TRĂSĂTURILE D I S T I N C T I V E A L E MONETĂRIEI T R A N S I L V A N E

Francise Pap

Iniţial ne-am propus să tratăm despre caracteristicile ce pot defini moneda transilvană
autonomă - (de după 1538, când s-a încheiat pacea de la Oradea între Ferdinand I de Habsburg şi
loan I Zâpolya) - şi emisă până către sfârşitul secolului al XVII-lea, când, prin diplomele
leopoldine, Principatul transilvan va f i înglobat în posesiunile Casei de Habsburg. Ţinând însă
cont de faptul că n u este vorba de deosebiri de esenţă, mai ales, faţă de moneda centraleuropeană (adică, în ce priveşte natura reprezentărilor de pe avers şi revers), considerăm că
putem lua în considerare numai anumite particularităţi graţie cărora, în munca de determinare
monetară în special, putem distinge moneda transilvană în p r i m u l rând de cea contemporană d i n
apusul Europei şi, în al doilea rând, chiar de moneda emisă în alte ţări sau zone ale Europei
centrale.
Ceea ce deosebeşte moneda transilvană de cea vest-europeană şi central-europeană este
maniera de lucru.
în literatura de specialitate s-a stabilit de multă vreme că moneda Principatului
Transilvaniei a fost realizată - în cea mai mare parte - p r i n opera de gravor a unor meşteri breslaşi
aurari (orfevrari) locali . Faptul este evidenţiat şi de către caracteristicile formale ale emisiunilor
transilvane.
Este vorba, înainte de toate, de reprezentarea portretului principelui, de regulă aflat pe
avers. Portretul - creaţie, în Transilvania, a Renaşterii - gravat pe piesele emise în apusul şi
centrul Europei este, în general, o operă de artă, fie de artă "minoră" (gravură anume executată
pentru monede), fie copie reuşită - bineînţeles, în cupru - a unei lucrări de pictură, transpusă în
gravură .
Spre deosebire de aceste gravuri, portretele ce apar pe moneda Principatului transilvan
sunt reprezentări mai naive, ba uneori, cu aspect de-a dreptul caricatural. O influenţă orientală, şi
anume redarea sugestivă a unor accesorii ale feţei, ca: mustăţi, smocuri de păr (pe portretele cu
capul descoperit) se transmite, dând chiar nota specific transilvană portretului. De obicei,
gravarea feţei se execută în profil. Excepţie fac, după ştiinţa noastră, numai portretul l u i Mihai
Viteazul şi cel al principesei, de scurtă domnie, Ecaterina de Brandenburg, a doua soţie şi văduva
lui Gabriel Bethlen (fig. 1 , 2), care îşi reprezintă subiectul d i n faţă (nu includem aici reprezentările
portretistice de pe medaliile propriu-zise). Reprezentarea feţei este continuată printr-un fragment
din armura sau de costum a principelui. Dacă, în cazul l u i Sigismund Bâthori (fig. 3), al lui Ştefan
Bocskai (fig. 4) şi al l u i Gabriel Bâthori (fig. 5), bustul principelui este, uneori, încă lipsit de
reprezentarea însemnelor puterii - mai ales la moneda măruntă, dar şi la cea cu valoare nominală
mare - începând cu suveranii ulteriori aceste însemne apar sistematic, deşi, la început, n u pe toate
ernisiunile, de la Gheorghe Răkoczi I (fig. 6) însă pe fiecare d i n emisiunile cu reprezentare
portretistică. Motivul va f i f i i n d de natură juridică, aici n u ne-am propus să ne referim la el nud
pe larg, dar această îmbogăţire a reprezentării îşi va f i găsind explicaţia printr-o coroborare cu
izvoarele legislative ale vremii. în orice caz, aspectul artistic se desluşeşte prin consolidarea
reprezentării de natură renascentistă (cazul monedelor l u i Bethlen, p r i m u l Gheorghe Râkoczi),
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mai apoi prin perpetuarea acestui element heraldic în cursul unei lente, dar categorice evoluţii în
direcţie barocă (portretul l u i Gheorghe Răkoczi I I , fig. 7, ale l u i Barcsai şi Kemény, fig. 8, 9 şi, cu
toată claritatea, al principelui M i h a i l Apafi I , fig. 10).
Pe revers, reprezentarea stemei denotă o evoluţie de la Renaştere la baroc ce poate f i
observată încă de la unele imagini apărute pe monedele l u i Gabriel Bethlen. Este vorba despre
transformarea stemei terminate în acoladă în una de formă ovală ce va apare încă de la
menţionatele monede (fig. 11), dar concomitent cu forma de stemă anterioară. M a i mult, această
formă se menţine şi pe monedele râkocziene (fig. 12), pe parcurs însă forma ovală şi chiar
rotundă se va afirma tot mai mult (vezi talerul l u i Barcsai d i n 1659, f i g . 13), iar înlăuntrul
conturului exterior vor f i şi cazuri în care ea va f i multiplu compartimentată (ca în proba de taler
a lui Apafi d i n 1662, fig. 14,15).
Elementele heraldice, chiar de pe ambele feţe ale monedei, sunt cu gust şi multă acurateţe
elaborate. Aici, remarcăm sporadic, încă de pe timpul regelui loan I , pe aversul florinului de aur
din 1540, Madona cu Iisus pe braţul drept, aşezaţi pe semicerc (lună nouă), reversul
reprezentându-1 pe Sfântul Ladislau, cu o reprezentare de tradiţie gotică, dar care, atât prin scutul
mic de pe avers (stema familială, şi «mume u n lup în poziţie rampantă, în mijlocul a trei piscuri),
cât şi prin reprezentarea în auxiliar a cetăţii Clujului şi gravarea l u i F - G (frater Georgius)
dedesubt, rupe unitatea gotică a imaginii, introducând în ea elemente noi (fig. 16). Goticul mai
apare, paradoxal, o singură dată, şi anume mult mai târziu, pe emisiunile principelui Sigismund
Răkoczi, deci în plină Renaştere deja, prin literele legendei şi printr-o reprezentare de tip gotic de
pe avers, u n bust al principelui, având sceptrul în dreapta, iar mâna stângă pe mânerul săbiei
(fig. 17). Până în prezent rămâne o enigmă această reîntoarcere, în plină perioadă renascentistă a
artei gravurii, la u n stil artistic de mult apus. Până azi n u i s-a găsit nici replică, nici vreun
corespondent autohton sau străin.
U n element remarcabil ca execuţie este acela al animalului heraldic: lupul la familia
Zâpolya, dinţii de dragon la Băthoreşti, leul la Székely şi Bocskai, acvila, în cazul emisiunilor
sibiene şi braşovene. El stăruie în imaginea noastră printr-o reproducere foarte grijulie, mergând
până la detalii; or, atare reprezentare a elementului animalier este şi ea caracteristică Renaşterii.
Dacă asupra identităţii meşterilor monetari pluteşte, în general, dubiul, la piesele emise în oraşele
Sibiu şi în special Braşov el transpare, măcar, sub aspectul etniei. Aceste piese trebuie să fie opere
ale unor gravori saşi localnici, cu instrucţie germană, probabil de Augsburg (fig. 18,19).
în sfârşit, semnul distinctiv îl constituie reprezentarea elementelor specific transilvane:
soarele, luna şi cele şapte cetăţi. Caracteristice Renaşterii, aceste reprezentări se integrează în
stema circumscrisă (fie ea în acoladă, fie ovală), mai târziu dispuse liber. Este cazul
reprezentărilor de pe monedele l u i Moise Székely, cu două stele şi două semilune (fig. 20), sau ale
l u i Gabriel Bâthori (reversul talerului emis în 1609, cu cele şapte cetăţi reprezentate în stânga
stemei (fig. 21), ori a talerului l u i Gabriel Bethlen emis în 1627 (revers, fig. 22). Elementul trece şi
în etapa stilistică următoare, începând chiar cu monedele l u i Gheorghe Răkoczi I (talerul din
1645, fig. 23), continuând cu Gheorghe Răkoczi I I (fig. 24) şi extinzându-se şi sub principele
Mihail Apafi I , ca şi la u n i i suverani d i n perioada habsburgică timpurie. Prezenţa acestui element
heraldic în timpul l u i Mihail Apafi I este cu atât mai semnificativă, cu cât Dieta din 1659 a
aprobat elementele în cauză (soarele, luna, steaua, cetăţile) ca specific transilvane şi totuşi, pe
monedele apafiene, ele apar deseori concepute liber, neintegrate în stemă.
N u putem încheia fără a menţiona o particularitate, n u atât semn distinctiv, cât specific
transilvană de concepere a monedei, prin piesele de formă n u numai poligonală, ci chiar bătute în
formă de soare, stele sau semilună, piese de aur - emise de Mihail A p a f i I -, care întruchipează
prin întreaga lor formă elementul heraldic specific transilvan mai sus menţionat. Ele sunt de
regulă valori nominale mari, de d o i sau patru florini de aur (fig. 25, 26).
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Deşi, în general, meşterii orfevrari utilizaţi incidental pentru gravarea de monede n u şi-au
menţionat numele, se păstrează totuşi date privind identitatea unora dintre ei. Astfel, încă în
prima jumătate a secolului al XVI-lea şi continuându-şi activitatea, probabil, şi în a doua jumătate
a veacului, a fost activ la Sibiu şi apoi la Cluj Cémentes Jânos (loan Cementarul) , care a scris o
carte despre tehnica şi procesul de muncă în rafinarea şi prelucrarea metalului (a aurului) pentru
piesele monetare. La fel, orfevrarul Debreceni Làszlô (Ladislau Debreceni) a conceput o lucrare
dedicată tehnicii baterii monedei, lucrare în cuprinsul căreia se comunică şi interesante informaţii
despre istoria monetăriei clujene. în documente de breaslă, scrisori şi socoteli orăşeneşti apar şi
numele altor aurari. Astfel, conform informaţiilor l u i Jakab Elek, Gustav Seivert şi Novâk Jânos,
preluate de S. Goldenberg, în veacul al XVI-lea, breslei aurarilor d i n Cluj i-a fost mcTedinţată
baterea monedei destinate plătii obligaţiilor faţă de Poarta otomană, printre altele orfevrarilor
Otvôs Jânos, Cémentes Jânos, precum şi, mai târziu, l u i Laurenţiu şi Petru Filstich . D i n
documentele cercetate de S. Goldenberg aflăm şi numele orfevrarilor Ôtvôs Péter şi Forintverô
Istvân, învinuiţi de a f i bătut monedă falsă . Deăk Farkas ne momoştinţează despre u n
Forintverô Otvôs Istvân (Ştefan Orfevrarul "Bătător" de forinţi) activ la KoSice . M a i târziu, în
veacul al XVII-lea, avem informaţii despre u n monetar al l u i Gabriel Bethlen, pe nume Cejt
Jânos . Se ştie, de asemenea, că Belényesi Gyôrgy era aurar şi meşter monetar-şef al principelui
Mihail A p a f i . Huszâr menţionează numele aurarului şi monetarului Joo Jânos d i n Cluj, care, în
timpul lui Apafi, a lucrat şi la A i u d . Mai avem cunoştinţă despre unii aurari d i n secolul al XVII-lea,
care băteau şi monedă, între care Ôtves Andrâs d i n Lipova, care a p r i m i t în 1608 autorizaţie
pentru baterea monedei, anume a unei "dutci cu adevărat bune", d i n argint de 3 lotoni . Colega
Magdalena Bunta ne-a comunicat numele unui orfevrar care se chema Iffyu Marton, prezent în
registrele de socoteli ale oraşului Cluj, care, în 1612, a gravat "fier de bătut taleri" pentru Gabriel
Bâthori. Pe lângă alte nume de aurari clujeni, cunoaştem şi numele unora braşoveni: Jerg Kozak,
Peter Repser, alias Schun, Simon Goldarbeiter şi alţii . Huszâr comunică despre o autorizaţie de
batere a monedei, primită în 1663 de orfevrării braşoveni Thomas Klosch şi Michael Prodner . La
Sibiu au activat orfevrarul Johann Ruckinsattel şi, probabil, aurarul cunoscut p r i n iniţialele N W .
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Pregătirea parţial insuficientă pentru arta gravării monedei este ilustrată, de multe ori,
prin modul deficient al elaborării portretului. Orfevrării, preponderent locali, au avut însă o bună
pregătire artistică în domenii ce se impuneau pentru examenul de calfă necesar promovării ca
meşter: reprezentările animaliere şi elementele heraldice propriu-zise. Ceea ce demonstrează că
meşterii orfevrari locali, cu călătorii de studii efectuate încă în stagiul de calfă, n u s-au instruit
anume pentru cariera de gravori ai piesei monetare. în atare scop ei au fost invitaţi să lucreze
incidental, desfăşurându-şi activitatea sistematică în domeniile de specialitate pentru care erau
oricum instruiţi. Abia în deceniul al treilea al dominaţiei habsburgice, în secolul al XVIII-lea, se
va începe instrucţia artistică specială şi în arta gravării de piese monetare şi medalistice, p r i n
deschiderea Academiei vieneze de gravură, în 1727. Aceasta se înscrie însă într-o epocă stilistică
nouă, depăşind în timp arta monetară d i n vremea Principatului Transilvaniei.
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D i e Unterscheidende Merkmale der siebenburgischen M u n z e
(Zusairunenfassung)
Man stellt fest dass die siebenbiirgische Munze grosstenteils von lokalen
Zunftgoldschmieden graviert wurde, was sich das kunstlerische Spezifikum der Darstellungen
auf den Miinzen prăgte. Zuerst hervorhebt man die naive, manchmal Karrikaturhafte
Darstellung des Portraits des Fiirsten an der Vorderseite (Abb. 1-10.), dann die Entwicklung vom
Renaissance bis z u m Barockstile der Schild an der Ruckseite der Mtinzen (Abb. 11-15.). Nach die
Erwăhnung der reichen Darstellung v o n der heraldischen Tieren, der Verfasser tiberblickt die
spezifisch siebenburgischen Elemente der Mtinzen: die Sonne, der Stern, den M o n d und die
sieben Burgen (Abb. 20-24.). Endlich erwăhnt man ein siebenbtirgisches Spezifikum: die
ungewôhnliche Form einiger Miinzen die v o m letzten siebenburgischen Ftirsten Michael Apafi
emittiert wurden: die stern - u n d mondfôrmige Goldmunzen, die also selbst i n ihrer Form die
spezifisch siebenbiirgische heraldische Elemente verkôrpern.
Aufgrund der Urkunden stellt der Verfasser einige Namen der Zunftmitglieden die
Doldschmiede u n d Munzgraveure waren, vor.
Nur i m 18. Jh., unter der Habsburgern sind i n Siebenburgen die erste Fachmeister und
Facharbeiter gekommen, die Wiener Graveurakademie absolvierten.
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1. Mihai Viteazul. Medalie în valoare de 5 florini de aur, 1600. Avers.
CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν14213.

2. Ecaterina de Brandenburg. Florin de aur, 1630.
R 3-4, Η 470. CN-MNIT-Cluj Napoca,
Ν13646.

3. Sigismund Băthori. Triplu gros, 1597. R -, Η151.
CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 7660.

4. Ştefan Bocskai. Piesă de 1/2 taler, 1605. R19 A, Η 206.

5. Gabriel Bâthori. Triplu gros, 1611.
R138, H 282.

6. Gheorghe Răkoczi I . Florin de aur, 1639.
R 29, H 491.
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7. Gheorghe Răkoczi II. Piesă de 10 florini de aur, 1657. R115, H 526.

8. Acaţiu Barcsai. Taler, 1659. R 5 A, H 595. CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 37068.

9. loan Kemény. Taler, 1661. R12-14,16-17, H 620a. MNB 02992.

10. Mihail Apafi I . Probă de taler, 1662. R 6 A, H 722. CN-MNIT-Cluj Napoca, N 37071.
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14. Mihail Apafi I. Probă de taler, 1662. R 6 A, H 722. CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 37071.

269

https://biblioteca-digitala.ro

FRANCISC PAP

15. Mihail Apafi I. Gros dublu (cu valoare de 12
denari), 1673. CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 43456.

16. loan I. Ducat, 1540. MBR p. 120, nr. 24.
MNB 0.942.

17. Sigismund Răkoczi. Taler, 1607. R 3, Η 221. CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 57104.

18. Sibiu. Piesă de 10 florini de aur, 1605. Revers. R 2 A, Η 160b.

19. Braşov, Taler, 1612. R 3, Η 298.
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20. Moise Székely. Taler, 1603 (lucrare fictivă a lui K. W. Becker). RN 2, H . p. 67.
CN-MNIT-Cluj Napoca, Ν 37149.

21. Gabriel Bâthori. Taler, 1609. R 32-35, H 255. MNB 0.2905.

22. Gabriel Bethlen. Taler, 1627. R 413-414, H 388. CN-MNIT-Cluj Napoca, N 22502.

23. Gheorghe Răkoczi I. Taler, 1645. R 38, H 505. CN-MNIT-Cluj Napoca, N 57127.
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24. Gheorghe Râkôczi II. Piesă de 10 florini de aur, 1653. R 65, H 530c.

25. Mihail Apafi I. Piesă de 4 florini de aur, 1668. R 71, H 676.

26. Mihail Apafi I. Piesă de 2 florini de aur, 1668. R 72, H 685.
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