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O MARCĂ PRIVATĂ MOLDOVENEASCĂ PE O MONEDĂ POLONEZĂ
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CÂTEVA NOTE DESPRE ZĂRĂFIE ÎN MOLDOVA
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Abstract
The author presents a Moldavian privy mark (countermark) that is applied on a Polish
seventeenth century coin, from a private collection. The use of official countermarks on foreign
coins in Wallachia and Moldavia is rare. Private countermarking is practically unknown to
Romanian medieval monetary practice, although in neighboring countries it is a frequent practice.
Forgeries of private and official countermarks could be made very easy, using simple tools. This
could be the reason of the rare usage of both types of countermarks in Moldavia. The coin in
question is very worn, not only from intense circulation but also due to the low quality minting. It is
a 30 groats specimen issued between 1663-1666, this type of groats were also known as tymfs or
tynfs, named after the mint master Andreas Tympff. This denomination was known and used,
although it does not appear in Moldavian documents of that epoch. As an argument, the author uses
the inscription in Cyrillic, ti<mf>or ti<nf>, that represents the abbreviation of the name Tympff.
The purpose of this countermark is to guarantee the authenticity and the value of this poorly struck
coin. The author suggests that the engraver must have been also a money changer, judging from his
knowledge of the coin type, its appearance and also its value on the market.

de la apariţia monedelor, în forma şi cu semnificaţia pe care o au astăzi 1 , adică a pieselor din
metal (sau, rareori, din alt material), având o valoare de schimb certificată printr-una sau mai multe mărci
aplicate pe suprafaţa lor de autorităţile emitente şi destinate folosirii ca mijloc de plată (American
Numismatic Society), au existat numeroase cazuri în care pe suprafeţele lor au fost aplicate şi alte mărci,
ulterior momentului în care au intrat în circulaţie. În esenţă, acestea din urmă pot fi clasificate în funcţie de
cine le-a aplicat, ele fiind „oficiale" sau private, fiecare categorie având şi rosturi practice distincte. Mărcile
oficiale, numite în jargonul numismatic contramărci, aveau fie rolul de a valida sau revalida valoarea de
schimb a monedelor pe care erau aplicate de către autorităţi, fie cel de a (re)defini o zonă în care erau
acceptate ca mijloc de plată, în vreme ce acelea private nu au fost iniţial altceva decât incizii făcute pe
suprafaţa monedei pentru a verifica calitatea metalului (American Numismatic Society). Obiceiul marcării
monedelor de către negustori, zarafi sau cămătari cu mici semne (cercuri, semicercuri, simboluri cruciforme,
semilune, litere) a devenit destul de frecvent din perioada elenistică, fiind atestat şi anterior. Aceste semne
ofereau o garanţie personală asupra calităţii monedelor pe care erau aplicate (fig. 1, 2 şi 3) (Morkholm 1991
Încă

19).

Practica nu a fost abandonată, ambele categorii de mărci fiind folosite şi în vremuri mai apropiate. În
secolele al XIV-lea şi al XV-lea s-a folosit pe scară largă contramarcarea, mai ales în spaţiul german, sensul
simbolului, aplicat în general cu o patriţă, fiind de a valida o anumită monedă străină ca acceptabilă pentru
circulaţie, la valoarea la care a fost emisă, în regiunea, teritoriul sau locul care aplica contramarca (Levinson
2007 18). Urmând modele sud-dunărene, şi în spaţiul românesc extracarpatic, în aceeaşi perioadă, la
începuturile Ţării Româneşti, s-au contramarcat groşi bulgăreşti cu scutul despicat care va fi pus pe
aversurile monedelor emise de domnii munteni (fig. 4) (Severeanu 1915 109-119). În Moldova, pe la
jumătatea veacului al XV-lea, aspri tătărăşti au fost contramarcaţi cu stema Cetăţii Albe (fig. 5) (Iliescu 1991
151-161). Acestea sunt, de altfel, singurele cazuri cunoscute de folosire a mărcilor oficiale (sau
contramărcilor) în Moldova şi Ţara Românească. Cât priveşte mărcile private, ele sunt cu totul necunoscute
numismaticii medievale româneşti, deşi în spaţii vecine erau folosite în mod curent. La începutul secolului al
XX-lea, o colecţie specializată poloneză cuprindea nu mai puţin de 71 de monede ale Rzeczpospolitei şi din
1

Termenul nu e clar definit în Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, i998: „Ban de metal (rar de
hârtie) care are sau a avut curs legal pe teritoriul unui stat"; în acelaşi timp, sub voce „ban" găsim o definiţie recursivă:
„echivalent general al valorii mărfurilor (fiind el însuşi o marfă); monedă de metal sau hârtie recunoscută ca mijloc de
schimb şi de plată".
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vecine, dintre secolele al XVII-lea şi al XIX-lea, care purtau asemenea mărci (fig. 6 şi 7) (Bisier 1911a 165
pl. 22, Bisier 1911b 184 pl. 25). Chiar dacă mărcile private din perioada premodernă au preluat şi unele
semnificaţii ale celor „oficiale", certificând, precum contramărcile, valori de schimb sau definind limite
teritoriale în care monedele care le purtau erau acceptate ca mijloc de plată, în esenţă mesajul transmis de ele
era acelaşi ca şi în Antichitate, de garantare a valorii monedei marcate, fie că era una străină, cu specificaţii
puţin cunoscute pieţei monetare în care ajunsese prin circulaţie, fie că era autohtonă, dar una care nu mai era
în uz de ceva timp sau era prost bătută, uzată, ori de un tip care fusese falsificat frecvent. Dar, cum mărcile
private şi contramărcile puteau fi destul de uşor reproduse cu mijloace tehnice nu foarte complexe, a existat
întotdeauna şi suspiciunea falsificării lor, aşa precum s-a întâmplat în Rusia, între 1655 şi 1659, când au fost
puşi în circulaţie taleri vest-europeni contramarcaţi, aşa-numiţii efimki cu semn. Ca urmare a temerilor, au
fost direcţionaţi cu prioritate către plata mărfurilor negustorilor străini şi practica contramarcării a fost
abandonată (Velter şi Ştirbu 2002 283).
Aceasta ar putea fi şi explicaţia rarităţii utilizării în Moldova atât a contramărcilor, dar mai ales a
mărcilor private pe monede. Prin urmare, atunci când am întâlnit într-o colecţie particulară o monedă
poloneză din secolul al XVII-lea pe care sunt gravate două slove chirilice, am încercat să aflu semnificaţia lor,
dacă ar putea fi considerate o marcă privată şi, în cazul în care ipoteza ar fi confirmată, cine ar fi putut-o
aplica.
Moneda poartă urmele unei circulaţii intense (fig. 9). Cel puţin o dată a fost verificată prezenţa
argintului în aliajul din care e confecţionată cu clasica metodă a testării maleabilităţii, prin îndoirea flanului.
De nenumărate ori a fost muşcată pentru a se verifica dacă nu e un fals făcut dintr-un aliaj cu plumb sau
staniu în proporţii mari. Nici nu e de mirare că moneda nu prezenta încredere, reprezentările din câmpuri
sunt tocite până la situaţia în care nu mai pot fi recunoscute. Această situaţie nu se datorează doar uzurii
provocate de circulaţie, ci şi baterii proaste, cu ştanţe foarte uzate. Aceasta este, de altfel, una dintre
caracteristicele unei emisiuni monetare de tristă faimă în Polonia, care a produs şi moneda studiată. Bătute
între 1663-1666, în condiţiile foarte dificile ale „Potopului", monedele aveau valoarea oficială (impusă) de 30
de groşi, marcând prima apariţie fizică a zlotului, care, încă de la sfârşitul secolului al XV-iea (când a fost
definit ca echivalentul a 30 de groşi de Praga), era moneda de cont principală în ţinuturile Coroanei. Pentru
ca valoarea nominală să corespundă cu valoarea intrinsecă a metalului preţios aceşti zloţi ar fi trebuit să
conţină 6,57 g de argint, în vreme ce ei aveau doar 3,36 g de metal preţios pur, ceea ce ducea la o valoare de
piaţă a lor de doar 12-18 groşi (W6jtowicz 2006 6-9, Butnariu 2004 86-87). Caracterul de necesitate al
emisiunii acestor zloţi e declarat fără echivoc chiar în legenda aversului: Dat pretium servata salus potiorque
metallo est (fig. 10). Trezoreria Republicii a obţinut profiturile estimate, dar afluxul de zloţi inflaţionişti a dus
la creşterea preţului ducatului de la 6 la 12 zloţi (în şalăi) şi a talerului la jumătate din această sumă (la
apariţia zlotului ca monedă de cont el era echivalent cu un florin unguresc, după cum o arată şi numele)
(W6jtowicz 2006 9). Fireşte că populaţia nu a primit cu bucurie noua monedă, care şi-a disputat lipsa de
popularitate cu şalăii din cupru, bătuţi cu câţiva ani în urmă de Titus Livius Boratini. Asemeni acestora,
numiţi boratynki, şi zloţii din 1663-1666 au fost botezaţi după numele arendaşului monetăriei care i-a emis,
Andreas Tympff. Literatura satirică contemporană, răspândită prin broşuri, ca şi note în memorialistica
epocii, cu un ton extrem de caustic la adresa politicilor monetare din timpul domniei lui Ioan Casimir, atestă
faptul că piesa de 30 de groşi a fost botezată imediat tymf sau tynf(Hnilko 1910 18).
Cu acest nume, deşi nu se regăseşte în documente şi mărturii de epocă, moneda a fost cunoscută şi în
Moldova. O arată cele două slove gravate pe avers, care nu pot fi altceva decât prescurtarea numelui:
mH <M<f> > sau mH <H<f> > (fig. 9 şi 11). Rostul acestei inscripţii este, prin urmare, atestarea autenticităţii unei
monede foarte prost bătute şi suspecte, deci un mesaj de garantare a valorii şi, în acest sens, cele două slove
gravate pot fi incluse în categoria mărcilor private.
Executantul ei era, probabil, meşter argintar sau lucrător în metale, căci gravura e îngrijit făcută,
capetele hastelor slovelor fiind punctate cu grijă, chiar dacă înălţimea lor nu e mai mare de 1 mm (fig. 11).
Dar era mai mult decât un meşter: cunoştea numele monedei străine, înfăţişarea ei „ideală", nealterată de
defecte de batere şi uzură, şi, desigur, valoarea ei de piaţă, prin conţinutul de metal preţios, altfel nu s-ar
explica gestul său. E definirea exactă a zarafului, „omul care recunoaşte, cântăreşte, evaluează" (Favier 2005
163).
Informaţiile despre activitatea zarafilor în Moldova la sfârşitul secolului al XVII-lea sunt mai curând
limitate, rolul lor fiind dedus atât din existenţa în circulaţie a unei mari diversităţi de tipuri monetare,
majoritatea devalorizate, atestate de descoperiri izolate şi tezaure (Butnariu 1989 257), cât şi din situaţia
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precară economico-financiară a ţării, în condiţiile intensificării regimului dominaţiei otomane, care a condus
la o afluire fără precedent a banilor către Poartă. Aceasta din urmă, combinată cu preferinţa otomanilor
pentru anumite tipuri monetare de bună calitate, a făcut ca domnia să se confrunte în permanenţă cu nevoia
de bani, adâncindu-i dependenţa atât faţă de cămătari, cât şi faţă de zarafi. (Butnariu 1989 258) Chiar dacă
puţini târgoveţi ieşeni sunt arătaţi de documente doar ca zarafi (precum Bejan săra.ful, în 1676, care avea
casă în Târgul Vechi) (CDM IV 32), erau suficienţi negustori care practicau şi cămătăria şi zărăfia, şi care
puteau să-i procure domnului pungile cu talerii şi leii buni, iubiţi de turci. Negustorii, în mare parte străini,
unii veniţi în ţară împreună cu noul domn după ce îi oferiseră sumele necesare obţinerii tronului în condiţiile
„mezatului constantinopolitan" (Caproşu 1989 88), îi erau indispensabili pentru schimbarea banilor în care
se achita haraciul sau împrumuturile contractate la Constantinopol. Pentru a-şi îndeplini această sarcină, au
beneficiat de privilegii de la domnie, precum scutirea de împrumută, la care fuseseră iniţial impuşi şi
negustorii, alături de boierime (Caproşu 1989 107, nota 435). Cei care se îndeletniceau cu operaţiuni
monetare (schimb, agiotaj, împrumut), negustori sau meşteri argintari sau aurari, sunt menţionaţi în
documente deseori ca zlătari, termen care, pe lângă sensul de slujbaş al vistieriei, ajunsese să devină sinonim
cu cel de zaraf (Butnariu 1989 261). Rolul extrem de important al acestora în mecanismul economicofinanciar al epocii e dovedit şi de existenţa în Iaşi a unei uliţe „Trăbujenească" sau „Trapezănească", situată în
imediata apropiere a Curţii domneşti (Butnariu 1989 251). La fel de „strategic" plasaţi erau şi confraţii lor din
Apus, florentinii la Mercato Vecchio şi Or San Michele, pe strada principală, între Dom şi Seniorie, veneţienii
pe Ponte Rialto, parizienii pe Grand Pont (singurul care făcea legătura între malul drept al Senei, unde era
centrul afacerilor, şi Cite) şi exemplele ar putea continua (Favier 2005 163).
Situat în imediata apropiere a Curţii domneşti, zaraful nu era indispensabil doar domnului, ci
îndeplinea o funcţie esenţială pentru menţinerea unei pieţe monetare afectată cronic de fenomenul
insuficienţei monetare, consecinţa scoaterii peste graniţă a imenselor cantităţi de numerar cerute de Poartă
(Caproşu 1989 115). În condiţiile în care nu exista producţie internă de metale preţioase, întreaga avuţie
bănească era doar produsul circulaţiei mărfurilor, care a avut mult de suferit în a doua jumătate a secolului al
XVII-iea din cauza schimbărilor în structura comerţului din zona Balticii, a micşorării în Apus a cererii de
vite, principalul articol de export al Moldovei, ca urmare a consecinţelor Războiului de 30 de Ani şi a scăderii
importanţei „drumului moldovenesc", devenit nesigur din cauza conflictelor turco-polone de după 1672
(Velter şi Ştirbu 2002 281). Nu trebuie să ne mire, în consecinţă, păstrarea în circulaţie a unei monede atât
de rău bătute şi devalorizate, precum „zlotul" botezat tymf Zaraful, omul de afaceri „cu degetele pătate de
cerneală", aflase desigur descrierea ei legală, aşa cum o precizase ordonanţa de emitere, cunoştea variaţiile
cursurilor metalului preţios şi era în măsură să-i dea o valoare de piaţă, în cunoştinţă de cauză (Favier 2005
165-166). Atât timp cât la cântar se încadra în limitele legale, nu avea de ce să refuze schimbul ei (Favier
2005 165), în condiţiile în care monedele mari din argint erau foarte căutate şi putea s-o plaseze mai departe
cu profit. A trebuit, însă, să-i aplice un însemn care să suplinească lipsa mărcii oficiale - reprezentările prost
imprimate în monetărie pe feţele monedei.
Cronica lipsă de numerar din Moldova a făcut ca moneda să circule multă vreme după ce a trecut
prin mâna zarafului care a gravat marca privată pe ea, lucru atestat de uzură şi de urmele dinţilor care au
testat metalul, una dintre ele afectând o slovă (fig. 11). Desigur, nu a circulat la cursul unui zlot, care nu era
numai unitate de calcul, ci şi monedă reală, foarte căutată şi preţuită în Moldova şi la otomani2 , ci la valoarea
de piaţă stabilită de zarafi, al căror rol a fost la fel de important ca şi al cămătarilor (cu care, de altfel, au fost,
în general, asimilaţi) în viaţa economico-financiară, dar şi în cea politică a Moldovei perioadei premoderne.

2

lată

relatarea lui Johann Wendel Bardili despre un schimb monetar petrecut în 1709 la Bender, în afara Moldovei, dar la
periferia ei: „Totuşi, mi-a ajuns în mână o monedă de argint, pe care ei o numesc zlot, având acelaşi înţeles ca şi cuvântul
polon, sau slavon şi înseamnă acelaşi lucru cu un gulden. Acest <zlot> era de mărimea unui guldiner şi mai mare ca
greutate, decât ca valoare, dar ei nu lasă să le scape nici unul din mână şi nici din imperiu. Un negustor mi-a schimbat toţi
banii aceştia şi numai după multe stăruinţe în sfârşit mi-a îngăduit să-mi păstrez o singură monedă de acestea, pe care am
adus-o de acolo, cu bine, şi pe care o păstrez, ca o raritate" (Roiban et alii 1983 275).
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Fig. 1 - Mărci private pe o monedă din electrum în valoare de 1/12 stater (hemihekte),
între 650-600 î.Hr. după standardul milesian - imagine preluată de pe www.cngcoins.com

bătută

Fig.

2 - Tăietură

de verificare şi marcă privată pe reversul unei tetradrahme ateniene,
bătută între 454-404 î.Hr. - imagine preluată de pe www.cngcoins.com

Fig. 3 - Mărci private pe aversul unui denar emis de Octavianus Augustus în 28 î. Hr. - imagine preluată
de pe www.cngcoins.com
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Fig. 4 -

după

Groşi bulgăreşti

din secolul al XIV-lea contramarcaţi cu scutul despicat
al Ţării Româneşti - clişeu O. Iliescu, monede din colecţia
Cabinetului Numismatic al Academiei Române.

Fig. s -Aspru tătărăsc din secolul al XV-lea contramarcat cu stema Cetăţii Albe - reproducere
E. Oberlănder-Târnoveanu, Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel
Mare (1457-1504). O analiză critică, în CN, 9-11, Bucureşti, 2003-2005, pi. 4, p. 388.

267
https://biblioteca-digitala.ro

Alexandru Pînzar

1

2

!I

8

7

35

4

3

38

37

5

6

10

11

39

41)

Fig. 6 - Mărci private pe monede poloneze şi din ţări învecinate, din secolele XVII-XIX, - reproducere după
G.S. Bisier, Kontrasygnatury prywatne na monetach, în Wiadomosci numizmatyczno-arheologiczne,
11, 1911, pl. 22.
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Fig. 7- Mărci private pe monede poloneze şi din ţări învecinate, din secolele XVII-XIX, - reproducere după
G.S. Bisier, Kontrasygnatury prywatne na monetach, în Wiadomosci numizmatyczno-arheologiczne,
12, 1911, pl. 25.
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Fig. 8 - Un tip special de marcă privată pe monede: marca de colecţionar, aplicată cândva, între secolele
al XV-iea şi al XVII-iea pe un aureus al lui Domiţian care a aparţinut familiei Gonzaga din Mantova imagine preluată de pe www.cngcoins.com

Fig. 9 - Tymf polonez, bătut între 1663-1666, ce prezintă pe avers

Fig.

10 -

Reprezentările şi

slove chirilice gravate.

legendele monedei de 30 de groşi emise în 1665.
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Fig. 11 - Detaliu ce evidenţiază modul de realizare şi dimensiunile mărcii private.
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