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In luna noiembrie a anului 201 O au început săpături le arheologice de
salvare itnpusc de Proiectul de investiţie .,Parcarea suhteranâ"' din Piaţa
Universităţii, acţiune finalizată în luna aprilie 2011. Pc parcursul săpături lor,
au fost scoase la suprafaţă o parte din clădirile care au aparţinut Acadctnici
Don1ncşti .,S.fantul Savcl", ctitorită de Vodă Constantin Brâncovcanu. Aceasta
a fost prin1a instituţie de învăţământ superior din Ţările Române, prccwn şi
pritna Şcoală Dmnncască în care s-a predat în lin1ba rmnână.
Pc suprafaţa afectată de proiect se găseau şi fundaţiile a două biserici.
Cea n1ai veche, tncnţionată doclllncntar 131 începutul secolului al XVII-lea, a
fost ctitorită de pârcălabul Andronachc. In locul acesteia, ajunsă într-o stare
avansată de degradare, între 1707-1709, dmnnitorul Constantin Bnîncovcanu
a ridicat o biserică nouă.
In jurul acestor biserici a funcţionat un cimitir, care şi-a încetat existenţa
pc la jumătatea secolului al XIX-lea, în unna hotărârii lui Alexandru Ioan
Cuza de scoatere a citnitirelor în afara oraşului.
Săpături le din Piaţa Universităţii au fun1izat un bogat material
arhcologic 1 • Din punctul nostru de vedere, von1 analiza numai documentele
nUinisn1aticc. Acestea sunt compuse dintr-un depozit fonnat din 28 de monede
şi, din 161 de tnoncdc, scoase la lUinină atât din cin1itir ( 142 cx. ), cât şi din
exteriorul lui ( 19 cx. ).
Ne-ain concentrat atenţia în pritnul rând asupra tnicului depozit. Acesta
2
reprezintă o acumulare otnogcnă de monedă tnăruntă otomană de argint, fiind
alcătuit din 24 de exemplare ctnise în nUincle sultanului Mahtnud II ( 18081839) şi, din patru piese conscrvatc nesatisfăcător, foarte uzate, ilizibile, de
monedă otomană din secolele XVIII-început XIX.
Cele mai tin1purii tnonedc, dar şi cele tnai recente totodată, ar fi tocmai
aceste patru exemplare. fiind datate cu începere din veacul al XVIII-lea şi,
având ca dată finală primele decenii ale secolului al XIX-lea. Dar, potrivit
'-

Pentru un raport preliminar cu descoperirile din acest punct, \'CZi Mftnucu-Adamc~tcanu l'l
a/ii 2012, pp. 1XX-191.
2
Moncdelc dcpozitului au fost idcntiricatc de Aurcl Vîlcu, cercetător la Institutul de
Arheologic "Vasile Pftrvan" din Bucurc~ti, dtruia îi mulţumim ~i pc accast[t calc.
1
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datftrii monedelor de la Mahmud Il, abstracţie făcând de exemplarele
nedatahile, pc care a fost itnposibil de citit cifra anului de domnie, cea mai
timpurie emisiune datează din anul al 14-lca al domniei, adică l g201 1X2l.
iar cea mai recentă din l g39. AstfeL ultimul an de domnie al sultanului. fărf1
a exclude posibilitatea ca moneda să mai ii circulat câţiva ani, reprezintă
data terminus post quem a depozitului. Emisiunile lui Mahmud II sunt patru
bucăţi de ak<;c, bătute în atelierul de la Kostantiniye şi 20 de exemplare de
para, cmanate din atelierele de la Kostantiniye (9) şi Mtstr ( 11 ).
Monedelc mărunte, mai ales de tip para, en1ise în vretnea domniei lui
Mahmud Il sunt frecvent întâlnite atât în tezaure c<ît şi în descoperiri izolate.
Micul depozit din situ! din Piaţa Universităţii vine să se alăture celorlalte şapte
tezaurc de secol XIX, alcătuite exclusiv din monede otmnane descoperite în
Bucureşti şi împrejurimi la: Roşu/ l, Băneasa, Străuleşti, Curtea V ceheCimitir. Curtea Veche-Şelari şi Str. Popa Farcaş·-;, din care cele de la Curtea
Vcehe-Cimitir şi Curtea V eche-Şelari au fost îngropate tot în vremea lui
Mahmud Il. A 1 şaptelea depozit a fost descoperit în anul 2012, cu prilejul
săpăturilor de la biserica Sf. Ilie .. Gorgani". Ca şi micul tezaur scos la
lumină din situ! din Piaţa Universităţii, şi cel de la Gorgani este alcătuit
exclusiv din monede etnise în numele lui Mahmud II - 24 de parale şi ak<;ele
4
din ar~int .
Ca descoperiri izolate, în ai~1ră de exemplarele provenite din cimitirul
.,Sfântul Sal'a", parale de la Mahtnud II au 1nai fost găsite în număr mare, în
diferite puncte ale oraşului Bucureşti 5 .
'--

*
In ceea ce priveşte necropolcle din Piaţa Universităţii (le vo1n nUini în
continuare mai simplu. citnitirul ,.Sfântul Sava"), din ele provine majoritatea
monedelor descoperite în cursul săpături lor. Primele îmnonnântări din această
necropolă din Piaţa Universităţii, au fost puse în evidenţă în anul 1972. de
către arheolo~ul Panait 1. Panait( Celor 12 morminte dezvelite atunci. li s-au
adăugat încă 6 76. dezvelite în perioada 2011-2012. Mormintele, cu defuncţii
depuşi în sicrie, av<înd privirea orientată spre răsărit, aparţin locuitorilor din
mahalaua bucureşteană de la "Sfântul Sal'(/'. Existenţa unor cărătnizi depuse
rituaL unele cu inscripţii şi cruci incizate, indică şi prezenţa unor călugf1ri.
1

'--

•

' p~·tn an 200), p. J.) 1.
~ Cih. M:mucu-Adame~teanu, Ana-Maria Yelter, Dan P<îrvulcscu. Monede descoperite în
cursul s:tp:tturilor de la biserica Sf. Ilie Ciorgani din Bucuresti. Comunicare la Sesiunea
M U/Cllllli din c:tl:tra~i. noiembrie 20 J.).
'\'îlcu 200). catalog descoperiri JW.\Si/11, (1(1. 247-552.
J>·dlldlt
•. _
'1()()t) , pp. _o-.)-.
")V .., ')

.
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In cursul secolului al XIX-lea, în ultima sa fază de utilizare, în preajma
altarului au fost depuşi şi ofiţeri: au fost descoperite şase tnormintc (M 142,
M214/214 bis, M238, M286, M312, M666 ), cu uniformele destul de bine
păstrate, putând fi identificat şi numărul rcgimcntului din care t1iccau parte
(2, 4 şi 11 ). O piatră de 1norn1ânt, aflată în poziţie secundară, pusă pentru un
ofiţer rus "răpus în lupta cu turcii, în anul 1853", ne dezvăluie şi naţionalitatea
acestora.
Aşadar, în total au fost dezvclite 688 de n1onnintc, ceea ce face ca
acesta să rcprczintc cel tnai tnarc citnitir cercetat pc teritoriul oraşului
Bucureşti. Inventarul funerar, specific citnitirclor bucureştene, este fon11at din
piese de cult (cruciuliţe), de podoabă (inele, cercei, pandantivc), accesorii
vestin1entarc (butoni, nasturi, copci). Alături de acestea se află şi un valoros
n1aterial nun1istnatic, tnoncdc depuse ritual, câte unul sau mai tnultc
cxetnplarc în monnânt, drept obol funerar. Acest tip de inventar prezintă o
n1are itnportanţă. În general, moncdclc, în asociere cu alte tipuri de tnatcrialc
arheologice, conferă un itnpOI1ant clement, mult mai precis, pentru datare.
Valabilitatea caracteristicilor tehnice ale podoabclor, a ccratnicii, a obiectelor
de cult sau a celor laice cuprinde o plajă temporală mult mai largă, moncdclc
reprezentând în schitnb indicatori tnult n1ai riguroşi. Pc baza lor, de exemplu,
s-a putut aprecia că pritna biserică din complexul din Piaţa Universităţii a fost
ridicată, de fapt, în pritna jwnătatc a secolului al XVI-lea.
În urma analizei materialului numismatic provenit din cimitirul
"Sfânt!t! Scn·a'', am rctnarcat o scrie de caracteristici generale.
In primul rând, cele 142 de moncdc prclcvatc din citnitir se împart în
două mari grupe: europene şi ototnane. In atenţia noastră s-au aflat cu
precădere etnisiuni le europene.
Astfel, analiza monedelor a relevat faptul că lotul de monede europene
este tnajoritar- 83 de cxetnplare, având şi emisiunile cele mai titnpurii.
În ceea ce priveşte aspectul locului de etnitere, acesta prezintă o
diversitate destul de mare: sunt prezente tnonedele tnai multor state (8 sigure
şi 7 necunoscute): Ungaria - 63 ex.~ Ungaria, Transilvania sau Ţara
R01nânească- fals după tnoncdă Ungaria- 1 cx.~ Ragusa- 5 ex.~ Veneţia 1ex.~ Lituania - 2 cx.~ Polonia/Coroana - 1 cx.~ Austria - 1 ex.~
Arhicpiscopatul de Salzburg- 1 ex.~ Principatul de Bayreuth (sau Margrafiatul
de Brandenburg-Bayrcuth)- 1 ex.
Imperiului Otoman este reprezentat prin 59 exemplare, lotul
descoperirilor din cimitir fiind completat de 7 exemplare total ncidcntilicabilc
(pc care le-am însu mat catalogului de tnoncde europene).
Monedclc europene scoase la lumină din tnormintclc cimitirului
"Sj'ântul Sa,•a" reprezintă emisiuni obişnuite, prezente în circulaţie, pc piaţa
bănească a Ţării Româneşti din veacurile XVI-XIX. Astfel de moncdc sunt
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r gă ite atât în tczaurc cât 1 i în de coperiri izolate din diferite
n cropolc din re p e ti a marj ă te1nporală.
-

aşezări

au

------------------------------------------------------~

13 Ungaria=63
IE1 Ragusa=5

Dlituan .=2
CJPolon=1
GFals=1
IDAustria=1
o Salzburg=1
oVenetia=1
oStatNec=7
o Bayreuth=1

Graficul nr. 1. R cpa rtiţi a pc ţara cmitcntă a moncdc lor europene
elin cimitirul "s_(ântu/ Sava" elin Pi aţa Univcr ităţ ii .

ele maJ tirnpurii monede uropene provenite din Clll1Jttr unt
reprezentate de două excn1p lare de d nari maghi ari , emi e în timpul d01nniei
lui Matei
or in (1458-1490), între ani i 1471-14 1, în at li eru l d la
Kremnitz. Mon deie provin, prima din M41 , iar cea de a doua din M660 . În
ceea ce prive te c a mai recentă emi iune europeană pro cnită din
1nonnintele ci1nitirului , acea ta e te un pfenni g de Bayreuth, e1nis în nun1ele
1nargrafuJui Fricdrich ( 1735- 1763), în at li rul de la Bayreuth, în anu l 1750.
A fo t gă it în M 14. A adar, potri v it datării tnonedelor-obol, prin1ele
monninte din cimitirul de la ,S,f Sava" ar putea data din a doua jumătat a
veacului al XV -lea. Dar, i în cazu l acestei necropole, întâlni1n fenom nul
folo irii unor moncd din epoci 1nai ti1npurii drept monedă-obol , au ca
acce oriu funerar. Datorită atât lip ei acute de nm11crar, cât i calitătii
up rioare a arg intului din ca re erau fabricate , n1oncdele e1ni în ecolul al
XV-lea au per i tat în ci rcu l aţie n1ultă vre111e după baterea lor. xemple
loc cn t reprezintă moned elc-obol depu se în M41: două exemplare de
denari maghiari, unul cn1i în perioada 147 1- 1481, în timpul lui Mat i
Corvi n, iar ce l ă lalt datând din anu l 1599, din vremea lui Rudolf II ; pr cum i
cele din M660: un exemplar de dcnar 1naghiar, c1ni în p rioada 14 71-14 1
în vremea d01nniei lui Matei orvin, alături de o 1non dă ot01nană din
ccolul al XVII-lea.
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Ddenar=64
IB kreuzer=1

Dgrosso=3

s grossetto=2
3

o 1/2 gros=1

1

ID gros=1

o 1 1/2 gros=1
Dnomnec=7

o groschel=1
Dpfennig=1
ogazetta=1

Grafi cul nr. 2. Rcpartiţia pc nominaluri a moncdclor europene
din cimitirul "Sfântul Sa va" din Pi aţa niver ităţii .

Din punctul de vedere al nominalului , cu toate că la prima vedere pare
d tul de variată, tnlctura lotului de tnonede europ ne provenit din cin1itirul
"Sfântul Sava' e ren1arcă de fapt prin omogenitate. Cel 12 nominaluri unt
reprezentate numai de tnonedă măruntă, divizionară, de piaţă: d nari (64 x.),
gros o/dinar (3 ex.), gro etto/dinarici (2 ex.) ~ gro (1 ex.), gro (1 ex.),
1 ~ gro (1 ex.), gro chel (1 ex.), gazzetta de 2 oldi (1 ex.), kreuzer (1 ex.),
pfennig (1 ex.), non1inal necuno cut (7 ex.).
Monedele europene au fo t pu e în circulaţie de 9 monetării igure Krenmitz, Baia Mare, Ragu a, Vilna, Cracovia, Veneţia, Oppeln , alzburg,
Bayreuth; două monetării nu pot fi precizate - ex 1nplarele unt uzate i igla
tnonetăriei e te i l izibilă, iar un fal provine dintr-un atelier necuno cut; la un
număr de şapte monede, fomie fărâtniţate, nu e pot face nici un fi 1de precizări.
Cele 83 de n1onede europene au fo t en1i e în timpul a 25 de etnitenţi:
15 dintre ace tia sunt iguri (doi repetându- e pentru câte două tate
diferite), doi n precizaţi (ilizibil) şi opt etnit nţi necuno cuţi (moneda fa] ă
ş i cele 7 exemplare fărâtnat ).
Cronologic, ace tia se şa l onează a tfel: Ungaria - Matei Corvin 14581490 (1 O ex.) , Wladi law al II-lea 1490-1516 (1 ex.), Lud o ic II 1516- 1526
( 1 ex.) en1itenţi neprecizaţi , În1păraţii din a a de Hab burg (2 x.),
Ferdinand I 1526-1564 ( 15 ex.), Maximilian II 1564-1576 (7 ex.), Rudolf II
1576- 1608 (19 ex.), Mathia II 1608-1619 (6 ex.), Ferdinand III 1637- 1657
( 1 ex.), Lcopold I 1657- 1705 (1 ex.); tat neprecizat- Ungaria, Tran ilvania,
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sau Ţara Rom,încască ('?): f~1ls după dcnar Rudolf II ( 1 cx.)~ Ragusa municipalitatca (5 cx.)~ Polonia/Coroana- Sigismund III 1587-1632 ( 1 cx.)~
Lituania -- Sigismund 1 1506-1548 ( 1 cx.), Sigismund III ( 1 cx.)~ Austria Lcopold 1 1657-1705 ( 1 cx.)~ Veneţia - emisiune anonimă, în timpul
doganatul lui Girolamo Priuli 1559-1567 ( 1 cx.)~ Arhicpiscopatul de
Salzburg
Arhiepiscopul Maximilian Gandolf Graf von Kucnburg 16681687 ( 1 cx.)~ Principatul de Bayrcuth - Margraful Fricdrich 1735-1763
( 1 cx. )~ Stat necunoscut- emitent necunoscut (7 cx. ).
Dintre moncdcle europene, grupa cea mai compactă o alcătuiesc
emisiunile Ungariei, în rândul lor fiind înregistrate cele mai multe piese 63 cx. -- C(Ît şi cele mai timpurii emisiuni: dcnari de la Matei Corvin (emisiuni
din anii 14 71-1481, 1482-1486, 1482-1490, 1489-1490) şi de la Wladislaw
Il (emisiuni din 1490-1502). Scria este continuată prin dcnarii din secolele
XVI-XVII care, cu excepţia unui singur exemplar de la Ludovic II, sunt toţi
bătuţi în vremea împăraţilor din Casa de Habsburg - Fcrdinand 1 ( 15261564), Maximilian Il (1564-1576), Rudolfll (1576-1608), Mathias II (16081619), Fcrdinand III (1637-1657) şi Lcopold 1 (1657-1705).
Pătrunderea moncdclor 1naghiarc pc piaţa bănească a Ţării Rmnâncşti
a fost timpurie. Prezenţa ctnisiunilor din timpul dmnniilor lui Matei Corvin
(1458-1490), Wladislav al Il-lea (1491-1516) şi a lui Ludovic al II-lea
( 1516-1526) s-a datorat strânse lor legături comerciale pc care don1nitorii
munteni le-au întreţinut cu Transilvania. Datorită calităţilor lor superioare-gramaj, titlu 7 (stabilite prin 1narca rcforn1ă n1onctară din 1468-1470 a lui
Matei Corvin~) -, dcnarii bătuţi în perioada dmnniilor lui Matei Corvin şi
Ludovic al II-lea au circulat pc piaţa monetară a Ţării Rmnâncşti o perioadă
mult mai îndelungată decât anii lor de etni tere, fiind prezenţi în descoperiri izolate sau tczaurc - până la jumătatea veacului al XVII-lea. În ceea ce
priveşte dcnarii ctnişi în vremea împăraţilor din Casa de Habsburg, aceştia
deveniseră o tnoncdă curentă pc piaţa muntcană, în condiţii le în care, pentru
un rf1stimp de două secole, Ţara Rom,încască nu a avut c1nisiunc n1onctară
proprie. Prezenţa lor în cantităţi substanţiale s-a datorat nu nwnai puternicului
impuls dat circulaţiei 1noncdci 1naghiarc în unna venirii Habsburgilor la
tronul Ungariei, ci, 1nai ales, demersului din anul 1549 al Dictci Transilvaniei
pc lângă domnii Ţării Româneşti şi Moldovei, de a stabilii de comun acord
ca moncdclc care circulau în Transilvania să circule şi pc piaţa ţării lor(>.
· Dintr-o marcft de Buda de argint cu o fineţe de X loţi. trebuiau să 1ie bătuţi 41 () dinari în
gn:utate de 0.50 g bucata, cf. .Jcszenszky 192X-1929. p. 12X.
~ llusz~·lr 1940. p. 572.
'! llurmuzaki 1114, p. 457. doc. 279 ~i p. 6()0, doc. 424. În 1551 Dicta întftrqte acordul de
comerţ liber pentru Tara Rom~îneasC:t ~i Moldova. în Transil\ an ia.
https://biblioteca-digitala.ro

MONEDE DIN SITUL ARHEOLOGIC DIN PIAŢA UNIVERSITĂŢII

175

O a doua grupă de ctnisiuni europene, aşa cmn an1 arătat, o formează
moncdclc bătute în ţările Europei Centrale, c~îtc unuL cel mult cinci exemplare
pentru fiecare stat: Ragusa- 5 ex.~ Lituania- 2 cx.~ Polonia/Coroana- 1 cx.~
Austria - 1 cx., Salzburg - 1 cx. şi Bayrcuth - 1 cx. Emisiunile tuturor
acestor state au fost frecvente pc piaţa bănească a Ţării Româneşti, fiind
foarte des prezente în descoperiri - izolate, din aşezări sau din necropole şi,
în tczaurc. Deoarece am n1ai avut prilejul să ne referim la ele şi cu alte
10
ocazii , ne von1 opri asupra lor doar sun1ar, amintindu-lc în ordine cronologică.
Astfel, aşa cun1 atn mai avut prilejul să rctnarcăm, în descoperirile izolate
11
bucureştene n1oneda poloneză este surprinzător de tnodcst reprezentată. Chiar
şi din epoca de n1axitnă pătrundere şi circulaţie a acesteia- anii 1589-1620sau din perioada kipper-u·ipper, de tnaxitnă depreciere a monedei tnăruntc
poloneze - 1614-1632 - astfel de emisiuni sunt substanţial mai puţine în Ţara
Românească decât pc piaţa Transilvaniei sau a Moldovei. Nici descoperirile
din cimitirul de la "Sfântul Savd' nu fac excepţie, moneda poloneză fiind
reprezentată doar de trei cxctnplarc: unul bătut în vremea domniei lui
Sigistnund I ( 1506-1548), Y2 Gros 1509-1518 Lituania şi două exemplare din
tin1pul lui Sigismund al III -lea ( 1587-1632 ), unul de 1 Y2 Gros, 1616-162 7
Polon~a/Coroana şi, unul de un Gros, 1626 Lituania.
In ceea ce priveşte n1oncdelc ragusanc, prezenţa lor este o unnarc
firească a strânsclor relaţii con1crcialc avute cu Republica Ragusa în veacurile
XV-XVI II, profitabile pentru atnbclc părţi 12 . Negustorii ragusani asigurau
legătura dintre spaţiul vest-european şi Peninsula Balcanică, vchicul<:înd
n1ărfurile pc drmnurilc de uscat sau tnaritimc. Moncdclc ragusanc- grosso,
grossctto, tripli groşi, talcri - sunt frecvente în descoperirile izolate şi în
tczaurclc de secol XVII-XVIII din Ţara R01nâncască.
Etnisiunile statelor ln1pcriului Ron1ano-Gcnnan, în cazul nostru
tnoncdcle cn1isc de Austria, Arhicpiscopatul de Salzburg ( 1668-1687) şi
Principatul de Bayrcuth ( 1735-1763 ), prcsupuncn1 că au pătruns în Ţara
R01nâncască în perioada războaielor austro-oton1anc ( 1716-1718, 173 71739, 1768-1774 şi 1788-1792), sau în epoca ancxării Olteniei de către
imperiali ( 1718-1739). Sunt tnoncde divizionarc, datând din perioada de
haos n1onctar tnaxitn, când piaţa bănească a ţărilor române a fost inundată de
cele n1ai eterogene tipuri tnonctarc.
Mai "cxotică" este unica monedă provenită din Europa de Sud, după
cunoştinţa noastră o premieră pentru descoperirile din Muntenia, dacă nu
10

Vcltn 2005, p. 53-XX; Vcltcr 200X. p. 124-127: Vclter 2009. cap. 3. pp. 199-24X. 41441X; Velter ~i Pftrvan 2009, pp. 32-195; Vclter 2011. pp. IX()-223.
11
Aici intrând monedcle Polonici. ale posesiunilor ~i teritoriilor vasalc: Polonia 1( 'oroana.
Lituania. Riga. Danzig, Elhing, Ducatul de Curlanda ~i Semigalia. Ducatul Prusiei
Orientale. ca fier polonez.
1
~ Cirecu (Panaitescu) 1949, pp. 105-112.
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chiar din Rom~înia. Este vorba de o emisiune vcncţiană anonimă, un
exemplar de Ga::::etta de 2 soldi datând din 1565, din titnpul doganatului lui
Girolamo Priuli ( 1559-1567). A fost scoasă la lmnină din M575. Din anul
1539, la Vcncţia a început baterea unor moncdc mărunte, din argint de
calitate inferioară, anonime - fără numele dogclui inscripţionat pc clc 1).
Noua monedă - denumită Ga::ella - valora 2 Soldi şi arc pc avcrs imaginea
Leului Sf. Marcu, înaripat şi nimbat, în picioare spre stânga, cu laba stângă
ţimînd Evanghelia, cu legenda + SANCTVS MARCVS VENETVS~ iar pc
revers imaginea Justiţiei încoronată, aşezată între doi Ici, ţinând sabie în
mâna dreaptă şi balanţă în stânga, cu legenda IVSTITIAM DILIGITE. A
avut în timp mai mulţi multipli: din 1570- II, III şi IIII Ga::elle, iar din 1571
- X Ga::::elle. Lansarea în circulaţie a acestor emisiuni a fost făcută cu
acordul Consiliului celor Zece, în scopul scoaterii de pc piaţa vcnctă şi a
teritoriilor dependente a monedei străine de proastă calitate. Exctnplarul
descoperit în cimitirul "Sfântul Sava" a fost bătut în unna Decretului din 12
septembrie 1565. Conform acestuia, n1oncda ,,trehuia sâ aihâ o .fineţe de
pânâ la 550 %o de marca de argint şi, 1111 putea .fi hâtutâ În contul
persoanelor pri1·ate, ci numai !Îl numele Signoriei" l..t.
Rcpartiţia

pc secole a moncdclor europene descoperite în cirnitirul
"S.ft.Întul Sa1•a" este dczcchilibrată, dar reflectă frecvenţa înmormântărilor
de-a lungul secolelor:
'-

Tah('/u/1
Rcpartiţia

pc secole a moncdclor europene
din cimitirul ,,Sfântul Sa••a"' din Piaţa Universităţii
Perioada

Nr. exemplare

Secolul al XV -lea

10

Secolele XV-XVI

1

Secolul al XVI-lea

46

Secolele XVI-XVII

-

Secolul al XVII-lea

17

')

Secolul al XVIII-lea

1

Secolele XVI-XIX

6

Obscrvăn1 că

numf1rul cel tnai mare de moncdc europene se aglmncrcază
în secolul al XVI-lea- 46 tnoncdc -, din veacul al XVII-lea fiind prezente doar
17 exemplare, iar din veacul al XVIII-lea există o singură piesă.
1

;
11

Papadopoli 1907. p. 273-274: \"ezi ~i ( 'arrara 20 Il.
Papadopoli 1907, p. 27-l.
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o sec.XV=1 O
Efi sec.XV-XVI=1

o sec.XVI=46
m sec.XVI-XVII=2
2

o sec.XVII=17
rn sec.XVIII=1
rJ sec.XVI-XIX=6

Graficul nr. 3. Rcpartiţia pc secole a moncdclor europene
din cimitirul "5/Cîntu/ Sm·a".
Dacă

von1 considera însă şi cele 1 1 tnonede din veacul al XV -lea
provenite din necropolă ca fiind depuse în n1onnânt tot în secolul al XVI-lea,
atunci din acest din unnă secol datează cele mai n1ulte înhumări cu depunere
de tnonedă europeană. Atn arătat deja tnai sus cazul n1onedelor din M41 şi
M660. Dar, la fel de bine, o parte din nwnerarul bătut în secolul al XVI-lea
s-ar putea să fi fost depus ca "obol al lui Charon" în secolul unnător, sau
chiar n1ai târziu. O astfel de situaţie o întâlnin1 în M67. In acest caz, ca
ofrandă funerară a fost depus un grosso raguzan din perioada 1514-1533,
alături de o para ot01nană din vretn~a lui Ahn1ed III ( 1703-1730) şi una din
timpul lui Mahtnud I ( 1730-1754 ). In aceeaşi situaţie se află şi n1onnintele
M51 şi M333, în care au fost depuse câte două n1onede-obol: una europeană
de secol XVI, alături de un exctnplar de monedă otomană de secol XVII
(vezi Tabelul III).
Aşadar,

o in1agine mai clară a situaţiei perioadei de existenţă atât a
necropolei cât şi a înhumărilor din cimitir poate fi realizată doar cu ajutorul
15
moncdelor otomane •
Am arătat n1ai sus că din totalul de 142 de n1onede scoase la lumină
din mormintele citnitirului "Sfântul Savd', 59 de exemplare aparţin ln1periului
Otoman. Ca şi tnonedele europene, şi cele otomane reprezintă emisiuni
'
Mulţumim ~i pc această calc pentru efortul depus în determinarea at<.ît de dctcrioratclor
moncdc otomane, colegilor Aurel Vâlcu. cercetător la Institutul de Arheologic "Vasile
Pârvan", Bucurc~ti. Dan Pîrvulcscu. muzcograf la Muzeul Municipiului Bucurc~ti ~i (icorgc
Trohani, cercetător la Muzeul Naţional de Istoric a Rom<.înici, Bucurc~ti. La mare parte din
moncdcle prelucrate ~i de eL Ci. Trohani a făcut ~i o analizft a compoziţiei mctalului.
1
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obi nuite, e 1 tente în
X IX.

c ircul aţ i e

pe

hcorghc M Ă

piaţa Ţării

Român

-A AM
şt i

T A

din veacuril e XVI-

Odenar=64
8l k reuzer=1

o grosso=3
•

59

.

o

.

.

•••••••

e grossetto=2
o

. .. . . ... . . .

o1/2 gros=1

64

rngros=1
'.

o 1 1/2 gros=1
onomnec=7

o groschel =1
Opfennig=1
ogazetta=1

o otom ane=59
G ra fi cul nr. 4. R c p a rti ţ i a pc nominaluri a moncdelor
din ci mitirul " .'fântul Sava" din Pi aţa Uni c rs ităţ ii .

Din p ăca te , starea precară d con ervare a pie elor otornan
monedcle fiind foart uzate, prezentând una sau două p erforaţii , un le fiind
i dublu frapat - nu a permi identificarea multora din 1 , citirea nwne lui
ultanului , a anului H egirei , au nume le atelierului mon tar fiind impo ibil ă.
ea mai ti1npurie n1on e dă otoman ă
te un a pru bătut în numel e
16
ultanului ul eij1nan I (15 20- 1566) . Din pă at n1oneda e te tear ă i
dublu perforată , a tfel încât citirea loc ului de bat re e t i1npo s ibilă. Mon eda
prov ine din M429. Cea Jnai rece ntă e mi iune oto1nană ce a putut fi
dcte rn1inată este o para din vremea domni i ultanului Abdtilmecid I (1 839186 1) i provine din M371.
În o rdin e cronolo g ică , după cn1i iunea lui Sti leijman I, urm ază un mic
lot de monede din seco lul al XVI-lea. Astfel , un aspru din tin1pu l lui Murad III
( 1574- 15 95), e mi s la Islâ mbo J, de coperit în M 266, precu1n ş i încă patru
cxcn1plare de monede otomane din veacul al XVI-I a, din p ăcat foarte
detc riorate, din Ml 89, Ml71 , M 20 ş i M297. În continuare e rem arcă un
pachet de tul de bine conturat de 1non dă de ecol XVII - 20 xcmplare.
Acea ta în conditiile
în care în eco lul al XVII-lea declinul mon etă ri e i
'
Din Bucure~ ti mai sunt cuno cu te două exemplare de a pri de la uleyman l ( 1520-1566),
din nccropola din zo na Parcu lui Tineretului, cf. Vîlcu 2005, p. 90.
16
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otomane a avut un puternic impact asupra pieţei monctarc , ţările române
fiind inundate de moneda europeană. Aşadar, nu este de loc paradoxal faptul
că din citnitirul "Sfântul Sa\•a", ca tnoncdă europeană de secol XVII avem
doar 16 exemplare. Fcnotncnul arată clar că populaţia păstra n1oncdcle aflate
în circulaţie, debarasându-se de cele tnai puţin prezente pc piaţă. Astfel, din
această epocă au fost scoase la lun1ină patru exemplare ilizibile, incerte, de
n1oncdc ot01nane, datând din secolele XVI-XVII, cinci bucăţi de aspri de la
Ahmed 1 ( 1603-1617}, doi aspri de la Osn1an II ( 1618-1622 }, două exctnp1arc
de para de la Mchtned IV ( 1648-1687}, două n1oncdc din vrctnca lui Ahmcd II
( 1691-1695) - o akc;e şi o para, precwn şi cinci exemplare detcrioratc,
ilizibile, din secolul al XVII-lea. hnposibilitatea citirii legendelor de pc moncdc
şi, de aici, a atribuirii tnoncdclor, nu se datorează numai stării nesatisfăcătoare
de conservare. În bună parte este şi o carenţă a ctnisiunilor otomane din secolul
1
al XVII-lea, care suferă toctnai de o in1primare defectuoasă a tlanului x.
Din veacul al XVI II -lea producţia monetară a Imperiului otoman a
înregistrat o considerabilă creştere. Fenomenul a percutat putcn1ic şi asupra
pieţei tnonctare a Principatelor R01nânc. Moneda otomană a devenit dominantă
în Ţara Românească şi Moldova pc tot parcurs~! secolului al XVIII-lea şi în
pritnele două decenii din veacul următor. In Bucureşti, de asctncnca,
19
cantitatea de monedă otomană descoperită este spectaculoasă •
Din citnitirul "Sfântu Sal'a" din acest răstitnp provin 24 de exemplare.
Acestea sunt reprezentate de o scatnă de parale en1isc la Kostantiniyc şi
Mtstr în tin1pul sultanilor Ahtncd III ( 1703-1730)- 5 cx., Mahmud I ( 17301754)- 2 cx., Ostnan III (1754-1757)- 3 cx., Mustata III (1754-1774)5 cx., Abdi.ilhan1id 1 ( 1774-1789) - 1 cx. La acestea mai putcn1 adăuga
8 cxcn1plarc cu etnitent neprecizat.
Monedelc ot01nane, care au circulat în Ţările Române în prima jumătate a
veacului al XIX-lea, se înscriu în multitudinea de tipuri tnonctare care au
generat un adevărat haos pe piaţa bănească a acestora. Din accastf1 epocă, din
n1onnintcle cin1itirului ,~fantu Sal'a", ca cxctnplare clar dctcn11inabilc, deţinem
doar două monedc: una din vrcn1ca lui Se Iim III ( 1789-1807), emisă la
Kostantiniyc, provenită din M236 şi cea de a doua din titnpul lui Abdlilmccid 1
( 1839-1861 ), cn1isă tot la Kostantiniye, descoperită în M3 71.
Au mai fost scoase la llllnină încă 7 tnoncdc otOinanc, din păcate foarte
dctcriorate . Ele pot fi datate între secolele XVI-XIX. Cu exemplarul de para
din timpul don1nici sultanului Abdi.iln1ccid I se încheie lotul de moncdc
otomane găsite în cin1itirul "Sfântu Sa,·a".
17

1
"

Vîlcu 2005, p. 92.

1

x Vîlcu 2005, p. 92.
11
' Şase tezaure însum{llld
număr

peste 12 000 de piese din diferite categorii, la care se adaugfl un
important de descoperiri izolate (Vîlcu 2005. p. 93 ).
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Tab elul li
Repartiţia

pe ecolc a m o nedelor otoma ne
din cimitir ul ,,Sfântul Sava" din Piaţa Uni ersităţii
Perioada

Nr. exemplare

ccolul al XV I-lea

6

ccolclc XVI-XVII

4

ccolu l al XV IJ-Ica

16

cco lclc XVI-XVIII

4

eco lclc XVll-XVI li

1

eco lul al XVIfl-lca

19

cco lele XVI-XIX

5

ccolclc XVll-XIX

2

cco lclc XVI II-XIX

l

cco lul al XIX-lea

1

A adar, cn1i iunile oton1anc coa la lUinină din 1TIOtn1intele cimitin1lui,
confin11ă i întăre c ipoteza arheologilor. Pr zenţa lor d van ează d butul
primului ci1nitir pre jwnătat a ecolului al XVI-lea. Tot e1ni iunilc otmnan
unt cele care îtnping funcţionarea necropolei din jurul bi ericii "Sfântu
ava" p ână la jun1 ă tatea cacuJui al XIX-lea.
13 sec .XV=1 O

1EJ sec.XV-XVI=1

o sec .XVI=52
msec.XVI-XVII=6
CI sec .XVII=33
1D sec.XVI-XVIII=4

8 sec.XVII-XVIII=1
o sec .XVIII=20
o sec .XVI-XIX=11
o sec .XVII -XIX=2
o sec.XVIII-XIX=1
Osec .XIX=1

Graficul nr. 5. Rcpartiţia pe ccolc a moncdclor din imitirul " .fântul aPa''.

implitatea mat rialului nUJni matic, faptul
moneda măruntă u zua l ă drept obol fun rar, arată
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înhwnaţi

aici au aparţinut unei populaţii modeste, obişnuite, locuitori din
tnahalaua bucureşteană "Sfântul Sava". Dacă iniţial el cuprindea aproape
întreaga curte a Mănăstirii "Sfântul Sava", cu titnpul a fost restrâns în jurul
bisericii, fiind practicate înhwnările pe tnai tnulte nivele.

*
~

In afară de cele 142 de tnonede scoase la lumină din mormintele
cin1itirului "Sfântu Sava", din situl arheologic din Piaţa Universităţii mai
provin încă 19 tnonede, descoperite în nivelurile de locuire. Prezentă1n un
tabel cu repartiţia tnonedelor confonn locului lor de descoperire, citnitir,
respectiv din aşezare.
Tabelul/II
Repartiţia

Locul de
descoperire
M4, de deasupra
MII
Ml4
M20
M21
M22
M25
M26
M28
M37
M41
M51

monedelor conform locului de descoperire
MONEDE

O
O
O
O

monedă

monedă
monedă
monedă

AR Lituania: gros Sigismund 1Il, 1626
otomană AR, para Ahmed III ( 1703- 1730)
AR Bayreuth, pfennig Friedrich, 1750
otomană AR, para, sec. XVI

O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg, denar
1526-1619
O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg, denar
1526-1619
O monedă AR maghiară, denar Rudolf 11, 15X5 sau 1595
O monedă AR maghiară, denar Matei Corvin, 1489-1490
O monedă otomană AR, sec. XVII.
O monedă austriacă AR, groschel Leopold 1, 1669
Două monede AR maghiare, denari- Matei Corvin 1471-14XI ~i
Rudolf Il 1599
Două monede AR, una maghiară, denar Maximilian II 1573 ~i, una
otomană, sec. XVI-XVIrl

MI02

O monedă otomană, sec. XVI-XIX
Trei monede AR: una ragusană grosso/dinar, 1514-1533 ~i douft
otomane, para Ahmed III ( 1703-1730) ~i para Mahmud 1 ( 1730-1754)
O monedă AR maghiară, denar Ferdinand 1 1540-1549
O monedă otomană AR, para 1769-1770, Mustaf~t 111 ( 1757 -1774)

MI05
MI09
Mll9
Ml26

O
O
O
O

M60
M67
MX5

monedă maghiară
monedă
monedă

monedă

AR, denar Matei Corvin 14X2-14X6
otomană AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
maghiară AR, denar Wladislaw Il 1490-1502
maghiară AR, denar Ferdinand III, 1651
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Tahe/ul III (continuare)
Locul de
descoperire
Ml27
MI39
Ml43
Ml50
Ml55

MONEDE

O
O
O
O

monedă otomană

M271
M2X1

AR, para Osman III ( 1754-1757)
monedă otomană AR, ak<;e 1695, Ahmed II ( 1691-1695)
monedă otomană AR, para 1695, Ahmed II ( 1691-1695)
monedă maghiară AR, denar Rudolf Il, 1593
Două monede AR: una maghiară, denar Rudolf II 1604 şi o monedă
otomană, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
O monedă otomană AR, para 171 O, Ahmed III ( 1703-1730)
O monedă otomană AR, ak<;:e, sec. XVI
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1539
O monedă maghiară AR, denar Mathias II 1613
O monedă AR, sec. XVI-XIX
O monedă maghiară AR, denar Rudolf II 1580
O monedă otomană AR, aspru, sec. XVI
O monedă fărâmiţată, sec. XV-XIX
O monedă otomană AR, para Mustata III ( 1757-1774)
O monedă maghiară AR, denar Mathias II (1613-1620)
O monedă otomană AR, ak<;e 1754, Osman III ( 1754-1757)
O monedă otomană AR, para, Mehmed IV ( 1648-1687)
Fragment de monedă otomană('?) AR, sec. XVI-XIX.
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1553
O monedă otomană AR, sec. XVI-XVIII
O monedă otomană AR, para Selim III ( 17X9-1 X07)
O monedă otomană AR, aspru, sec. XVI-XVII
O monedă otomană AR, para Mahmud 1 ( 1730-1754)
O monedă otomană AR, para Osman III ( 1754-1757)
Fals (?) după o monedă maghiară AR, denar 1616, Mathias 11
O monedă otomană AR, para, sec. XVII-XVIII
O monedă otomană AR, aspru Murad III ( 1574-1595)
Două monede AR: denar maghiar Mathias II, 1619 şi o monedă
otomană, para sec. XVIII
O monedă otomană AR, aspru('?), sec. XVI-XVII
O monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1570

M2X2
M2X7
M297
M321
M322
M324
M329

O
O
O
O
O
O
O

monedă maghiară

Ml61
Ml71
MI7X
MI XI
MIX4
MIX5
MIX9
Ml96
M20X
M220
M224
M225
M226
M229
M230
M236
M239
M253
M254
M25X
M265
M266
M270

monedă
monedă
monedă

monedă
monedă
monedă

AR, denar Rudolf II, 1589
otomană AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-161 7)
otomană AR, aspru, sec. XVI
otomană AR, para Ahmed III ( 1703-1730)
otomană AR, ak<;e Mustat~l III (1757-1774)
otomană AR, para Mustafa III (1757-1774)
maghiară AR, denar Leopold 1, 16 73
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Tahe/u/111 (continuare)
Locul de
descoperire
M330
M333

M339
M362
M365
M367
M371
M375
M376
M385
M394
M398
M405
M407
M410
M417
M419
M429
M430
M432
M444
M446
M448
M452
M465
M469
M475
M478
M480
M482
M487
M489
M494
M495
M504

MONEDE

O

monedă otomană

O
O
O

monedă ragusană

AR, para, sec. XVI-XVII
Două monede AR: denar maghiar Rudolf II 1584 şi o monedă
otomană, aspru Osman II ( 16 18-1622)
Două monede AR maghiare: denar Ferdinand 1, 1554 şi denar
Rudolf II, 1593.

AR, grossetto/dinarici, 16?6
monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1578, postum
monedă 1ituaniană AR, Sigismund I, 1/2 gros 1509-1518
Două monede otomane: una de AE, para Ahmed III ( 1703-1730) şi
una de AR, para Abdlilmecid I ( 1839-1861)
O monedă maghiară AR, denar 1560, Ferdinand I
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVII-XIX
O monedă poloneză AR, Sigismund III, 1 Y2 gros 1616-1627
O monedă maghiară AR, denar Maximilian II, 1576
Două monede maghiare AR, Rudolf II: denari 1583 şi 1589
O monedă otomană AR, sec. XVI-XVIII
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1535-1555
O monedă otomană AR, para Abdi.ilhamid 1 ( 1774-1789)
O monedă AR Arhiepiscopatul de Salzburg, Maximilian GandoiL
kreuzer 1668-1687
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVII 1
O monedă otomanf1 AR, aspru Slileijman 1 ( 1520-1566)
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVI-XVII
O monedă otomană AR, sec. XVI-XIX.
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand I 1562
O monedă otomană AR, para 1763, Mus ta fa III ( 1757-1774)
O monedă otomană AR, ak<;e, sec. XVIII
O monedă maghiară AR, denar Mathias Il, 1613-1619
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand L 1543 sau 1545
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand I, 1563
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1557
O monedă maghiară AR,: dcnar Rudolf 11, 1580
O monedă maghiară AR, denar Ferdinand 1, 1549
O moncdf1 AR fragmentară, sec. XVI-XIX
O monedă maghiară AR, denar Matei Corvin, 1482-1490
O monedă otomană AR, Osman 1I ( 1618-1622)
Două monede maghiare AR: denari Ludovic II 1526 şi Rudolf Il
1579-1602
O monedă maghiarf1 AR, dcnar Rudolf II 1606
O monedă ragusană AR, grosso/dinar, 1514-1533
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Tahc/u/111 (continuare)

Locul de
descoperire
M515
M5l(l

I\10NEDE

O

monedă maghiară

AR, denar Mathias Il, 1() 15

O monedf1

maghiară

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

M519

O monedf1

maghiară

AR, dcnar Matei Corvin, 14X2-14X6

M520

O

monedă

M522

O

monedă maghiară

M52X

O monedf1

M535

O

monedă

M541

O

monedă fTir[uniţată,

M543

O mone<.ifl otomanf1 AR, ak<;e, sec. XVI 1-X 1X

M544

Două

monede AR: un denar maghiar Ferdinand 1, 1549
sec. XVI-XIX

M545

O

M54(l

O moncdf1 ragusanf1 AR, grosso/dinar 1514-1533

M549

O

M566

Două

sec. XVI-XIX
maghiară

AR, denar Maximilian Il, 1569

maghiarf1 AR, dcnar Fcrdinand 1, 1553

monedă otomană

monedă

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

sec. XV-XIX

~i

o

monedă

AR, sec. XVII

otoman fi AR, para Mehmed IV ( 164X-16X7)

monede maghiare AR: denari Fcrdinand 1, 1554 ~i Maximilian 11,

1575
M575

O

monedă veneţianf1

AR, Girolamo Priuli, gazzetta sau 2 soldi, 15(l5

M576

O

monedă maghiară

AR, denar Rudolf Il, 1590

M57X

O

monedă maghiară

AR, denar Maximilian IL 15(lX

M5XI

Douf1 monedc maghiare AR: dcnari Rudolf Il, 1579-1599

M5X5

O

M594

O monedf1

otomană

AR, aspru, sec. XVII

M595

O monedft

otomană

AR

M59X

O monedf1

otomană

AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)

M599

O

monedă

M61X

O

monedă ragusană

M620

Două

monedă maghiară

după

~i

15X6

AR, denar Matei Con·in, 14X9-1490
far<îmiţată,

sec. XVI-XIX.

otomanf1 AR, aspru Ahmed 1 ( 1603-1617)
AR, grossetto/dinarici 1645

moncdc AR: una maghiară, dcnar Rudolf Il, 15X2
denar Rudolfll, 1579-1599

~i,

M627

O

monedă maghiară

M639

O

monedă fănîmiţată,

M646

O monedft

maghiară

AR, denar Rudolf Il, 1590

M649

O monedf1

maghiară

AR, denar Matei Corvin, 14X2-14X6

M657
MMl2

O monedf1 otomanf1 AR, para, sec. XVII
O

M(l63

O monedf1 otomanf1 AR, sec. XVI-XIX

monedă otomană

AR, denar Fcrdinand 1, 1552
sec. XV -XIX

AR, sec. XVI-XVIII
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Tahc/u/111 (continuare)
Locul de
descoperire
M662

O

monedă otomană

AR, sec. XVI-XVIII

M663

O

monedă otomană

AR, sec. XVI-XIX

M670

O

monedă maghiară

(casa) c. 7, -2,06 m

O

monedă otomană

c. IA
S. XXVI, c. 2A
S. XXVI, c. 58,
l<îngă ţăruşul 5 8.
c. 68 1, strat, -1 ,20;
(2,90 m faţă de
profilul de Nord)

O

monedă maghiară

AR: dcnar Rudolfll, 1601

O
O

monedă maghiară
monedă maghiară
'-

AR: denar Maximilian Il, 1571
AR, dcnar Wladislaw 1, 1442

O

monedă austriacă

AR: 1 kreuzcr Francisc Il, 1816

c. 98 1, -2JO m,
colţul de SV

O

monedă

AR, Elbing: 1

c. 28 Il, Cpl. 7

O

monedă

AR: fals

S. XXVI, c. 2C

O

monedă maghiară

c. JOC

O monedă maghiară AR a Împăraţilor din Casa de Habsburg:
dcnar 1526-1619
O monedă AR: fals dup{l denar maghiar Fcrdinand 1 1526-15(14
O monedă otoman[! AR, ak~c Mahmud Il ( 1808-1839)

7E
S. IX, pavaj 2,
mortar
S. XXVI, -2,50 m

C.

MONEDE

O

monedă austriacă

AR, dcnar Rudolf II, 1583
AR, akc,:c Mahmud Il ( 1808-1839)

după

/~

1

gros 1658

denar maghiar 1591

AR: dcnar 1590

AR: 1 kreuzer Francisc 1L 1816

S. XXVIII, -2,70 m,
de pc zidul de Est
S. XXVIII, -2,65 m.
Sub pavajul de sub
fundaţia zidului
intem1ediar

O

monedă

O

monedă poloneză

S. XXVIII

O

monedă maghiară

S. XXVIII, -2,70 m

O

monedă otomană

passtm

O monedă maghiară AR, dcnar Ferdinand 1, 1538
O monedă poloneză AR: schilling 1659-1661, 1664-1666, Ioan
Casimir
Fals după o monedă otomană Murad III, dirhem, AE, 1574-1595

c. 1OC 1, passim
jJOSSI/11

austriad AR: 1 kreuzcr Francisc Il, 1816
1

AR, Sigismund III, 1 /~ gros 1624

AR, denar Maximilian Il, 1577, postum.
AR, para, sec. XVIII

Aşadar,

din straturile de locuire au fost descoperite 15 n1onede
europene şi patru oton1ane. Cea mai timpurie emisiune este dată de o
monedă europeană- un denar n1aghiar bătut în 1442, în vremea domniei lui
Wladislaw 1 ( 1440-1444 ). Din păcate nu ştim din ce atelier monetar a
emanat, exen1plarul fiind n1ult uzat în circulaţie şi cu porţiuni rupte din
margine. A fost găsit în S. XXVI, caroul 58, la o ad~încime de -3,04 m, hîngă
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ţăru~ul

5 B. De remarcat este f~1ptul că denarul de la Wladislaw 1 reprezintf1 cea
mai ti1~1purie monedf1 din întregul sit arheologic din Piaţa Universităţii.
In ordine cronologică urmează R exemplare de dcnari maghiari din
perioada împftraţilor din Casa de Habsburg: Ferdinand 1 (2 ex.), Maximilian II
(2 ex.), Rudolf Il (3 cx.) ~i, un dcnar nedetcnninabil, din intervalul 15261619.
Urmează

un mic grup de trei moncde poloneze: Coroana, un exemplar
de 1 1/2 Gros, 1624, din vremea lui Sigismund Il L Elbing, din timpul ocupaţiei
suedeze, o piesă de 1 lf2 Gros, 165R, bătut în numele lui Carol X Gustav
( 1654-1660)~ ~i Coroana, un schi ling, 1659-1661, 1664-1666, din vremea lui
Ioan Casimir ( 164R-166R). Acestea reprezintă moncde mărunte, divizionarc,
dar exemplarul de 1 1/2 Gros 165R bătut la Elbing se dovcdc~te a ti o emisiune
extrem de rarfL Moneda a fost bătută în scur1a perioada în care Elbingul a fo. st
.
ocupat de Suedia, în timpul celui de-al Doilea Rftzboi Nordic ( 1655-1660). In
anul 1655, Carol X Gustav a invadat ~i ocupat vestul Uniunii PolonoLituaniene. În acest efort a fost ajutat ~i de principele Transilvaniei George Il
R{tk6czi care, în ianuarie 1657, potrivit Tratatului de la Icrnut (Radnot) din
20
6 Decembrie 1656, a invadat Uniunea Polono-Lituaniană pc la Sud-Est .
Ultimele moncdc europene sunt reprezentate de trei exemplare din
bronz, de 1 kreuzer austriac 1X16. bătute în monctăria din Viena, în vremea
domniei lui Francisc al II-lea ( 1) ( 1792-1 X35 ). Acestea reprezintă cele rnai
t:.îrzii ctnisiuni europene din întregul sit arheologic din Piaţa Universităţii.
Cele patru rnonedc otomane găsite în nivelurile de locuirc sunt emisiuni
din vremea lui Murad III ( 1574-1595)- 1 cx., o para din secolul al XVIII-lea
~i, două exemplare de ak<;e din timpul lui Mahmud Il ( 1ROX-1 X39), una bătută
în atelierul din Kostantiniye, cealaltă într-o monctărie neidentificată.
Printre aceste 19 monede vehiculate de către locuitorii acestei tnahalale
bucureştene, se numără şi trei exemplare false: două după dcnari n1aghiari,
emisiuni de la Ferdinand 1 ( 1526-1564) ~i Rudolf II ( 1576-160R), precun1 ~i
după un dirhem otoman de la Murad III ( 1574-1595). După cum observăn1,
toate cele trei f~tlsuri sunt efectuate după monede puse în circulaţie în cursul
secolului al XVI-lea, perioadă în care piaţa Ţării Româneşti a fost asaltată de
asemenea f~tlsuri. În descoperirile izolate, sau în tczaurelc dat:.înd din veacurile
XVI-XVIII foarte frecvente sunt contrafacerile după dcnarii maghiari, rnai
ales ai acelora cmişi în tirnpul dornnici lui Ferdinand I ( 1526-1564 ), după
gro~ii polonezi (groşi, 1 lf2 groşi, tripli groşi), precum ~i după monedele
otoma!1e, mai ales după parale.
In at~u·a hdsurilor după denarii lui Ferdinand 1 ~i Rudolf Il gftsite în
situ! arheologic din Piaţa Universităţii. rnai cunoa~tem astfel de exemplare în
descoperirile din Bucure~ti de la COinplexul Medieval ,,Ansamhlul Casele
_'li

Istoria Rom~înilor V. p. 197.
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Vâcâre~\cu" , de la biserica ..~j.' Gheorghe Nou" 22 , de la biserica ..~/.' Ghem:_rshe
Vechi"-·', precum şi din Îinprcjuriinilc Bucureştiului, de la mănăstirea
24
.Je::.âruf' . În ceea ce priveşte falsurile după moncdelc otmnane, astfel de
exen1plare după dirhcn1ii din vremea lui Murad III n1ai sunt cunoscute ca
provenind din Bucureşti - patru găsite în condiţii necunoscute şi, unul de la
25
mănăstirea ,.Radu Vodă" .
In secolul al XVI-lea, în Ţara Românească lipsa nwncrarului autohton a
fost suplinită de o Inarc varietate de tipuri monetare străine. Această situaţie a
favorizat creşterea nun1ărului falsurilor. Din totdeauna, contrafaccrca
n1onedelor a înflorit cu atât tnai tnult în spaţiile în care nu a existat o cn1isiunc
oficială. Or, Ţara Rmnâncască în veacurile XVI-XVIII a fost tocn1ai un astfel
de teren. Proporţiile luate de acest fenomen au alannat până şi Poarta care, în
1564, s-a văzut nevoită să ia o scrie de tnăsuri împotriva falsificării 1noncdclor
şi a punerii acestora în circulaţic 2 (). Pc plan local, Pra,·i/a lui Matei Basarah,
datând din 1652, a încercat să stopeze acest proces. Ea prevedea Inăsuri severe
27
împotriva acelora care se dedau la astfel de practici .
Concluzii

Prima menţiune a unui edificiu de cult - mănăstirea de la Sf. Sava 2
datează din anul 1619, aprilie 23 x, dar, materialul nun1is1natic descoperit ne
pcnnite să prcsupunen1 că prin1clc înn1ormântări se practicau aici de pc la
jun1ătatca secolului al XVI-lea (M429-dcpus un aspru de la SUlcijman 1
( 1520-1566).
Cu exen1plarul de para din timpul don1nici sultanului AbdUIInccid
( 1839-1861 ), se încheie lotul de moncdc oton1anc găsite în citnitirul ..~fân tu
S(l\'a"., aceasta fiind şi cea n1ai târzic emisiune depusă în cimitir.
Prin unnarc putcn1 considera că prin1a biserică a fost construită de
Andronachc pârcălabul în prima jwnătatc a secolului al XVI-lea.
Desigur, cea n1ai veche monedă datează din anul 1442, un denar de la
Wladislav I ( 1440-1444 ). Moneda poate constitui încă un indiciu al
dezvoltării cunoscute de această zonă, locuită de Incştcşugari, conform
29
infonnaţiilor arheologice, încă din a doua jumătate a secolului al XV -lca .
~ 1 Calca Victoriei, nr. 9, (V clter 2005. p. 2X5 ).
~~Bulevardul 1. C. Brătianu, nr. 27, (Vclter 2005, p. 397).
~ 3 Calca Mo~ilor, nr. 34-40. (Vcltcr 2005, p. 394).
~~Sat Căldf1raru. com. Cernica. jud. Ilfov, (Velter 2005, p. 474. 476).
~' Blasko ~i Nicolae 1993, pp. 207-213, apud Vîlcu 2005, p. 91.
~" Beldiceanu 1957, pp. 74-75.
7
~ Prm·ila lui A1otei Basarah, pp. 16X-169.
~x DIR, XVII/3, documentul 314, pp. 352-353.
29
Mănucu-Adamc~tcanu 2005, pJ1. 30-31.
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Monnaies decouvertes dans le site archeologique
de la Place de I'Universitc a Bucarest

Resume
En Octobre 201 O, imposce par le projet d'investissement "Parking
souterrain" situc sur la Place de I'Universitc el Bucarest, une j(Juille de
sauvetage ctait commencce. L'action a etc achevce en Mai 201 1.
Au cours de fouilles ont etc ramencs a la surface quelques-uns des
bâtiments appartenant ,} l'Acadcmie Princiere "Sainl Sa\·a", fondce au debut
du XVII le siecle par le prince Constantin Brancovan ( 1688-1718). Ce! le-ci
fut la premiere institution de l'enseignement supcrieur, et la premiere Ecole
Princiere otl il a enseignc en langue roumaine. A cette occasion ont etc
dccouverts cgalement les murs des chainbres de la typographie et du preinier
musce de la Valachie qui y ont travai llc. La prcsence des fondations de deux
L;glises a etc aussi detectce dans la zone touchce par le projet. La plus
ancienne, mentionnce au debut du XVIIc siecle, a etc fondce par le bo"iar
Andronache. Sur sa place, entre 1707-1709, le prince Constantin Brancovan
a eleve une nouvclle cglise.
Autour de ces cglises a etc crL;c un cimetiere. Les pre1nieres inhumations
ont etc mises en cvidence par l'archcologue Panait 1. Panait en 1972.
Examinc au cours des annces 201 1-2012, autre 6 76 tombeaux ont etc
ajoutcs aux 12 tombeaux dccouverts alors. Les scpultures, avec les morts
dcposcs dans des cercueils, orientcs vers l'est, appartiennent aux habitants de
«taudis» "Saint Sa\'(!'' de Bucarest. L'existence de briques somnis rituellement,
dont certaines avec des inscriptions, indique aussi la prcsence de 1noines. Un
uni forme mi 1itai re, tres bien conserve, comme aussi l' une des pierres
tom ba les nous certitie qu' ici, au cours du X 1Xc siecle, ont etc dcposcs
c~alement des of1iciers de l'armce russe.
Suite ,1 la dccision d'Alexandre Ioan Cuza de dc1ncnagement des
cimetieres en dehors de la viile, le cimetiere de l'cglise "Sainl Scn·a'' a cessc
ses activitcs, a un 11101l1ent donnc dans le XIXC siecle.
Les fouilles de la Place de l'Universitc ont fourni un riche 1natcriel
archcologique. De notre point de vue, nous analysons uniquement les
documents numismatiques. Ils sont composcs d'un petit trcsor de 28 picces
de monnaie et des 161 monnaies, 1nis au jour tant du cin1eticre ( 142 ex. ),
aussi qu',\l'extcricur ( 19 cx.).
Le petit dcp{)t est unc accumulation homogene de la n1enue 1nonnaie
d'argent ottomane, Ctant constituc de 24 spccimens emis au nom du Sultan
Mahmoud 11 ( 1XOX-1 839) et quatn: pieces insatis1~tisante conscrvces, tres
'-
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usce, illisibles, monnaies OttOinancs du xvur: siecle 1 COI11111encetnent du
XIXL'.
Le tnobilier funeraire, provenant du cimetieres, se compose d'objets
religieux (des croix), de bijoux (des bagues, des boucles d'orcilles, des
pendentifs), d'accessoires vestimentaires (des boutons, des points). En plus,
de ceux-ci il y a un precieux n1ateriel numismatique - 142 tnonnaies, dont
R3 occidentales et 59 cxen1plaires ottomanes. Ce type d'inventaire est d'une
grande itnportance. Grace a lui, les archeologues ont pu apprccier que la
pretniere eglise a etc construite dans la pretniere tnoitie du xvr: siecle.
Les n1onnaies europeennes sont represcntees par des cn1issions
habituelles au tnarche monetaire de la Valachie dans les xvr:-XIX~: siecles.
Elles se trouvent tant dans les tresors, ou isolcs dans divers etablissements
ou citnetieres de la celle periode. Ainsi, les n1onnaics europeennes sont
en1ises par 15 Etats (8 stire et 7 inconnues): la Hongrie- 63 ex.~ la Hongrie,
la Transylvanie ou la Valachie - fausses pieces d'apres une tnonnaie
hongroise- 1 ex.~ la Raguse- 5 ex.~ la Venise- 1 ex.~ la Lituanie- 2 ex.~ la
Pologne - 1 ex.~ 1' Autriche - 1 ex.~ 1' Archevcche de Salzbourg - 1 ex.~ le
Principaute de Bayreuth (ou de Brandebourg-Bayreuth)- 1 ex.
La plus ancienne monnaie europeenne trouve dans le cimetiere "Saint
Sal'a" est un denicr hongrois, etnis sous le regne de Mathias Corvin ( 14581490), entre 14 71-1481. La plus recente est un Kreuzer d' Autriche, battu
sous le regne de Fran<;ois Il ( 1792-1835 ), en 1816.
La structure des monnaies europcennes est homogene du point de vuc
de valeurs nominales - 12 den01ninations qui representaient que la menuc
n1onnaie, divisionnaire: Deniers (64 ex.), Grosso/Dinar (3 cx.),
Grossctto/Dinarici (2 cx.) Y2 Gross ( 1 ex. ), Gross ( 1 ex. ), 1 1/2 Gross ( 1 ex. ),
Groschel ( 1 ex, Gazzetta de 2 Soldi ( 1 ex. ), Kreuzer ( 1 ex. ), pfennig ( 1 ex. ),
valeur n01ninale inconnu (7 ex.). La monnaie vcnitienne anonyme de
Gazzetta de 2 Soldi, datant de 1565, emis pendant le rcgne du doge
Girolamo Priuli ( 1559-1567), represente une pretniere pour les dccouvertes
monetaires de la Roumanie.
Les 59 pieces otton1anes sont aussi des emissions habituelles au
marche monetaire de la Valachie dans les xvr:-XIX~: siecles. En ce qui
concerne les valeurs nominales, la structure du lot ottomane est aussi
h01nogene - trois denominations de pieces representant la petitc monnaic:
des aspre.\·, ak~·e et para. La plus ancienne monnaie ottomane est une aspre
battue au nom du sultan Si.ileijtnan 1 ( 1520-1566 ), et la plus recente est un
para datant du tcmps du sultan Abdi.ilmecid 1 ( 1839-1861 ).
Les monnaies ont Cte cmises au non1 des sultans: Si.ilcijman rr 15201566 (1 cx.), Mourad III 1574-1595 (1 ex.), Ahmet rr 1603-1617 (5 cx.),
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Osman Il 161 X-1622 (2 ex. ), Mehmet IV 164X-16X7 (2 ex. ), Ahmet Il 16911()<)5 (2 ex.), Ahmet III 1703-1730 (5 ex.), Mahmoud r:' 1730-1754 (2 ex.),
Osman III 1754-1757 (3 ex.), Moustapha III 1754-1774 (5 ex.), Abdtilhamid
r" 1774-17X9 ( 1 ex.), SClim III 17X9-I X07 ( 1 ex.) et Abdtilmecid IL'I 1X39l X61 ( 1 ex.). Ils sont rejoints par 2X exemplaires illisibles, dont l'emetteur
n'a pas pu ctre lu.
Les monnaies ottomanes confirme et renforce 1'hypothese des
archeologues. Leur presence date la naissance du premier cimetiere au debut
du xvr: siecle et poussent aussi le fonctionnement de la necropole jusqu'a la
moitie du XIXc siecle.
Out re les 142 de n1onnaies de la necropole "Saint Sa va", du site
archeologique de la Place de l'Universite proviennent encore 19 pieces
trouvees dans les niveaux d'habitation ~ 15 europcen et quatre ott01nans.
A insi: 9 pieces de la Hongrie ~ Wladislaw I 1440-1444 ( 1 ex. ), picce qui
represente aussi la plus ancienne monnaie de l'ensemble du site archeologiquc
de la Place de I'Universite, Ferdinand r:' (2 ex.), Maximilien II (2 ex.),
Rodolphe II (3 ex.) et un denier indeterminable, date dans l'intervalle 15261619~ la Pologne ~ Sigistnond III ( 1 ex.) et Jean-Casimir 164X-166X ( 1 ex. )~
Elbing -- Charles X Gustav 1654-1660 ( 1 ex.)~ l' Autriche ~ Fran<;ois Il 17921X35 (3 ex.)~ l'Empire Ott01nan - Mourad III ( 1 ex.), une tnonnaie du XVIIr
siecle et Mahmoud Il (2 ex.).
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Papadopol i/11 1907
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part 2: Da N icolo Tron A Marin o Grimani, 14 72-1605, Venice, 1907.
P~1rvan 2005 = Katiu~a Pârvan, Circulatia mon<!larâ in Bucureşti şi
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