Monede descoperite la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava

Monica DEJAN*
Beneficiara unei moøteniri medievale, Suceava nu înceteazæ sæ ofere cercetætorilor noi descoperiri
care reuøesc sæ schimbe câte puﬂin din istoria locurilor, adâncindu°le mai mult în timp. Sæpæturile arheologice
de salvare din imediata apropiere a Bisericii Sfântul Nicolae din Suceava, din anul 2010, au surprins
morminte din cimitirul format în jurul læcaøului construit de marele vistiernic Nicoaræ Præjescu, pe ruinele
bisericii lui Iliaø Rareø. Anterior, în anul 1959, în zona învecinatæ au fost realizate lucræri edilitare pentru
lærgirea stræzii Simion Florea Marian, realizându°se o sæpæturæ arheologicæ din care au rezultat materiale
arheologice øi numismatice1.
Din cimitirul bisericii Sf. Nicolae din Suceava avem un numær de 12 monede. Cele mai timpurii
monede sunt cele moldoveneøti (o jumætate de groø emis în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, un
groø de la Iliaø); urmeazæ cel mai numeros lot de monede, cele ungureøti, cu emisiuni de la Matia Corvin
øi Vladislav II, emisiuni ulterior continuate de Ferdinand de Habsburg, Rudolf II øi Mathias II, împæraﬂi
ai Imperiului Romano°German. Cronologic, descoperirile noastre sunt încheiate de una din cele douæ monede
poloneze apærute aici, øi anume un øiling emis în anul 1623.
Descoperirile numismatice de pe strada Simion Florea Marian sunt în legæturæ cu un grup de locuinﬂe
aflate în zonæ la sfârøitul secolului al XIV°lea øi începutul secolului al XV°lea. Toate cele patru monede
apærute în zonæ sunt moldoveneøti, iar trei dintre ele prezintæ puternice urme de arsuræ, fiind gæsite în
umplutura unui cuptor.
Pisania bisericii Sfântul Nicolae din Suceava spune cæ aceasta a fost ridicatæ, mai precis „reconstruitæ”
la 16112, iar planimetria monumentului îl încadreazæ de asemenea în secolul al XVII°lea3. Totuøi, la Suceava
este atestatæ o bisericæ având hramul Sfântului Nicolae datoritæ unui Evangheliar dæruit læcaøului în anul
1519 øi pæstrat la Biblioteca Sinodului din Sofia4.
Læcaøul este binecunoscut în literatura care analizeazæ evoluﬂia arhitecturii în Moldova øi nu numai;
chiar dacæ importanﬂa sa este destul de bine cunoscutæ, totuøi acesta nu a avut parte de sæpæturi arheologice
sistematice, nici în interior, nici în exterior. Deøi a beneficiat de ample lucræri de restaurare în anii 80 ai
secolului trecut, cercetæri arheologice nu au fost efectuate5. Ulterior, sæparea unei conducte pentru gaz
în zona de sud a bisericii a deranjat câteva morminte, dintre care unul a avut ca inventar un øiling polonez
din anul 16216.
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Cele mai timpurii monede descoperite sunt cele moldoveneøti øi aparﬂin domniilor lui Alexandru
cel Bun (1400°1432) øi Iliaø (1432°1442, cu întreruperi). Moneda de la Alexandru cel Bun este o piesæ
de jumætate de groø, comunæ în descoperirile din Suceava7, dar deosebit de importantæ pentru coborârea
datei când încep sæ se facæ înmormântæri în jurul unei biserici existente în zonæ, care deja se poate situa
spre începutul secolului al XV°lea. Moneda de la Iliaø, un dublu groø având pe revers capul de bour suprapus
peste scut, aparﬂine perioadei când emitentul domneøte singur, fiind probabil una din urmætoarele emisiuni
dupæ cea în care coroana timbreazæ scutul de pe revers, prezentæ în tezaurul cu dubli groøi de la Alexandru
cel Bun øi Iliaø descoperit la Suceava în anul 19608. În mod cert, aceste douæ monede marcheazæ primul
orizont de înmormântæri în zonæ, fiind în legæturæ cu descoperirile de locuinﬂe fæcute în zona parcului øi
stræzii Simion Florea Marian, situate la sud°sud°vest de bisericæ. De aici, muzeul nostru deﬂine patru monede
moldoveneøti, trei dintre ele puternic afectate de arsuræ, datoritæ faptului cæ au fost descoperite în umplutura
unui cuptor. Dacæ pentru dubli groøi nu existæ probleme în privinﬂa determinærii, celelalte douæ piese
descoperite, foarte slab conservate, realizate ambele din bronz (sau billon9), ar putea reprezenta falsuri
dupæ monedele lui Petru I, fenomen întâlnit øi în alte descoperiri10. Putem observa cæ øi greutatea monedelor
este sub etalonul unor piese de un groø (respectiv 0,44 g øi 0,62 g), datorându°se tocmai stærii lor de
conservare11.
Deøi primele ctitorii ale lui Petru I din oraø, curtea domneascæ øi Biserica Sf. Gheorghe°Miræuﬂi,
sunt situate în apropiere una de cealaltæ, prin faptul cæ monede de la acest domnitor se gæsesc øi în zone
mai depærtate de acest prim nucleu al oraøului, chiar în zone locuite, se lærgeøte suprafaﬂa consideratæ a
fi nucleul urban iniﬂial din timpul acestui voievod.
Dupæ cum s°a remarcat, færæ excepﬂie la monumentele din oraø unde au fost dezvelite cimitire, cele
mai numeroase exemplare aparﬂin regatului ungar, apoi, ulterior, Imperiului Romano°German care bate
emisiuni în numele coroanei ungare12. Din numeroasele descoperiri de dinari ungureøti în general lipsesc
monedele de la Ludovic II13, situaﬂie întâlnitæ øi la Biserica Sf. Nicolae, fenomenul având însæ legæturæ
în principal cu politica monetaræ a statului ungar14. Dominaﬂia dinarului unguresc scade la începutul secolului
al XVII°lea, monedele polonezele înlocuind dinarii în rolul lor de numerar mærunt15. Cele douæ monede
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poloneze încheie descoperirile monetare fæcute în cimitirul Bisericii Sfântul Nicolae. Subliniem faptul
cæ descoperirea celor peste treizeci de morminte s°a fæcut pe traseul unei conducte care a traversat de la
vest la est fostul cimitir, deci densitatea înmormântærilor este foarte mare, læsând loc unor viitoare descoperiri.
Descoperirile de la Biserica Sf. Nicolae confirmæ existenﬂa certæ a unei biserici anterioare celei refæcute
de marele vistiernic Nicoaræ Præjescu, deøi aceastæ bisericæ nu a fost încæ descoperitæ arheologic. Fenomenul
este întâlnit la aproape toate bisericile medievale existente astæzi în Suceava, ele ridicându°se pe un
monument existent anterior care a fost înglobat în noua ctitorie: Biserica Sf. Gheorghe°Miræuﬂi16, Biserica
Sf. Ioan Botezætorul17 øi Biserica Sf. Dumitru18.
Faptul cæ în imediata apropiere a monumentului, în parcul de pe strada Simion Florea Marian, s°a
gæsit o locuire databilæ exclusiv pe baza monedelor emise în timpul domniilor lui Petru I øi Alexandru
cel Bun, chiar de la începutul domniei, dovedeøte încæ o datæ existenﬂa unei biserici din aceeaøi perioadæ,
aflatæ foarte probabil sub cea actualæ øi care aøteaptæ sæ fie descoperitæ prin cercetæri sistematice efectuate
în interiorul bisericii.
LISTA DESCOPERIRILOR
Biserica Sfântul Nicolae din Suceava – 2010
Moldova
Alexandru cel Bun (1400°1432)
1. 1/2 groø: [1408°1432] ?
Av. Cap de bour cu stea între coarne, la dreapta rozeta,
la stânga semiluna.
Rv. Ilizibil.
MBR, 418 tip general.
AE 0,18 g; 8x10 mm, ?. S I, M 31. Nr. inv. MC/4203.

de crin, un cap de bour suprapus peste scut; la
dreapta scutului sigla Ä.
MBR, 478.
AE  1,28 g; 19 mm. C 18, M 40. Nr. inv. MC/4204.
Ungaria
Matia Corvin (1458°1490)
3. Dinar: [1468°1490] K°?.
Huszár, 719; Pohl 221°?.
AR  0,36 g; 14x16 mm; perforatæ. M 1, °0,94 m. Nr.
inv. AR/1671.

Iliaø (1432°1442 cu întreruperi)
Wladislaw II (1490°1516)
2. Groø: [1432°1436]
Av. . . . IAS · WOIWOD . . . Cap de bour cu stea între
coarne, la dreapta semiluna, la stânga rozeta.
Rv. . . . ELIAS · WOIW . . . Scut despicat, în primul
cartier trei grinzi, în al doilea cartier cinci flori

4. Dinar: [1499] K°h.
Huszár, 803; Pohl, 238°6.
AR  0,50 g; 15x16 mm; perforatæ. M 33, °0,87 m. Nr.
inv. AR/1668.

p. 366; Monica Dejan, Moneda polonezæ în cadrul circulaﬂiei
monetare în secolele XVI°XII la Suceava, în Comunitatea
popoarelor øi culturilor. În lumina relaﬂiilor polono°române.
Materialele simpozionului, Suceava, 2008, p. 70°71.
16 M.D. Matei, Biserica Miræuﬂi sub lupa arheologilor, în
Un reper al culturii române°momentul Miræuﬂi, Suceava, 2001,
p. 6; Paraschiva°Victoria Batariuc, Biserici dispærute la
Suceava, Historia Urbana, 15, 2007, 1°2, p. 197; C.A.
Romstorfer, Cetatea Sucevii, Bucureøti, 1913, p. 20; Lia
Bætrâna, A. Bætrâna, Contribuﬂii arheologice la cunoaøterea
primului locaø al mitropoliei Moldovei: biserica Miræuﬂilor

din Suceava, CA, 5, 1982, p. 215.
17 Øantierul arheologic Suceava°Cetatea Neamﬂului, SCIV,
7, 1955, 3°4, p. 779; Paraschiva Victoria Batariuc, M.
Andronic, Descoperiri arheologice la Suceava°contribuﬂii la
cunoaøterea topografiei oraøului medieval, Suceava, 17°19,
1990°1992, p. 46.
18 Al. Artimon, Cronologia mormintelor øi a descoperirilor
monetare din complexul arheologic medieval de la Biserica
Sf. Dumitru din Suceava, Suceava, 3, 1973, p. 137°158; Al.
Artimon, Al. Rædulescu, Necropola medievalæ de la Sf.
Dumitru din Suceava (sec. XV°XVIII), Suceava, 8, 1980, p. 90.
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Ferdinand I (1526°1564)
5. Dinar: 1552 K°P.
Huszár, 935.
AR  0,50 g; 15x16 mm. C 24, M 56 r, °0,85°0,90 m.
Nr. inv. AR/1676.
6. Dinar: 1561 K°P.
Huszár, 936.
AR  0, 31 g; 15x16 mm. C 16, M 25, °1,12 m. Nr. inv
AR/1674.
Rudolf II (1576°1608)
7. Dinar: 1588 K°P.
Huszár, 1059.
AR  0,45 g; 14x15 mm. M 33 , °0,87 m. Nr. inv.
AR/1670.
8. Dinar: 1591 K°B.
Huszár, 1059.
AR  0,50 g; 15x16 mm. C 26, M 49, °1,05 m. Nr. inv.
AR/1665.
9. Dinar: 1591 K°B.
Huszár, 1059.
AR  0,39 g; 15x16 mm. C 17, M 30, °1,28 m. Nr. inv.
AR/1666.
Mathias II (1608°1619)
10. Dinar: 1610 K°B.
Huszár, 1264.
AR  0,41 g; 16 mm. Context M 9, °1,35 m. Nr. inv.
AR/1669.
Polonia
Sigismund III Wasa (1587°1632)
11. Øiling: [16]23.
Gumowski, 973, emisiune de coroanæ.
AR  0,53 g; 16 mm. S I, C 5°6 pass. Nr. inv. AR/1675.
12. Øiling: ?, sec. XVII ?
AR 0,41 g; 15 mm. C 18, M 40 r. (context groapæ,
M 40). Nr. inv. AR/1667.

4

Strada Simion Florea Marian (parc) –1959
Moldova
Petru I (1374°1391) ?
13. Groø.
Av. . . . TRVS. Cap de bour cu stea între coarnele în
formæ de liræ, la dreapta rozeta, la stânga ?.
Rv. . . . EN . . . Scut cu atribute ilizibile.
MBR, °, fals de epocæ.
AE argintat  0,62 g; 12x19 mm; arsæ. În umplutura
cuptorului 2. Nr. inv. MC/1139.
14. Groø.
Av. . . . AL . . . LD . . . Cap de bour cu stea între coarnele
în formæ de liræ, alte atribute ilizibile.
Rv. . . . LD . . . S. Scut despicat, în primul cartier trei
fascii, în al doilea cartier trei flori de crin, dintre
care una suprapune parﬂial fasciile.
MBR, °, fals de epocæ.
AE 0,44 g; 11x18 mm; perforatæ. În grædina familiei
Tarnavschi (prin lærgirea stræzii la circa 1,50 m,
în groapa 1). Nr. inv. MC/1139.
Alexandru cel Bun (1400°1432)
15. Dublu groø: [1409°1432].
Av. . . . XANDRI . . . Cap de bour cu stea între coarne,
la dreapta rozeta, la stânga semiluna.
Rv. . . . MOLDAVIE . . . Scut despicat, în primul cartier
trei fascii, în al doilea cartier øapte (?) flori de
crin.
MBR, 377 tip general.
AE  1,53 g; 21x22 mm; perforatæ. În umplutura
cuptorului 2. Nr. inv. MC/72°5.
16. Dublu groø: [1415°1430].
Av. . . . LEXANDRI. Cap de bour cu stea între coarne,
la dreapta rozeta, la stânga semiluna.
Rv. +WDMOLDAVIEN . . . Scut despicat, în primul
cartier trei fascii, în al doilea cartier cinci flori
de crin, la stânga scutului semiluna, la dreapta
scutului o cruce cu braﬂele egale; un cap de bour
suprapus peste scut.
MBR, 393.
AE  1,48 g; 20x21 mm. În umplutura cuptorului 2.
Nr. inv. MC/72°7.
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Pl. I. Monede descoperite la Biserica Sfântul Nicolae din Suceava.
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Coins found at Saint Nicolas Church in Suceava
ABSTRACT

The paper presents the coins found at Saint Nicolas Church in Suceava during the archaeological researches
in 2010. Some coins unearthed near by the monument fifty years ago are also presented.
The coins were discovered in the former graveyard of the church, which was founded at the beginning of the
17th century. But, the earliest coins are Moldavian pieces issued in the first half of the 15th century and that situation
demonstrates the existence of an older church in the same location. There are also presented Hungarian and Polish
coins from the 16th and 17th centuries.
The coins unearthed in the near by the monument were only Moldavian pieces issued at the begging of the
15th century. These discoveries also prove the existence of a habitation which links with the earliest stage of the
monument.
FIGURES CAPTION
Pl. I. Coins found at Saint Nicolas Church in Suceava.

