leu ridicat pe labele inferioare, ţinând în dreapta sabie ridicată. În stânga ecuson. Spre leu
vin săgeţi din toate părţile.
AR, 44 mm, 29,51 g, inv.MNIR Pv. 2279/BII2481, Col BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Regele Carol al XII-iea, luptător pe pământ, triumfător în ceruri, 1718,
gravor necunoscut după modelul lui Alfred Karlsten.
Av.
Sus,
legenda
semicirculară
pe
două
rânduri
CAROL VS
XII·DG·SVECORVM·GOTHOR·VANDALOR·REX @/IN TERRIS - BELLATOR·. Central
capul regelui, cu păr scurt, spre dreapta. Jos, sub gât, legenda @·NAT·1682·D·17·1VN@.
Rv. Sus, legenda semicirculară IN COELIS TRIUMPHATOR. Central, Carol al Xii-lea în
armură pe catafalac, între sabie şi coroană; deasupra coroana regală pe două ramuri de palm. În
exergă legenda pe trei rânduri GLODVLO CADENS·AD·/FRIDRICHSHALL·AN:/1718·D·ll
DEC·.
AR, 40 mm, 27,62 g, inv. MNIR Pv. 806/Bil885, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă ovală cu toartă, Carol al XII-iea (1697-1718) şi Gustav Adolf (15991632), <1718>, gravor Johann Peter Werner, Hali.
Av.
Legendă
semicirculară
pe
două
rânduri:
GUST·ADOLPH·D·
G·SVEC·GOTH·LAND·REX·MAG·PR·F D·E·C·D-1-.În câmp Gustav Adolf în picioare
semiprofil stânga, în armură, cu sceptru şi sabie scoasă din teacă, înaintează călcând marea între
două coloane ce ies din valuri; pe una din coloane este un vas (?), pe cealaltă flăcări din care se
ridică
legenda
SV NEC.
În
spate
marea.
În
exergă
legenda
NAT·1594·D·9·DEC·/MORT·1632·D·G·NOV·/AD·LVSAK.
Rv. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVSXII·D·G· SVEC·GOTH·V·REX. În câmp
Carol al XII purtând tunică închisă cu nasturi, centură, haină, cizme cu pinteni, fular în jurul
gâtului; la şold are spadă; ţine în dreapta lunetă sprijinită pe coloana pe care este aşezată coroana.
Pe soclul coloanei, jos, iniţialele gravorului P. P. W. În spate dreapta scenă de asediu. În exergă
legenda NAT·1682·D·IHUNY=/OB·1718·D·ll·DEC·/AD·FRIEDRICHS·/HALS.
AR aurit, 3 lx37 mm, 20,94 g, inv. MNIR Pv. 808/Bil887, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Moartea regelui Carol al XII-iea la 11 decembrie 1718, gravor necunoscut.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROL VS XII·D·G·SVEC·GOTH·VAND· REX·. Central, Carol
al XII-iea purtând tunică închisă cu nasturi, centură, haină, cizme cu pinteni, fular în jurul gâtului;
la şold are spadă; ţine în dreapta sceptru sprijinit pe o masă pe care se află coroana aşezată pe o
pernă. În exergă legenda pe două rânduri OB·XI·DEC·/MDCCXIIX.
Rv. Legendă pe 10 rânduri: DIS/WAR DER GROSSE/HELD/ZUM KRIEG UND
STREIT/GEBOHREN/SEIN
LEBEN
GIENG
IM/FELD/DOCH
NICHT
SEIN/RUHMNERLOHREN/*.
AR, 21mm,2,79 g, inv. MNIR Pv. 2272/Bil2474, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Căderea regelui Carol al XII-iea prin lovirea cu un foc de puşcă, 30
noiembrie 1718, gravor necunoscut după modelul lui Georg Wilhelm Vestner.
Av. Legenda semicirculară întreruptă CAROLVS·XII· - D·G·REX· SVECIAE·. Central bust
Carol al XII-iea semiprofil spre dreapta, cu frunte foarte înaltă, purtând armură cu decor cap de leu
pe braţ, fular în jurul gâtului şi mantie cu falduri pe umeri.
Rv. Legenda semicirculară LABOR·ENVMERARE·LABORES·. Central, piramidă; pe faţa
stângă a acesteia scut încoronat cu cifra regală XII şi pe cea dreaptă scut cu cele trei coroane. În
exergă legenda pe două rânduri OCCVBVIT·D·30·NOV·/A·1718·.
AR, 36 mm, 9,89 g, inv. MNIR Pv. 2270/Bil2472, Col. BNR ex CNBAR.
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62.

63.

Medalie comemorativă, În amintirea morţii regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Christian
Wennuth din Gotha.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROL·XII· - D·G·REX·SVEC•. Central bustul regelui spre
dreapta, purtând tunica descheiată la gât, guler răsfrânt, cap de leu pe piept, fular în jurul gâtului,
mantie
trecută
peste
umărul
stâng.
Jos,
legenda
semicirculară
NAT·24.IVN·1682·0B·ll·DEC·1718:. Pe braţ iniţiala gravorului, W.
Rv. În cunună de laur, legenda pe şase rânduri: SOLANG/DIE WELT/BESTEHT/SEIN
NAHME/NICHTNERGEHT.
AR, 32 mm, 14,22 g, inv. MNIR Pv. 2278/BII2480, Col. BNR ex CNBAR.
Savu nr. 8, variantă gramaj.
Medalie-monedă, Carol al XII-iea - Moartea sa în Norvegia la Friedrichshall, 11 decembrie
1718, gravor necunoscut.
Av. Legendă semicirculară în partea de sus: CAROLVS·XII·REX SVEC·NAT·
1682·D:17·1VN·MORT·A·1718. Central bustul regelui spre dreapta, purtând tunica cu nasturi
descheiată, fular în jurul gâtului, mantie trecută peste umărul stâng.
Rv. Legendă semicirculară pe două rânduri în partea de sus: DERGROSSENORDEN HELD
DVRCH EINE HVGEL·/FĂLLT·. Central leu zăcând lângă o sabie, deasupra nori. În exergă
legendă pe trei rânduri: FRIEDRICHSHALL/IN NORVVEG·/D·ll DEC·.
AR, 27 mm, 7,06 g, inv. MNIR Pv. 2275/BII2477, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, Moartea lui Carol al XII-iea la 11decembrie1718, gravor necunoscut.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS·XIl„G· - REX SUECIAE-. Central capul regelui
tânăr, cu părul scurt, laureat, spre dreapta, cu mantie în jurul gâtului. Jos, legenda semicirculară
NAT·A·1682·D·ll IVNII·; c.p.e.
Rv. Legenda pe şapte rânduri: WAS/TRAURET IHR/DOCH!/BIN ICH GLEICH/TOD·/SO
LEBT GOTT/NOCH·. În exergă legenda pe două rânduri 1718·D 11·/DECEMBR·; c.p.e.
AR, 21mm,2,63 g, inv. MNIR Pv. 2273/BII2475, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie-monedă, În amintirea regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Joharm Michael Edler.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS XII-·- D·G·REX SVEC. Central bustul regelui spre
dreapta, cu părul scurt, purtând tunica cu guler răsfrânt, fular în jurul gâtului, cap de leu pe piept;
c.p.e. Sub umăr E.
Rv. În cunună de palmier, legendă pe patru rânduri: NATVS/MDCLXXXIl/DENATVS/
MDCCXVIII; c.p.e.
AR, 23 mm, 6,53 g, inv. MNIR Pv. 2277/BII2479, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Moartea regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor necunoscut.
Av. Sus, legenda semicirculară CAROLVS·XII· - D·G·REX·SVECl!E·. Central capul regelui cu
păr scurt, spre dreapta; c.p.e.
Rv. Legenda pe cinci rânduri: NATVS·EST·/D·XVIl·IVN·/A· MDCLXXXII·/OCCVB·D
XXX·NOV/A·MDCCXVIII·; c.p.e.
AR, 32 mm, 10,66 g, inv. MNIR Pv. 2276/BII2478, Col. BNR ex CNBAR; uzată.
Medalie comemorativă, Ulrica Eleonora regina Suediei, 1719, gravor Joharm Karl Hedlinger,
Stockholm.
Av. Legendă semicirculară: VLRICA•ELEONORA• - D•G•REGINA• SVECllE•. Central
bustul reginei spre dreapta; sub bust C. HEDLINGER.
Rv. Legendă semicirculară: CVRAE•SED•DELICIAE•. În câmp scenă alegorică - leoaică cu
puii;
în
exergă
legenda
pe
două
rânduri:
CORONA·IMPOSITA·VPS·/D·XVIl·MAR·A-MDCCXIX.
AE aurit, 52 mm, 55,37 g, inv. MNIR Pv. 1818/BII1999, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, În amintirea încoronării reginei Suediei Ulrica Eleonora, 1719, gravor
Georg Wilhelm Vestner, Niirenberg.
Av. Legendă semicirculară: ULRICA•ELEONORA• - D•G•REGINA• SVEC:. Central bustul
reginei purtând coroana, spre dreapta; sub bust V.
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Rv. Legendă semicirculară: DAT RECTAS VIRES SISTITQVE CRVOREM. Dintr-un nor iese
un braţ în armură care întinde o rodie deschisă. În câmp, pomi; în exergă legenda: IN
MEMOR·/CORONAT·.
AR, 43 mm, 28,88 g, inv. MNIR Pv. 835/BII914, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Încoronarea regelui Frederic I şi reginei Ulrica Eleonora, 1720, gravor
Georg Wilhelm Vestner, Niirenberg.
Av. Legendă semicirculară: FRIDERICVS ET VLRICA ELEONORA REX ET REGINA
SVECIAE .. Central busturile suveranilor acolate dreapta; sub braţ V.
Rv. Legendă semicirculară: MARS A. PALLA DE EX VOTO CORONATVS. Central alegorie
- Minerva (Regina) şi Marte (Regele) cu scutul ţărilor lor; regina îl încoronează pe rege.
AR, 44 mm, 28,60 g, inv. MNIR Pv. 2284/Bil2486, Col. BNR ex CNBAR.
Medalie comemorativă, Frederic I şi Ulrica Eleonora Regii Suediei - Gloria străluceşte în lume,
1720, gravor Johann Karl Hedlinger şi Georg Hautsch, Stockholm.
Av. Legendă semicirculară: FRIDERIC·ET·ULRICA·EL·D·G·REX·REG· SVEC·. Central
busturile suveranilor acolate dreapta; sub braţ I. C. HEDLINGER. F ..
Rv. Legendă circulară: ORBE·DECUS@SPELENDET·IN·. Central leu încoronat ridicat pe
labele din spate ţine sabie în laba dreaptă; în medalion bustul regelui Frederic I spre stânga, pe un
glob cu cele trei coroane; sub braţ G.H .. În jur 11 medalioane cu suveranii Suediei.
AR, 62 mm, 92,93 g, inv. MNIR Pv. 2285/Bil2487, Col. BNR ex CNBAR.

Anexa 1
Medalii bătute pentru principele Carol (1682-1688):
În amintirea naşterii sale, 1682, gravor Alfred Karlsten, AR, 54 mm, 55,49 g (cat. 1).
Concordia supuşilor, 1682, gravor Alfred Karlsten, AR, 53 mm, 46,02 g (cat. 2).
Carol principe ereditar al Suediei, 1688, gravor Alfred Karlsten, AR, 42 mm, 40,55 g (cat. 3).
Medalii bătute pentru comemorarea încoronării lui Carol al XII-iea (1697):
Ungerea lui Carol al XII-iea ca rege al Suediei, 1697, gravor Alfred Karlsten, AR, 58 mm, 83,42
g (cat. 4).
Carol al XII-iea fiul regelui Carol al XI-iea, 1697, gravor Alfred Karlsten, AR, 49 mm, 38,36 g
(cat. 5).
Încoronarea lui Carol al XII-iea la 14 decembrie, 1697, gravor necunoscut după modelul lui
Alfred Karlsten, medalie-monedă, AR, 31 mm, l 0,25 g (cat. 6).
Carol al XII-iea uns ca rege al Suediei - Să fie fericit!, 1697, gravor necunoscut după modelul lui
Alfred Karlsten, medalie-monedă, AR, 26 mm, 7,96 g (cat. 7).
În amintirea ungerii ca rege al Suediei, 1697, gravor necunoscut după modelul lui Alfred
Karlsten, medalie-monedă, AR, 26 mm, 7,34 g (cat. 8).
Ungerea lui Carol al XII-iea ca rege al Suediei, 1697, gravor necunoscut după modelul lui Alfred
Karlsten, medalie-monedă, AR, 27 mm, 6,2Q g (cat. 9).
Medalii bătute pentru comemorarea victoriei suedezilor la Narva (1700):
Luarea taberei ruseşti de la Narva, 1700, gravor Alfred Karlsten, AR, 52 mm, 56,93 g (cat. JO).
Victoria de la Narva, 1700, gravor Christian Georg Hartmann, AR, 37 mm, 26,38 g (cat. 11).
Victoria lui Carol al XII-iea la Narva, 1700, gravor Philip Heinrich Muller, AR, 40 mm, 27 ,54 g
(cat. 12).
Victoria contra ruşilor, 1700, gravor Martin Brunner şi Georg Friedrich Niirnberger, AR, 36 mm,
16,63 g (cat. 13).
Medalii bătute pentru comemorarea victoriilor lui Carol al Xii-lea în războiul nordic (1701-1708):
Victoria de la Duna, 170 l, medalie oficială bătută la Stockholm de un gravor necunoscut după
portretul lui Richter, AR, 60 mm, 103,07 g (cat. 14).
Victoriile de la Duna şi Klissov, 1702, gravor Alfred Karlsten, AR, 52 mm, 56, 13 g (cat. 15).
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În amintirea războaielor din Polonia şi Saxonia, 1703, gravor Georg Hautsch, AR, 43 mm, 36,40
g(cat.16).
Carol al XII-iea a sosit din amândouă părţile, 1706, gravor Johann Memmies, AR, 30 mm, 10,55
g(cat.17).
Întâmplarea de la Friedefriede, 1706, gravor Franz Ferdinand Muller, AR, 37 mm, 22,07 g (cat. 18).
Carol al XII-iea Pacificatorul, 1706, gravor Lorentz Careelberg după modelul lui Alfred Karlsten,
medalie-monedă, AR, 25 mm, 7,13 g (cat. 19).
Regii Suediei Carol al XI-iea şi Carol al XII-iea, 1706, gravor Lorentz Careelberg după modelul
lui Alfred Karlsten, medalie-monedă, AR, 17 mm, 2, 78 g (cat. 20).
Invadarea Rusiei, 1707, gravor Lorentz Careelberg după modelul lui Alfred Karlsten, medaliemonedă, AR, 17 mm, 2,86 g (cat. 21 ).
De la Dumnezeu şi Carol Libertate, 1707, gravor Lorentz Careelberg după modelul lui Alfred
Karlsten, medalie-monedă, AR, 18 mm, 2,68 g (cat. 22).
Silezia înfrântă, 1707, gravor necunoscut după modelul lui Georg Hautsch, AR, 34 mm, 14,44 g
(cat. 23).
Este mai liber drumul spre cer, 1707, gravor Alfred Karlsten, AR, 52 mm, 55,63 g (cat. 24).
Curaj şi bărbăţie, 1708, medalie oficială bătută la Stockholm de un gravor necunoscut după
portretul lui B. Westmanni, AR, 60 mm, 82,63 g (cat. 25).
Medalii bătute în amintirea bătăliei de la Poltava (1709-1711):
Prin tăria sufletului, 1709, gravor Georg Hautsch, AR, 41 mm, 26,20 g (cat. 26).
Fuga la Bender, 1709, gravor Christian Wennuth, medalie-monedă, AR, 21 mm, 5,28 g, 6,32 g,
6,27 g (cat. 27-29).
C. m. s, 1710, gravor Christian Wennuth, AR, 21 mm, 5,38 g (cat. 30).
C. m. s, 1711, gravor Christian Wennuth, AE, 21 mm, 5,31 g (cat. 31 ).
În prezenţa lunii doarme liniştit, 1709-1711, gravor Philip Heinrich Muller, AR, 44 mm, 30 g,
29,37 g, 29,31 g (cat. 32-34).
Înaintea focului de la Helsingfor, 171 O, gravor Philip Heinrich Muller, AR, 44 mm, 30,30 g (cat. 35).
Încartiruirea de la Vraniţa, 1713, gravor Georg Wilhelm Vestner după proiectul lui Naundorf,
AR, 52x40 mm, 42,70 g (cat. 36).
C. m. s, copie, AR, 52x41mm,27,62 g (cat. 37).
Medalii bătute în amintirea reîntoarcerea în ţară (1713-1714):
Hotărârea reîntoarcerii în ţară, 1713-1714, gravor Martin Brunner după modelul lui Philip
Heinrich Muller, AR, 36 mm, 14,83 g (cat. 38).
Reîntoarcerea regelui Carol al XII-iea, 1714, gravor Philip Heinrich Muller, AR, 44 mm, 29,89 g,
29,25 g (cat. 39-40).
Plecarea spre ţară după cinci ani de pribegie, 1714, gravor necunoscut, AR, 50 mm, 35,86 g (cat. 41 ).
Reîntoarcerea din pribegia în Turcia, 1714, gravor necunoscut, AR, 36 mm, 14,63 g (cat. 42).
Evadarea şi fuga spre patrie, 1714, gravor Georg Hautsch, medalie-monedă, AR, 31 mm, 7,30 g,
7,27 g (cat. 43-44).
Drumul spre Suedia, 1715, gravor necunoscut, medalie-monedă, AR, 22 mm, 3 ,81 g (cat. 45).
Îmbarcarea spre Suedia, 1715, gravor Georg Wilhelm Vestner, AR, 43 mm, 28,75 g (cat. 46).
Medalii bătute pentru comemorarea morţii regelui Carol al XII-iea (1718):
În amintirea măreţului rege, 1718, gravor Johann Karl Hedlinger, AR, 51 mm, 53,28 g (cat. 47).
Moartea regelui la Fridrichshall, 1718, gravor Georg Wilhelm Vestner şi Christoph Ernst Muller,
AR, 44 mm, 28,33 g (cat. 48).
Moartea regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Georg Wilhelm Vestner, medalie-monedă, AR,
32x24 mm, 7,16 g (cat. 49).
Mormântul regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Georg Wilhelm Vestner, AR, 44 mm, 30 g şi 43
mm, 29,16 g (cat. 50-51).
Mormântul regelui din Fridrichshall, 1718, gravor Christian Wennuth, AR, 44 mm, 29,51 g (cat. 52).
Triumfător în ceruri, 1718, gravor necunoscut după modelul lui Alfred Karlsten, AR, 40 mm,
27,62 g (cat. 53).
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Carol al XII-iea şi Gustav Adolf, 1718, gravor Johann Peter Werner, AR, 37x3 l mm, 20,94 g (cat. 54).
Moartea regelui Carol al XII-iea al Suediei, 1718, gravor necunoscut, medalie-monedă, AR, 21
mm, 2,79 g (cat. 55).
puşcă, 1718, gravor necunoscut după modelul lui Georg Wilhelm
Vestner, AR, 36 mm, 9,89 g (cat. 56).
În amintirea morţii regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Christian Wermuth, AR, 32 mm, 14,22
g (cat. 57).
Moartea regelui în Norvegia, 1718, gravor necunoscut, medalie-monedă, AR, 27 mm, 7,06 g (cat. 58).
Moartea lui Carol al XII-iea, 1718, gravor necunoscut, medalie-monedă, AR, 21 mm, 2,63 g (cat. 59).
În amintirea morţii regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor Johann Michael Edler, medalie-monedă,
AR, 23 mm, 6,53 g (cat. 60).
În amintirea morţii regelui Carol al XII-iea, 1718, gravor necunoscut, AR, 32 mm, I 0,66 g (cat. 61 ).

Moartea lui printr-un foc de

Medalii bătute în amintirea regilor Suediei Ulrica Eleonora şi Frederic I (1719-1720):
Regina Suediei Ulrica Eleonora, 1719, gravor Johann Karl Hedlinger, AR, 52 mm, 55,37 g (cat. 62).
Încoronarea reginei Ulrica Eleonora, 1719, gravor Georg Wilhelm Vestner, AR, 43 mm, 28,88 g
(cat. 63).

Încoronarea regelui Frederic I şi reginei Ulrica Eleonora, 1720, gravor Georg Wilhelm Vestner,
AR, 44 mm, 28,60 g (cat. 64).
Gloria străluceşte în lume, 1720, gravor Johann Karl Hedlinger
92,93 g (cat. 65).

Artişti

şi

Georg Hautsch, AR, 62 mm,

Anexa 2
care au executat medalii cu portretul lui Carol al XII-iea

monetăria din Hali. Semnează: M. B.
Medalii realizate: 1700, împreună cu Georg Friedrich Niimberger (cat. 13); 1714 (cat. 38).
2 portrete:
I. Cu perucă, laureat, armură cu cap de leu pe piept şi punctiform pe braţ, mantie căptuşită cu
"ghiare de leu".
II. Cu perucă, laureat, armură cu decor liniar şi punctiform pe piept şi punctiform pe braţ, mantie
căptuşită cu "ghiare de leu".
Careelberg Lorentz (1706-1722); gravor la Monetăria din Stockholm. Semnează: C. L.
Medalii realizate (nesemnate): 1706 (cat. 19-20), 1707 (cat. 21-22); a executat, pe monede şi
medalii-monede, portrete concepute de Karlsten:
I. Cu păr scurt şi mantia înfăşurată în jurul gâtului (cat. 19).
II. Cu păr scurt şi haina descheiată la gât (cat. 21-22).
III. Cu perucă (cat. 20).
Edler J ohann Michael (1723-1731 ); gravor la monetăria Saxa-Saafeld. Semnează: E, IME.
Medalii realizate: 1718 (cat. 60)
Portret cu păr scurt, profil mai puţin alungit, frunte înaltă şi lată; reprezentat cu haină descheiată la
gât, fular legat la spate.
Hartman Christian Georg (1699-1738); gravor la Monetăria Stockholm. Semnează: C.G.H.
Medalii realizate: 1700 (cat. 11).
I. Portret identic cu portretul III Karlsten ( 1700, cat. I O): semi profil, laureat, peruca cu trei bucle în
creştet, mantie cu falduri care coboară pe spate; pe mânecă doar puncte, mantia căptuşită cu motiv
vegetal. Reversul este o combinaţie între reversul Karlsten cat. I O (regele călare spre dreapta, cu
sabia ridicată călcând prizonier) şi reversul Muller cat. 11 (cetatea din fundal).
Haupt Gotfrid (1705-1710); gravor saxon, a lucrat la monetăria din Moscova între 1705-1715. Semnează: H.
Medalii create: <1709, cat. 26>.
Portret cu păr scurt, armură cu decor punctiform pe piept şi cap de leu pe umăr şi mantie petrecută
peste umărul stâng, prinsă cu broşă.

Brunner Martin (1659-1725); gravor la
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Hautsch Georg din Nurenberg (1679-1712); gravor la monetăria din Niirenberg. Semnează: H, G.H.
Medalii realizate: 1703 (cat. 16), 1714 (cat. 43-44 ), 1718 (cat. 26), 1720, împreună cu Johann Karl
Hedlinger (Rv. cat. 65).
Medalii nesemnate, copiate sau executate de alt gravor după modelul său: 1707 (cat. 23).
Portrete:
I. Profil spre dreapta, păr scurt, armură cu decor cu puncte pe piept şi cap de leu pe mânecă, fular,
mantie prinsă pe umărul drept cu agrafă.
II. Cu păr scurt, semiprofil dreapta, tunică încheiată la nasturi, peste care poartă o haină cu guler şi
manşete de blană, la gât are un fular, centură cu cataramă. În dreapta ţine lunetă sprijinită pe şold,
stânga ţine de mânerul sabiei.
Hedlinger Johann Karl (1691-1771); a lucrat ca gravor la Stockholm între 1718-1745.
Semnează: J. C. HEDLINGER; HEDL.
Medalii realizate: 1718 (cat. 47), 1719 (cat. 62), 1720 împreună cu Georg Hautsch (cat. 65).
Portret: chipul alungit, păr scurt răvăşit, fular înnodat sub bărbie, armură cu motiv vegetal şi
punctiform pe piept, mantie cu fald în faţă şi prinsă pe umărul drept cu broşă.
Karlsten Alfred (1681-1718); gravor la Monetăria din Stockholm. Semnează: AK
Medalii create: 1682 (cat. 1-2), 1688 (cat. 3), 1697 (cat. 4-5), 1700 (cat. 1O), 1702 (cat. 15), 1707
(cat. 24).
Medalii nesemnate, copiate sau executate de alt gravor după modelul său: 1697, portret II (cat. 6),
1697, portret II variantă (cat. 7-9), 1718, portret V (cat. 50, 53).
5 portrete:
I. Cu perucă cu trei bucle în creştet; profil acvilin; armură cu decor vegetal pe piept, 1682, cat. 2
(revers alegorie - simbolurile stărilor).
II. Portret tânăr, peste peruca buclată, mai scurtă, coif cu pene în cimier; armură <romană> cu cap
de leu pe piept, mantie petrecută peste umăr cu un fald în faţă şi margini cu decor vegetal; 1688,
cat. 3 (revers - leu ridicat ţine glob terestru).
III. Cu perucă cu trei bucle în creştet; profilul acvilin, fular înnodat sub bărbie; armură cu decor
vegetal, mantie drapată, cu falduri care_ coboară, scurte, pe umărul drept, 1697, cat. 4 (revers
alegorie - altar). Variante după drapajul mantiei şi prezenţa sau lipsa cununei de laur, <1697>, cat.
5 (revers - alegorie Marte şi Minerva).
IV. Cu perucă (variantă la cat. 4 - trei bucle în creştet şi puţin mai mari pe spate), laureat,
semiprofil, armură cu cap de leu pe braţ şi puncte pe mânecă, fular puţin vizibil, mantie cu fald
lung peste umăr ce coboară pe spate, 1700, cat. 10 (pe revers scenă amplă de perspectivă - cetate,
planul bătăliei, regele în faţa oştirii, călare, cu sabia ridicată).
V. Cap cu păr scurt, cu profilul de la cat. 4 şi cat. 10, 1702, cat. 15 (revers, alegorie - trofee).
VI. Cu păr scurt, profilul din tabloul lui Richter, armură cu decor liniar pe piept, mantie cu fald în
faţă (ca la cat. 3, portret I) şi fald drept pe umăr (ca la cat. 4, portret II), 1707, cat. 24 (revers,
alegorie - ceainic fierbând).
Memmies Johann (1705-1710); a lucrat la monetăria oficială din Pomerania. Semnează: I.M.
Medalii realizate: 1706 (cat. 17)
Portret: păr scurt, semiprofil dreapta; tunică încheiată la nasturi, peste care poartă o haină cu guler
şi manşete de blană, centură cu cataramă, la gât fular; în dreapta ţine lunetă sprijinită pe şold,
stânga ţine de mânerul sabiei.
Muller Christian Ernst (1717-1741) din Augsburg. Semnează: C.E.M.
Medalii realizate: 1718, împreună cu Georg Wilhelm Vestner (cat. 48).
Muller Franz Ferdinand (1719); gravor la monetăria din Munich. Semnează: F.M.
Medalii realizate: 1706 (cat. 18).
Portret: păr scurt, haină descheiată la gât, decor "ghiare de leu" pe gulerul răsfrânt, fular, mantie
petrecută peste umărul stâng.
Muller Philip Henric din Augsburg (1677-1718); gravor la Niirenberg. Semnează: P. H. M.
Medalii create: 1700 (cat. 12), 1710 (cat. 32-35), 1714 (cat. 39-40).
Medalii nesemnate, copiate sau executate de alt gravor după modelul său: 1700 (cat. 13 ).
Portrete:
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I. Cu perucă cu trei bucle în creştet, laureat, fular înnodat sub gât; armură cu decor vegetal pe piept
şi punctiform pe mânecă, mantie drapată, cu falduri care coboară, scurte, pe umărul drept; identic
cu portretul III Karlsten; 1700, cat. 12 (revers alegorie - Victorie pe trofee şi doi prozonieri).
II. Cu păr scurt, profil acvilin diferit de cel tip Karlsten, armură cu decor vegetal pe piept, cu leu pe
umăr, mantie cu fald lat pe umăr, cu decor "ghiare de leu" (171 O, cat. 32-35, 1714, cat. 39-40);
revers diferit (leu şezând pe malul unei ape, cat. 32-34; Marte aşezat pe trofee, cat. 35; alegorie joc de zaruri cat. 39-40).
Niirnberger Georg Friedrich; şef monetar la Niirenberg-Ellwangen (1682-1724); şef monetar şi gravor
la Niirenberg-Eichstatt; şef monetar în Cercul Franconia (1682-171 O); gravor la Niirenberg,
Hohenlohe-Waldenburg, Mainz, (1709-1721); gravor la monetăria din Bomberg (1682-1724).
Semnează: G.F.N„ N.
Medalii realizate: 1700, împreună cu Martin Brunner (cat. 13).
Richter <pictor>
Medalii semnate: 1701 (cat. 14 ).
Medalii nesemnate, posibil copii: 1718 (cat. 50)
Portret: păr scurt, haină descheiată la gât căptuşită cu decor "ghiare de leu", fular, mantie decorată
cu motivul celor trei coroane petrecută peste umărul stâng.
Vestner Georg Wilhelm (? - 1740); gravor la Niirenberg; a lucrat şi la Fiirstenberg-Stiihlingen.
Semnează: V.
Medalii realizate: 1713, după proiectul lui Naundorf (cat. 36-37), 1715 (cat. 46), 1718 (cat. 48,
împreună cu Christoph Ernst Muller; 49-51; 63-64).
Medalii nesemnate, copiate sau executate de alt gravor după modelul său: 1718 (cat. 53; 56)
Portrete (după modelele lui Karlsten):
I. Cu păr scurt, semiprofil dreapta, armură cu cap de leu pe braţ, fular, mantie cu falduri.
II. Cap cu păr scurt răvăşit.
Wermuth Christian din Gotha (1688-1739); gravor la monetăria din Gotha; a lucrat şi la AnhaltKothen, Mansfeld-Briinscwick. Semnează: W, CW, WC.
Medalii realizate: 1709 (cat. 27-29), 171 O (cat. 30); 1711 (cat. 31 ); 1718 (cat. 52, 57).
Portrete:
I. Cu păr scurt, armură loricată, mantie prinsă cu fibulă pe umărul drept.
II. Cu păr scurt, bust spre stânga, armură cu decor liniar pe piept şi mantie cu decor.
III. Cu păr scurt, bust spre dreapta, tunică cu guler răsfrânt, cap de leu pe piept, fular, mantie
petrecută peste umărul stâng.
Werner Johann Peter (1711-1771); gravor la monetăria din Hali. Semnează: P.P.W.
Medalii create: 1718 (cat. 54 ).
Medalii nesemnate sau copiate de alt gravor: 1718 (cat. 55).
Portret: regele în picioare, în tunică închisă cu nasturi şi centură de care este prinsă sabia, cizme
înalte cu pinteni, fular, ţine în dreapta lunetă pe care o sprijină de o coloană, iar stânga sprijină sabia.
Westmanni B <pictor>.
Medalii semnate: 1708 (cat. 25).
Portret: Cu păr scurt, armură cu decor cap de leu şi volute pe piept şi punctiform pe braţ, mantie
căptuşită cu decor vegetal, fular.

Medailles dediees au Roi suedois Charles XII dans la Collection du Musee National d'Histoire de Roumanie
Carticle presente Ies medailles frappees pour le roi de Suede Charles XII, gardees au Musee National
d'Histoire de Roumanie, en completant Ies types connues et soulignant Ies caracteriellement de l'art des graveurs
europeens de xvme siecle.
Les 65 medailles qui se trouvent au Cabinet Numismatique du Musee National d'Histoire presentent Ies
principales etapes de la vie de Charles XII, une personnalite d'exception: la naissance, la couronnement comme roi de
la Suede, Ies victoires dans la guerre du Nord et Ies echecs de Poltava, la retraite a Bender et le sejour dans le camp
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ottoman, le retour vers le pays et l'arrivee a Stralsund, sa mort imprevue en plaine nouvelle gloire. Sont presentees
aussi des medailles dediees a sa soeur Ulrike Eleonore et a son mari Ic Roi Frederic lle, qui a joue un roii important
dans Ies demieres annees de la vie du Charles XII.
L.:auteur presente aussi un indice pour Ies graveurs qui ont travaillc ces medailles (Annexe nr. 2) et un liste
des titles des medailles qui se trouvent au Musee National d'Histoire de Roumanie (Annexe nr. I).
Les pieces sont presentces chronologiquement, suivant Ies ans d'emission. L.:auteur insiste sur le portrait
medailliste du roi. Les premiercs sont Ies medailles travaillees des graveurs suedois de la Monnaie de Stockholm,
Alfred Karlsten, Christian Georg Hartmann, Lorentz Careelberg, Johann Karl Hedlinger, beaucoup d'entre elles
frappees pour commemorer la couronnement de 1697. Le plus important representant de I' ecole suedois de medai lle a
ete Alfred Karlsten qui a travaille dans la Monnaie de Stockholm entre 1681-1718, dominant l'art de la medaille
jusqu'en 1708. II a cree six portraits pour Charles XII - avec la perruque (trois portraits), avec l'heaume et la perruque
et sans perruque, avec Ies chevaux courts (deux portraits). Apres Ies grandes victoires contre Ies russes a Narva
( 1700), le portrait "sage" et traditionnel avec la perruque a ete remplace par le portrait avcc Ies cheveux courts,
"battus du vent" (imite puis des tous Ies autres graveurs de son epoque).
Aprcs 1700 Alfred Karlsten a introduis des autres changements dans l'iconographie de Charles XII: lui
personnitication par un lion rampante ("Le Lion du Nord"), suggere sur le portrait du droit par le decor "en pattes de
lion" sur le manteau; la tete de lion sur l'epole de l'annure; des allegories ou le roi est represente comme un !ion.
Aussi Karlsten est ce qui a grave, pur la premiere fois au droit, l'immage simple de la tete du roi, imite frequent de
graveur allemand Vestner.
Les portraits cree de Karlsten ont ete imite des graveurs suedois (Christian Georg Hartmann, Lorentz
Careelberg), allemand (Ies uns d'entre Ies representants "d'ecole de Muller"), des graveurs anonymes. Les representants
de l'ecole suedoise ont prefere le portrait plus idealise du roi ala perruque, tandis que Ies graveurs allemands ont prefere
le portrait aux cheveux courts en annure, portrait plus belliqueux. Les medailles suedoises ont le diametre qui depasse 50
mm ( entre 50 et 80 mm), tandis que Ies medailles allemandes ont le diametre de 40-44 mm.
L.:auteur observe que Ies graveurs ont utilise comme modele pour leurs medailles des tableaux et des
gravures tres connus dans l'epoque (la gravure qui evoque le siege de Narva, reproduite au revers de la medaille de
Karlsten, Hartmann et Muller). Les peintres signaient souvent au droit de la medaille, sous l'eftigie (par exemple
Richter, B. Westmanni).
Souvent, Ies matrices des medailles etaient reutilisees pour la frappe des monnaies (par exemple, dans
!'atelier de Stockholm, Ies portraits medallistiques de Karlsten pour Ies monnaies suedoises travaillees par Lorentz
Careelberg entre 1697-1715).
L.:ecole allemande est representee de plusieurs graveurs: Philip Henric Muller de Augsbourg et ses fils
Christoph et Christian Ernst, Georg Friedrich Numberger, Georg Wilhelm Vestner, Georg Hautsch et leurs eleves et
disciples (qui ont travaille a Numberg), Christian Wennuth (a travaille a Gotha).
Les graveurs allemands ont travaille aNurnberg et Gotha. Leurs style est fort baroque; Ies vetements sont
richement et minutieusement decores, au revers sont gravees scenes allegoriques en large perspective, avec des
plusieurs personnages antiques (Minerve, Mercure, Victoire, Mars); Ies legendes sont en latin (plus tard aussi en
allemand), avec des chronogrammes, des passages cites des oeuvres des poetes !atins, avec des legendes et des
allegories de Ma<;:onnerie.
Dans la collection du Musee National se trouvent aussi des medailles monnaient - des medailles frappees
confonnement a !'etalon des monnaies en circulation (des pieces de I, 2, 4, 5, 8 marcs), qui ont servi pour la
payement de la solde sur le camp de bataille. Souvent, ces medailles etaient frappees des graveurs soldats (pendant le
sejour aBender, entre 1710-1715).
Pour commemorer la mort du roi sur le camp de bataille sont frappees des nombreuses medailles;
beaucoup d'entre elles sont des medailles crees des grands artistes, refrappees, avec des legendes adaptees a
l'evenement.
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