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SChImb şI SemNe Pre-moNetAre 
îN SPAţIul NorD-veSt PoNtIC

Andrei COROBCEAN

Reconstituirea relaţiilor de schimb în etapa pre-monetară, la comuni-
tăţile din regiunea nord-vest pontică trebuie să ţină cont interconexiunea a 
câtorva sfere care în societăţile arhaice sunt indivizibile: economică, socia-
lă, religioasă. Puţinele surse de care dispunem ne permit, totuşi, să tratăm 
această problemă, conturând un aspect particular al ei.

În contextul subiectului propus, ne atrage atenţia unul din pasajele ex-
puse de Herodot (IV, 33): „… delienii… povestesc cum că nişte ofrande, înfă-
şurate în paie de grâu, ajung de la hiperboreeni la sciţi, iar de la sciţi sunt 
duse mai departe – purtate din vecin în vecin – la toate neamurile, cât mai 
spre apus, până la Adriatica. De aici ofrandele sunt trecute spre miazăzi şi 
le primesc mai întâi grecii din Dodona. De la aceştia coboară, apoi, până 
la Golful Maliac, de unde trec în Eubeea, fiind trimise din oraş în oraş până 
la Carystos – fără să mai ajungă la Andros, căci locuitorii din Carystos le 
poartă la Tenos, iar tenienii la Delos… Dar cum delegaţii lor nu se mai în-
torceau la ei în ţară, hiperboreenii au fost foarte necăjiţi, gândindu-se că li 
se s-ar putea întâmpla ca niciodată delegaţii lor să nu se întoarcă. De aceea 
au dus ofrandele – învelite în paie de grâu – până la hotare şi le-au încre-
dinţat vecinilor cu rugămintea fierbinte să le trimită mai departe, ajungeau 
– după cum se spune – la Delos”.

Caracterul acestui „traseu” şi regularitatea lui, sugerată de Herodot, ne 
orientează spre recunoaşterea unei „circulaţii” ritualice a bunurilor, fără să 
excludem, însă, sensul său economic. Acest „fenomen social total”, vorbind 
în termenii lui M. Mauss, s-ar înscrie perfect într-un model paleo-etnogra-
fic al schimbului, a cărui finalitate ar fi fost confirmarea simbolică a unor 
legături mai vechi, dar constante, între diverse comunităţi, fie omogene ori 
eterogene din punct de vedere etnic. Presupunerea existenţei unui schimb, 
cum ar fi spre exemplu unul asemănător celui de tip kula, însă, este compli-
cată de un lucru: Herodot nu pomeneşte despre o circulaţie inversă a unor 
bunuri, adică nu ne sugerează o reciprocitate, care ar fi obligatorie în relaţiile 
de schimb. Astfel, o putem doar presupune ori să acceptăm o singură direcţie 
a unor daruri care ar fi avut menirea să confirme statutul social sau potestar 
a unei autorităţi ori grup etnic etc.

În reconstituirea relaţiilor de schimb ale populaţiilor spaţiului nord-vest 
pontic sunt importante discuţiile vizavi de o categorie specială de descoperiri 
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arheologice datate cu sec. VI-V a. Chr., într-un context general al intensifi-
cării influenţelor greceşti în lumea „barbară”. În mediul apropiat coloniilor 
nord şi nord-vest pontice apar, în această perioadă, piese confecţionate din 
bronz sau aramă, având forma frunzei de salcie cu nervură pe mijloc, a vâr-
furilor de săgeţi cu trei aripioare cu tubul de înmănuşare umplut şi vârful 
retezat sau piese în formă de delfinaşi, apărute într-o fază finală.

Majoritatea descoperirilor respective provin din preajma coloniilor gre-
ceşti, în special Apollonia, Histria şi Olbia, fie în limitele chorei sau în zonele 
de contact dintre colonii şi lumea „barbară”. Totodată, trebuie de menţionat 
faptul că, spre deosebire de răspândirea restrânsă a pieselor sub forma vâr-
furilor de săgeţi, „delfinaşii” sunt răspândiţi pe un areal vast al regiunii nord-
pontice, având ca centru de confecţionare Olbia.

Interpretările acestor categorii de piese, mai ales a celor în formă de 
vârfuri de săgeţi, presupun atât atribuiri funcţionale, cât şi etnice. Cele din 
urmă sunt implicate şi în atribuirile funcţionale, care pot fi divizate în două 
domenii: economic şi magico-religios.

Din punctul de vedere al interpretării paleo-economice, acestea sunt 
tratate fie reprezentând un mijloc primitiv, pre-monetar de plată caracteris-
tic popoarelor balcanice la un anumit nivel al relaţiilor social-economice, fie 
chiar ca semne monetare. Această atribuire economică, în general, implică 
un şir de explicaţii, uneori contradictorii referitoare la originea şi etichetarea 
etnică a pieselor.

Astfel, o primă atribuire a fost orientată spre relevarea unei etape inci-
piente a monetăriei în cadrul coloniilor greceşti. Mai mult decât atât, aceste 
piese ar fi fost confecţionate de coloniştii greci special în scopurile de schimb 
cu autohtonii, fie traci ori sciţi. Nu este exclusă, însă, atribuirea lor lumii bar-
bare. O atribuire sciţilor a „monedelor” în forma vârfurilor de săgeţi a fost, 
de altfel, uşor combătută, invocându-se argumentul că în toată evoluţia sa 
societatea scitică n-a ajuns la constituirea unei monetării proprii. În schimb, 
atribuirea tracică a acestor semne pre-monetare a cunoscut o susţinere mai 
largă. Tracii le-ar fi confecţionat începând cu sec. VI a. Chr. această idee este 
susţinută de cercetătorul K.K. Marčenko, care le atribuie traco-geţilor o im-
portanţă deosebită în dezvoltarea relaţiilor marfă-bani cu grecii, bazându-se, 
printre altele, pe materialele arheologice, inclusiv fără relevanţă monetară, 
din regiunea Olbiei şi Berezani. Anume la traco-geţii din zone de contact cu 
grecii ar fi apărut aceste piese, pe care coloniştii, la rândul lor, le-ar fi preluat 
în scopul utilizării în relaţiile economice cu „barbarii”.

O altă atribuire funcţională sugerează circulaţia acestor piese în do-
meniul magico-religios. În literatura de specialitate s-a menţionat ideea că 
originea lor este legată în primul rând de sfera cultului, având un rol magico-
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religios şi ritualic. O atare interpretare este argumentată prin popularitatea 
cultului lui Apollo Tămăduitorul, iar asocierea cu acest cult vine de la atri-
butele lui: arcul şi săgeata. Astfel, piesele puteau fi „înzestrate” cu capacităţi 
curative, fiind utilizate la tratarea diferitor boli.

În general, în literatura numismatică şi arheologică s-a acceptat ide-
ea unei funcţionalităţi multiple, economică şi magico-religioasă, a acestor 
piese, acest lucru sugerând şi o perspectivă antropologică. În antropologia 
economică, faţă de schimbul şi darul preistoric este adecvată o abordare 
substantivistă, prin care se încearcă a se demonstra faptul că schimbul şi 
relaţiile sociale sunt puternic interconectate, iar cel dintâi trebuie înţeles ca 
parte a procesului social. Schimbul contribuie la menţinerea alianţelor sau la 
stabilirea şi confirmarea statului social şi de prestigiu, fiind reglementat de 
obligaţii morale şi sociale, alături de necesităţile economice. Mai mult decât 
atât, schimbul este implicat în construcţia activă a strategiilor sociale, aceas-
tă implicare depinzând de manipularea semnificaţiei simbolice şi contextu-
ale a artefactelor.

Astfel, se poate sublinia faptul că în reconstituirea „protoistoriei” mo-
nedei la comunităţile din nord-vestul Pontului Euxin, alături de informaţiile 
narative şi arheologice, este foarte importantă o perspectivă a analizei antro-
pologice, bazate pe date etnografice, într-o abordare contextuală.

bibliografie:
Anochin V.A., Monety antičnych gorodov Severo-Zapadnogo 

Pričernomor`ja, Kiev,1989.
Contexts for Prehistoric Exchange, London, 1982.
Marčenko K.K., Varvary v sostave naselenija Berezani i Ol`vii vo vto-

roj polovine VII – pervoj polovine I vv. do n.ė. po materialam lepnoj kera-
miki, Leningrad, 1988.

Mihăilescu Bîrliba, V., Dacia Răsăriteană în secolele VI-I î. e. n. Econo-
mie şi monedă, Iaşi, 1990.

Smith M.L., The Role of Ordinary Goods in Premodern Exchange, in: 
Journal of Archaeological Method and Theory, 1999, Vol. 6,2, p. 109-135.

Trade and Exchange. Archaeological Studies from History and Pre-
history, New York, 2010.
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moNeDA eleNă şI mACeDoNeANă 
îN INterFluvIul Prut-NIStru

Elena Arcuş

Studierea anumitor aspecte ale apariţiei şi circulaţiei monedei elene 
şi macedonene din interfluviul Prut-Nistru, în baza descoperirilor pe care 
le avem la etapa actuală, este foarte importantă, aşa cum geto-dacii stabi-
lesc relaţii comerciale cu grecii încă din secolul V a. Chr. După C. Preda, ca 
rezultat al permantizării schimburilor dintre triburile geto-dace şi lumea 
greco-macedoneană, se impune nevoia folosirii monedei ca mijlocitor în 
relaţiile de schimb. Moneda proprie a geto-dacilor va apare două secole 
mai târziu.

Afirmarea Macedoniei ca mare putere a permis ca localnicii din nordul 
Dunării să intre în contact cu lumea macedoneană, iar una din urmări, desi-
gur, a fost cea pe plan monetar.

Monedele erau reprezentate de stateri de aur şi de argint şi tetradrahme 
de argint cu subdiviziunile lor. Astfel, aşa cum a menţionat şi S.A. Bulatovič, 
pe parcursul întregii perioade elenistice, dinaştii aveau să-şi bată monede 
din metale preţioase şi bronz.

În conformitate cu datele pe care le oferea A.A. Nudel`man, în spaţiul 
dintre Prut şi Nistru s-au găsit 1394 de monede greceşti (la moment numărul 
acestora depăşeşte cifra de 1500), dintre care 1375 erau din cadrul tezaurelor 
(98,64 %), iar 19 monede (1,36 %) sunt descoperiri izolate.

Acestea au fost clasificate în modul următor:
1021 (73,24 %) – monede de aur;
293 (21,01 %) – monede de argint;
74 (5,31 %) – monede de electrum;
6 (0,43 %) – monede de cupru.

A.A. Nudel`man concluzionează că 99% din descoperiri constituie mo-
nede tezaurizate, în marea majoritate aceştia fiind stateri de aur.

În baza acestor date el atestă 4 grupe cronologice:
Staterii de electrum ai Cyzicului – 10, 81%. De aceeaşi opinie este şi 

Ernest Oberländer-Târnoveanu care menţionează că istoria prezenţei mone-
delor de aur în spaţiul carpato-dunăreano-pontic numără circa 2500 de ani 
şi că primele monede din electrum, emişi de cetatea greacă din Propontida, 
Cyzikos sunt găsite în Dobrogea, la Histria şi Ion Corvin, şi în sudul Moldo-
vei, la Galaţi şi la Orlovka; 

Monede de argint şi cupru ale centrelor din perioada autonomiei (în 
special Histria şi Tyra) – 28, 38% (Tezaurul de la Doroţcaia);
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Staterii de aur de la începutul epocii elenismului – 60, 81% (Tezaurul 
de la Lărguţa, Anadol, Sărata);

Emisiuni post-mortem ai staterilor de aur cu chipul conducătorilor 
eleni (descoperirile de la Gura-Galbenei şi Pavlovca). 

Analiza acestui tablou denotă că, suma procentajului oferit primelor 3 
grupe constituie 100%, lui A.A. Nudel`man, probabil scăpându-i din vedere 
faptul că trebuie să ofere un procent anumit şi ultimei categorii de monede, 
chiar dacă acestea sunt descoperite în număr mult mai mic. Un alt tablou 
cronologic mai desfăşurat e oferit mai recent de Tiberiu Părpăuţa. El identi-
fică următoarele grupe:

1. staterii Cyzicului, între mijlocul secolului al IV-lea a. Chr. şi 
jumătatea celui următor;
2. monedele histriene de bronz, între mijlocul secolului al V-lea a. 
Chr. şi prin unele tipuri, până către sfârşitul secolului I a. Chr.;
3. emisiunile de argint ale Histriei, între sfârşitul secolului al V-
lea a. Chr. şi prima jumătate a secolului I a. Chr.;
4. monedele din Tyras, între mijlocul sec. al IV-lea a. Chr. şi pri-
ma treime a sec. p. Chr.;
5. emisiunile olbiene, între a doua jumătate a secolului al IV-lea 
a. Chr. şi începutul secolului I p. Chr.;
6. monedele callatiene, între sfârşitul secolului al IV-lea a. Chr. şi 
mijlocul sec. I a. Chr.;
7. emisiunile tomitane, cu aproximaţie între mijlocul secolului al 
III-lea a. Chr. şi, posibil, începutul secolului I a. Chr.;
8. monedele macedonene, originale şi postume, între 300 a. Chr. 
şi mijlocul sec. I a. Chr.;
9. tetradrahmele de tip Macedonia Prima şi Thasos, între începu-
tul secolului I a. Chr. şi prima treime a celui următor; 
10. emisiunile dyrrhachiene şi apolloniene, între al treilea dece-
niu al secolului I a. Chr. şi jumătatea celui următor.

La numărul de tezaure şi descoperiri izolate analizate de către A.A. 
Nudel`man se adaugă un alt număr al acestora prin contribuţiile lui T. 
Arnăut şi A. Boldureanu ş.a. din ultima perioadă.

Lista acestor descoperiri începe cu date care provin din fondurile ANRM, 
şi anume din fondul personal a lui P. Dragonov (1857-1928) ce oferă notiţe 
încadrate într-o listă a instituţiilor economice, a persoanelor, izvoarelor do-
cumentare şi tablourilor elaborate privind istoria Basarabiei, înter care se 
regăsesc mai multe monede, printre care şi o piesă descoperită în Akkerman, 
însă nu este menţionează anul descoperirii acesteia. P. Dragonov indică doar 
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că, pe ea sunt următoarele litere greceşti: Basileos Lisimahos; sunt amintite 
şi monedele de aur a dinaştilor macedoneni descoperite la Anadol, acestea 
fiind cele din renumitul tezaur de la Anadol descoperit în 1895, asupra căruia 
la vreme respectivă s-au purtat mai multe discuţii. 

Următoarea descoperire menţionată în rapoartele Comisiei Arheologi-
ce este cea din judeţul Akkerman din anul 1898, constituită din 6 monede. 
Acest tezaur fiind compus din: 2 monede de cupru din Tira de la sfârşitul 
secolului al II-lea a. Chr., un denar al împăratului Filip Arabul (244-249), o 
monedă de cupru a împăratului Arcadie, o monedă grecească, o monedă din 
Crimeea cu numele Devleti-Birdi şi o monedă de argint a hanului Tohta din 
secolul al XIII-lea. Aceste monede au sosit la Comisia Arheologică în luna 
ianuarie a anului 1898, însă aceste monede au fost întoarse, din lipsă de in-
teres numismatic, celui ce le-a descoperit.

Urmează o serie întreagă de tezaure şi descoperiri izolate, majoritatea 
sunt din sudul Basarabiei şi din apropierea râurilor fapt care reflectă anumi-
te idei privind constituirea căilor comerciale şi circulaţia mărfurilor.

În rândul descoperirilor se enumără 6 monede menţionate de T. Isvora-
nu, care provin din descoperiri izolate din partea centrală a Republicii Mol-
dova, în siturile de la Costeşti, r. Ialoveni – 2 monede, Orheiul Vechi (Trebu-
jeni) – 2 monede şi în puncte rămase neprecizate din Basarabia centrală încă 
două monede, informaţiile privind locul provenienţei lor se datorează unor 
colecţionari.

Printre ultimele ştiri despre monedele greceşti este cea din 2010, când 
la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a fost adus un stater de 
aur, descoperit cu câţiva ani în urmă în r. Ismail. Astfel în urma unificării da-
telor despre monedele greceşti, ce provin fie din analiza anumitor tezaure, fie 
a unor descoperiri izolate, fie în baza informaţiei oferite de către colecţionari, 
sau din fondurile ANRM, s-a putut realiza un repertoriu a acestora, un ta-
blou general al descoperirilor cunoscute la moment şi menţionate în diverse 
surse. O piesă din Pantikapaion a fost identificată de T. Isvoranu într-un lot 
de monede confiscat la vama Republicii Moldova şi predat MNAIM.

În final, trebuie de spus că cercetarea, înregistrarea şi analiza acestor 
tezaure trebuie continuată, aşa cum se confirmă anumite date sau chiar apar 
la lumină noi monede de o importanţă deosebită în plan economic, politic, 
social şi cultural.

bibliografie:
ANRM, f. 1262, i. 1, d. 5.
Arnăut T., Vestigii ale sec. VII-III a. Chr. în spaţiul de la răsărit de 

Carpaţi, Chişinău, 2003.
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Boldureanu A., cronica descoperirilor numismatice i, in: Tyragetia, 
vol. I (XVI), nr.1, Chişinău, 2007.

Idem, cronica descoperirilor numismatice iii, in: Tyragetia, vol. III 
(XVIII), Chişinău, 2009.

Idem, cronica descoperirilor numismatice v, in: Tyragetia, vol. V (XX), 
Chişinău, 2011.

Bulatovič S.A., Serebrjanye monety pravitelej antičnoj Makedonii v 
sobranii Odesskogo Archeologičeskogo Muzeja, in: Materialy po archeologii 
Severnogo Pričernomor`ja, vyp. 9, Odessa, 2009.

Isvoranu T., Monede antice descoperite în Basarabia, in: Simpozion de 
Numismatică, Chişinău, 2003.

Idem, Monede antice descoperite pe teritoriul Republicii Moldova, in: 
Simpozionul XIII de Numismatică, Chişinău, 2012.

Nudel`man A.A., Očerki istorii monetnogo obraščenija v dnestrovsko-
prutskom regione, Chišinev, 1985.

Oberländer-Târnoveanu E., Aurul monetizat în spaţiul românesc – 
două milenii şi jumătate de istorie, in: Colecţii din Muntenia, vol. 1., Bucu-
reşti, 2001, p. 7-51.

Otčet” Imperatorskoj Archeologičeskoj Kommissii za 1898 god`.
Păpăruţa T., Câteva consideraţii privind prezenţa monedei în Dacia 

Nord-Dunăreană, in: Cercetări numismatice, IX-XI, Bucureşti, 2003-2005;
Preda C., Monedele geto-dacilor, Bucureşti, 1973.

repertoriu:

locul 
descoperirii

anul 
descoperirii

nr. de 
monede 

perioada emisiei Metal

Jud. Akkerman ? 1 360-281 a. Chr. ? aur

Anadol 1895 1000 359- 323 a. Chr. aur

Jud. Akkerman 1898 1 ? ?

Doroţcaia 1965 294 360-340 a. Chr. argint

Faraonovka ? ? 330- 310 a. Chr. aur

Orlovka 1967 74 Sec. V- IV a. Chr. electrum

Starokazač`e 1961 10 280-220 a. Chr. ?

Stolniceni 1996 54 Sec. IV a. Chr. argint

Zatoka Până 1884, 1950 3 Sec. IV a. Chr. aur, bronz

Lărguţa ? 21 359-317 a. Chr. aur

Sărata 1967 8 336-323 a. Chr. aur

Gura- Galbenei ? 1 306-281 a. Chr. aur

Pavlovka 1957 2 306-205 a. Chr. aur

Albota de Sus 1960 2 239-229 a. Chr. bronz
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Arţâz ? 1 360-281 a. Chr. ? aur

Bolgrad 1970 1 ? aur

Brânzeni 1965 1 ?

Cerepcău ? 1 ? argint

Costeşti ? 1 Sec. IV – III. a. Chr. ?

Crocmaz ? 1 360-281 a. Chr. ? aur

Dervent ? 1 ? ?

Kamenka ? 1 ? ?

Palanca ? 1 Sec. V-III a. Chr. bronz

Plavni ? 1 Sec. V-IV a. Chr. ?

Purcari ? 1 Sec. IV a. Chr. aramă

Reni Până la 1941 2
304 a. Chr., 

sec. IV a. Chr.
aur, ?

Rezina ? 1 360-281 a. Chr. ? aur

Scorţeni 1974 2 365-323 a. Chr. ? aur

Şaba ? 1 Sec. IV a. Chr. bronz

Şipoteni 1953 2 Sec IV a. Chr. aur

Tuzla ? 1 Sec III a. Chr. bronz

Orheiul Vechi ? 2 ? aramă

Durleşti 2006 8 ? ?

Horodişte 2006 1 ? ?

Stolniceni 2005 1 ? ?

Trebisăuţi 2006 1 336-323 a. Chr. argint

Costeşti 2008 1 ? bronz

Caimaclia 2008 1 ? ?

Ismail  Până 2010 1 Sec. III a. Chr. aur

Costeşti ? 2 Sec. III a. Chr. ?

Trebujeni ? 2 Sec IV-III a. Chr. ?

? ? 1 Sec. III a. Chr. bronz
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moNeDele – mIjloC De ProPAgANDă 
îN ImPerIul romAN. ProvINCIA DACIA

Sergiu MAtvEEv

Reformele lui Caius Marius din ultimul deceniu al secolului al II-lea a. 
Chr. au oferit posibilitatea unor personalităţi, să-şi impună autoritatea per-
sonală înaintea organelor puterii de stat ale Republicii Romane. A fost, însă, 
nevoie de mai multe decenii pentru ca această autoritate să fie propagată des-
chis. Acceptul din partea cetăţenilor romani s-a datorat războaielor civile din 
secolul I a. Chr. care prin fărădelegile şi atrocităţile promovate au influenţat 
puternic psihicul individual şi comunitar. Generalii romani, începând cu Lu-
cius Cornelius Sulla au început să emită masiv monede din aur, în special pen-
tru plata legionarilor. Campania în Gallia condusă de Gaius Iulius Caezar, prin 
cantitatea mare de aur adusă în Roma a devalorizat mult monedele din acest 
metal. Aceste monede, confecţionate deseori fără acordul Senatului, urmau 
să sporească autoritatea emitentului nu numai prin funcţia lor de mijloc de 
circulaţie, dar şi prin informaţiile oferite în imagini şi legendă.

Importanţa monedelor ca mijloc de propagandă a fost pe deplin reali-
zată pe timpul în timpul triumvirilor, în special de împăratul Octavian, când 
se definitivează sistemul imperial bimetalic (aur-argint) al monedelor roma-
ne, chiar daca continua şi emiterea monedelor din alte metale sub controlul 
Senatului. În realitate monetăria senatorială a devenit o subdiviziune a celei 
imperiale care producea numai mărunţiş, dar şi-a păstrat acest privilegiu pe 
toată durata Imperiului, prin amplasarea siglei „SC” (Senatum consultum) 
pe toate monedele de cupru. 

Între anii 31 a. Chr. şi 14 p. Chr. Octavian a emis mai multe sute de 
tipuri monetare care urmau să promoveze imaginea sa şi a familiei, măre-
ţia faptelor sale, spre exemplu: victorii, construcţii, recuperarea stindardelor 
pierdute de legiunile lui Crassus în Parţia etc. Această politică monetară a 
fost preluată şi de urmaşii lui Octavian.

La sfârşitul secolului I p. Chr. statul roman, aflat în expansiune spre Du-
nărea de Jos, se confrunta tot mai des cu dacii. Monedele au reflectat aceste 
evenimente prin apariţia numelui de dacicus, la titulatura imperială de pe 
legende sau prin prezentarea unor piese caracteristice dacilor, precum sabia 
curbată, stindardul dacic etc. Primul căruia i-a fost acordat titlul dacicus a 
fost Marcus Ulpis Traianus după campania din 101-102, urmat de Antoninus 
Pius cu acelaşi titlu primit în anul 157. Constantin cel Mare, pentru restabi-
lirea autorităţii romane asupra unor teritorii nord-dunărene şi construcţia 
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unui pod peste Dunăre, precum şi a mai multor castre, a acceptat şi el în anul 
336 titlul – dacicus Maximus. Spre sfârşitul perioadei de dominaţie romană 
în Dacia, cinci împăraţi, după războaiele cu dacii răzvrătiţi, şi-au luat titlul 
de “dacicus Maximus” şi de “carpicus Maximus”: Maximin Tracul în anul 
236/238, Filip Arabul în anul 247, Traian Decius în anul 249/250, Gallienus 
în anul 257 şi Aurelian în anul 272/273. 

Primele monede legate de războaiele cu dacii au fost bătute într-un nu-
măr redus pe timpul lui Domiţian, în memoria campaniile asupra dacilor din 
anii 86, 88-89, cu zeiţa Minerva pe revers.

Împăratul Traian a valorificat din plin, din punct de vedere propagan-
distic, cucerirea Daciei, pentru a diminua impactul psihologic al pierderilor 
asupra cetăţenilor Imperiului. Numărul mare de monede în care este prezen-
tată Dacia denotă importanţa acordată acestei cuceriri, culmi care nu au mai 
fost atinse niciodată. Victoria în campania din 101-102 este marcată prin mai 
multe emisiuni monetare în legendele cărora, începând cu anul 104, împă-
ratul Traian poartă titlul oficial de dacicus. Împăratul este prezentat a fi sub 
protecţia zeilor, în special a lui Marte cu sau fără trofeu, Victoria, Hercule, 
Virtus, Fortuna, Abundenţa etc. Ultima indică alegoric asupra motivelor rea-
le a atacului romanilor în Dacia. Prada preluată din Dacia a fost reprezentată 
printr-o serie de monede cu reprezentări de prizonieri daci. 

Traian se pregătea de următoarea campanie în Dacia, şi arhitectul Apol-
lodor din Damasc ridică un pod de piatră de peste Dunăre, între Drobeta 
pe malul stâng şi Pontes, pe cel drept. Eveniment imortalizat prin baterea 
monedelor care reprezentau podul şi pe zeul râului Danubius, care devenise 
binevoitor romanilor şi va impune Dacia să îngenuncheze. Danubius era per-
sonificat atât ca o femeie întinsă pe pământ, cât şi ca un bărbat cu coroniţă 
din alge, sprijinit pe un vas din care curge apa.

După cea de a doua campanie a fost emisă seria de monede cu legenda 
dacia capta (Dacia a fost cucerită), care includea mai multe tipuri, ele având 
pe revers pe roma victrix care calcă în picioare un dac, personificarea „Daci-
ei plângând”, sau reprezentarea unor prizonieri (bărbat sau femeie), stând pe 
o stâncă şi având alături piese din armamentul dacic (congeries armorum), 
evidenţiindu-se sabia curbă, suliţe, scuturi. Tipul „Triumphator” îl prezintă 
pe împărat în cvadrigă. Era promovată ideea că însuşi zeiţa Victoria a lipsit 
pe daci de puterea militară, de arme şi a plasat Dacia pe scutul romanilor, 
iar armele dacilor le-a dat romanilor. În scurt timp, după campania a doua, 
după standardele romane este organizată provincia, se stabilesc hotarele, 
forma de conducere, unităţile militare care vor staţiona aici, impozitele pe 
care provincia trebuie să le plătească etc. Aceste realizări au devenit realitate 
doar graţie legiunilor romane şi Geniului împăratului, recunoştinţa faţă de 
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care a fost prezentată în alte emisii monetare. Participarea directă în luptă, 
alături de ostaşi a împăratului a fost ilustrată prin tipul „Debellator”, care 
prezintă imaginea împăratului ecvestru sau pe tron, călcând în picioare un 
dac. Revenirea din campania a II-a dacică la Roma a fost oglindită în meda-
lionul adventus aug, care îl prezenta pe Traian însoţit de Felicitas şi ostaşi. 
Un tip mai rar are pe revers imaginea împăratului Traian care prezintă Sena-
tului un dac îngenunchiat. Tipurile monetare prezintă încercările dacilor, pe 
parcursul războaielor, de a îmbună zeiţa păcii cu ofrande, dar zeiţa, le calcă 
în picioare.

Este necesar de observat că, in ciuda rolului important adjudecat de 
flotele romane în diferite războaie, în caz concret Flavia Moesica pe Dunăre, 
ea nu a fost menţionată în emisii monetare. 

Între timp s-a hotărât întemeierea unor oraşe, ca Nicopolis ad Istrum 
(101-102), Trophaeum Traiani (cca. 112), cat şi ridicarea monumentului tri-
umfal pe locul luptei de la Adamclisi (106-109), a Columnei comemorative la 
Roma (anul 113), toate evenimentele regăsindu-se în emisii monetare. Pen-
tru ca mesajul sa fie mai clar Imaginea cu Trophaeum-ul deseori era însoţită 
de un dac prizonier, sau de femeia care reprezenta Dacia. Se considera că 
după cele două războaie la Dunăre s-a impus Pacea dacica. 

Începând cu anul 112, inscripţia dacia capta din legendele monedelor 
este înlocuită cu dacia augusta provincia, care oglindea o nouă realitate 
administrativă în Imperiul Roman şi promova imaginea unei provincii înflo-
ritoare. Dacia este reprezentată de o doamnă aşezată cu un stindard legionar 
în mână şi doi copii pe braţe care au în mâini struguri şi cereale.  

După anul 117, noul împărat roman Hadrian, în ciuda înfierii de către 
Traian moştenirii tronului şi a titulaturii, inclusiv cea de dacicus, necesita re-
cunoaşterea din partea legiunilor romane, fapt reflectat pe emisiunile mone-
tare. După primele emisii din anul 117, Hadrian va refuza la titlul de dacicus, 
fiind profund afectat de situaţia din provincia nou creată. Printr-o serie mo-
netară exercitus, care îl prezintă pe împărat însoţit de un centurion cu vitis 
şi trei soldaţi cu stindarde, s-a anunţat cetăţenilor menţinerea Imperiului în 
provinciile cele mai îndepărtate, care includea Britannia, Dacia, Mauretania, 
Raetia, Syria etc., pe care le-a inspectat personal. Pe de altă parte această serie 
dovedeşte o sedentarizare a armatelor în aceste regiuni. Impotenţa de a face 
noi cuceriri impunea construcţia liniei de fortificaţii (limes). Divizarea Daciei 
în două provincii, în anii 118-119, a atras după sine apariţia unei serii monetare 
cu personificarea lor, însoţite de legendele dacia Superior şi dacia Inferior.

După retragerea de pe o parte a teritoriilor cucerite de Traian, Hadri-
an a emis o monedă (Senatum consultum) specială cu numele Dacia, prin 
care anunţa că provincia rămâne în componenţa Imperiului, provincia fiind 
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reprezentată de o femeie cu aşezată pe o stâncă cu stindard roman şi sabie 
curbată dacică. 

De numele a trei împăraţi ai dinastiei antoninilor: Traian, Hadrian şi 
Antoninus Pius este legată seria Provincia, din care făcea parte şi Dacia, per-
sonificată printr-o femeie cu arme tradiţionale, care oferă o coroană de laur 
romanilor. Coroana reprezenta ajutorul militar oferit prin intermediul unor 
detaşamente auxiliare. 

În ciuda importanţei strategice şi a războaielor continue la Dunărea de 
Jos cu germanicii şi „dacii liberi”, în următorii cca. 100 de ani motivul Daciei 
are o prezenţă redusă în lista preferinţelor, doar rareori meşterii monetari 
mai reveneau la ea. Cu toate acestea, Dacia aşa şi nu a obţinut o personifi-
care „paşnică”, păstrând pe întreaga perioadă de existenţă a provinciei chi-
pul unei femei însoţită de stindarde şi/sau arme. Unii împăraţi aduc omagiu 
legiunilor care i-au susţinut în conflictele pentru putere. Cele două legiuni 
detaşamentele cărora au staţionat cel mai mult în Dacia, Legiunea XIII Ge-
mina (cantonată între anii 106-270 la Apulum) şi Legiunea V Macedonica 
(cantonată între anii 107-161 la Troesmis şi între 166-274 la Potaissa), au fost 
comemorate în emisiuni ale împăratului Septimius Severus (193-211).

O emisiune foarte discutată provine din Lydia şi are pe avers pe efigia 
împăratului Lucius Verus (161-169), în legenda căreia pe revers este scris da-
cicul (ΔAKIKOC) în limba greacă. Pe reversul unei monede emisă de Marcus 
Aurelius (176-177) în cinstea victoriei în zona Dunării asupra germanicilor şi 
sarmaţilor apare şi stindardul dacic, fără ca ei să fie pomeniţi în legendă. Altă 
monedă îi reprezintă pe împăraţii Macrinus (217-218) şi Diadumenian (217-
218), în spatele cărora este prezentă garda de corp dacică.

Titlul de “dacicus Maximus” primit de împăraţii romani în secolul al 
III-lea nu este identificat în emisiunile monetare cunoscute.

La mijlocul secolului al III-lea războaiele la frontiera dacică readuc pro-
vincia în centrul atenţiei romanilor. În anul 246 împăratul Filip Arabul a 
acordat provinciei dreptul de a bate monedă la Sarmisegetuza1 cu legenda 
Provincia dacia. Seria era dedicată legiunilor din provincie: Legiunea V Ma-
cedonica şi Legiunea XIII Gemina, imaginea Victoriei fiind amplasată deasu-
pra simbolurilor legiunilor: vulturul şi leul. Ele au apărut atât cu efigia împă-
ratului, cât şi cu cea a soţiei sale Otacilia Severa şi fiului Filip II în pe emisiuni 
de sesterţiu, dupondiu şi as. Aceste monede servesc drept indiciu clar despre 
creşterea rolului legiunilor în impunerea pretendenţilor la tronul imperial, 
dar şi a menţinerii frontierelor în faţa atacurilor din partea barbarilor. 

Împăratul Traian Decius (249-251) va promova, seria dacia, în diferite 
nominale, provincia fiind personificată printr-o femeie cu baston cu cap de 
măgar în mână (legat de cultul fertilităţii). Pe o altă serie va apare legenda 

1 Există şi opinii că aceste monede ar fi fost confecţionate în atelierele din Vimi-
nacium ori Apulum.
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dacia Felix, iar bastonul va fi înlocuit cu unul roman. Monedele cu efigia 
Herrenniei Etruscilla, soţia lui Traian Decius, au continuat seria Provincia 
dacia. Ea va fi prelungită pe timpul lui Herrenius Etruscus, Hostilianus, Tre-
bonianus Gallus, Volusian, Aemilian, Valerian şi Gallienus. Astfel, din anul 
246 p. Chr. vor fi bătute monede şi atelierele locale, care îşi vor exercita acest 
drept până în primii ani de domnie a împăratului Gallienus (253-268), care 
a închis mai multe ateliere provinciale, probabil pe la 256/257, şi pe cel din 
Dacia. Gallienus, din cele două legiuni din Dacia, va omagia doar Legiunea 
V Macedonica, Legiunea XIII Gemina, în timpul rebeliunii din anul 258, l-a 
susţinut pe uzurpatorul Ingenuus.

Încetarea emiterii emisiunilor monetare romane din Dacia la mijlocul 
secolului al III-lea, demonstrează scăderea autorităţii administraţiei roma-
ne în Provincie. Epitetul dacicus va înlocuit definitiv de carpicus, deseori  
însoţit de Gothicus şi Sarmaticus, care vor reflecta noua situaţie etnodemo-
grafică la Dunărea de Jos. După abandonarea provinciei doar doi împăraţi 
au obţinut titlul de carpicus Maximus, în anul 297 – Diocleţian, iar în anul 
298 – Maximian. 

Din provincia romană Dacia, nu sunt cunoscute monede cu numele pro-
vinciei scris în limba greacă, se cunoaşte o moneda a împăratului Traian cu 
ΔΑΚΙΑ în legendă, dar aceasta a fost bătută nu în Dacia, ci pe Creta. Oraşele 
greceşti ale Imperiului care se bucurau de dreptul de a confecţiona monedă 
cu legendă în limba greacă indicau titlul în lui Traian ...ΔAK..., fără a pomeni 
în vreun caz provinci Dacia.

Ultimele monede cu legenda dacia Felix au fost confecţionate pe tim-
pul împăraţilor Claudius II (268-270) şi Aurelian (270-275), ultimele deja la 
începutul retragerii administraţiei romane din provincie.

Din mulţimea monedelor romane se evidenţiază câteva monede oma-
giale cu efigia împăratului Titus (79-81) pe reversul cărora e prezentă titu-
latura emitenţilor care include şi pe cea de dacicus. Monedele de acest fel 
au fost confecţionate pe timpul împăraţilor Traian (98-117) şi Traian Decius 
(249-251).
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eFIgII FemININe Pe moNeDele romANe 
DeSCoPerIte îN SPAţIul DINtre Prut şI NIStru

Larisa CIOBANU

Efigia este reprezentarea în relief a chipului  (bust sau cap) unui zeu, 
rege ori împărat de pe aversul monedelor antice. Dacă iniţial grecii emiteau 
monede ce aveau redate pe avers doar profile de zei, imaginea muritorilor 
fiind considerată un sacrilegiu, ulterior situaţia se modifică treptat. Se pre-
supune că chipul lui Apollon de pe staterii lui Filip II se asemăna mult cu 
portretul acestui faimos rege macedonean, capul lui Heracles este identificat 
cu cel al lui Alexandru cel Mare, iar după ce diadohii se proclamă regi, ulteri-
or anului 306 a. Chr., efigiile lor apar pe aversul monedelor sub înfăţişare de 
zei. Urmaşii primilor diadohi, fără nici un fel de complexe deja, nu-şi mai as-
cund înfăţişarea lor obişnuită, etalându-şi busturile pe piesele emise de ei.

În monetăria romană efigiile apar din sec. I a. Chr., pentru ca din epoca 
lui Octavianus Augustus reprezentarea efigiilor imperiale şi regale să de-
vină un drept exclusiv al monarhilor în decursul intregii antichităţi. Spre 
deosebire de tradiţia grecilor, pe aversul monedelor romane deseori apar şi 
portrete ale membrilor casei imperiale, inclusiv femei (soţii, fiice sau mame 
de împăraţi).

Utilizând, timp de secole, moneda romană ca mijloc de schimb, locuito-
rii interfluviului Prut-Nistru din prima jumătate a mileniului I p. Chr. cunoş-
teau, credem, destul de bine chipurile împăraţilor şi co-împăraţilor romani, 
a celor asociaţi domniei prin ridicarea lor la rangurile de caesar şi august. Pe 
aversul celor câteva mii de monede romane semnalate în spaţiul în discuţie 
şi publicate se identifică efigiile a 75 de personalităţi, dintre care 16 sunt fe-
mei. În ordine cronologică, lista acestor distinse matroane romane ar arăta 
în felul următor:

livia drusilla, a treia soţie a lui Augustus. Iulia Augusta din 14 a. Chr. 
(n. 58 a. Chr. – m. 29 p. Chr.);

Plotina/Pompeia, soţia lui Traian (n. 70 – m. 129 p. Chr.);
Marciana, sora lui Traian, divinizată (n.? – m. 114 p. Chr.);
Sabina-Vibia, soţia lui Hadrian. Augusta din 128 (n.? – m. 136 p. Chr.);
Faustina Senior/annia Galeria Faustina, soţia lui Antoninus Pius 

(105-140 p. Chr.);
Faustina Junior/annia Galeria Faustina, soţia lui Marcus Aurelius 

(130-175 p. Chr.);
lucilla-annia, fiica lui Marcus Aurelius, soţia lui Lucius Verus (147-183 

p. Chr.);
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crispina-Brutia, soţia lui Commodus. Augusta din 177 (n.? – m. 183 p. 
Chr.);

iulia domna, soţia lui Septimius Severus, mama lui Geta şi Caracalla 
(n.? – m. 217 p. Chr.);

Plautilla/Fulvia Plautilla, soţia lui Caracalla (n. Africa – m. 212 p. 
Chr.);

iulia Soemias/iulia Soemias Bassiana, mama lui Elagabal (n.? – m. 
222 p. Chr.);

iulia Maesa, sora Iuliei Domna (n.? – m. 223 p. Chr.);
Iulia Mamaea/iulia avita, mama lui Severus Alexander. Augusta din 

222 (m. 235 p. Chr.);
otacilia Severa, soţia lui Filip Arabul;
etruscilla/Herrennia cupressenia, soţia lui Traianus Decius;
Helena, soţia lui Constantius Chlorus, mama lui Constantin cel Mare 

(n. 248 – m. 328 p. Chr.).

În comunicarea de faţă ne propunem să enumerăm succint localităţile, 
unde au fost semnalate descoperiri izolate sau tezaure conţinând monede 
romane cu efigii feminine pe avers. Tezaurul de la Larga (r. Briceni), cu 21 
denari, conţinea 1 AR cu chipul Sabinei, 3 AR – al Faustinei Senior, 2 AR – al 
Faustinei Junior, 1 AR – al Lucillei şi 1 AR cu efigia Iuliei Domna. În tezaurul 
semnalat la mijlocul sec. XIX la Peremožnoe (r. Bilgorod-Dnistrovskij), cu 
20 AR, era o monedă cu profilul Faustinei(?) şi alta cu cel al Crispinei. Din 
28 denari de la Rotunda, r. Edineţ, o piesă avea efigia Faustinei Senior, două 
– ale Faustinei Junior şi alte două – ale Lucillei. Din tezaurul de la Solonceni 
(r. Rezina), publicat recent, menţionăm 6 denari cu imaginea Faustinei Se-
nior şi 7 AR – a Faustinei Junior.  Un denar cu profilul Iuliei Maesa se afla 
printre cele 11 piese bătute la Tyras ale tezaurului de la Šabo (r. Bilgorod-
Dnistrovskij). În componenţa primului tezaur semnalat la Tighina la sfârşi-
tul sec. XIX este şi 1 AR Faustina(?); printre piesele celui de-al doilea, cu 135 
denari (1914), sunt 1 AR Sabina, 16 – Faustina Senior, 6 – Faustina Junior, 4 
– Lucilla, 5 – Crispina. La Vasil’evka (r. Bolgrad), printre cei 15 denari târzii 
şi antoninieni, se numără şi 1 AR cu imaginea Otaciliei Severa.

Descoperiri izolate au fost semnalate în 21 de localităţi din Republica 
Moldova (22 monede: 17 AR, 3 AE şi 2 AV), la care se adaugă trei piese ne-
localizate (3 AR): 

Bălţata (r. Criuleni), 1955 – 1 AR Faustina Senior (dintr-un mormânt 
distrus);

Bălţata de Sus (com. Bălţata, r. Criuleni), 1956 – 1 AR Faustina Senior
Bălţaţi (com. Ţipala, r. Ialoveni), 1960 – 1 AR Faustina Senior;
Căuşeni, 1950 – 1 AR Faustina Senior;
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Colibaşi (r. Cahul), 1970-1976 – 1 AE Etruscilla;
cot (com. Climăuţii de Jos, r. Şoldăneşti), 1975 – 1 AR Faustina(?), per-

forată;
Dănceni (r. Ialoveni), 1975 – 1 AE Faustina Junior, uzată;
lopatna (com. Jora de Mijloc, r. Orhei), 1953 – 1 AR Iulia Soemias 

(dintr-o aşezare a culturii Sântana de Mureş-Černjachov);
Gura Bâcului (r. Anenii Noi) – 1 AR Lucilla;
Hlina (r. Briceni), 1966 – 1 AR Faustina Senior (de pe suprafaţa unei 

aşezări Sântana de Mureş-Černjachov);
Horodişte (r. Rezina), 1972 – 1 AE Sabina;
Morenii Vechi (com.Valea Mare, r. Ungheni) – 1 AV Etruscilla (din 

2008 se păstrează la muzeul din Ungheni);
Petreşti (r. Ungheni), 1986 – 1 AR Faustina Junior (dintr-un mormânt 

al necropolei culturii Sântana de Mureş-Černjachov);
Palanca (r. Ştefan Vodă), 1903 – 1 AR Lucilla; 1979 – 1 AR Sabina;
Păuleşti (r. Călăraşi), 1914 – 1 AR Sabina;
Răzălăi, (r. Sângerei), 1974 – 1 AR Sabina;
Sălcuţa (r. Căuşeni), 1951 – 1 AV Faustina Junior;
Sănătăuca (r. Floreşti), 1976 – 1 AR Faustina(?), colecţie particulară;
Şestaci (r. Şoldăneşti), 1999 – 1 AR Faustina Senior, colecţie particu-

lară;
Trebujeni (r. Orhei), 1969 – 1 AR Crispina;
Zaim (r. Căuşeni), 1986 – 1 AR Faustina Senior;
Nelocalizate (din Republica Moldova) – 2 AR Faustina Senior şi 1 AR 

Lucilla (aflate în fondurile MNAIM).

Alte monede romane cu efigii feminine au fost descoperite în nordul 
extrem al interfluviului Prut-Nistru, în regiunile Ivano-Frankovsk (12 exem-
plare) şi Cernăuţi (2 ex.), sau sudul extrem, în estul regiunii Odesa din Ucrai-
na (5 ex.):

Černiiv (r. Tysmenicja, reg. Ivano-Frankovsk ) – monede romane, in-
clusiv Iulia Augusta;

Galič (r. Galič, reg. Ivano-Frankovsk) – 1 AR Faustina(?);
Krylos (r. Galič, reg. Ivano-Frankovsk) – monede romane, inclusiv 

Faustina(?);
Snjatin (r. Snjatin, reg. Ivano-Frankovsk) – 1 AE Helena; monede ro-

mane, inclusiv Faustina(?);
Stril’če (r. Gorodenka, reg. Ivano-Frankovsk) – 1 AR Faustina(?); 
Tysmenicja (r. Tysmenicja, reg. Ivano-Frankovsk) – 1 AR Faustina Se-

nior (1898); monede romane, inclusiv Faustina(?) (până în 1885); monede 
romane de argint, inclusiv Faustina(?);
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viktoriv (r. Galič, reg. Ivano-Frankovsk) – monede romane, inclusiv 
Faustina Senior;

Zabolotiv (r. Zabolotiv, reg. Ivano-Frankovsk) – 1 AR Faustina Junior;
Zalukva (r. Galič, reg. Ivano-Frankovsk) – trei monede romane, inclu-

siv Faustina(?);
Nedoboivci (r. Hotin, reg. Cernăuţi), 1898 – 1 AR Crispina;
Šipinci (r. Kicman’, reg. Cernăuţi) – 1 AR Faustina(?);
Bezimjanka (r. Tatarbunar, reg. Odesa) – 1 AR Faustina Junior;
Glavan’ (r. Arciz, reg. Odesa, 1889) – 1 AR Faustina Senior;
ismail (r. Ismail, reg. Odesa), 1971-1975 – 1 AR Faustina Junior (fondu-

rile Muzeului Arheologic din Odesa); 
Mologa (r. Bilgorod-Dnistrovskij, reg. Odesa), 1975 – 1 AE Faustina 

Junior (fragmentată, descoperită pe suprafaţa aşezării de epocă romană Mo-
loga II);

ostrivne (r. Arciz, reg. Odesa) – 1 AE Elagabal: Iulia Maesa.

Printre cele 426 monede romane descoperite la Tyras (191 [130 AE, 59 
AR, 2 AV] găsite izolat şi 235 [196 AE, 36 AR, 3 N] provenind din tezaure), 
datând de la Marcus Antonius până la Theodosius II, se numără 10 exempla-
re cu efigii feminine. Pe câte două piese sunt semnalate busturile Faustinei 
Senior (1 AE, 1 AR), Iuliei Domna (1 AE, 1 AR) şi Iuliei Mamaea (2 AR), iar pe 
câte una – profilele Faustinei Junior (1 AR), Lucillei (1 AR), Plautillei (1 AR) 
şi Iuliei Maesa (1 AR). 

La Orlovka/Cartal au fost semnalate 37 de monede romane (9 AR şi 28 
AE, dintre care 3 AE alcătuiau un mic tezaur). Pe lângă piesele cu busturile 
lui Caesar, Agrippa şi a 13 împăraţi, de la Tiberius până la Constantin cel 
Mare, se cunoaşte o monedă de bronz cu efigia Faustinei Senior (din compo-
nenţa micului tezaur) şi alta cu bustul Plautillei (descoperită izolat).

Pe Insula Şerpilor, unde se afla templul panelen al lui Ahilles, din 175 
de monede romane publicate (144 AE şi 31 AR), găsite izolat, cu datare din 
epoca Republicii şi până la Honorius, 21 de exemplare au pe avers şapte chi-
puri de femei. Sunt semnalate câte o piesă de bronz cu efigiile Plotinei şi 
Marcianei. Profilul Faustinei Senior apare pe 8 monede (6 AE şi 2 AR), iar cel 
al Faustinei Junior – pe 5 AE. Lucilla este reprezentată pe 1 AE, Iulia Domna 
– pe 4 AE şi Plautilla pe 1 AE.

În concluzie, constatăm descoperirea în tezaure a 66 de piese monetare 
cu opt efigii feminine (Sabina – 2, Faustina Senior – 28, Faustina Junior 
– 19, Lucilla – 7, Crispina – 6, Iulia Domna – 2, Otacilla Severus – 1, Iuliei 
Maesa – 1) din cca 1500 exemplare determinate după emitent. Izolat au fost 
găsite 76 monede, pe aversul cărora sunt 15 chipuri de femei (Iulia Augusta, 
Plotina şi Marciana câte o piesă, Sabina – 4, Faustina Senior – 21, Faustina 
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Junior – 14, Faustina(?) – 10, Lucilla – 5, Crispina – 2, Plautilla – 2, Iulia 
Domna – 6, Iulia Soemias – 1, Iulia Maesa – 2, Iulia Mamaea – 2, Etruscilla 
– 2 şi Helena – 1), din cca 900 piese inventariate. Datele prezentate arată că 
cel mai bine în spaţiul studiat de noi erau cunoscute portretele Sabinei (sem-
nalat pe 6 piese), Faustinei Senior (peste 50 de exemplare), Faustinei Junior 
(mai mult de 33 de exemplare), Lucillei (12) şi Iuliei Domna (8). Astfel, ve-
dem că şi aceste informaţii selectate după un criteriu mai subiectiv (anunţat 
în titlul comunicării), ilustrează faptul că apogeul dezvoltării economice şi 
militare a Imperiului Roman revine secolelor II-III p. Chr., iar imaginile ce-
lor mai curajoase, virtuoase şi destoinice împărătese romane erau cunoscute 
şi în afara graniţelor lui oficiale.

bibliografie:
Boldureanu A., cronica descoperirilor monetare (ii), Tyragetia, vol. II 

(XVII), nr. 1, Chişinău, 2008, 353-360.
Boldureanu A., cronica descoperirilor monetare (iii), Tyragetia, vol. 

III (XVIII), nr. 1, Chişinău, 2009, 345-352.
Donoiu I., Efigii feminine pe monedele romane, Bucureşti, 1983. 
Kropotkin V.V., Klady rimskich monet na territorii SSSR, in: Archeolo-

gija SSSR. Svod archeologičeskich istočnikov, G-4-4, Moskva, 1961.
Matei H.C., Civilizaţia Romei antice, Bucureşti, 1980.
Nudel’man A.A., Topografija kladov i monetnych nachodok, in: Arche-

ologičeskaja karta MSSR, vyp. 8, Chişinău, 1976.
Nudel’man A.A., Očerki istorii monetnogo obraščenija v Dnestrovsko-

Prutskom regione, Chişinău, 1985.
Popa A., Ciobanu L., Moneda romană în Basarabia. Ghid metodic, 

Chişinău, 2003.
Preda C., Enciclopedie de numismatică antică în România, Bucureşti, 

2008.

CIrCulAţIA moNetAră DIN SPAţIul eSt-CArPAtIC 
îN SeColele X-XIv 

Ion tENtIUC

Dezvoltarea economică a regiunilor de la est de Carpaţi din primele se-
cole ale mileniului al II-lea p. Chr. a fost în consonanţă cu cea din centrul 
şi sud-estul Europei. Pornind de la aceasta, perioadele de avânt economic 
sau de crize politice a structurilor politice din Europa Centrală sau de Est 
se vor face resimţite în calitatea relaţiilor comerciale şi de schimb intern, 
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interregional şi extern a comunităţilor de la est de Carpaţi. Analiza dinami-
cii circulaţiei monetare a permis să se constate că aceasta este un indicator 
sensibil al ascensiunii sau a declinului relaţiilor social-economice şi implicit 
a celor politice.

Aşa dar, de rând cu materialele care reprezentă obiectul schimburilor 
comerciale, descoperite în procesul investigaţiilor arheologice, o imagine 
concludentă a dezvoltării relaţiilor comunităţilor medievale româneşti din 
spaţiul carpato-nistrean cu lumea înconjurătoare, cu popoarele sau statele 
limitrofe, o constituie materialul numismatic. Analiza frecvenţei circulaţiei 
monetare într-o regiune concretă permite prospectarea/radiografia calităţii 
contactelor şi estimarea lor diacronică.

Comunităţile din spaţiul est-carpatic şi din Europa de sud-est, în toata 
perioada evului mediu timpuriu, au fost în centrul unor importante eveni-
mente social-politice şi militare care s-au derulat aici. Pe de altă parte, ex-
ploziile demografice, mişcările de populaţie, luptele pentru controlul căilor 
de comunicaţie sau a păşunilor (în cazul nomazilor), pornite de multe ori 
din regiuni foarte îndepărtatele ale Orientului, se făceau resimţite cu multă 
intensitate şi în spaţiul carpato-nistrean. Astfel, triburile hunilor, avarilor, 
tiurcicilor, înfrânte în luptele de la nord de Marele Zid chinezesc sau pe de-
buşeele Marelui Drum al Mătăsii şi cuprinse de valurile marii migraţii a po-
poarelor, au traversat regiunile dintre Carpaţi şi Nistru provocând dezastre 
ce cu greu pot fi rezumate în câteva cuvinte. 

Cu toate acestea, Orientul a fost nu doar un germinator de popoare no-
made sau răspânditor de dezastre provocate de aceşti cruzi războinici, dar 
a fost şi un generator constant de civilizaţie răspândită cu regularitate me-
tronomică peste lumea europeană încă semicreştină şi profund barbarizată. 
Elementele de civilizaţie, realizările din domeniul tehnicii şi ştiinţei, venite 
în special dinspre China, apoi şi dinspre lumea araba, pătrund timid, dar 
constant, în regiune pe toată perioada evului mediu timpuriu.  

După lupta de la Talas din anul 751 p. Chr., dintre armatele marilor pu-
teri orientale, Califatul Abbasid al arabilor în ascensiune şi Imperiul Tang al 
chinezilor împovăraţi de tradiţii, cele două supraputeri ale timpului stabilesc 
relaţii politice, diplomatice şi economice de durată. Aceste relaţii se realizea-
ză în primul rând pe Marele Drum al Mătăsii şi pe nenumăratele lui ramifi-
caţii care sunt străbătute de călători, pelerini şi negustori. De rând cu ei sau 
împreună cu ei circulă spre Vest, străbătând spaţii, idei, cunoştinţe, realizări 
ale tehnicii şi ştiinţei etc. Dinamizarea contactelor de natură civilizatoare au 
influenţat direct asupra evoluţiei şi dinamicii statelor Europei Occidentale, 
dar şi asupra formaţiunilor statale si prestatale din Europa răsăriteană şi de 
sud-est. Relaţiile dintre Orient şi Occident, realizate iniţial prin intermediul 
negustorilor arabi, devin stabile şi de durată pe toată perioada evului mediu. 
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Din această perspectivă, progresele în domeniul tehnicii agricole, por-
nite încă din secolul al IX-lea, au propulsat avântul relaţiilor de schimb şi 
al comerţului la mică sau mare distanţă în Europa de Vest. Oraşele italiene, 
legate de timpuriu de Islam şi Bizanţ, se raliază economiei monetare deja ac-
tive în Orient şi o redirecţionează spre Europa (Braudel 1989, p. 113). Supra-
producţia (agricolă, de mărfuri etc.) se cere întotdeauna redidistribuită, iar 
mijlocul cel mai eficient al acestui schimb este moneta. Perioada de relativă 
linişte politică din secolele VIII şi IX p. Chr. din Europa de est şi de sud-est, 
protejată de atacurile migratorilor după constituirea Chaganatului chazar, a 
avut consecinţe favorabile pentru economia comunităţilor cercetate de noi. 

Chiar dacă relaţiile comerciale ale comunităţilor de la est de Carpaţi 
erau, pentru toată perioada evului mediu timpuriu, îndreptate cu precădere 
spre Imperiul Bizantin, una dintre cele mai mari puteri europene ale timpu-
lui (aceasta o demonstrează tot ansamblul de descoperiri arheologice şi în 
primul rând importurile bizantine descoperite în majoritatea siturilor medi-
evale cercetate), totuşi nu erau neglijate nici ale regiuni.

Căile comerciale internaţionale sau ramificaţii ale acestora care traver-
sau spaţiul est-carpatic, au fost utilizate, se pare, şi de către negustorii arabi. 
În secolele IX şi X în regiune pătrunde moneda islamică venită dinspre 
Califatul Abbasid al Persiei. Prezenţa ei mărturiseşte despre intensele con-
tacte realizate pe direcţia sud-nord de către negustorilor arabi din Califatul 
Abbasid (750-1055/1258) pe cunoscutul drum „de la varegi la greci”. Aceş-
tia stabilesc strânse relaţii cu Europa Centrală şi statele nordice, inclusiv cu 
cele din Scandinavia (Brather 1995-1996, 91). 

Prin aceasta se explică faptul că monede islamice, aparţinând secolului 
al X-lea, bătute de emirul Adud ad Daula (943-983) în regiunea Fars au fost 
descoperite la Iacobeni (Iaşi), la est de Carpaţii Orientali. Câteva piese de la 
Echimauţi şi Alcedar, descoperite de Gh.B. Fedorov, au fost emise la Samar-
kand intre 903 şi 943 p. Chr., altele două au fost bătute la Balkh în anii 926-
927 şi 914-943. Califii din dinastia Samanizilor care au domnit la Buhkara, 
în Asia Centrală, au controlat circulaţia mărfurilor pe unul din importantele 
segmente ale Marelui Drum al Mătăsii, distribuindu-le de aici spre Europa 
Centrală şi ţările nordului. Monede ale dinaştilor samanizi, nedeterminate, 
au fost descoperite şi la Cetatea Albă (Nudel`man 1985, 84-89).

În tezaurul de la Alcedar, descoperit în anul 2008, a fost identificat un 
dirhem cufic emis de dinastia Buidă în anul 349 A.H. (960-961 p. Chr.), în 
oraşul Ram Hurmuz din provincia Khusistan în numele stăpânitorilor Rukn 
ad-Daula, Muizz ad-Daula şi al califului al-Muty. Tot aici a mai fost găsită 
o imitaţie după un dirhem cufic cu prototip necunoscut (Boldureanu 2010, 
301-305). În opinia cercetătorilor monedele reprezintă cea mai târzie pă-
trundere a emisiunilor cufice în spaţiul pruto-nistrean (deceniile 7 şi 8 ale 
secolului X), cele mai timpuri fiind de la ultimul suveran al Califatului Ome-
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iazilor, califului Marwan al II-lea (745-750 p. Chr.), aceasta fiind descoperită 
la Bosia (Iaşi) (Teodor 1985, 265-268; Musteaţă 2007, 165-182). 

Moneda bizantină. La sfârşitul secolului al X-lea Imperiul Bizan-
tin revine la Dunărea de Jos şi restabileşte legăturile comerciale şi circulaţia 
monetară cu spaţiul est-carpatic, pe care îl domină economic până la marea 
invazie mongolă din anii 1241-1242 (Spinei 1994, 122-125). Circulaţia mone-
tară nu reflectă decât parţial relaţiile de schimb de la nordul Dunării de Jos 
şi din spaţiul carpato-nistrean. Faptul că cea mai mare parte a monedelor 
bizantine descoperite aici aparţine celor din metal comun, predominând pie-
sele din bronz sau aramă, demonstrează că erau utilizate ca mijloc curent de 
schimb de către populaţia locală.

Criza Imperiului Bizantin de după anul 1204 a făcut ca în spaţiul car-
pato-nistrean moneda bizantină să fie, în mare parte, înlocuită pe pieţele 
de schimb cu cea central-europeană în regiunile de nord şi cu monede ale 
Hoardei de Aur în zonele din partea centrală a Moldovei, aflate sub con-
trolul politic direct al mongolilor. După moneda romană din primele secole 
ale erei noastre, nici o altă monedă, până la apariţiei celei locale, nu a avut o 
circulaţie atât de intensă (Spinei1994, 259) ca cea a Hoardei de Aur. Stabilit 
la Dunărea de Jos, înrudit cu împăratul bizantin Mihail VIII Paleologul cu 
a cărui fiică este căsătorit, desprins de sub autoritatea hanilor de la Sarai, 
tümen-noionul Nogai îşi arogă stăpânirea unor impresionante teritorii cu-
prinse între Don la răsărit şi Dunăre la apus. La Isaccea Nogai bate propria 
monedă, cu titlul de han. Moneda acestuia, bătută în bronz şi argint este 
răspândită în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi Crimeea (Spinei 1994, 
210). Căsătoria cu o prinţesă bizantină a făcut ca pe monedă să apară ima-
ginea acvilei bicefale stilizate, de factură bizantină, simbol al autorităţii im-
periale, sau numele gresesc al lui Isus Chrisos. Viaţa economică reflectată 
prin prezenţa monedei lui Nogai şi Jöga, bătute la Isaccea, este deosebit de 
intensă în ultimele două decenii ale secolului al XIII-lea.

Moneda central-europeană din a doua jumătate a secolului al XII 
- primul sfert al secolului al XIII-lea. Au fost descoperite la Bâtca Doamnei 
(Piatra Neamţ), Lencăuţi (Cernăuţi) şi Hotin. În majoritatea lor aparţin se-
colului al XII-lea (Spinei 1994, 126). Cel mai reprezentativ este tezaurul de 
la Hotin cu peste 1000 de piese. Monedele sunt reprezentate de bractiate 
germane emise în Saxonia Inferioară, Saxonia Superioară, Thuringia, Hes-
sen, Franconia şi Rhein-Pfalz; un pfennig de Carinthia; un dinar din Boemia; 
un dinar de Ungaria. Cea mai timpurie este cea de Ungaria, de la Solomon 
(1063-1074), iar cele mai târzii cele emise de regele Boemiei Premysl I Otto-
kar (1197-1230) şi bracteatele de Meisen din preajma anului 1230.

Moneda genoveză. Comerţul cu cereale, dar şi cu sare, vinuri, ceară, 
miere şi sclavi ale negustorilor genovezi, efectuate prin intermediul Vicinei, 
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Chiliei şi Cetăţii Albe, cu porturi la Dunărea de Jos şi Nistru, a făcut ca în 
spaţiul est-carpatic să circule monede ale republicii ligure. După semnarea 
tratatului de la Nimphaion din 13 martie 1261, Imperiul Bizantin oferă mari 
privelegii comerciale genovezilor în Marea Neagră, transformată, după ex-
presia plasică a lui N. Iorga, în „lac genovez”. Chiar dacă cuvintele hanului 
mongol al Hoardei de Aur „pe faţa mării, cuvântul nostru are greutate şi 
avem putere” sunt atribuite lui Geanibek (1342-1357), genovezii încă de la 
sfârşitul secolului al XIII-lea au trebuit, prin consistente retribuţii băneşti, să 
obţină şi consimţământul mongolilor, care devenise adevăraţi protectori ai 
negustorilor. Ultimii erau consideraţi de hani „fundamentul statului”.

Crearea unor emporii comerciale în lungul litoralului de nord-vest al 
Mării Negre şi la gurile Dunării a stimulat comerţul şi schimbul de produse 
din spaţiul est-carpatic. Chiar prima menţiune a Cetăţii Albe, cea de la 1290, 
este în legătură cu prezenţa negustorilor genovezi în portul de pe Nistru. 
Aceştia au folosit spaţiul est-carpatic atât pentru procurarea cerealelor de la 
localnici, cât şi pentru comerţul de tranzit spre oraşul Lwow şi spre centrul 
şi nordul Europei. Asupra volumului tranzacţiilor genovezilor la Dunărea de 
Jos s-au păstrat registre ale unor notari (Gabriele di Predono) de la Pera, din 
anul 1281, în care sunt înregistrate sume de zeci de mii de hiperperi de aur 
lunar. Către mijlocul secolului al XIV-lea de la Chilia spre Pera genoveză, si-
tuată lângă Constantinopol, se exportau zeci de mii de chintale de grâne. Cu 
tot avântul comerţului genovez şi menţiunea hiperperilor şi sommilor utili-
zaţi în tranzacţii, în spaţiul est-carpatic s-au descoperit foarte puţine monede 
genoveze. Un genovin de aur datând din secolul al XIV-lea a fost descoperit 
în componenţa tezaurului de la Brăieşti (Botoşani) (Iliescu 1977, 157).

Moneda veneţiană. În comparaţie cu negustorii republicii ligure, 
veneţienii din republica dogilor, după încheierea Tratatului de la Nim-
phaion din 1261 şi restabilirea Imperiului Bizantin, îşi pierd privilegiile din 
timpul Imperiului latin (1204-1261). Pierderea poziţiilor dominante în Ma-
rea Neagră a fost redobândită cu preţul a trei „războaie ale Strâmtorilor” 
duse cu Genova. 

Veneţia a bătut propria monedă, cu nominal mărunt, dinarul de bilon, 
deja în secolul al XI-lea. În anul 1284 republica dogilor bate prima monedă 
de aur, ducatul. Acestea sunt prezenţe rare în spaţiul românesc de la sud şi 
de la est de Carpaţi. Cele mai timpurii monede veneţiene (sau imitaţii rea-
lizate de genovezi) au fost descoperite în cadrul unor tezaure, cum ar fi cel 
de la Brăieşti (Botoşani) cu 70 de ducaţi veneţieni şi 27 de imitaţii ale aces-
tora (Iliescu 1977, 157-158). Ducaţi veneţieni au mai fost descoperiţi, izolat 
sau în cadrul unor tezaure, la Bălţata (Criuleni), Cupcui (Leova), Dezghingea 
(Comrat), Orheiul Vechi, Visoca (Donduşeni), dar şi la Borolea (Botoşani), 
Cârpiţi (Iaşi), Tăcuta (Vaslui) etc., circulând în cea mai mare parte în secolele 
XIV şi XV, dar întâlnindu-se şi în secolul următor.
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Monedele bulgăreşti. Chiar daca menţiuni despre o anumită pre-
zenţă a monedei statelor medievale bulgăreşti au existat şi anterior, cerce-
tările din ultimii ani au atestat prezenţa monedei bulgăreşti în unele centre 
urbane din perioada Hoardei de Aur, cum ar fi Costeşti (Ialoveni), Orheiul 
Vechi şi Cetatea Albă. L. Polevoi ridica problema unor monede cu imaginea 
acvilei bicefale datate în anii 40-60 ai secolului XIV, descoperite la Orheiul 
Vechi, care ar putea aparţine statului bulgar a lui Balica şi ulterior lui Do-
brotiţă, de la sud de Dunăre. Pe de altă parte, E. Oberländer-Târnoveanu 
publică o serie de monede genovezo-tătare. Pe avers acestea au o tamga care 
nu aparţine dinaştilor Hoardei de Aur şi nici hanilor care au condus Hoarda 
din Crimeea (Oberländer-Târnoveanu 1981, 93-94). În opinia cercetătorului, 
legenda în limba greacă şi prezenţa acvilei bicefale nu pot fi legate de Geno-
va, ci de o formaţiune politică locală, apărută în rezultatul luptelor interne 
din Hoarda de Aur, declanşate pe la 1361 şi care au durat peste două decenii. 
O asemenea formaţiune a fost atestată între 1362 şi 1368 în sudul Basarabiei 
şi nordul Dobrogei sub conducerea lui „demetrius, princeps tartarorum”. 
Este posibil ca şi monedele atribuite de către L. Polevoi unui dinast bulgar să 
fi aparţinut formaţiunii efemere a lui Dimitrie apărute pe ruinele Hoardei de 
Aur între anii 1360 şi 1380 în sudul Basarabiei.
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emISIuNIle moNetAre De SADAgurA

Ana BOLDUREANU

La iniţiativa armatei ruse, care a ocupat Principatele Române în tim-
pul războiului ruso-turc din anii 1769-1774 pe piaţa Moldovei, dar şi a Ţării 
Româneşti au fost lansate nişte monede “locale” de bronz. Comandamentul 
rus a justificat baterea acestor emisiuni prin necesitatea unei monede divizi-
onare pentru plăţile efectuate de unităţile militare ruseşti în Moldova şi Ţara 
Românească. Iniţial, comandamentului rus intenţionase să utilizeze bani de 
hârtie la plata produselor şi furajelor. Populaţia locală însă, fiind obişnuită 
cu banii metalici şi îndeosebi cu emisiuni din aur şi argint, a respins din 
start asignaţiile ruseşti. La fel de riscantă ar fi fost şi introducerea pe piaţa 
Principatelor Române a copeicilor ruseşti de cupru, care nu erau cunoscute 
în regiune şi a căror transportare ar fi necesitat cheltuieli enorme. În acelaşi 
timp, achiziţionarea proviziilor şi a furajelor în schimbul monedelor de aur 
şi argint nu erau rentabile vistieriei ruseşti. Astfel, s-a simţit nevoia punerii 
în circulaţie a unei monede divizionare speciale, care ar circula în ambele 
ţări române. 

General-anşeful Piotr Rumjancev, comandantul armatei ruse în Princi-
patele Române, a iniţiat emiterea unei asemenea monede, folosind la bate-
rea lor bronzul rezultat din topirea tunurilor capturate de la otomani. Cele 
cca. 900 de tunuri capturate de la turci, reprezentau un suport important 
în realizarea acestui proiect în Principatele Române, sugerând şi posibili-
tatea obţinerii de mari profituri. Posibilele urmări grave legate de căderea 
preţurilor, de scumpiri exagerate, de deteriorarea comerţului, care ar putea 
provoca revolte în rândurile populaţiei, nu a preocupat comandamentul rus. 
P. Rumjancev a hotărât concesionarea dreptului de batere a monedelor unei 
persoane particulare. Acest privilegiu i-a fost propus afaceristului de origine 
saxonă, baronului Peter Nicolaus Gartenberg, care ocupa în acel moment 
postul de administrator al monetăriei din Varşovia. Anterior, acesta activase 
în Saxonia, la curtea prinţului elector al Saxoniei şi rege al Poloniei August al 
III-lea (1733-1763), unde s-a ocupat de supravegherea mineritului şi a pro-
ducţiei monetare. Pentru merite deosebite în activitate, în anul 1758 fost pri-
mit în rândurile nobilimii saxone cu numele de von Gartenberg, iar la 1758 
a fost ridicat la rangul de baron al Imperiului German de Naţiune Germană. 
După moartea lui August al III-lea, P. Gartenberg a fost tras la răspundere 
pentru importante delapidări şi prejudicii financiare. Reuşind sa-şi răscum-
pere libertatea cu preţul a 20 mii de taleri de argint, Gartenberg se stabileşte 
în anul 1765 în Polonia. Noul rege al Poloniei Stanislav August (1764-1795) 
i-a încredinţat organizarea producţiei monetare în contextul înfăptuirii unei 



27

reforme monetare, dar şi lucrări legate de extracţii miniere. Baronul a re-
deschis monetăria de la Cracovia, care nu funcţionase de 80 de ani, în care a 
bătut monede de cupru din metal adus din Rusia. La 1766 aici se băteau deja 
şilingi de cupru, jumătăţi de groşi, groşi şi trojaci, pe reversul cărora, sub 
stemă apăreau iniţialele lui Gartenberg “V.G” sau “G”. Activitatea monetă-
riei a fost întreruptă la 21 iunie 1768, când a fost devastată de către trupele 
Confederaţiei de la Bar1. Gartenberg a fost nevoit să evacueze echipamentul 
monetăriei, printre care şi nouă maşini de batere în Varşovia. În acelaşi an, 
Stanislav August i-a concesionat monetăria din Varşovia pentru perioada 
1768-1772, unde a continuat să bată monede din cupru. Această activitate 
i-a adus baronului venituri de milioane şi o înaltă reputaţie la curtea regelui. 
Drept răsplată, regele îi oferă indigenatul2, titlul de consilier intim al regelui 
Poloniei şi al electorului Saxoniei, precum şi supranumele Sadogorskij. 

Fiind încă arendaş al monetăriei din Varşovia, Gartenberg a acceptat 
propunerea lui Piotr Rumjancev de a organiza producţia monetară în Prin-
cipatele Române. În acest sens, acesta vine în Moldova în primăvara anului 
1770, iar la 24 februarie 1771, semnează contractul de batere a jumătate de 
milion de ruble în copeici de bronz. Contractul prevedea amplasarea mo-
netăriei la Iaşi, unde să funcţioneze sub supravegherea directă a comanda-
mentului rus. A fost specificată cantitatea pieselor care urmau să fie bătute 
dintr-un pud de metal3 precum şi valoarea lor nominală de 5, 1 1⁄2 şi 1⁄2 cope-
ici. Antreprenorul urma să bată monede în baza schiţelor grafice oferite de 
comandamentul rus, iar noile monede trebuiau să circule în ambele Princi-
pate. Echipamentul monetăriei şi meşterii monetari aveau să fie achitaţi de 
Gartenberg, în timp ce P. Rumjancev era responsabil de aprovizionarea cu 
metal, de transportarea în siguranţă a utilajului şi de asigurarea cu braţe de 
muncă a monetăriei. Foarte curând, cei imlicaţi în proiect şi-au dat seama ca 
organizarea la Iaşi a monetăriei nu este potrivită, având în vedere situarea 
capitalei în apropierea teatrului de război, dar în acelaşi timp şi cam departe 
de Polonia, de unde Gartenberg urma să aducă utilaj şi meşteri. În această 
situaţie, comandamentul rus, a ordonat Divanului să trimită în toate ţinutu-
rile chestionare însoţite şi de reprezentanţii baronului, cu scopul aflării unui 
loc, care ar întruni condiţiile necesare organizării monetăriei. Răspuns po-

1 După acceptarea de către regele Stanislav August a protectoratului Imperiului Rus 
asupra Uniunii Polono-Lituaniane, mai mulţi magnaţi, printre care şi Kazimir Pu-
laski, nemulţumiţi de situaţie, au înfiinţat la 29 februarie 1768 o confederaţie în ora-
şul Bar şi au jurat să se opună intervenţiei ruseşti. Confederaţia de la Bar a declanşat 
un război civil cu scopul de a-l răsturna pe Rege şi a luptat până în 1772, când revolta 
a fost înăbuşită de intervenţia rusească.
2 Indigenat – dreptul de cetăţenie într-un stat.
3 Pud – unitate (rusească) de măsură pentru greutăţi egală cu 16,38 kg.
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zitiv a venit de la starostii de Cernăuţi: Imbo (Leon d’Ymbault) şi Ilie Heres-
cul, care au confirmat, că reprezentanţii baronului Gartenberg au stabilit un 
loc potrivit în preajma localităţii Rogojna, pe malul stâng al Prutului. După 
aprobarea locului de către Divan, în cinci – şase luni au fost efectuate lu-
crările de amenajare a monetăriei şi a spaţiilor locative, în care s-au stabilit 
cei cca 50 de lucrători ai întreprinderii: meşteri monetari, lemnari, cizmari, 
şelari etc. Monetăria devenise astfel nucleul unei noi localităţi, care începuse 
să fie numită Sadagura1, după numele polonez al baronului Gartenberg. În 
luna august 1771 a sosit primul lot de metal, reprezentând tunuri capturate 
de la otomani din cetatea Hotin cu greutatea de o mie de puduri. Ulterior, pe 
parcursul funcţionării monetărie, au mai fost aduse tunuri şi din alte cetăţi 
cucerite: Brăila, Chilia, Tighina, Cetatea Albă, de la Iaşi, Focşani şi Bucureşti, 
dar şi din Polonia şi Rusia. Monetăria a funcţionat până în august 1774. Pe 
parcursul a patru ani de activitate aici s-a bătut o mare cantitate de monede 
de cupru şi câteva tipuri de medalii, concomitent fiind fabricate clopote şi 
chiar tunuri uşoare pentru flota rusă. 

Prima tranşă de monede bătute la Sadagura în sumă de 10 mii de ruble 
a fost predată de către concesionar Divanului în luna iunie 1772. De atunci, 
toate tranzacţiile în principate se efectuau cu monede de Sadagura, iar emi-
siunile monetare din aur şi argint erau retrase de pe piaţă prin intermediul 
diferitelor dări şi impozite. În schimb, încasarea acesteia de către visteria ar-
matei ruse, a fost strict interzise de către comandamentul de ocupaţie. Astfel, 
chiar de la început, monedele de Sadagura, întruneau toate caracteristicile 
unei “monede de război”, reprezentând un mijloc de retragere a emisiunilor 
de aur şi argint de pe piaţa celor două ţări române.

În primăvara anului 1773 a fost acordat un nou privilegiu de batere a 
monedelor de acelaşi tip în sumă de 500.000 de ruble, general-maiorului 
Melissino. Acesta a cedat drepturile de batere asesorului de colegiu Popane-
lopulo, care, la rândul său le-a vândut lui Gartenberg. Astfel, baronul a ajuns 
să deţină în mâinile sale întreaga producţie monetară a Principatelor Româ-
ne. Conform unui raport al lui Gartenberg, la Sadagura între 1771-1774, au 
fost bătute monede de bronz în sumă de 618.629 ruble, cu toate că conform 
unor calcule, suma putea fi mai mare. 

La 21 iulie 1774 a fost semnată Pacea de la Kuciuk-Kainargi, conform 
căreia Principatele Române rămâneau sub autonomia Imperiului otoman, 
iar armata rusă urma să părăsească regiunea. Conform ordinelor lui Rum-
jancev, responsabilul de finanţele Moldovei şi ale Valahiei, general-maiorul 
A. Rimskij-Korsakov şi Mader, au dispus achitarea tuturor dărilor în monede 
aur şi argint, interzicând totodată scoaterea din ţară a monedelor de Sadagu-
ra. Refuzul negustorilor de a primi aceste monede în schimbul produselor şi 

1 Azi cartier al oraşului Cernăuţi.
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a altor mărfuri, a provocat în vara anului 1774 proteste la Iaşi. Pentru ame-
liorarea situaţiei, Divanul a hotărât ca o treime din plăţi în toate operaţiuni-
le financiare, să fie efectuate în monedă de bronz, iar restul, în emisiuni de 
aur şi argint. Această măsură n-a calmat spiritele, iar răzvrătirea poporului 
a fost înăbuşită de armată. Ulterior, Rimskij-Korsakov a raportat că în Iaşi 
produsele alimentare nu se mai puteau cumpăra pe monede de aramă, că 
atât populaţia, cât şi slujbaşii Divanului, dar şi militarii ruşi şi prizonierii 
otomani, care-şi primeau îndemnizaţia în monedă de bronz, nu-şi mai pot 
cumpăra mâncare. 

La 25 noiembrie 1774, în vederea încheierii socotelilor cu baronul Gar-
tenberg, Rumjancev îi cere lui Rimskij-Korsakov să prezinte un raport refe-
ritor la îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale baronului, bilanţul final al 
afacerii fiind însă finisat abia în februarie 1775. 

Monedele de bronz bătute Sadagura între anii 1771-1774 puse în circu-
laţie au avut valoarea nominală fixată atât în sistemul monetar otoman, cât 
şi în cel rusesc: 1 para/3 denghi şi 2 parale/3 copeici (şase denghi). Conform 
contractului, Gartenberg urma să bată monedele în baza unor schiţe grafi-
ce oferite de către ruşi. Existenţa mai multor probe monetare cu anul 1771, 
demonstrează însă că baronul a fost acela care a propus mai multe tipuri de 
monede. Astfel, sunt cunoscute trei tipuri de probe de 3 denghi şi o probă 
pentru 5 copeici. Tuturor acestor probe le este specifică amplasarea pe avers 
a acvilei bicefale ruse care purta pe piept sau la picioare (în cazul monedei de 
5 copieici) stemele Moldovei şi a Ţării Româneşti, iar pe revers în diferite va-
riante – cifrul Ecaterinei a II-a. Rumjancev a evitat amplasarea pe emisiunile 
de Sadagura a însemnelor care ar sugera apartenenţa acestora Imperiului 
rus. Din aceste considerente a fost selectat pentru baterea oficială şi punere 
în circulaţie tipul de emisiuni de 1 para/3 denghi care avea pe avers imagi-
nea a două scuturi înclinate unul spre celălalt: în cel din stânga fiind ampla-
sat capul de bour al Moldovei, iar din dreapta - acvila Munteniei cu cruce 
în cioc şi semilună conturnată; deasupra scuturilor coroană domnească; în 
exergă 1771; semicircular legenda: МОН. МОЛД : И ВАЛАК (adică: moneda 
Moldovei şi Valahiei); cerc zimţat exterior. Pe emisiunile din anul următor, 
în exergă apare 1772, fiind uşor modificată şi legenda: МОН . МОЛД : И 
ВАЛОСК. Pe revers: cartuş pătrat cu laturile torsadate; cerc zimţat exterior; 
muchia ornamentată cu un motiv vegetal. În anul 1772 se introduce un nou 
nominal cu valoarea de 2 parale/3 copeici, a căror aspect se deosebea prime-
le doar prin exprimarea nominalului.

În anul 1773 sau bătut emisiuni de 2 parale/3 copeici, fiind cunoscute 
însă şi piese de 1 para/3 denghi şi de 2 parale/3 copeici cu un desen modificat 
faţă de cel al pieselor obişnuite din circulaţie, mai ales prin ghirlandele de 
trandafiri care împrejmuiesc stemele Principatelor, bătute din bronz, dar şi 
din argint.
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În anul 1774 au fost bătute piese de 1 para/3 denghi, după tipul celor din 
anul 1772 şi emisiuni de 2 parale/3 copeici.

La retragerea armatei ruseşti de ocupaţie, monedele bătute la Sadagura 
nu au fost preschimbate în monede curente, pierzându-şi orice valoare.

Armatelor ruseşti care părăseau Principatele Române, le-a fost strict in-
terzis să introducă emisiuni de Sadagura pe teritoriul Imperiului Rus. Atunci, 
când la Kiev la un funcţionar au fost găsite 787 de ruble şi 57,5 copeici în mo-
nede de Sadagura, acesta a fost biciuit, iar banii confiscaţi şi transportaţi la 
Moscova. La fel s-a procedat cu piese de acelaşi fel, în greutate de cca 83 de 
puduri, rechiziţionate de la populaţie în anii 1779 şi 1780 în gubernia Kiev. 
În 1788 a fost luată hotărârea de a bate peste emisiunile de 2 parale/3 copeici 
groşi, iar peste cele de para/3 denghi, copeici. 

Monede de Sadagura au fost găsite în mai multe descoperiri izolate pe 
teritoriul Republicii Moldova, dar şi în tezaure. Astfel în tezaurul descope-
rit la Chişinău în anul 1908, pe lângă monede de cupru de la Ecaterina I-a 
(1725-1727) şi Ecaterina a II-a, au fost atestate şi cinci exemplare de emisiuni 
2 parale/3 copeici, emise în anul 1772. La Giurgiuleşti, raionul Cahul în anul 
1976 a fost găsit un alt tezaur alcătuit în întregime din monede de Sadagura. 
2 parale/3 copeici, 1772 (11 ex.), 1773 (3 ex.).
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bANII – mIjloC De răSPâNDIre A bolIlor 
INFeCţIoASe şI A ePIDemIIlor

valentin ARApU

Problema răspândirii bolilor infecţioase şi a epidemiilor prin interme-
diul banilor este importantă prin posibilitatea abordării interdisciplinare, vi-
zând nemijlocit cercetările istorice, numismatice, istoria medicinii, în special 
a epidemiologiei. Pentru acordarea unei coerenţe materialului prezentat ne 
vom baza în mod special pe metoda comparativă. Problema rolului nefast al 
banilor – în calitatea lor de mediatori în răspândirea unor maladii infecţioa-
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se şi epidemii – a fost abordată tangenţial în studiile următorilor cercetători: 
P.Gh. Samarian, I. Moga, I.D. Condurachi, Frederic F. Cartwright, M. Biddis, 
M.V. Supotnicki, N.S. Supotnickaja. 

Importanţa polivalentă a banilor pentru prosperarea unei ţări a fost 
accentuată de nenumărate ori în literatura de specialitate europeană înce-
pând cu primii ideologi ai politicii mercantiliste. În acest context Ioachim 
I. Becher concepea monedele drept un mijloc primordial de valorificare şi 
schimb, fiind convins că “banul este nervul şi sufletul unei ţări”. Dar în anu-
mite perioade din trecutul umanităţii, banii, de rând cu unii factori de ordin 
biologic, au jucat un rol nociv, contribuind la răspândirea unor epidemii şi 
chiar pandemii.

În epoca medievală deseori epidemiile erau răspândite prin interme-
diul vaselor comerciale şi ale negustorilor, care la rândul lor infectau locui-
torii porturilor prin efectuarea operaţiilor de vânzare-cumpărare. Pandemia 
ciumei din anii 1346-1353, cunoscută drept „moartea neagră” a cuprins ma-
joritatea statelor europene. La 24 iunie 1348 molima a ajuns în Marea Bri-
tanie, fiind adusă probabil de o corabie din Gasconia care a acostat în portul 
Melcombe, actualmente oraşul Weymouth. În scurt timp ciuma bubonică a 
pătruns în Bristol, Oxford şi Londra. Se pare că totuşi banii nu reprezentau 
principalul mijloc de contaminare, deoarece pe timp de iarnă în Londra au 
fost atestate doar câteva victime; din cauza frigului rozătoarele, puricii şi oa-
menii au fost mai puţin activi. Numărul celor decedaţi a crescut simţitor în 
lunile martie şi aprilie. 

Circulaţia monedelor a reprezentat prin sine un mijloc de răspândire 
a maladiilor şi de contaminare. Pentru a preîntâmpina răspândirea ciumei, 
monedele se spălau cu oţet sau se ţineau un timp în vase umplute cu oţet, 
după care erau repuse în circulaţie. Remediul „Oţetului celor patru tâlhari” 
provine din Marsilia, bântuită de ciumă în anii 1720-1722. Conform legendei, 
patru tâlhari prădau casele ciumaţilor, nefiind contaminaţi până la stingerea 
focarului epidemiei. După ce au fost prinşi, li s-a propus să-şi dezvăluie se-
cretul licorii care le asigura imunitatea în schimbul graţierii. Astfel a apărut 
reţeta substanţei de profilaxie a ciumei, compusă din oţet, camfor şi diferite 
părţi de plante fărâmiţate (mintă, scorţişoară, usturoi, salvie, garoafă etc.).

Monedele, aflate în schimburile comerciale interne şi externe ale Ţării 
Moldovei, prezentau anumite pericole pentru utilizatori. Este vorba de con-
taminarea cu diferite boli, transmise prin atingerea monedelor. Metoda de 
profilaxie a monedelor, venită din Occident, prevedea prelucrarea lor cu oţet. 
Circulaţia monetară, de rând cu comercializarea lânii, ar fi putut contribui 
esenţial în anul 1770 la răspândirea epidemiei de ciumă din Ţara Moldovei 
în Polonia şi mai departe în Moscova. 
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În anul 1770, în toiul unei epidemii de ciumă, negustorii evrei au cum-
părat „cu preţuri mici la Iaşi, la Şozimo, şi alte ţări infectate, diferite obiecte 
provenind de la familii de bogătaşi, morţi de ciumă, şi li-au revândut în 
Polonia”, contribuind astfel la o răspândire şi mai mare a acestui flagel. Dar 
s-au întâmplat şi cazuri inverse, astfel la finele iernii din anul 1770 un mi-
liţian venit din Galaţi (unde era ciumă) la Iaşi, i-a vândut un cojoc turcesc 
unui evreu, în consecinţă „evreul şi doi copii au murit de ciumă”, iar hoţii au 
prădat casa evreului, răspândind astfel ciuma în oraş. Epidemia în cauză a 
fost stinsă abia în vara anului 1772.

La 23 ianuarie 1785 trimisul austriac Michael Merkelius relata în ra-
portul său următoarele: „la 17 în spre seară, lângă Slobozia, am găsit o casă 
arsă; din informaţii am aflat că s-ar fi întâmplat următoarele: se pare că 
un pescar din Baltă, din satul Dudeşti, de unde vine toată bănuiala de ciu-
mă, a tras într-o noapte, cu un car plin de peşte, aici la cârciumă, pentru 
că se simţea rău, iar noaptea i-a fost şi mai rău. Peste noapte, cârciumarul 
care era ţigan, a furat de la pescar câţiva peşti frumoşi şi 10 lei din pungă”. 
A doua zi pescarul a plecat în direcţia satului Perieţi, decedând la o de-
părtare de 4-6 ore de cârciumă. „Ţiganul unde a înnoptat pescarul, după 
câtva timp s-a bolnăvit şi el de ciumă, împreună cu toţi oamenii lui, şi n-a 
scăpat decât femeia lui, care ia îngropat pe toţi, iar cârciuma a fost arsă 
cu toate lucrurile”.

Răspândirea ciumei l-a impus pe Alexandru Moruzi, domnul Ţării Ro-
mâneşti, la 30 mai 1795 să prescrie luarea unui şir de măsuri de către Spătar 
şi Agie, ordonând „… Să nu se oprească din târgul Cucului lucrurile de mân-
care, numai paralele să le treacă prin oţet, iar alt alişveriş1 de lucruri să fie 
oprit”. Domnul a ordonat „ca banii să fie primiţi într-un vas cu oţet şi numai 
după câtva timp să fie scoşi şi repuşi în circulaţie”. Această măsură de pro-
filaxie era aplicată în majoritatea ţărilor occidentale, deşi un şir de specialişti 
o luau în derâdere, inclusiv Mercurialis şi Diemerbroeck o considerau inefi-
cientă în tratarea epidemiei vizate. Totuşi majoritatea medicilor recomandau 
spălarea monedelor în oţet pentru a preîntâmpina răspândirea ciumei. Klaus 
Martin Richter în Analele istorice ale Novgorodului atribuia ivirea ciumei în 
localitate, doar schimbului de bani. Frantz von Schraud, afirma că ciuma a 
fost adusă în 1795 de la Iregh la Gross-Radinze de o femeie care primise bani 
de la rudele ei izolate în Iregh. El relata că vizitând un lazaret, a „auzit că doi 
voiajori izolaţi în acel lazaret, unul din ei a ascuns o casetă cu bani. După ce 
au terminat carantina, în momentul când trebuiau să se despartă, fiecare 
pentru ţara lui, şi-au adus aminte de o datorie bănească dintre ei; pentru 
a se achita a deschis caseta, şi a scos banii ce trebuia să dea, dar amândoi 
s-au îmbolnăvit de ciumă”.

1 Alişveriş – vânzare, negoţ, afaceri.



33

Actualmente drept „bani murdari” sunt considerate capitalurile acu-
mulate pe căi frauduloase, în acelaşi timp banii pot fi murdari şi la propriu. 
În anul 2008 în Rusia au fost efectuate cercetări pentru a determina cât de 
„murdari” sunt banii, astfel bancnotele mai vechi, aflate în circulaţie, erau 
„populate” de până la 500 specii de bacterii şi 3-4 specii de ciuperci purtă-
toare de mucegai. Spălarea banilor la propriu este caracteristică pentru mai 
multe state contemporane. Cele mai curate bancnote sunt considerate banc-
notele de euro care sunt prelucrate cu o soluţie anti-microbiană. În Japonia 
bancnotele pot fi curăţate în bancomate la o temperatură de 200° în baza 
solicitării unui program special. Sunt utilizate şi metode speciale de curăţare 
a banilor cu ajutorul ozonului şi a razelor ultraviolete. 

Astfel, de la apariţia banilor până în prezent, banii în formă de monede 
sau bancnote, pe lângă beneficiile oferite oamenilor, au reprezentat şi anu-
mite pericole, legate de răspândirea unor boli infecţioase şi epidemii. Măsu-
rile de curăţare şi spălare a banilor au evoluat în dependenţă de progresele 
înregistrate de ştiinţă, în special în domeniul medicinii şi al epidemiologiei. 
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utIlIzAreA moNeDelor CA PIeSe 
Cu CArACter APotroPAIC (sec. XvII-XIX)

Mariana vASILACHE, Ion tENtIUC

Intermediar între sacru şi profan, omul, prin natura şi condiţia sa, tinde 
din totdeauna să acorde sens şi semnificaţie tuturor obiectelor ce-l înconjoa-
ră. La fiecare etapă a vieţii, simbolismul, credinţele, tradiţiile şi obiceiurile 
sunt vectorii care dirijează acţiunile oamenilor devenind factori de decizie 
irecuzabili. Acordarea de puteri mistice, apotropaice şi tămăduitoare piese-
lor de port şi podoabă este o practică întâlnită la toate popoarele lumii, indi-
ferent de poziţionare geografică sau cronologică. 

Poporul român, creştin la origini, dar cu impresionante reminiscenţe şi 
elemente de păgânism în credinţa sa, perpetuă utilizarea anumitor obiecte în 
cadrul vieţii în cele mai importante etape ale ei: naştere – nuntă – moarte. 
La începutul sau la finele acestui ciclu, omul este înconjurat de spirite, divi-
nităţi, entităţi supranaturale, fenomene ezoterice etc. fiecăreia dintre acestea 
fiindu-le atribuite anumite caracteristici şi anume rol, şi, de asemenea, fiecă-
reia dintre acesteia fiindu-le acordate anumite ofrande, plăţi, oboluri. 

Purtarea cu sine în timpul vieţii a anumitor obiecte-pandantive: cruci, 
iconiţe, medalioane, pietre preţioase şi semipreţioase cu rol apotropaic nu 
poate să nu depăşească limita imaginară dintre cele două lumi. Icoan-uri ale 
apartenenţei la o anumită structură social-spirituală, pandantivele-iconiţe-
cruci-monede vin să confirme încărcătura spirituală care le-a fost atribuită 
de purtătorii lor în timpul vieţii şi continuă s-o exercite şi după trecerea în 
nefiinţă a posesorilor lor. Respectiv, pregătirea pentru călătoria în lumea de 
dincolo este marcată de aceeaşi încărcătură semantică. Omul, pentru a-şi 
păstra condiţia şi într-o altă dimensiune, este nevoit să probeze prin diferite 
instrumente statutul şi apartenenţa sa spirituală. 

Astfel, transpuse în context arheologic, toate cele enunţate mai sus îşi 
găsesc explicaţia în inventarul monetar descoperit în morminte din diferite 
perioade cronologice şi areale culturale. Dacă pentru perioada primelor se-
cole ale erei noastre monedele descoperite în morminte de inhumaţie (pre-
ponderent), pe ochi, gură, frunte, în mână, sunt interpretate ca fiind ”obolul 
lui Charon” atunci pentru secolele creştine piesele amplasate pe piept sau 
în mâinile scheletelor nu sunt altceva decât obiecte cu caracter creştin: mo-
nede, medalioane-iconiţe, pandantive. Şi într-un caz şi în al doilea piesele 
comportă acelaşi caracter apotropaic. Sau, credinţa creştină populară nu 
este altceva decât un amalgam al credinţelor şi ideilor religioase evoluate din 
păgânism, altfel spus ”religia era un conglomerat de credinţe mărunte, de 
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practici mărunte, de rituri minuţios respectate, în care nu trebuia să cauţi 
nici un înţeles, nefiind necesar nici să reflectezi asupra lor şi nici să-ţi dai 
prea bine seama de înţelesul lor” (De Coulanges). 

Cercetările arheologice din vara anului 2010 în zona Bisericii Măzărache 
au scos la iveală urmele cimitirului vechi al târgului Chişinău. Investigaţiile 
arheologice au fost realizate în cadrul a trei secţiuni, două situate în exterio-
rul zidului de incintă a bisericii (S. I şi II), amplasate spre nord-nord-vest de 
Biserica Măzărache, iar a treia (S. III) – lângă absida de nord a edificiului. 
Au fost dezvelite 52 de morminte, reprezentând mult mai mulţi defuncţi, în-
trucât în unele cazuri, în aceeaşi groapă funerară au fost descoperite resturile 
mai multor schelete. 

Înmormântările au fost făcute potrivit ritualului creştin. Poziţia cor-
pului defunctului în groapă este unul din elementele esenţiale în practica 
funerară pentru înhumaţi. În necropola de la Biserica Măzărache defuncţii 
au fost orientaţi V-E, cu capul spre vest şi privirea spre răsărit, în decubit 
dorsal. Oscilarea orientării gropilor funerare de la această axă, de regulă cu 
o mică abatere spre sud, se datorează perioadei din an în care a fost făcută 
înhumarea.

Astfel, în procesul investigaţiilor cimitirului Bisericii Măzărache din 
Chişinău, în 21 din cele 52 de morminte cercetate, au fost descoperite 29 
monede. Dintre ele 16 piese aparţin unor emitenţi din Europa Centrală şi de 
vest. Cele mai multe, 13 monede, provin din Ungaria şi sunt datate cu secolul 
al XVI-lea – începutul secolului al XVII-lea. O piesă de argint este reprezen-
tată de un poltorac polonez din primul sfert al secolului al XVII-lea, iar alta 
– de un şiling suedez din a doua jumătate a aceluiaşi secol. Ultima monedă 
de argint, de provenienţă europeană, din cauza proastei conservări, a rămas 
nedeterminată. Din 13 monede otomane, doar trei sunt atribuite unei perioa-
de mai timpurii, secolelor XVI-XVII, celelalte, aparţin secolului al XVIII-lea 
– începutului secolului al XIX-lea. 

Prezenţa monedelor în complexele funerare în calitate de însemne cu 
valoare de simbol în ritualul funerar al creştinilor ortodocşi din perioada 
medievală şi premodernă a spaţiului românesc, poate fi explicată prin două 
ipostaze ale acestora. Ele sunt descoperite, de regulă, pe pieptul defunctului 
sau în una din mâini. Se cere de menţionat că pe monedele de argint ungu-
reşti, pe una din părţi, este reprezentată imaginea Maicii Domnului cu Prun-
cul. Se crede că anume din această cauză ele erau utilizate/purtate la piept în 
calitate de iconiţă1. Cât priveşte monedele găsite în mână, ele reprezintă aşa 

1 Etnografii atestă la români obiceiul de a purta un bănuţ de argint „care se atârna de 
gâtul sau de mana copiilor”, pentru ca aceştea „să fie sănătoşi şi curaţi ca argintul” 
în timpul vieţii (Ciucă 1979, 241-243; Ciauşanu 2005, 218). 
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numitul „obol al lui Charon” (Mănucu-Adameteanu 1984, 358-359; Comşa 
1985, 56), plata pentru trecerea sufletului în lumea celor drepţi1. În cimiti-
rul Bisericii Măzărache, dacă facem abstracţie de monedele descoperite pe 
pieptul înhumatului (9 cazuri), toate monedele au fost descoperite în mâna 
dreaptă (10 morminte). Spre exemplu, în necropola de la Bucov-Tioca, ma-
joritatea monedelor au fost găsite în mâna stângă (10 din 15) şi doar trei erau 
depuse pe piept (Comşa 1985, 57 şi Anexa 1).

După dispariţia din circuit a monedelor ungureşti de argint cu imaginea 
respectivă, prin tradiţie, pe piept, în mână sau în gură (vezi M 47 unde mo-
neda a fost descoperită printre oasele craniului) se puneau monede otomane 
din acelaşi metal, care însă au o altă funcţionalitate – cu simbol de talisman 
sau de piesă cu valoare apotropaică. 

Este necesar să menţionăm că, cu excepţia unui caz nesigur (M 50, băr-
bat (?), 35-40 ani), toate monedele au fost descoperite în morminte de copii 
şi femei. Chiar şi în cazul unor fetuşi au fost descoperite monede printre oa-
sele scheletelor. 
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îNlăturAreA De Pe PIAţA INterNă DIN bASArAbIA 
A moNeDelor turCeştI şI AuStrIeCe 

şI îNloCuIreA lor Cu ASIgNAtul ruSeSC

valentin TOMuLEŢ

Deşi, după anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, administraţia 
imperială, din mai multe considerente, n-a scos din circulaţie de pe piaţa in-
ternă din provincie monedele străine (mahmudea, jumătate de mahmudea, 
o pătrime din mahmudea, rubia, rubeicicul, beşlicul, stambolul, funducul, 
misârul etc.), a întreprins totuşi măsuri eficiente pentru a le înlocui cu asig-
natul rusesc.

Asignatul rusesc (de la lat. ad „,a” şi sigum „semn”, sau fr. assignation, 
lat. assignatio – certificat pentru primirea banilor de hârtie) sunt bani de 
hârtie, care au circulat în Imperiul Rus de la sfârşitul anilor ’60 ai sec. al 
XVIII-lea. Primele asignate ruseşti au fost emise în 1769, în baza legii emise 
de împărăteasa Rusiei Ecaterina a II-a (1762-1796) la 29 decembrie 1768 (de 
fapt o repetare a decretului din 25 mai 1762), pentru a acoperi cheltuielile 
mari purtate în războiul cu Poarta Otomană. Emiterea şi schimbul asigna-
tului rusesc se efectua de către cele două bănci de asignate din Sankt Pe-
tersburg şi Moscova. În circulaţie au fost puse bancnote în valoare de 25, 50, 
75 şi 100 de ruble, care erau asigurate de moneda de aramă. Fiecare bancă a 
primit câte 50.000 ruble. În circuit pe întreaga Rusie au fost puse în total, la 
început, 1 mil. ruble.

Asignatul şi-a căpătat denumirea de la cambia (вексель), pusă în circu-
laţie în timpul domniei împărătesei Elisabeta Petrovna (1741-1761), pentru 
a uşura circulaţia monedelor de aramă, iar cuvântul acesta a intrat treptat 
în uz şi exprima, de fapt, ceea ce reprezenta cambia: „ordonanţă de plată 
emisă de banca de schimb, prin care împărăteasa îşi asuma responsabili-
tatea, pentru şine şi urmaşii la domnie, de a asigura totdeauna siguranţa 
şi exactitatea plăţilor”. Schimbul în asignate, în afara celor două bănci, se 
efectua şi în toate localurile unde veneau încasările în bugetul de stat. Pentru 
a facilita schimbul monedelor de aramă în asignate, în 1772 au fost instituite 
oficii de schimb. În perioada 1772-1788 au fost instituite 23 asemenea oficii, 
care dispuneau de un capital de la 100.000 până la 300.000 ruble. în mone-
de de aramă. La 10 ianuarie 1774 a fost emis decretul Senatului prin care se 
anunţa că atunci când suma totală a bancnotelor emise va constitui 20 mil. 
rub., emiterea asignatelor va fi stopată.
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În anul 1786 ambele bănci au fost unificate într-o bancă unică de stat 
numită Baca de Asignate, care a început a emite asignate de tip nou, pe hârtie 
cu filigran mai complicat. Pe parcurs asignatele depăşesc caracterul bancno-
telor de schimb a monedelor de armă şi capătă însemnătate de bani de hârtie. 
Guvernul vede în emiterea asignatelor o sursă sigură de mărire a veniturilor 
de stat. Asignatul devine unitatea bănească în toate sferele circulaţiei băneşti: 
monedele de aur şi argint sunt treptat scoase din circulaţie. Dar necesitatea 
în argint nu a dispărut. Ca şi în trecut asignatele aveau la bază unitatea de 
argint. În rezultat în sistemul bănesc apar două unităţi băneşti – rubla de 
argint şi rubla în asignate. La început rubla în asignate corespundea valorii 
rublei în argint, dar pe parcurs acest raport s-a schimbat. Rubla în asignate a 
început treptat să se deprecieze în comparaţie cu rubla în argint, constituind 
în anii 1786-1791 98, 97, 92 ¾, 91 ¾, 87, 81 1/3 kopeici, iar în 1794 cursul 
asignatului s-a micşorat până la 68 ½ kopeici. Respectiv şi rubla în argint 
aplicată în comerţ era apreciată mult mai mult ca 100 kopeici. Aceasta era o 
dovadă elocventă a deprecierii asignatului, care a provocat majorarea preţu-
rilor la mărfurile de consum. Ca rezultat aceasta s-a reflectat în mod direct la 
plata impozitelor, iar de aici – la deficitul bugetar. 

Pavel I (1796-1801) a încercat să stabilizeze cursul rublei în aur şi argint 
şi visa să scoată din circulaţie asignatul. Pentru susţinerea cursului asignatu-
lui s-a decis de a le schimba cu ruble în aur şi argint la cursul existent (iniţial 
30, iar mai târziu 40 kopeici). Dar aceste măsuri nu au fost efective. În anii 
domniei lui Alexandru I (1801-1825) au fost emise noi asignate, iar valoarea 
lor s-a depreciat substanţial, ajungând în 1809 până la 43 1/3 kopeici, iar în 
1810 – 25 2/5 kopeici. Ca rezultat la 2 februarie 1810 este emis un manifest 
prin care asignatele erau recunoscute ca datorii de stat şi asigurate de bogă-
ţiile imperiului, iar emiterea lor ulterioară interzisă. Masa bănească a fost 
limitată la 577 mil., iar restul sumei de 373.880 ruble lichidată. Invazia lui 
Napoleon în 1812 a impus emiterea noilor asignate. Ca rezultat în anul 1818 
valoarea asignatelor emise a ajuns la 836 mil., iar cursul lor s-a depreciat 
până la 25 1/5, iar în anii 1814-1815 – până la 20 kopeici. Administraţia im-
perială a fost nevoită să scoată din circulaţie sume însemnate de bancnote 
false de asignate, introduse de ostaşii francezi şi falsificate în interiorul ţării.

Începând cu anul 1817 se începe cea de-a treia şi ultima etapă în istoria 
asignatului rusesc – perioada de micşorare a numărului de asignate puse în 
circulaţie. În acest an s-a petrecut ultima emisie a asignatului. La 16 aprilie 
1817 este instituită o comisie de stat care urma treptat să scoată din circula-
ţie asignatul până la momentul când el se va apropia de valoarea monedelor 
metalice. Ca rezultat în perioada 1818-1822 au fost arse asignare în valoare 
de 229.283.130 ruble. Reieşind din considerentul că în anul 1819 la emiterea 
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asignatului de tip nou nu au fost prezentate la timp pentru a fi schimbate 
asignatele vechi în valoare de 240.223.690 ruble, apoi către 1823 în circulaţi 
au rămas 595.776.310 ruble. Această sumă de asignate a rămas stabilă până 
în 1843, când asignatele au fost înlocuite cu bilete de credit, iar scoaterea 
lor completă din circulaţie a fost recunoscută neraţională din considerentul 
că această măsură nu a avut o influenţă vădită asupra valorii lor. În pofida 
faptului că anual erau emise monede de aur şi argint (din 1826 şi până în 
1837 au fost emise monede în valoare de 105.635.000 ruble argint), în pofida 
balanţei comerciale pozitive şi a faptului că în Rusia intrau cantităţi mari 
de monede străine, asignatul de stat în decurs de 25 ani, din 1817 şi până în 
1843 a crescut în valoare doar cu 2,5%. Aceasta demonstrează că măsurile 
întreprinse de guvern erau artificiale şi nu naturale. 

În 1839 rubla de argint a fost egalată cu 3 ruble 50 kopeici asignate, iar 
în 1843 asignatul a fost înlocuit cu biletele de credit de stat, care începând cu 
1 ianuarie 1849 au fost anulate.

Asignatul rusesc era cunoscut populaţiei din Principatele Române, în 
special din mediul urban, încă din perioada războiului ruso-turc din anii 
1806-1812, acesta fiind pus în circulaţie de către ostaşii ruşi cantonaţi pe 
acest teritoriu sau aflaţi în trecere în timpul deplasării armatelor ruse în Bal-
cani. Administraţia regională din Basarabia în persoana primului guvernator 
civil Scarlat Sturdza se împotrivea introducerii acestei bancnote pe piaţa din 
Basarabia, deşi aceasta deja circula în provincie încă până la anexarea ei la 
Rusia, motivând că această măsură poate avea efecte negative asupra popu-
laţiei necunoscută cu această bancnotă şi influinţa negativ asupra relaţiilor 
comerciale cu ţările vecine, în special cu posesiunile Imperiului Otoman, 
unde circulau monedele de aur şi argint turceşti. 

Bancnotele care au fost puse în cir culaţie în Basarabia au fost emise 
încă în 1786 şi nu mai corespundeau cerinţelor tehnice, calităţii hârtiei etc. 
Ca rezultat, la 12 mai 1819, în baza deciziei Senatului Guvernant, pe întreg 
teritoriul Imperiului aceste bancnote au fost înlocuite cu altele noi, în valoare 
de 200, 100, 50, 25, 10 şi 5 ruble. La început au fost puse în circulaţie doar 
primele patru nominale de bancnote. Bancnotele de valoare mică urmau să 
fie puse în circulaţie mai târziu. Pentru introducerea asignatului nou s-a sta-
bilit un termen de 6 luni – de la 1 iulie 1819 până la 1 ianuarie 1820.

Prin adresa din 18 iulie 1819 Guvernul Regional al Basarabiei înştiin-
ţează Consiliul Suprem al Basa rabiei că la şedinţa guvernului a fost ascultată 
propunerea guvernatorului civil privind dispoziţia Senatului Guvernant din 
12 mai 1819 cu privire la schimbarea asignatului. Consiliul urma să aprobe 
măsurile de rigoare pentru a înştiinţa populaţia despre această măsură a au-
torităţilor imperiale. 
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Circulaţia asignatului este confirmată de mai multe documente de ar-
hivă. În 1829 poliţmaistrul de Chişinău îi scria guvernatorului Basarabiei 
că în oraşul Chişinău, în comerţul interior se foloseşte mai mult asignatul 
rusesc. Negustorii folosesc cu satisfacţie asignatul în valoare de 5, 10 şi 25 
de ruble.

Începând cu 1 ianuarie 1828, în baza dispoziţiei guvernatorului gene-
ral interimar al Novorosiei şi Basa rabiei contelui F.P. Palen, de pe piaţa 
din Basarabia au fost scoase paralele. Dispoziţia prevedea că, începând cu 
această dată, „…nimeni nu avea dreptul să schimbe, să cumpere sau să 
vândă această monedă”. În schim bul acestei monede vistieriile ţinutale 
urmau să primească un număr suficient de monede de aramă ruseşti, care 
puteau fi schimbate în asignate, monede de argint ruseşti şi beşlici turceşti 
bătuţi în trecut. 

La 18 ianuarie 1828, în şedinţa consultativă a Consiliului Suprem al 
Basarabiei este discutată adresa Direcţiei economico-financiare a Guvernu-
lui Regional din 10 ianuarie 1828 privind raportul administraţiei financiare 
a ţinutului Ismail din 28 decembrie 1827. În el se menţiona că se apropie 
termenul când monedele turceşti – paralele trebuie scoase din circulaţie; 
respectiv, se impune soluţionarea deficitului în monede de aramă ruseşti 
în ţinut din cauza insuficienţei lor în trezoreria administraţiei financiare 
din Ismail. Pentru solu ţio narea problemelor legate de schimbul monetar 
ţinutul avea nevoie de cca 15.000 de ruble în monede de aramă ruseşti. Ad-
ministraţia Financiară a Basarabiei a ţinut cont şi de propunerea contelui 
F.P. Palen din 18 martie 1827 privind asigu rarea de către trezoreria regio-
nală a trezoreriilor ţinutale cu monede de aramă ruseşti. În baza dispoziţiei 
din 31 decembrie 1827 trezoreria din Ismail urma să fie asigurată de către 
trezoreria regională cu monede de aramă ruseşti. Pentru a le asigura locu-
itorilor posibilităţi de a procura moneda de aramă, trezo reria Orhei fost 
obligată să pună la dispoziţia trezoreriei din Ismail 10.000 de monede de 
armă ruseşti.

Totuşi, în Basarabia, asignatul circula alături de monedele străine. La 
26 ianuarie 1828, în şedinţa consultativă a Consiliului Suprem al Basarabiei 
a fost ascultată propunerea contelui F.P. Palen din 20 ianuarie 1828, prin 
care era adusă la cunoştinţă dispoziţia ministrului de Finanţe din 8 ianuarie 
1828 cu referire la decizia Consiliului de Stat din 30 decembrie 1827 privind 
circulaţia mone delor străine în guberniile apusene ale Rusiei şi a monedelor 
turceşti în Basarabia. F.P. Palen propune Con si liului Suprem al Basarabiei 
să dea dispoziţiile de rigoare privind executarea dispoziţiei ministrului de Fi-
nanţe cu privire la circulaţia în Basarabia a monedelor turceşti. Prin această 
decizie urma să fie confirmată interzicerea deja aprobată de a scoate din ţară 
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pe căi maritimă şi terestră monedele străine de calitate inferioară şi de a per-
mite circulaţia doar a celor de calitate superioară: a monedei de aur poloneze 
de calitate superioară şi a monedei de aur turceşti care circulau în Basarabia. 
Până la adoptarea unei decizii speciale, să nu fie luate nici un fel de măsuri 
de interdicţie a monedelor străine care au fost deja aduse în Basarabia şi erau 
folosite de locuitori.

În anul 1828, concomitent cu lichidarea autonomiei relative acordate 
provinciei, moneda rusească a fost introdusă ca mijloc de circulaţie bănească 
pe întreaga Basarabie. Dar, aceasta schimbare n-a uşurat situaţia financiară a 
populaţiei. Contemporanii constată că această măsură a ţarismului, din con-
tra, a provocat creşterea bruscă a preţurilor la toate produsele, în special la 
cele de primă necesitate. Locuitorii din mediul rural mult timp n-au putut să 
se deprindă cu rubla rusească, nu puteau urmări cursul de schimb al acestei 
monede şi din aceste considerente timp îndelungat au avut mult de suferit. 
În schimb, de pe seama introducerii rublei ruseşti au avut de câştigat negus-
torii, care erau cunoscuţi cu această monedă, urmăreau cursul de schimb al 
rublei şi stabileau la produsele alimentare preţuri arbitrare, folosindu-se de 
incompetenţa populaţiei, înşelând-o neruşinat.

Pentru a evita aceste procese nedorite în acelaşi an a fost stabilit un curs 
exact de schimb al rublei.

Cursul oficial al rublei ruseşti stabilit în Basarabia la 1828*

varietatea monedei

varietatea monedei

asignate
lei

rub. Kop.

Rubla de argint (curs nou) 3 70 9 ¼

Rubla de argint (curs vechi) 3 60 9

Rubla de argint de valoare mică 4 - 10

Rubla de aramă 1 - 2 ½

Cervoneţul (curs vechi) 1 95 4 7/
8

Cervoneţul (curs nou) 1 - 5

* Jubilejnyj sbornik goroda Kišineva 1812-1912 gg., č. I, Kišinev, 1912, s. 85.
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Însă, după cum constatau oficialităţile ruse, acest curs s-a păstrat doar 
o anumită perioadă de timp şi ulte rior valoarea rublei de argint permanent 
oscila între 3 ruble 30 kopeici (8 ¼ lei) şi 3 ruble 65 kopeici (aproximativ 9 
lei) asignate.

Analiza izvoarelor de arhivă inedite şi a celor publicate ne permit să 
concluzionăm că, după anexarea Basa rabiei la Imperiul Rus, ţarismul s-a 
implicat în repetate rânduri în soluţionarea problemei privind circu laţia 
monetară în Basarabia, căutând să fixeze un curs de schimb stabil, iar atunci 
când se creau condiţii favorabile de a le înlocui cu asignatul rusesc. Potrivit 
politicii financiare pro mo vate de administraţia rusă, se făceau încercări de 
a micşora cursul de schimb al monedelor turceşti, austriece, olandeze şi 
moldoveneşti, în favoarea rublei ruseşti. Dar, şi în asemenea circumstanţe 
autorităţile imperiale au fost nevoite să ţină cont de particularităţile locale 
ale sistemului administrativ al regiunii, de specificul comer ţu lui şi al cir-
culaţiei monetare moştenite de la Principatul Moldova, de interesele cer-
curilor comercial-industriale şi ale populaţiei, în mâinile cărora arau con-
centrate sume mari de bani. Doar după adoptarea Regulamentului din 29 
februarie 1828, când auto nomia limitată acordată regiunii a fost lichidată, 
iar provincia inclusă în sis te mul economic şi politic imperial, când moneda 
rusească a fost introdusă în mod oficial ca mijloc de circu la ţie bănească pe 
întreaga Basarabia, mone dele turceşti au fost înlăturate treptat din circula-
ţie de pe piaţa locală din provincie. Însă, în pofida acestui fapt, unele mone-
de turceşti au circulat în Basarabia până în anii ’50 ai secolului al XIX-lea.
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