G. CUSTUREA

TEZAURUL MONETAR DE LA CERNAVODA (SEC. XVII-XVIII)
In anui 1976 colecţiile cabinetului numismatic a l Muzeului de istorie
naţională şi arheologie Constanţa s-au îmbogăţit cu un interesant tezaur
descoperit in timp lător la Cernavodă.' Tezauru l, numărind 2394 piese, din
argint şi avind o greutate de peste 40 kg., cuprinde emisi uni ale sultanilar :
Sijleyman II, Ahmed II, Mustafa II şi Ahmed III. Două piese si nt emis iuni
ale unor oraşe din imperiul Romana-German, iar o alta emisă În regatul
Poloniei in timpul lui Sigismund III. Monedele turceşti sint guruşi, z loţi, jumă tăţi de guruşi şi jumătăţ i de zloţi. Piesele germane sint de 28 stUver, ia r
cea poloneză este un ort. Monedele turceşt i ou fost emise la Constantinopol, Adrianopol, Izmir şi Erzerum.
Situaţia

monede/or pe suveran; este următoarea:

2

IMPERIUL OTOMAN
Siileymon II (1687-1691)
- 28 Guruşi, Nuri Pere, nr. 468, 1099 H., Konstanliniye.
29
Fals, miez de fier placat cu foiţă de argint, Guruş, Nuri Pere,
nr. 468,1 099 H ., Konstantiniye .
31 Jumătăţi de guruşi, Nuri Pere, nr. 469, 1099 H., Konstantiniye.
30
1

In ziua de 13 noiembrie 1976 pe Dealul Viforului in vi a fermei nr. 4 o L A. S.

Cernavodă.

10 cîrca 300 m. de "Uzina de apă" cu ocazio lucrărilor de Îngropare a
de vie, ~ierul plugu lui a scos la i veală două vase ceramice conţinînd monede
turceşti din argint. Neculc Constantin şi Băleanu Ionel, descoperitorii tezaurului i mpreună
cu delegaţii muzeului, ou recuperat fragmentele vaselor şi conţin ut ul Jor. Piesele ou
fost găsite in fişicuri , vasele fiind Îngropate cu gura in jes la circa 1 m. adincime.
Un vas s-a recuperat ap roape integral; este de formă amforoid ală, cu dimensiunile
h = 0,34 m. d = 0,22 m, lucrat din pastă roşie, bine aTsă, a·re gitul smălţuit cu smalţ
verde-măsHniu şi este decorat cu 8 cercuri de humă. Vasul este sigilat cu un capac din
ceramică. inchis cu un piron. Celălalt vas din ca-re s-au recuperat numai cîteva fragmente este de asemeni din pastă roşie. bine arsă.
2 Pentru identificările pieselor turceşti am folosit catalogul Nuri Pere, Osmanfilarda
Moden; Parola" Istanbul, 1968, iar la identificarea monedei poloneze am folosit catalogul: Emeric Hutten-Czapski, Catalogue de la Coffection des medoiffes et Monnoies
Po/onaises, Grez, 1957. Pentru talerul german am folosit A. Engel, R. Serrure. Tfoile de
numismolique moderne el contemporaine 1. Paris. 1897.
viţe i
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Ahmed 1/ (1691-1695)

32 - 42 Guruşi, Nuri Pere, nr. 476, 1102 H ., Konstantiniye.
43- 45 Jumătăţi de guruşi, Nuri Pere, nr. 477,1102 H., Konstantiniye.

Mus/afa 1/ (1695-1703)

46- 926 GU/uşi, Nuri Pere, nr. 492,1106 H., Konstantiniye.
927-1016 Guruşi, Nuri Pere, nr. 490,1106 H., Edirne.
1017-1048 Guruşi, Nuri Pere, nr. 490,1106 H., Izmir.
1049-1057 Guruşi, Nuri Pere, nr. 490,1106 H., Erzurum.
1058-1190 Jumătăţi de guruşi, Nuri Pere, nr. 493,1106 H., Konstantiniye.
1191-1210 Jumătăţi de guruşi, Nuri Pere, nr. 491,1106 H., Edirne.
1211 - 1212 Jumătăţi de guruşi, Nuri Pere, nr. 491, 1106 H ., Izmir.

Ahmed 11/ (1703-1730)

1213-2246
2247- 2391

Zloţi,

Nuri Pere, nr. 520,1115 H., Konstontiniye.
Jumătăţi de zloţi, Nuri Pere, nr. 521,1115 H., Konstantiniye.

POLONIA

Sigismund III (1587-1632)

2392

Ort, H-O I nr. 1435 anul 1622.

IMPERIUL ROMANO-GERMAN
2393

Av. FERIT El TVETVR GEMINO ROSTRO ir>tre două c.p .
Acvila bicefală avind pe piept un glob cruciger cu cifra 28.
Rv. CIVITAS.
RVETEDIVI (28) SA, intre două c.p.
Scul cu coroană, scartelat, avind În cartierele 1 şi 4 cîte o acvi l ă bicefală incoronată, ieşind dintr-un zid crenelat cu picioarele in apele unui riu, iar in cartierele 2, 3, fasciat.
28 sluver.
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EMDEN
Ferdinand 1/ (1619- 1637)
Av. FERDINAN. II. ROM. IMP. SEM. AVGV. În tre două c.p.
Acvila bicefală avînd pe piept un glob cruci ger cu cifra 28.
Rv. FLOR. ARGEN. (28) CIVITAT. EMB. În·tre două c.p.

2394

Scut cu coroană, scartelat, avînd În cartierele 1 si 4 cite o

harpie Încoronată, ieşind dintr-un zid crenelat, cu' picioarele
in apele riului Ems, iar in cartierele 2, 3 fasciat.

28 stUver. Emis la Emden , Engel-Serrure, 1, p. 255.
Pentru ilu5lrarea valorii tezaurului, cit ş i o structurii sale pe centre de
emisiuni. dăm următorul tabel:

Emitent

Suleymon II

Piesa monetară

Guruş

Monetăria

Constantinopol

Nr. de
piese

Va loarea
totolă

in

guruşi

28

28
1
11

Jumă tate de

Ahmed II

guruş

Constantinopol

2

Guruş

Constantinopol

11

Constantinopol

3

Guruş

Constantinopol

881

881

Guruş

Izmir

32

32

Guruş

Adr:ionopol

90

90

Guruş

[rzerum

9

9

Jumătate de
guruş

Mustafa Il

11/2

Jumătate de

Constantinopol

guruş

133

661/2

Jumătate de

Adrianopol

guruş

20

10

Jum ătate de

IzmÎr

g uru ş

Ahmed III

Ziol
Jumătate

2

Consta ntinopol

1034

1
7751/2

de

zlat

Constantinopol

145

543/8

Sigismund III

0"

Cracovio

1

eec. 1/4

rerdinand II

Taler

Emden

1

cea. 1

1

cec. 1

Taler

TOTAL
GENERAL

2393

19631/8
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Perioada in care 5-0 acumulat acest tezaur este răstimpul Între pacea
de la Carlowitz şi început ul războaie l or ruso-austro-turce din secolul al
XVIII- lea. Rugazul acorda t Im periului Otoman după 1699 a favorizat redresarea economică, a dat impu ls unei politici e.c onomice cu pecete mercantiiistă3 Această politică s-a reflectat şi asupra Dobrogei ducind la
in vi orarea vieţii economice şi la tintensificarea com e rţului. 4
Tezaurizarea acestor piese repre ze nta pentru acel ti m p o sumă relati v însemnată. Ca valoa re de schimb echivalentul acestor monede este
exprimat în numeroase documente de la sfîrşitul secolului al XVII-lea ş i
i nceput ul secolulu i al XVI II-l ea emise i n ţările române sau la sudul Dunării. În 1697, in Ţara Românească se p l ăteau 45 taleri pentru o b l ană de
vulpe albă, 5 iar Constantin BrÎncoveanu cumpăra in 1698 cos itor prelucrat de la Dantzig la preţu l de 3 le i ocaua? În cinul următor se plăteau
450 ta leri pentru 450 oi cu miei,7 4500 t a leri pentru 9000 ocale de ceară
de albine" ş i 288 1/2 taleri pen tru 11 54 ocale d e p raf de puşcă .9 În 1700
se ach i ziţ i onau 40 de iepe cu minji pentru suma de 563 taleri,'0 iar o
j u măta te de pogon d e vie la Odobeşt i se vindea cu 20 taleri. 11 Pe piaţa
Bra ş ovului se cum păr au in 1701 40 ocal e de za hăr cu 40 guru şi , 12 i ar l a
sudul Dunării o sanie costa 11 guruşi. 13 Un cal dobrogean se cumpăra
in 1702 cu 140 ,t aleri ,'4 iar in 1705 Constantin Brincoveanu c um pără de
la Braşov 270 bucă ţ i postav cu 3300 ta le ri. '5 O tocmea l ă din 1715 precizează preţu l d e 50 para le l a o mie de cărămizi. 16
Se poate ap recia că tezaur ul nostru echi va la 17 cu fiecare din aceste
merf uri : 43 b lănuri de vulpi albe; 654 1/3 oca le cositor p relu crat, de
Dantzi J ; 1963 oi cu miei; 2926 oca le ceară, 7852 ocale p raf de puşcă ,
3 Mustafa Ali Mehmed,

Istoria turcilor,

Bucureşti, Editu ra ştiinţ i fică ş i encicloped ică,

1976, p . 246.

Istoria României, ffI, p , 34
Revista istorică o Arhivelor României. Condica de venituri şi cheltuieli o visteriei
de la leatul 7202-7212 (1694-1704), Buc ureşt i, Imprimeria Statului, 1873, p, 276; in
continuare Condica ...
6 C. Moisil , C. 1. Korodjo. Documente, in "BSNR", an XVII I, nr. 47, 1923, p, 96.
Î Condica ... p. 485
8 Ibidem p. 520
9 Ibidem p. 525
10 Ruxondro Cămărăşes c u, Corolia Fetine, Din isteriCJ preţurilor , Evoluţia pr eţurilor
cai/ar in Ţa r a Român ea scă, in "Studi i şi materiale de istorie med;e" , 6, 1973, p. 238.
11 C. C. G iurescu, Istoria podgorie; Odobeştilor din cele mai vechi timpuri pînă fa
4
5

1918, Bu cureşti , Ed itura Aca demiei R.S.R., 1969, p. 27' , dac. 21.
i2

Catalogul Documentelo r

greceşti

din arhivele statului de la

oraşul

Braşov,

1,

Bucureşti. 1958, p. 3, nr. 13.

Guboglu , Catalogul docum en telor turceşti, 1, Bucureşt i , 1960, p . 48, nr. 113.
Condica .. , p. 665
Catalogul documentelor lomâ neşti din arhivele stalului, de la oraşul Braşov, Bu-

13 M.
14

15
cureşti,

1955, p. 46 n r. 216.
St. Olteonu, C. Serban, Meşteşugurile din Ţara Românea s că şi Moldova in
evul mediu, Buc u reşti. Edit~ra Aca demie i R.S.R., 1969, p. 288.
17 La inceputul secolu lui 0 1 XV III - lea, ta leru l voloro 120 a spri ca ş i guruşul ; d.
Istoria României, III, p, 381 .
16

Planşa
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1

3

4
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II

3

4

Planşo

5
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140 iepe cu min j i la preţul mediu de 14 taleri, 49 pogoane de vie la
Odobeşti, 1963 oca le za h ăr, circa 78 sănii, 14 cai de rasă, circa 160 bucăţ i de postav, 157400 că rămizi.
Comparînd ven itu l anua l Încasat de visteria otomană de la schelele
Sil istra, Rusciuc. Hi rşova şi Turtucaia cu valoa rea teza urulu i, acesta ar
reprezenta o sumă de numai 7,5 ori mai mică. 18
Referi tor [a co n d i ţii l e de nesiguranţă care ar fi putut duce [a Îngro parea tezaurului , structura sa ne îndeamnă să presupunem ascunderea
[a numa i cîţiva a ni de [o Începutu [ domniei lui Ahmed II I. Starea de ne[inişte provocată de luptele pentru cuceri rea Brăilei În cu rsu l războiulu i d i n
1711. 19 sau de exped iţ i a austri eci lor [a Bucureşt i În 1716, sol dată cu capturarea domnului Ţării Româneşti, Nico[ae Mavrocordat,2O ar fi putut determina Îng roparea tezauru l ui de la Cernavodă. 21

RESUME
LE TRESOR MONET A/RE DE CERNAVODA (XVlle-XV/ll e S/EeLES)
Un tresar feodal decQuvert en novembre 1976, d'une tres gronde impartance,
vient d'enrichir la col lection numismatique du Musee d ' Histoire Nationale et d'ArcheoJogie de ConstantzQ . De ces monnaies, un nombre de 2391 sont des emissions des
sultans turcs SGleyman II, Ahmed II, Mustopha II, Ahmed III; il y a aussi deux tale-res,
mis en circulation par des villes ,jmperiales ollemandes et un qU'OI't de talere polon'ais
du temps de Sigismound III. les monnaies t urques sont des "gourouch" (40 sous).
"zalta " (30 sous), "demi-gourouch" (20 sous) et "demi-solta" (15 sous).
Selon I'auteur, la valeur de ce tresar est bien grande, confarmement aux: documents de I'epaque. le tresar fournit de nouveaux: renseignements en ce qui concerne
le cammencement du XVrr l -eme siecle. l'enterrement du tresar sem bIe etre determ i ne
por la cminte provoquee por les luttes pour la conquiHe, de Brăila en 1711, ou de
I'expedition des soldats d'Autriche CI Bucarest en 1716.
EXPLICATIONS DES F/GURES
PL. I le vase au an a deco uvert le tresar
PL. II Fig. 1 Gourouch, Si..ileymon Il, Constontinople. Fig. 2 Gourouch fause, SGleyman Il. Fig. 3 Demie goumuch, Su leyman II, Can stanti naple. Fig. 4 Gourouch, Ahmed II ,
Constontinaple. Fig. 5 Dem ie gaurouch. Ahmed II, Canstantinople.
PL. I/J Fig. 1 Gourouch, M u stafa II, Co n stanti nop le. Fig. 2 Geurouch, M u stafa II.
Adrkmople. Fig. 3 Gourauch , Mustafa II, Izmj"r. Fig. 4 Gourouch, Mustafa II, 6rzeroum.
Fig, 5 Demie gourouch-, Mustafa II, Constantinople.
PL. IV Fig. 1 Dem ie gourouch, Mustafa It , Adnianople. Fig. 2 Demie gourouch,
Mustafa Il , Izmir. Fig. 3 Zolta, Ahmed 111, Canstanti nople. Fig. 4 Demie zeita, Ahmed II I,
Constantinople. Fig. 5 la piece Ne. 2393.
18 Mustafa A li Meh med, Documente turceşti privind istoria României, Bucure~ti,
Editura Academia R.S.R., 1976, P 206-207, nr. 20l.
19 Istoria României, III, p. 217.
20 Ibidem, p. 462.
21 Este pos i bil ca tezaurul să fi fost Îng·ropat şi din ca u za unor evenimente locale
pe ca re Însă stadiu l actual al cercetării nu le-a relevat inca.

