
TEZAURE MONETARE DIN SECOLUL AL XVIII-LEA 
DESCOPERITE LA BUCUREŞTI 

de MARIA GRIGORUTA 

Extinderea cercetărilor arheologice ca şi amplele lucrări de con
strucţii ce se desfăşoară în Capitală, au permis în ultimele două decenii 
descoperirea unor valoroase tezaure monetare dintre care unele s-au 
adăugat patrimoniului ştiinţific al Muzeului de istorie a municipiului 
Bucureşti, iar altele se află la Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R.1• 

Printre piesele numismatice care permit formularea unor concluzii 
privind dezvoltarea economică a oraşului în perioada de descompunere 
a feudalismului, se numără şi tezaurele descoperite în anul 1959 în 
Calea Plevnei 20, Biserica Brezoianu l şi Curtea Veche 3. 

Ele se înscriu pe linia descoperirilor similare de la Băneasa '· Gra
tia 5, şantierul Sălii Palatului R.S.R. 6 ş.a., oferind o bază incontestabilă 
analizării fenomenului tezaurizării în raza oraşului capitală în sec. al 
iXVIII-lea. 

Descoperirea monedelor se va face în ordinea descoperirilor după 
cum urmează : 

1 Elena Isăcescu, Caiet selectiv, Bibl. Acad: R.S.R. 1968. 
~ Observaţii arheologice pe şantierele de construcţii din Capitală, în C.A.B„ 

I, Bucureşti, 1963, p. 157. 
3 Sebastian Morintz, P. Roman, D. V. Rosetti, P. I. Panait şi Gh. Cantacu

zino, Săpdturi arheologice în Bucureşti, în Materiale şi cercetări arheologice, 
vol. VIII, Bucureşti, 1962, p. 761. 

' Semnalarea acestor monede s-a făcut în studiul H. Dj. Siruni şi P. I. Pa
nait, (l'ezaurul de la Gîşteşti şi unele probleme privind circulaţia accelei pe 
teritoriul oraşului Bucureşti şi în împrejurimi, în Materiale de istorie şi muzeo
grafie, vol. III Buc. 1965 p. 190. 

5 Maria Grigoruţă, Un tezaur de monede turceşti descoperit la Gratia - Dră
găneşti (Jud. Ilfov), în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. VI, Buc. 1968, 
p. 267. 

6 Ibidem, p. 156-157. 
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1. TEZAURUL DE LA JIISEHICA Bl-tEZOIANU 

In ziua de 5 mai 1959 cu ocazia săpăturilor arheologice ce se efec
tuau în interiorul bisericii Brezoianu - lăcaş de la începutul sec. 
al XVIII-lea, grav avariat de bombardamentele din 1944 - au fost des
coperite sub pardoseală, lîngă peretele dinspre nord, un lot de 22 mo
nede, antrenate în pămîntul de dărîmătură 7. 

Monedele sînt din argint în greutate totală de cca. 3,450 g. 
Cele 22 de piese descoperite sînt emisiuni turceşti cunoscute sub 

denumirea de accelc 8, emise în sec. al XVIII-lca după cum urmează : 
10 accele bătute sub Mahmud I (1730-1754) în anul hegirei 

1143 (1730) la Konstantiniyc. 
4 accele bătute sub Mustafa III (1757-1774) în anul hegirei 

1171 (1757) la Tslambol 9: • 

4 accele bătute sub Hamid I (1774-1789) în anul hegirei 1187 
(1774) la Konstantiniye. 

4 accele bătute tot sub Hamid I în anul hegirei 1187 (1774) 
în Egipt. 

Starea de conservare a monedelor este satisfăcătoare şi cu un coefi
cient redus de uzură datorat circulaţiei. 

Nu acelaş lucru îl putem spune şi despre tehnica de batere care 
este mai puţin îngrijită. 

Din totalul de 22 de piese, 16 sînt perforate. Greutatea unei piese 
oscilează între 0,14-0,16 g., iar diametrul între 0,15-0,17 mm. 

In afară de cele 4 monede emise sub Hamid I în Egipt, restul piese
lor au fost bătute în monetăria din Constantinopol. 

Descoperirea monedelor în imediata vecinătate a unor morminte 
aflate sub pardoseala bisericii, ca şi faptul că în marea lor majoritate 
sînt perforate, denotă că ele au fost purtate în salbă ca ornament, con
stituind o sumă prea mică pentru a putea fi considerată un cumul, mai 
ales dacă ţinem seama de faptul că valoarea accelei scade simţitor, 
ajungînd ca o pungă care la mijlocul sec. al XV-lea valora 30000 accelc, 
să valoreze la sfîrşitul sec. al XVIII-lea 80000 accde. 

II. TEZAURUL DE LA CliRTEA VECHE 

Cu ocazia săpăturilor arheologice efectuate în zona Curtea Veche, 
au fost date la iveală în ziua de 25 august 1959 un număr de 11 monede 
aflate sub pardoseala unei foste pivniţe de negustor, aflată în imediata 
vecinătate a zidului de est al curţii domneşti. Continuîndu-se săparea au 
mai fost scoase în ziua de 27 august încă 18 monede asemănătoare cu 
cele precedente. 
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7 P. I. Panait, op. cit., p. 15G-157. 
~ Identificările au fost făcute ele către H. D.i Siruni. 
n H. Dj. Siruni. Monedele turceşti în ţările române. 
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Piesele au fost descoperite în pămînt, în formă de fişic. 

Cele 29 monede care formează tezaurul sînt de provenienţă oto
mană 11, sînt din bronz în greutate totală de 623 g. 

Toate cele 29 piese au fost emise în sec. XVIII-lea în al 9-lea an de 
domnie al sultanului Mustafa III (1757- 177 4), dată care corespunde anu
lui hegirei 1179 (1765) localitatea de batere fiind oraşul Istambul. 

Piesa a cărei valoare este de 60 de parale este cunoscută sub nu
mele de altmîslîk. 

Monedele sînt bine conservate în marea lor majoritate : 5 piese 
prezintă slabe urme de ardere, 1 monedă are lipsă 1/4 din întreg, 

IO Ibidem, p. 193. 
11 Identificările au fost făcute cu ajutorul cercetătoarei . Elena Isăcescu de la 

Cabinetul numismatic al Academiei R.S.R. 
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9 monede au mici lipsuri marginale datorate unei execuţii puţin îngri
jite. Din cauza acestor deficienţe, apar mici diferenţe în greutatea şi 
diametrul pieselor care oscilează între 16,700-27,650 gr. şi între 
39-41 mm. 

III. TEZAURUL DIN CALEA PLEVNEI 20 

In ziua de 30 septembrie 1959, cu ocazia săpăturilor de construc
ţie ce se efectuau pe porţiunea dintre noul bloc şi garaj, a fost găsit 
un tezaur compus din 32 monede otomane. Ele au fost surprinse în 
condiţii asemănătoare cu cele de la Curtea Veche. 

Faptul că nu s-au găsit resturi ceramice, presupune ascunderea lor 
într-o pungă, ale cărei resturi deşi nu s-au păstrat au menţinut mone
dele în formă de fişic, formă în care au fost găsite în momentul des
coperirii lor. 

Monedele sînt din bronz păstrînd slabe urme de argintare. Pie
sele acestui tezaur ca şi cele precedente aparţin secolului al XVIII-lea. 

Monedele au fost bătute în primul şi al treilea deceniu al secolu
lui după cum urmează : 

19 guruşi bătuţi sub Ahmed III (1703-1730) în anul hegirei 
1115 (1703) la Konstantiniye. 

3 zolte bătuţi sub acelaşi sultan în anul hegirei 1115 la Kon
stantiniye. 

6 guruşi bătuţi sub Mahmud I (1730-1754) în anul hegirei 
1143 - (1730) la Konstantiniye. 

4 iyermilik bătuţi sub acelaşi sultan în anul hegirei 1143 la 
Konstantiniye. 

Monedele sînt slab conservate. Din totalul de 32 de piese 7 sînt 
perforate, o piesă este ruptă în două bucăţi, 3 piese au 1/4 lipsă din 
întreg, iar 21 de piese au marginile neregulate cu tăieturi, scoţînd în 
evidenţă o tehnică de batere mai puţin îngrijită. 

Ca şi în cazul tezaurului de la Curtea Veche, diametrul şi greuta
tea monedelor oscilează cu mici diferenţe de la o piesă la alta în cadrul 
fiecărei valori astfel : 

- guruşul (40 parale) diam. 37-39 mm. 
- zolte-ul (30 parale) diam. 35-37 mm. 
- iyermilik-ul (20 parale) diam. 29-31 mm. 
Monedele au pe avers numele sultanului, locul şi anul baterii, iar 

pe revers o formulă omagială la adresa sultanului emitent, prezentare 
clasică, valabilă pentru toate cele trei tezaure analizate. 

Examinarea exemplarelor descoperite - cu excepţia celor de la 
Biserica Brezoianu - dau prilejul unor interesante constatări. 

Atît piesele tezaurului de la Curtea Veche cît şi cele din Calea 
Plevnei sînt din bronz ori greutatea şi valoarea este corespunzătoare 
pieselor din argint de unde putem trage concluzia că ne aflăm în faţa 
unor falsuri, posibile într-o perioadă de continuă depreciere a monedei 
de argint otomane. 
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In ce priveşte sumele tezaurizate ele sînt modeste - în raport 
<:u cele descoperite pe şantierul sălii Palatului R.S.R. sau la Băneasa -
~i anume 1740 parale reprezentînd valoarea primului tezaur şi 1170 pa
rale a celui de-al doilea. Deoarece, în această perioadă, aşa după cum 
a-eiese din doC'llmente, moneda de calcul a rămas leul 12', echivalent la 

mijlocul secolului al XVIII-lea cu 120 bani sau 40 parale 13, înseamnă 
-că valoarea primului tezaur este de 43,50 lei iar a celui de-al doilea 
-Oe 29,25 lei. 

Ceea ce interesează în mod deosebit nu este atît mărimea tezau
r elor, cît frecvenţa folosirii monedei otomane în cadrul tranzacţiilor co
merciale curente, efectuate la Bucureşti în tot cursul secolului 

i2 Istoria României, vol. III, Bucureşti 1964, p . 381. 
13 H. Dj. Siruni, op. cit. 
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al XVIII-lea, perioadă în care concurenţa monedelor străine ce pătrund 
în ţară se accentuează tot mai mult 14. 

Cu excepţia monedelor descoperite la biserica Brezoianu, studiereai 
celor de la Curfra Veche şi din Calea Plevnei 20, ridică unele pro
bleme legate de cauzele care au dus la ascunderea lor. Deşi acestea 
!"ămîn necunoscute, se pot totuşi presupune, ţinînd seama de evenimen
tele politice care frămîntau viaţa oraşului şi a ţării în deceniile 6, 7 
şi 8 ale secolului al XVIII-lea. In această perioadă situaţia oraşului ca 
şi a ţării era deosebit de precară. Viaţa economică era mult stînjenită: 
din cauza monopolului imperiului otoman, care pînă la tratatul de la 
Adrianopol din anul 1829 t5 era dominant în Ţările Române. Aflat în 
plin proces de descompunere, Imperiul Otoman primeşte în tot cursul' 
secolului al XVIII-lea o serie de lovituri militare din partea Rusiei şi 
Austriei, care vor accentua şi grăbi decăderea lui. Situaţia oraşului era 
deosebit de grea in aceste condiţii în care războaiele se purtau chiar· 
pe teritoriul său. 

Nesiguranţa face pe cei mai mulţi să-şi ascundă bunurile, multe
sau puţine pe care le aveau. Faptul că aceste tezaure au fost descoperite· 
în plin centrul comercial al oraşului, presupune că ele au aparţinut unui. 
negustor sau meşteşugar care, în graba evenimentelor, le-a ascuns. 

Urmele de ardere pe care unele din monedele cercetate le prezintă, 
dovedesc în mod sigur că au avut loc incendii care au distrus clădirile
cc le adăposteau, făcînd imposibilă recuperarea lor de către posesori. 

Alăturarea acestor descoperiri monetare la altele similare, care au 
mărit numărul pieselor găsite în capitală şi împrejurimi, scot totodatfu 
în evidenţă rolul activ jucat dP acestea în viaţa economică a ţării în1 
tot cursul secolului al XV 111-lea. 

TRESOUS MONETAIRES DU XVIIIeme SIECLE 
DECOUVERTS A BUCAREST 

Rf:SUME 

Le travil presente trois tresors monctaires decouverts a l'occasion des fouil
les archeologiques ainsi que des amples travaux de constructions qui ont ete· 
effectuees a Bucaresl en 1959. 

Les pieces de C'es trois tresors monetaires sont de provenance ottomane et 
appartiennent au XVIIIeme siecle. 

L'addition de ces decouvertes monctaires a d'autres similaires qui ont aug
mente' le nombre des pieces trouvees dans la Capitale representent une nouvelle· 
preuve d'ordre numismatique du râle joue par la monnaie ottomane dans la vi~ 
cconomique de la Wallachie au cours de tout le XVIIIeme siecle. 

14 Istoria României, voi. III, llucurc•ştL l!lG4, p. 380. 
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