
Aşa-zisul ort al lui Despot-Vodă şi zloţii tătăreşti

Eugen NICOLAE*

Revăzând câteva dintre contribuţiile referitoare la emisiunile monetare ale lui Despot-Vodă (1561-
1563) şi la zloţii tătăreşti1, am ajuns la concluzia că aşa-zisul ort al principelui moldovean este de fapt
un zlot (florin) tătăresc, deci reprezintă o încercare de a introduce în circulaţie o piesă de argint corespunzând
acestei unităţi de cont. Concluzia poate părea la prima vedere prea categorică şi riscantă, dar ea rezultă
limpede din contribuţiile autorilor consultaţi şi din datele care ne-au fost accesibile despre originea zlotului
tătăresc, adică despre finanţele, producţia şi circulaţia monetară din Imperiul Mongol şi statele succesoa -
re – Hanatul Ilhanid şi Hoarda de Aur, dar şi din alte spaţii, în secolele XIII-XVI.

De fapt, cheia problemei constă în maniera de abordare a discuţiei asupra zlotului tătăresc. Din cauza
denumirii, cercetătorii (inclusiv semnatarul acestui articol) au considerat că această unitate de cont provine
dintr-o monedă de aur care a circulat în spaţiul Hoardei de Aur, dar datele de care dispunem acum arată
că era vorba de la începuturi de o unitate de cont, o diviziune a monedei de aur exprimată într-o cantitate
de argint sau de monede de argint, care în unele părţi din Orient a fost la un moment dat şi monedă reală
din argint. În această situaţie, Ilie Ţabrea, care a publicat şi a atribuit convingător lui Despot-Vodă o piesă
de argint de 8,10 g (fig. 1), i-a căutat un corespondent între categoriile monetare de argint europene şi 
s-a oprit, cu rezerve, la sfertul de taler (ort)2. Considerând că nu prea se poate pune bază pe afirmaţiile lui
Ioannes Belsius, trimis al lui Maximilian II de Habsburg pe lângă principele Moldovei, Ilie Ţabrea a trecut
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Fig. 1. Aşa-zisul sfert de taler (ort) bătut de Despot-Vodă (florin moldovenesc – zlot tătăresc).
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peste raportul acestuia din 19 aprilie 1562, pe care îl citează după E. Hurmuzaki, în care se menţionează
că „Despot intenţionează să bată o monedă nouă, având valoarea unui florin moldovenesc, care este de
12 aspri”3. Aşa-zisul sfert de taler (ort) publicat de Ilie Ţabrea corespunde însă întru totul cu informaţia
dată de Belsius. Remarcăm în primul rând că este singura categorie monetară emisă de Despot care este
indicată în legendă drept „monedă nouă” (pe revers: MONETA+NOVA+MOLDAVI)4. Belsius nu spune
că moneda va fi din aur, ci că va avea valoarea unui florin moldovenesc, prin care nu se poate înţelege
altceva decât moneda de cont numită de obicei zlot tătăresc. Decisivă în atribuirea noastră este însă referirea
la valoarea de 12 aspri, ceea ce, ţinând cont de greutatea asprului în epocă, de 0,68 g, indică o greutate
teoretică de 8,16 g, iar piesa descrisă de Ilie Ţabrea are, aşa cum am arătat, 8,10 g (un alt exemplar, semnalat
de O. Luchian, are 8,12 g5). Tocmai această greutate, prea mare pentru a reprezenta un sfert de taler, îl
determină pe Ilie Ţabrea să fie prudent şi să aibă în vedere un eventual titlu mai scăzut al piesei, aspect
pe care nu a reuşit să îl verifice. Este evident însă că florinul de argint al lui Despot-Vodă nu este o diviziune
a talerului, ci a florinului (ducatului) de aur, reprezentând 20% din valoarea acestuia, care era în epocă
de 60 de aspri6.

În privinţa raportului dintre aur şi argint, florinul moldovenesc bătut de Despot-Vodă se înscrie în
tendinţa epocii, fiindcă un calcul bazat pe un ducat (sultanin) de aur de 3,54 g şi un aspru de 0,68 g dă
un raport de 1/11,52, de aceeaşi valoare cu cel existent la 1565 în Imperiul Otoman7. Inovaţia lui Despot-
Vodă ar consta, dacă urmăm comentariul lui Bogdan Murgescu, în fixarea unui nou curs faţă de cel de
patru zloţi tătăreşti pentru un florin de aur, valabil din vremea lui Ştefan cel Mare până la mijlocul secolu -
lui XVI8. Inevitabil, ar fi avut loc şi o diminuare a cantităţii de argint pe care o reprezenta un zlot tătăresc,
dar este dificil de stabilit dimensiunea acestei reduceri, deoarece nu dispunem de suficiente date privind
cursul monedelor de aur şi de argint în Moldova. Se pot face evaluări în funcţie de cursul dintre ducatul
de aur şi monedele de argint din statele vecine, dar diferenţele mari care se înregistrează în anumite momente
de la o regiune la alta, asupra cărora avertizează Bogdan Murgescu9, nu pot duce decât la valori aproximative.
Evoluţia acestei unităţi de cont poate fi totuşi observată în linii generale pe durată lungă, dacă pornim de
la originile sale, adică din perioada dominaţiei mongole. 

Din sursele scrise rezultă că în posesiunile ilhanide, încă din timpul hanului Abaka (1265-1282), un
miskal de aur (sau un dinar de aur cu greutatea unui miskal) era egal cu patru dinari de argint, iar un
dinar de argint era egal cu şase dirhemi de argint10. Acest dinar de argint era atunci o monedă de cont
(care exista şi sub forma monedelor de hârtie11) şi el este la originea zlotului tătăresc din spaţiul românesc.
Informaţii mai precise avem abia din timpul lui Ghazan Mahmud (1295-1304), de după reforma acestuia,
prin care au fost unificate standardele de batere a diferitelor categorii monetare, pe baza unui raport între
aur şi argint de 1/1212. Între multele nominaluri de aur şi argint bătute sub Ghazan Mahmud îşi face apariţia
şi dinarul de argint, cu valoarea de ¼ dintr-un miskal de aur şi cu o greutate teoretică de 12,96 g13. Următorii
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hani ilhanizi, Öldjeitü (1304-1316) şi Abu Sayid (1316-1335), continuă să bată dinari de argint, dar ulterior
destrămarea hanatului este însoţită de dispariţia sistemului monetar impus de Mahmud Ghazan şi nu se
mai emit piese grele de argint. Merită însă reţinut faptul că veniturile şi cheltuielile statului ilhanid se
calculau în dinari de argint, bugetul pentru anul 1336 fiind reprodus într-o lucrare a lui Hamd Allah, unul
dintre financiarii lui Abu Sayid14.

La scurt timp după reforma ilhanidului Ghazan Mahmud, hanul Tokta (1290-1312) aplică şi el, în
anul 710 al hegirei (1310-1311 e.n.), o reformă unificatoare în Hoarda de Aur, având probabil aceleaşi
motivaţii financiar-fiscale. Tokta şi succesorii lui nu au bătut dinari de aur şi nici dinari de argint, dar în
Hoarda de Aur se folosea o unitate de cont corespunzând celor din urmă, numită altân (altın –„aur” în
limbile turcice), care valora, ca şi dinarul de argint ilhanid, şase dirhemi15. Vechii dirhemi au fost retraşi
şi topiţi şi s-a încercat impunerea normei stabilite în capitală pentru baterea noilor dirhemi, care sunt mai
uşori decât dirhemii ilhanizi: 1,56 g, adică doi danik (danikul fiind a şasea parte dintr-un miskal) sau ⅓
miskal16, în timp ce dirhemii ilhanizi erau în greutate de ½ miskal. Monetăria din capitală va menţine
acest standard, abandonat temporar în provincii în epoca războiului civil şi definitiv la sfârşitul domniei
lui Toktamâş (1378-1395), care a eşuat în încercarea de stabilizare a sistemului monetar17. Deoarece
monedele de aur sunt mai rare în Hoarda de Aur decât în Asia Centrală şi Iran, rolul lor este parţial preluat
de lingourile de argint numite sumi (sommi), care erau totodată şi unităţi de cont. După un calcul făcut
de Fedorov-Davydov18, greutatea teoretică standard, raportată la greutatea dirhemilor din capitală din
perioada 1310-1380, pe baza echivalenţei unui sommo cu 20 de altâni (cinci ducaţi de aur19), era de 
187,2 g20. O bună parte dintre lingourile de argint veneau din Rusia, fapt observat de Ibn Battuta21, iar
cele mai multe tezaure cu lingouri au fost descoperite în teritoriile ruseşti, în regiunile învecinate cu acestea
din Hoarda de Aur şi la Dunărea de Jos22. Raritatea monedelor de aur şi rolul lingourilor de argint în
Hoarda de Aur sunt sugerate şi de darurile primite de Ibn Battuta: hanul i-a daruit 1500 ducaţi de aur, iar
hatunele (soţiile hanului) lingouri (sommi) de argint23. 

Pentru problema de care ne ocupăm aici, sunt unele aspecte pentru desluşirea cărora nu dispunem
din păcate de informaţii din sursele scrise, ca pentru statul ilhanid. În primul rând, nu cunoaştem dacă
altânul (dinarul de argint) era folosit pentru a calcula veniturile şi cheltuielile în Hoarda de Aur. Trebuie
să acceptăm că era folosit, fiindcă unificarea impusă de Tokta a fost inevitabil însoţită de fixarea sistemului
de taxe şi salarii, iar zlotul tătăresc nu se putea menţine ca unitate de cont la vest de Nistru decât dacă
ar fi fost folosit înainte de despărţirea regiunii de Hoarda de Aur în 1369, mai exact înainte de izbucnirea
războiului civil din imperiu în 1359. După 1369, menţinerea în părţile răsăritene ale Moldovei a acestei
unităţi de cont apare firească în condiţiile în care abia sub Alexandru cel Bun are loc unificarea monetară
în principatul moldovenesc. Până atunci, principalele monede de argint din regiune sunt tot cele ale Hoardei
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de Aur, continuă lansarea de puluri (mangâri) pe piaţă prin contramarcarea vechilor emisiuni, iar moneda
principatului este foarte slab reprezentată în descoperiri24.

Nu este clar la ce unitate de aur se raportează altânul în Hoarda de Aur. Din bibliografie ar rezulta
că se raportează, ca şi în Hanatul Ilhanid, la un miskal de aur, ceea ce nu ar fi fost de folos pentru calcularea
veniturilor şi cheltuielilor statului, fiindcă această unitate nu exista sub formă de monedă în Hoarda de
Aur, iar piesele ilhanide nu au pătruns aici. În spaţiul mediteranean şi apoi în cel european se impune în
această perioadă ducatul veneţian (3,56 g) şi emisiunile echivalente lui. Principalele intrări de aur în spaţiul
Hoardei de Aur sunt în asemenea monede şi este firesc ca la ele să se raporteze altânul, care valora deci
un sfert de ducat de aur. În acest caz ar fi vorba de un raport aur-argint de 1/10,50, mult mai verosimil
prin comparaţie cu situaţia din Hanatul Ilhanid decât cel de 1/8,6, calculat faţă de un miskal în aur25. În
orice caz, în secolul XIV un altân (zlot tătăresc) echivala cu 9,36 g de argint, diminuarea nefiind deci
chiar aşa de dramatică până la cele 8,16 g din vremea lui Despot-Vodă. Această unitate de cont nu s-ar
fi putut menţine în Moldova dacă nu era raportată şi la monedele reale de argint, iar singurele care puteau
juca acest rol erau tot monedele bătute în spaţiul Hoardei de Aur, care continuă să deţină un loc privilegiat
pe piaţa locală până sub Alexandru cel Bun şi chiar după aceea. Spre sfârşitul domniei lui Toktamâş, dirhemii
(asprii) Hoardei de Aur sunt bătuţi dintr-un danik de argint, adică 0,78 g26, jumătate din standardul anterior,
un altân (zlot tătăresc) fiind acum echivalat cu 12 asemenea monede27. Greutatea asprilor bătuţi de hanii
tătari în deceniile patru-şase ale secolului XV se reduce din nou, ajungând la 0,53 g28, trei asemenea piese
valorând cât două mai vechi. În aspri uşori, un zlot tătăresc echivala deci cu 18 piese şi fixarea cursului
ar fi motivat contramarcarea noilor aspri tătăreşti în Moldova (la Cetatea Albă)29, Lituania, Rusia şi la
Caffa, mai ales că populaţia nu îi putea deosebi după aspect de asprii mai vechi. Este probabil că în această
perioadă zlotul tătăresc rămâne o unitate de cont doar pentru marile tranzacţii, inclusiv cele internaţio -
nale, şi că este abandonat ca unitate de cont financiar-fiscală, fiind înlocuit de monedele reale de argint
care dominau pe piaţă, faţă de care era raportat. În Moldova, sub Ştefan cel Mare, raportarea zlotului
tătăresc se putea face deja la alte emisiuni islamice, adică la asprii otomani (un zlot fiind egal cu 12 aspri),
care au în această vreme o greutate apropiată de danikul din Hoarda de Aur: 0,76 g spre sfârşitul domniei
lui Mehmed II30. Cum asprul se impune ca principală monedă de cont, valoarea zlotului tătăresc va evolua
în funcţie de treptata scădere în greutate şi de modificările cursului acestuia faţă de ducatul de aur. Dispare
deci principala caracteristică a zlotului tătăresc, şi anume aceea de a fi în raport fix cu moneda de aur.
Astfel, la sfârşitul domniei lui Bayezid II (1481-1512) se ajunge la 4,5 zloţi tătăreşti (54 aspri)31 pentru
un ducat de aur, iar după mijlocul domniei lui Süleyman I (1520-1566) la 5 zloţi  tătăreşti (60 aspri) pentru
un ducat de aur32. Prin urmare, moneda bătută de Despot-Vodă exprima un raport existent. Dar în acest
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moment zlotul tătăresc era deja practic inutil ca unitate de cont şi mai ales ca monedă reală în prezenţa
noilor monede grele de argint europene care începuseră să invadeze piaţa locală, talerul impunându-se
nu peste multă vreme ca unitate de cont atât în Moldova, cât şi în ţările vecine. 

Le soi-disant ort de Despot-Vodă et les zlots tatares

RÉSUMÉ

L’auteur reprend la discussion sur le zlot (florin) tatare, une unité de compte utilisée au Moyen Âge en Moldavie
et dans les pays voisins. On a considéré auparavant que cette unité de compte provenait d’une monnaie en or de
la Horde d’Or, même si dans l’empire oriental on n’a pas frappé de monnaies en or que pour une courte période
et uniquement dans sa partie asiatique. En fait, l’analyse des sources écrites n’a pas permis d’identifier la monnaie
qui fut à l’origine du zlot tatare, ni d’établir l’évolution de cette unité de compte jusqu’à sa disparition. 

Parmi les témoignages les plus importants sur le zlot tatare il y a un rapport du 19 avril 1562 d’Ioannes Belsius,
l’envoyé de Maximilien II de Habsbourg auprès de Despot, prince de Moldavie (1561-1563), qui mentionne que
celui-ci avait l’intention de frapper « une monnaie nouvelle à la valeur d’un florin moldave, qui est de 12 aspres ».
Parce qu’on savait que le prince avait frappé en or uniquement des ducats, les numismates ont considéré qu’il n’a
pas réalisé son intention. L’auteur constate, cependant, que la pièce a été frappée, mais en argent – d’ailleurs, bien
que Belsius l’appelle florin, il ne dit pas qu’elle serait en or. Il s’agit de l’émission que les numismates ont appelée,
avec des réserves en raison du poids inapproprié, quart de taler (ort). Cette émission correspond entièrement aux
informations données par Belsius. C’est la seule catégorie monétaire émise par Despot-Vodă qui est indiquée dans
la légende comme « monnaie nouvelle » (sur le revers: MONETA+NOVA+MOLDAVI). De même, elle valait 12
aspres: un aspre pesait à l’époque 0,68 g, donc une pièce valant 12 aspres devait avoir 8,16 g, or les soi-disant orts
connus pèsent 8,10-8,12 g. Ce florin moldave en argent (zlot tatare) n’est pas une monnaie divisionnaire du thaler,
mais du florin (ducat) d’or, représentant un cinquième de la valeur de celui-ci, qui était à l’époque de 60 aspres.
Il s’ensuit que le zlot (florin) tatare était une unité de compte qui se rapportait à la monnaie d’or, mais qui indiquait
une quantité d’argent ou de pièces d’argent.

Une unité de compte de ce genre existait aussi dans l’espace de la Horde d’Or, où elle avait été introduite et
maintenue sous l’influence du système monétaire et de l’organisation financière des Ilkhanides. Il est connu que
sous le khan Abaka (1265-1282), dans les pays ilkhanides un dinar d’or était égal à quatre dinars d’argent, et un
dinar d’argent était une unité de compte égale à six dirhems d’argent. Sous Ghazan Mahmud (1295-1304), le système
monétaire ilkhanide est réformé et on frappe maintenant des dinars d’argent à un poids théorique de 12,96 g. Les
khans suivants, Oldjaïtu (1304-1316) et Abu Saïd (1316-1335), frappent aussi des dinars d’argent, mais plus tard
la décomposition du khanat est accompagnée par la disparition du système monétaire imposé par Ghazan Mahmud
et on ne frappe plus de pièces lourdes d’argent. Le dinar d’argent demeure cependant la principale unité de compte:
les revenus et les dépenses des Ilkhanides étaient calculés en dinars d’argent, le budget de 1336 étant reproduit
dans l’œuvre de Hamd Allah, l’un des financiers d’Abu Saïd.  

L’organisation des finances ilkhanides a servi de modèle pour la Horde d’Or, où, peu de temps après la réforme
de Ghazan Mahmud, le khan Tokta (1290-1312) applique aussi une réforme unificatrice (en 1310-1311). Tokta et
ses successeurs n’ont pas frappé ni de pièces d’or ni de dinars d’argent, mais dans la Horde d’Or on a utilisé une
unité de compte correspondant à ces derniers, appelée altoun (altın – « or » en turc), qui valait aussi six dirhems.
Cependant, le dirhem introduit par Tokta était plus léger que celui ilkhanide: il pesait 1,56 g (2 danik), donc un
altoun représentait 9,36 g d’argent. Cet altoun se rapportait vraisemblablement à la principale monnaie d’or en
circulation dans la Horde d’Or, le ducat vénitien d’or et les autres monnaies équivalentes, à un taux de 4:1. Cette
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32 Pentru evoluţia greutăţii asprului şi cursul de schimb,
vezi N. Aykut, op. cit., p. 278-281, şi S. Srećković, Osmanlijski 

novac kovan na tlu Jugoslavije, Belgrad, 1987, p. 58, 64, 68,
92, 109 şi 128.
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unité de compte a continué d’être utilisée dans les régions situées à l’ouest du Dniestr après leur émancipation de
la domination de la Horde d’Or (définitivement en 1369). Mais le poids du dirhem (aspre) tatare est réduit à moitié,
c’est-à-dire à 0,78 g (1 danik), à la fin du règne du khan Toktamich (1378-1395), le zlot tatare valant en ce moment
12 dirhems (aspres).

La réduction continue du poids des aspres tatares et la pénétration en Moldavie des aspres ottomans, plus
lourds et plus stables, ont déterminé l’équivalence avec ceux-ci à l’époque d’Étienne le Grand (1457-1504), quand
les aspres frappés vers la fin du règne de Mehmed II ont un poids proche du danik de la Horde d’Or – le zlot tatare
représente donc maintenant 12 aspres ottomans. Mais l’aspre ottoman devient aussi la principale unité de compte
en Moldavie et dans les régions voisines, et pour cette raison la diminution ultérieure de son poids déterminera la
diminution de la valeur du zlot tatare et le changement de son rapport avec le ducat en or – disparaît donc la principale
caractéristique du zlot tatare, c’est-à-dire son rapport fixe avec la pièce d’or. Ainsi, par rapport aux aspres de la
fin du règne de Bayezid II on arrive à 4,5 zlots tatares pour un ducat d’or et au milieu du règne de Süleyman I à
5 zlots tatares pour un ducat d’or. En conclusion, le florin d’argent (zlot tatare) valant 12 aspres frappé par Despot-
Vodă exprime le taux en vigueur. Mais il était trop tard pour mettre en circulation une pièce d’argent correspondant
au zlot tatare, car l’invasion des grandes pièces d’argent européennes avait déjà commencé – bientôt le thaler deviendra
la principale unité de compte en Moldavie et dans les pays voisins.

EXPLICATION DES FIGURES

Fig. 1. Le soi-disant quart de thaler (ort) frappé par Despot-Vodă (florin moldave – zlot tatare).
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