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Romania este una din
putinele tari care nu
are nici o revista
pentru colectionari,
nici macar site-uri
prea bune.
O asemenea revista
nu exista si pentru ca
multi au asteptat ca
altii sa o faca. Noi ne-
am saturat sa
asteptam, asa ca am
facut-o chiar noi.
Vom incerca sa avem
materiale din cat mai
multe domenii. De
aceea va rugam pe
voi, cititorii acestei
reviste, sa ne trimiteti
orice articol despre
monede, bancnote,
decoratii, timbre,
actiuni, jetoane,
insigne, uniforme sau
orice alt domeniu.

Opinie

Între medaliile dedicate domnitorilor

români la începutul secolului al XX-lea

de Societatea Numismaticã Românã este

si aceea a domnitorului Petru Schiopul

(fig. 1av si 1 rv). Medalia în discutie,

realizatã în 1909, este prezentatã strict

medagrafic în lucrarea autorilor George

Buzdugan si Gheorghe Niculi ã, Medalii

si plachete românesti, dupã cum urmeazã:

„Medalia lui Petru Schiopul, domn al Tãrii

Românesti (1559-1568) si al Moldovei

(1574-1579; 1581-1591), din bronz si din

argint are un diametru de 50 mm, cu

bustul domnitorului pe avers privind spre

dreapta, purtând cãciulã traditionalã,

îmbrãcat foarte simplu, având în mâna

dreaptã o carte, iar de jur împrejur inscriptia

circularã PETRV DEI GRATIA PRINCEPS

VALAHIAE MOLDAVIAE. Pe revers are

un sigiliu atârnat, purtând stema Moldovei,

iar în partea de sus legenda: PETRV

SCHIOPVL DOMN AL TEREI

ROMANESTI 1559-1568 SI AL

MOLDOVEI 1574-1579; 1582-1591

CRONICA LUI AZARIE” (1).

Trecem peste stridentele de exprimare,

remarcând cã autorii îsi însusesc punctul

de vedere al celor ce au conceput medalia,

si anume cã, Petru Schiopul este domn al

Tãrii Românesti în perioada 1559-1568

si al Moldovei în perioadele 1574-1579

si 1582-1591 (1581 din pag. 96 o

considerãm gresealã de culegere si nu o

punem pe seama autorilor).

Sigiliul atârnat de pergamentul stilizat

pe care este scris CRONICA LUI AZARIE

ne comunicã prin text (I0 PETRÃ

VOEVODA GOSPODAR ZEMLI

MOLDAVISCOI MILOSTI…) si prin capul

de bour, cã Petru a fost domn al Moldovei.

Cât pricepem noi din inscriptie, ar însemna

cã sigiliul confirmã calitatea lui Petru de

voievod si domn al Tãrii Moldovei din

vointa divinã. Reprezentarea sigilarã

contravine însã textului de deasupra, text

care-i conferã lui Petru Schiopul (subl. ns.)

calitatea de domn si al Tãrii Românesti în

perioada 1559-1568 cât si legendei

aversului în care este numit PRINCEPS

WALAHIAE MOLDAVIAE. Aceastã

distonantã dintre mesajul reprezentãrii

heraldice si mesajul legendelor, ne-a invitat

la documentare în legãturã cu

personalitatea domnitorului Petru Schiopul

cu gândul semnalãrii unei eventuale erori

strecurate pe medalie. 

Vom preciza de la bun început cã ne

gãsim în fa a unei opere medalistice pe

care nu s-a strecurat nici un fel de gresealã

ci care consemneazã doar, în legenda de

pe revers, elemente care atestã nivelul

cercetãrii istorice de la data când aceasta

a fost conceputã si realizatã. În consens

cu nivelul actual al cercetãrii istorice este

lesne de observat cã pe medalie sunt FFiigg..  11  rrvv

FFiigg..  11  aavv
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contopiti în una si aceeasi persoanã doi domnitori cu numele de Petru: Petru Schiopul, domn al Moldovei între 1574-1577,

1578-1579 si 1582-1591, frate cu Alexandru al II-lea Mircea, fii ai lui Mircea, care la rândul sãu era fiu al lui Mihnea cel Rãu si

un alt Petru, domn al Tãrii Românesti între 1559-1568, numit cel Tânãr, fiu al lui Mircea Ciobanul si al Doamnei Chiajna, fiica

lui Petru Rares. Acest Petru cel Tânãr, dupã ce predã personal tributul la Istambul în 1568, este arestat si exilat la Konieh în Asia

Micã unde va fi adusã si Chiajna. Mai mentionãm cã se stinge din viatã în anul 1569 si cã este numit cel Tânãr pentru cã avea

doar 12 ani la urcarea pe tron. Chiajna l-a însurat la 16 ani si ea a condus efectiv mai ales intrigile decât tara (2).

Cât despre Petru Schiopul aflãm cã acesta nu a domnit permanent si efectiv în Moldova asa cum consemneazã medalia (adicã

între 1574-1579 si 1582-1591) pentru motivul cã în ultima parte a anului 1577 tronul a fost ocupat de Nicoarã Potcoavã care a

cucerit Iasul, a ,,slobozit temnitele”, si-a luat numele de ,,Ion Voievod” dar a sfârsit tragic, fiind executat în piata publicã din Liov

(3). Spunem cã nu a domnit asa cum scrie pe medalie si pentru faptul cã s-a urcat pe tron a doua oarã în 1582 dar cã, din ianuarie

1590, domneste fiul sãu, Stefan, (chiar dacã numai formal, fiindcã avea doar cinci ani când a fost numit domn), pânã în 19 august

1591 când Petru Schiopul se autoexileazã la Bolzano în Tirol, pentru a-si sfârsi zilele în iulie 1594.

Mentionãm cã domnitorul este perceput de marele public, fie în culori exagerat de închise dupã Bogdan Petriceicu Hasdeu

(Rãzvan si Vidra) si Mihail Sadoveanu (Nicoarã Potcoavã), fie dupã imaginea idilicã conturatã de boierul-vornic Grigore Ureche

în cunoscuta sa cronicã: „domn blându, ca o matcã fãrã ac, la judecatã dreptu, nebetiv, necurvar, nelacom, nerãsipitoriu”. În istoria

Iasului, Petru Schiopul rãmâne în calitate de ctitor al mânãstirii Galata în interiorul cãreia îl gãsim într-un tablou votiv alãturi de

sotia si fiica sa. De numele acestuia, prin fiica sa Maria, se leagã si ctitorirea mânãstirii Hlincea de lângã Iasi (4).

Vom mai preciza cã atât imaginea domnitorului de pe aversul medaliei cât si inscriptia ce o înconjoarã sunt realizate dupã o

„gravurã de la finele secolului al XIV-lea” din care lipseste imaginea fiului Stefan ce apare în gravurã la stânga domnitorului (5).

Inscriptia “PETRUS DEI GRATIA PRINCEPS WALAHIAE MOLDAVIAE” de pe gravurã si preluatã pe medalie, trebuie înteleasã

acum, nu în sensul cã Petru Schiopul a fost domn si al Valahiei ci cã are o descendentã domneascã valahã. Sase ani mai târziu

de la data realizãrii medaliei, în anul 1915 misterul lui Petru cel Tânãr va fi dezlegat. Medalia rãmâne însã ca document ce atestã,

pe de o parte, prezenta „întâiului Basarab pe tronul Musatinilor”, cum spune Gheorghe David (6), iar pe de alta, nivelul cercetãrii

istorice românesti din anul 1909, când Petru cel Tânãr si Petru Schiopul erau încã contopiti în una si aceeasi persoanã (7).

Note:

1. Editura Stiintificã, 1971, pag. 96-97;

2. C. C, Giurãscu, Dinu C. Giurãscu, Istoria românilor, volumul II, Editura Stiintificã si enciclopedicã, 1976, pag. 247-249;

3. Idem, pag. 309;

4. Idem, pag. 312-313;

5. Idem, plansa 14 (dintre pag. 288 - 289);

6. Întâiul Basarab pe tronul Musatinilor – Petru Schiopul, Magazin istoric, nr 7 (184) si nr. 8 (185), 1982; vezi de acelasi autor

Petru Schiopul, Ed. Militarã, 1984;

7. Material inserat în lucrarea autorului Personalitãti ale Iasului în imagini medalistice, Editura Junimea 2002, pag. 31-33.

AAuuttoorr:: AAnnddoonnee  CCuummppããtteessccuu

Colectionarul Roman

Uniuni Monetare Africane Precursoare 
Ale Uniunii Europene

West African States reprezinta un grup de state din care fac

parte Ivory Coast, Benin,Burkina Faso, Mali, Mauritania (care s-a

retras in 1966), Niger, Senegal, Togo si Guinea-Bissau. De prin anii

'50 acestea au drept moneda comuna Francul. Asemanator

bancnotelor Euro, difera de la tara la tara prin seria pe care o au.

Astfel exista urmatoarele serii : A - Ivory Coast, B - Benin, C -

Burkina Faso, D - Mali, E - Mauritania , H - Niger, K - Senegal, T

- Togo si S - Guinea-Bissau. De asemenea exista si Central African

States din care fac parte Congo,Cameroon,Central African

Republic,Gabon, Equitorial Guinea si Chad. 

AAuuttoorr::  MMoottoocceeaa  SSaannddoorr
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Sistemul national de ordine al Suediei a aparut în anul 1748

când regele Fredrik I a înfiintat trei ordine destinate în primul

rând recompensarii meritelor si serviciilor aduse de supusii

suedezi: Ordinul Serafimilor, Ordinul Spadei si Ordinul Stelei

Polare. Sistemul a fost completat în anul 1772 odata cu înfiintarea

Ordinului Vasa de catre regele

Gustav al III-lea. Initial destinate

doar barbatilor, ordinele suedeze

au început sa se acorde si

femeilor începând din anul

1952. În anul 1974 a fost

adoptata o lege care prevede ca

începând de la 1 ianuarie 1975

ordinele suedeze se acorda doar

cetatenilor straini sau apatrizilor.

În plus, legea prevede ca se

acorda doar Ordinul Serafimilor

si Ordinul Stelei Polare, fara însa

a desfiinta Ordinul Spadei sau

Ordinul Vasa. Sistemul a fost

revizuit în anul 1995 pentru a

permite si membrilor familiei

regale suedeze sa primeasca

ordinele. Regele Suediei este

Mare Maestru al tuturor

ordinelor si în aceasta calitate poarta titlul de "Domn si maestru

al ordinelor suedeze". 

Pe lânga ordinele oficiale din sistemul national de ordine,

Suedia mai are o serie de alte ordine semioficiale precum Ordinul

Carl XIII (1811) al carui Mare Maestru este Regele Suediei sau

Ordinul Suedez al Sfântului Ioan aflat sub patronajul suveranului

suedez. Alte ordine cu caracter social, umanitar sau de binefacere

sunt Ordinul Amaranth (1653), Ordinul Inocentei, Ordinul

Dulgherilor, Ordinul Templierilor Buni si Ordinul "Odd Fellows".

Ordinul Serafimilor a fost înfiintat pe 23 februarie 1748 ca

o continuare a unui ordin medieval legendar cu acelasi nume

înfiintat de regele Magnus Ladulås (cercetarile ulterioare au

demonstrat însa ca nu exista nici o dovada a existentei unui

astfel de ordin înainte de 1748). Ordinul are o singura clasa si

este cel mai înalt ordin al Suediei. Pâna în anul 1974 ordinul

era conferit membrilor familiei regale suedeze, unor distinsi

cetateni suedezi care detineau deja marile cruci ale celorlalte

ordine suedeze si arareori cetatenilor straini, de obicei sefi de

stat. Începând din 1975, ordinul a început sa fie conferit doar

strainilor de rang înalt echivalent cu cel de sef de stat. Excluderea

membrilor familiei regale suedeze crea pentru viitor premizele

situatiei paradoxale ca suveranul suedez sa fie nevoit sa acorde

altor sefi de stat un ordin al carui membru nu este el însusi

(situatia aceasta exista în prezent si în România unde presedintele,

desi cap al ordinelor nationale pe perioada mandatului sau, nu

este însa ex officio si cavaler al acestor ordine). În consecinta,

statutele ordinului au fost revizuite în anul 1995 pentru a permite

membrilor familiei regale sa primeasca Ordinul Serafimilor la

împlinirea vârstei de 18 ani. Prin urmare, în prezent doar membrii

familiei regale suedeze si strainii cu rang echivalent celui de sef

de stat pot primi Ordinul Serafimilor.

Însemnele ordinului sunt

compuse dintr-o cruce

malteza alba cu cruci

patriarhale de aur pe brate

si serafimi de aur între ele.

Crucea are în centru un

medalion albastru cu trei

coroane dispuse în jurul unei

cruci si a initialelor "IHS"

(Iesus Hominum Salvator).

Pe revers ordinul are initialele

fondatorului: "FRS"

(Fredericus Rex Sueciae).

Crucea este suspendata prin

intermediul unei coroane de

o panglica de culoare

albastru deschis. Placa

ordinului reproduce în argint

crucea ordinului având în

centru medalionul albastru cu

initialele "IHS". Ordinul are si un colan alcatuit din 11 serafimi

de aur si 11 cruci patriarhale emailate albastru deschis. Colanul

este acordat doar ca un semn de înalta distinctie.

La numirea în Ordinul Serafimilor, fiecare membru trebuie

sa trimita Cancelariei Ordinelor o descriere a blazonului sau

(personal sau national în cazul unor sefi de state) pentru a i se

picta pe o placa de cupru împreuna cu numele si data primirii

în ordin. Placile se pastreaza pe timpul vietii sale la Palatul Regal

din Stockholm. Câteva dintre aceste placi sunt expuse în Sala

Serafimilor a Palatului Regal. În ziua funeraliilor unui membru

al ordinului, placa se pune pe peretii bisericii Riddarholmen din

Stochkholm care este capela ordinului. Cu aceeasi ocazie între

orele 12 si 13 se trag clopotele bisericii. Dupa decesul unui

membru, însemnele ordinului trebuie înapoiate cancelariei.

Primul sef de stat român care a primit Ordinul Serafimilor

a fost regele Carol I, în anul 1879 cu ocazia vizitei oficiale în

România a printului mostenitor al Suediei Oscar Gustaf (viitorul

rege Gustaf al V-lea). El a fost urmat de regele Ferdinand I în

1907 când l-a reprezentat pe regele Carol I la funeraliile regelui

Oscar al II-lea al Suediei si ulterior de regele Carol al II-lea în

1937 cu ocazia vizitei oficiale în România a printului mostenitor

Oskar Gustaf Adolf (viitorul rege Gustaf al VI-lea Adolf). Stemele

lor sunt singurele blazoane românesti expuse în biserica

Riddarholmen. Nicolae Ceausescu a primit Ordinul Serafimilor

în timpul vizitei de stat pe care a efectuat-o în Suedia în anul

1980, dar nu i s-a pictat si o placa armoriala. 

Sistemul National de Ordine al Suediei (I)
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CCoollaannuull  OOrrddiinnuulluuii  SSeerraaffiimmiilloorr..  IImmaaggiinneeaa  aa  ffoosstt  oobbttiinnuuttaa  ddee  llaa
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Ultimul sef de stat român care a primit Ordinul Serafimilor este Ion Iliescu, în anul 2003 cu prilejul vizitei de stat a suveranului

suedez în România. Placa sa armoriala nu apare printre stemele expuse în Sala Serafimilor a Palatului Regal din Stockholm, dar

nu este exclus sa nu fi fost pictata înca (unele placi armoriale au fost pictate la mult timp dupa decernarea ordinului, întârzierile

fiind de cele mai multe ori determinate de încetineala trimiterii la cancelarie a unei descrieri oficiale a stemei persoanei decorate).

AAuuttoorr::  AAlleexxaannddrruu  DDaassuu

Descoperite fie prin sapaturi, fie intimplator, izolate sau in

cadrul unor tezaure, monedele antice, alaturi de celelalte categorii

de izvoare istorice, reprezinta o sursa de informatie directa deosebit

de importanta, intregind in chip fericit tocmai acele laturi ale

istoriei societatii umane pentru care izvoarele scrise sunt citeodata

lacunare sau chiar absente.

Studiata sub toate aspectele ei, moneda antica permite

specialistilor lamurirea cu multa fidelitate uneori, ale diverselor

probleme economice ale lumii antice. In afara aspectelor

economice, unde emisiunile monetare raman in multe cazuri

unicele izvoare de informatie, cercetarile de numismatica ofera

pretioase indicii de natura social-politica, indicii care completeaza

imaginea istorica asupra unor teritorii sau populatii in antichitate.

Rolul monedei ca izvor istoric, depaseste insa de multe ori stadiul

acesta al informatiei cu caracter economic sau social politic, ea

putind contribui la lamurirea unor probleme de ordin etnic.

Descoperirile monetare, in multe cazuri constituie unicele dar

si cele mai certe criterii de datare a unor complexe arheologice.

Istoria artei gaseste in moneda antica un izvor deosebit; gratie

diverselor reprezentari de pe monede s-a ajuns la reconstituirea

unor opere de arta: monumente, statui, portrete, care in decursul

vremii, in ceea mai mare parte au disparut.

In decursul timpului, in regiunea geografica a Vaii Jiului, au

fost relevate lumii stiintifice si nu in ultimul rand celor pasionati

de numismatica, fie ei si colectionari sau cercetotori in domeniu,

o serie de descoperiri monetare, ce implicau numai monede

antice, insa descoperite in varii locatii, in cele mai neobisnuite

ipostaze si ocazii.

Valorificarea deplina a materialului numismatic cunoscut,

care s-a descoperit sau provine din Valea Jiului, se loveste de o

serie de dificultati datorita felului necorespunzator de achizitionare,

consemnare sau publicare a unor descoperiri mai vechi. Astfel,

in multe cazuri, locul si imprejurarile descoperirii, mediul

arheologic, precizarea numarului de piese, determinarea

cronologica precisa, sau alte amanunte importante insa pentru

o cercetare stiintifica riguroasa lipsesc, ori sunt insuficient puse

in lumina. Aceste lipsuri, contribuie la limitarea intr-o oarecare

masura a valorii documentare a descoperirilor monetare respective.

Aceste descoperiri se poate spune ca au avut o intindere

destul de mare pe tot cuprinsul Vaii Jiului, dupa cum urmeaza:

1.Jiet-Popi

In anul 1962, luna mai, pe teritoriul catunului Popi (sat Jiet,

comuna Lonea), a iesit la lumina un tezaur de monede romane

imperiale.Depozitul s-a descoperit in partea nord-vestica a asezarii,

la aproximativ 150 metri de casa locuitorului Grunta Ion, la

locul numit "Grohote".

Se apreciaza ca numarul total al pieselor se ridica la  peste

Colectionarul Roman

ÎÎnnsseemmnneellee  OOrrddiinnuulluuii  SSeerraaffiimmiilloorr..  IImmaaggiinniillee  aauu  ffoosstt  oobbttiinnuuttee  ddee  llaa  

wwwwww..oorrddeerrssaannddmmeeddaallss..nneett  ccuu  ppeerrmmiissiiuunneeaa  ddoommnnuulluuii  SSvveenn  VViikk..

Descoperiri Monetare Antice
In Valea Jiului
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100 exemplare, insa dupa descoperire, o parte din monede

au fost instrainate, fiind apoi recuperate, aproape in intregime,

numarul monedelor salvate ridicindu-se astfel la 75.

Repartitia numerica a monedelor pe imparati este urmatoarea:

1. Septimiu Sever - 12buc.

2. Caracalla - 1buc.

3. Plautilla - 1buc.

4. Geta - 1buc.

5. Elagabal - 5buc.

6. Iulia Soemias - 1buc.

7. Iulia Maesa - 4buc.

8. Severus Alexander - 11buc.

9. Iulia Mamea - 2buc.

10. Maximin I - 7buc.

11. Pupienus - 1buc.

12. Gordian III - 27buc.

13. Filip Arabul - 1buc.

14. Filip II (Iunior) - 1buc.

Tezaurul de la Jieti-Popi cuprinde75 de piese, care se insira

pe aproape 5 decenii, de la Septimiu Sever (cea mai veche moneda

emisa sub domnia acestuia a fost batuta in aprox. 197-198),

pana la vremea lui Filip al II-lea (244-246).

Modul in care se repatizeaza diferitele emisiuni pe imparati,

sau membrii ai familiilor acestora, ne permite posibilitatea

formularii unor indicii destul de clare asupra procesului de

formare a tezaurului si asupra perioadei principale de acumulare.

2. Lonea

La sfarsitul secolului al XIX-lea in apropierea localitatii

Lonea,pe locul numit "La Holda", cu prilejul unor lucrari agricole,

s-a descoperit un tezaur de monede romane de argint. Din aceasta

descoperire, un numar de 8 monede, prin intermediul invatatorului

Petru Preda, au ajuns in colectia profesorului Ilie Mosic din

Petrosani.

3. Pestera Bolii

Prin anii 1955-1956, la Pestera Bolii, cu prilejul exploatarii

calcarului de la cariera din localitate, s-a gasit un tezaur monetar

din argint, compus din tetradrahme thasiene de imitatie.

Acesta cuprinde tatradrahme thasiene de imitatie de tip

Dyonisos-Heracles, toate monedele din tezaurul respectiv fiind

imitatii mai mult sau mai putin fidele ale tetradrahmelor orasului

Thasos. Pe aversul acestor monede se intilneste capul zeului

Dyonisos in profil cu parul strans intr-o torsada ce formeaza un

semicerc la ceafa, cu cununa de iedera, spre dreapta. Pe revers

este reprezentat Hercule nud, in picioare, spre stinga, iar in jurul

reprezentarii, o legenda in limba greaca.

Tot la Pestera Bolii, in anul 1955,s-a descoperit o moneda

de argint din timpul Romei republicane, apartine magistratului

L. FLAMINIVS CILO si este datata 99-94 i.e.n./106-105 i.e.n.

4. Petrosani

Cu prilejul lucrarilor de construire a caii ferate si a garii din

localitate, in anul 1867, alaturi de o serie de materiale arheologice

apartinind inceputurilor epocii fierului, s-a gasit si un tezaur

monetar de argint, compus din tetradrahme barbare de imitatie

dupa monedele macedonene emise de Filip al II-lea.

Deasemenea, tot la Petrosani, este consemnata in literatura

de specialitate si descoperirea unui alt tezaur, de data asta format

din peste 200 de monede thasiene de imitatie.

Tot ca provenite de la Petrosani (gasite aici sau numai

achizitionate din zona) figureaza in inventarul Muzeului din

Deva si 2 monede de aur de tip "KOSON", numite asa dupa

legenda,de pe avers, scrisa cu litere grecesti. Aversul prezinta pe

linga legenda "KOSON", scrisa cu litere grecesti, deasupra acesteia,

si trei personaje - un consul roman, intre doi lictori, mergand

spre stanga. In afara inscriptiei, ca figuratie, acest tip monetar

reprezinta o copie fidela dupa denarii romani republicani emisi

de generalul Brutus.

5. Vilcan (Pasul)

In deceniul VI al secolului XIX, in pasul Vilcanului, s-a

descoperit un tezaur monetar de argint, de tipul tezaurelor "mixte",

adica compus atat din piese emise in epoca republicana, cat si

in cea imperiala.

Monedele republicane sunt in numar de 47 si apartin

urmatoarelor familii:

Aemilia (2), Antonia (13), Caecilia (1), Calidia(1), Calpurnia

(2), Iulia (1), Iunie (3), Licina (1),

Manlia (1), Marcia (1), Plaetoria (3), Poblicia (1), Tituria (1),

Vibia (2), Voltesia (1); iar repartizarea monedelor emise in epoca

Imperiului, este urmatoarea: Augustus (2), Tiberiu (1), Germanicus

(1),

Galba (2), Otho (1), Vitellius (3), Vespasian (29), Titus (8),

Iulia Titi (1), Domitian (5).

Descoperirea din Pasul Vilcanului reflecta fenomenele

generale ale circulatiei monetare pe teritoriul Daciei inainte de

cucerirea romana si anume ca in tezaurele mixte (cu denari

republicani si imperiali), monedele imparatilor Tiberius, Caligula

si Claudius I sunt mai putin numeroase decit cele ale lui Augustus

sau ale imparatilor de dupa Claudius I.

Tot in Pasul Vilcan,un important tezaur pentru istoria

tinuturilor nord-dunarene dupa anul 271, s-a descoperit in anul

1869. Depozitul contine monede romane imperiale, toate de

bronz, ale caror repartitie este urmatoarea: Tiburiu (1), Claudiu

I (2), Hadrian (1), Antoninus Pius (2), Marcus Aurelius (1), Severus

Alexander (1), Gordian III (1), Filip Arabul (1), Probus (1), Maximin

Daza (1), Liciniu I (3), Liciniu II (1), Constantius I (4), comemorativa

Constantinopole (1), Constantin II (2), Constans (1), Constantius

II (10), Iulian Filozoful (1).

In concluzie, se poate spune ca descoperirile monetare antice

din Valea Jiului, desi nu prea numeroase, iar unele incomplete

si deci fara posibilitatea unei valorificari stiintifice corespunzatoare,

arunca totusi o lumina asupra istoriei antice a acestui tinut.

Ramane ca in viitor, noile descoperiri monetare, dar mai cu

seama cercetarile arheologice, sa aduca noi completari privind

istoria veche a Vaii Jiului.

AAuuttoorr::  MMoottoocceeaa  SSaannddoorr

Colectionarul Roman
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IInnssiiggnneellee  ddee  ppiilloott  ssii  oobbsseerrvvaattoorr

Cel mai vechi tip al insignei de pilot are forma unui avion

care pare a fi un Bleriot XI. Insignele de acest tip se purtau pe

gulerul uniformei. Dupa domnia lui Carol I (1866-1914), au fost

instituite doua tipuri de insemne pentru aviatorii militari: pentru

piloti si pentru observatori. Observatorii il ajutau pe pilot in

navigatie si operau armamentul de la bordul avionului (mitraliere

sau bombe). Al doilea tip de insigna de pilot consta intr-un vultur

cu aripile desfacute stand pe o sfera pe care sunt aplicate o

coroana si cifrul regelui Ferdinand. Insignele pentru observatori

constau doua aripi avand la mijloc cifrul regelui Ferdinand sub

o coroana. Dimensiunile aproximative sunt 57x44 mm pentru

insigna de pilot si 49x40 mm pentru cea de observator. Insignele

erau in general confectionate din metal alb si se purtau pe partea

dreapta a pieptului.

Dupa domnia regelui Ferdinand, cifrul sau din insigne a fost

inlocuit de stema si coroana Romaniei confectionate din email

si metal aurit. Exista insigne din bronz si din argint. In timpul

domniei lui Mihai I stema a fost inlocuita de o cruce.

OOrrddiinnuull  VViirrttuutteeaa  AAeerroonnaauuttiiccaa

In 1930 regele Carol II a instituit un ordin dedicat exclusiv

aviatiei. Ordinul Virtutea Aeronautica a fost creat prin ID Nr.

2895 din 31 iulie 1930 si se acorda aviatorilor, atat militari cat

si civili, care se evidentiau in timpul serviciului sau contribuiau

la dezvoltarea aviatiei in vreme de pace sau razboi. Erau permise

si decorarile post-mortem.  

Ordinul avea 4 clase: comandor, ofiter, cavaler si crucea de

aur. Clasele se diferentiau prin dimensiuni, constructie si felul

in care se purtau. Insemnul de comandor are un diametru de

aproximativ 58.5 mm si se purta cu panglica la gat, in timp ce

clasele ofiter si cavaler aveau diametrul de 43 mm si se purtau

cu panglica in partea stanga a pieptului. Crucea de aur avea

diametrul de aproximativ 42.5 mm. 

Pilotii militari decorati cu Ordinul Mihai Viteazul Cl. 3 primeau

din oficiu si Ordinul Virtutea Aeronautica in grad de cavaler.

Ordinul are forma unei cruci cu bratul vertical mai lung, in

forma de trifoi, si bratul orizontal mai scurt, avand forma unei

aripi stilizate. Medalionul central are forma unui scut in care se

afla vulturul din stema Romaniei avand cifrul regelui Carol II pe

piept. Clasele comandor si ofiter au in plus o cununa de lauri

din email verde cu marginile aurite in jurul crucii. Pe revers este

scris anul in care a fost infiintat ordinul (1930). Crucea de aur

este confectionata din metal aurit. Versiunile de razboi au in

plus doua spade aurite intre bratele crucii.

Panglica avea latimea de 38 mm (40 mm pentru cea de

comandor cu benzi de 5.5 mm) si era din moir de culoare albastru

deschis cu benzi argintii de 3 mm latime in centru si pe margini.

Printr-un decret din 19 decembrie 1938 era stabilita si o versiune

de razboi a panglicii, care avea in plus doua benzi aurii cu latimea

de 3 mm pe margini.

Daca gradele de ofiter sau crucea de aur erau acordate a

doua sau a treia oara, una sau doua barete erau atasate pe

panglica. Baretele aveau aproximativ 40 mm latime si erau

argintate pentru clasa ofiter si aurite pentru crucea de aur.

Dupa abdicarea lui Carol II cifrul sau a fost inlocuit de cel

al lui Mihai I.

Printre fabricantii ordinului se numara Rudolf Souval din

Viena, Fa. Karnet din Praga si Monetaria din Bucuresti. Autorul

nu a obsevat marcaje pe niciunul din ordine.

Intre 1930-1933, Carol II a acordat retroactiv 87 de ordine

unor cetateni romani pentru merite in timpul primului razboi

mondial, dintre care:

- 1 ofiter

- 13 cavaler

- 1 cavaler cu o bareta

- 63 cruci de aur

- 8 cruci de aur cu o bareta

- 1 cruce de aur cu 2 barete

In timpul celui de-al doilea razboi mondial au fost acordate:

- 6 comandor

- 14 ofiter

- 197 cavaler

- 114 cavaler cu o bareta

- 55 cavaler cu 2 barete

- 779 cruci de aur

- 828 cruci de aur cu o bareta

- 421 cruci de aur cu doua barete

Total: 2414

In total 793 de straini au primit ordinul pentru merite in cele

doua razboaie mondiale, plus 5 unitati militare pentru primul

razboi mondial si 23 de unitati in timpul celui de-al doilea razboi.

Ordine, Medalii si Insigne ale 
Fortelor Aeriene Romane

Colectionarul Roman
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Ordinul a fost desfiintat in 1947 dupa abdicarea regelui

Mihai I si reinfiintat in anul 2000. Cifrul regal de pe revers a fost

inlocuit cu stema Romaniei si textul este schimbat in

"1930/VIRTUTEA AERONAUTICA/2000". Pana acum au fost

acordate doar doua ordine de pace in grad de comandor (ambele

in anul 2002) si 11 ordine in versiunea de razboi (9 in grad de

comandor si 2 in grad de mare ofiter).

MMeeddaalliiaa  VViirrttuutteeaa  AAeerroonnaauuttiiccaa

Regele Carol II a instituit prin ID nr. 463 din 24 februarie

1931 si Medalia Virtutea Aeronautica, care se putea acorda

numai aviatorilor. Medalia de acorda in timp de pace si de razboi

pentru acte de curaj si avea trei clase (aur, argint s bronz). Avea

forma circulara, cu diametrul de 33 mm si cu marginea putin

inaltata. Aversul prezinta capul unei femei privind in partea

dreapta care poarta un coif inaripat. Reversul contine stema

Romaniei (model 1921) in partea de sus avand in ambele parti

cate o mica aripa stilizata si in centru textul "PENTRV

AERONAUTICA, 1931". 

Panglica are o latime de 35 mm si este din moir albastru

deschis cu o banda argintie in mijloc.

In 1938 s-a creat si versiunea de razboi care avea in plus

doua spade incrucisate de 28 mm si o coroana regala de 20

mm deasupra medaliei, pe langa doua benzi aurite de 3 mm la

marginile panglicii.

Medalia a fost desfintata in 1947 si reinstituita in anul 2000.

Textul de pe revers a fost schimbat cu "1931/VIRTUTEA

AERONAUTICA/2000". Pana acum au fost acordate 120 de

medalii in varianta de pace si o singura medalie in varianta de

razboi.

BBiibblliiooggrraaffiiee::

Aeronautica Magazine - Numar Special, 1995.

Aeronautica Magazine - Nr. 9, 1996  

Klietmann, Dr. Kurt-Gerhard. Phaleristik Rumänien (Berlin

1975)

Safta, Jipa, Velter, & Marinescu. Decoratii Românesti De

Razboi (1860-1947)

Stefan, Neculae, & Dumitrascu. Romania Decoratii (1859-

1991) 

Cpt. Silea, Marin. Ordinul Virtutea Aeronautica - ordin unicat

cu specific aviatic, acordat in intreaga istorie a aviatiei personalului

navigant, in Buletinul Muzeului Militar National, 1/2003.

Multumiri speciale pentru Mark si Carmen Paterson si Dan

Dimitrescu din Bucuresti pentru ajutorul acordat in cercetarea

acestor distinctii.

© Copyright 2006 Orders and Medals Society of America

and Charles H. Pankey.  All rights reserved. Reproduced by

Permission

AAuuttoorr::  CChhaarrlleess  PPaannkkeeyy

TTrraadduucceerree  ssii  ccoommpplleettaarrii::  DDrraaggooss  BBaallddeessccuu

Colectionarul Roman
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In primavara anului 1849 autoritatile timisorene se asteptau sa fie asediate de trupele revolutionare unguresti conduse de generalul

Bem Iosef. Pentru achizitionarea celor necesare unui asediu de lunga durata, trupele austriece cantonate aici au decis sa emita bonuri

cu 6% dobanda in valoare totala de 50.000 forinti/guldeni, iar cand trupele unguresti au inceput sa inconjoare orasul, s-a inceput

tiparirea acestor bancnote de necesitate. S-au proiectat bancnote cu valori nominale de 5, 10 si 20 guldeni. Rascumpararea celor de

10 guldeni s-a planificat pentru primul an, celor de 20 guldeni in al doilea an, iar a celor de 5 guldeni in al treilea an. Prima data s-

au tiparit bancnotele de 5 guldeni, dupa aceea cele de 10 guldeni. Bancnotele de 20 guldeni pana la urma nu au mai fost tiparite.

Un fapt interesant este ca decizia consiliului de razboi a fost sa nu impuna nimanui acceptarea acestor bancnote ca mijloc legal de

plata.

Tiparirea s-a efectuat la una din cele 2 tipografii existente in aceea perioada, Beichel sau Veigl, guldenii au fost legate in blocuri,

li s-a aplicat timbrul sec si s-au numerotat manual. Dupa aceea au fost taiate manual din aceste blocuri, in linie ondulata, taiand

textul de pe stanga "KONIGL.FREISTADT TEMESVAR". 

Bancnotele de 5 guldeni s-au tiparit cu tus negru pe hartie alba subtire, sunt bogat impodobite cu motive gotice, litere latine,

gotice si chirilice. Valoarea nominala este inscriptionata atat cu cifre arabe cat si romane. Semnaturile care apar pe ele sunt: Schewits,

Preyer, Popovicz, Sailer. Au fost numerotate manual si li s-a aplicat timbru sec, stema orasului. Bancnotele sunt unifata si masoara

90x130mm. Textul din mijloc: "Anweisung - auf funf Gulden Conv. Munze welche die konigl. Temesvarer freistadtische Kammeramts-

Kasse unter Garantie der Stadt Temesvar dem Uiberbringer am 1.ten Mai 1852 sammt der Pramie von 54kr. baar bezahlt und auch

an Zahlungsstatt annimt. Temesvar, 1ten Mai 1849." 

Cele de 10 guldeni au design asemanator cu motive gotice si text cu litere latine, gotice si chirilice. Textul din mijloc este putin

diferit: "Anweisung - auf zehn Gulden Conv. Munze welche die konigl. Temesvarer freistadtische Kammeramts-Kasse unter Garantie

der Stadt Temesvar dem Uiberbringer am 1.ten Juli 1850 sammt der Pramie von 36kr. baar bezahlt und auch an Zahlungsstatt annimt.

Temesvar am 1ten Mai 1849."  Dimensiuni: 100x150mm.

Majoritatea acestor guldeni de necesitate au fost preluate de casieria orasului. Autoritatile timisorene s-au ocupat de preschimbarea

lor in sedinta din 23 dec. 1851. Majoritatea guldenilor au fost rascumparate si blocurile a cate 100buc. de bancnote au fost anulate

prin perforare. Majoritatea exemplarelor rascumparate au fost distruse. Cu un secol in urma s-a descoperit intr-o lada un lot de astfel

de bancnote, iar majoritatea exemplarelor care se gasesc acum in colectii particulare provin din aceea sursa. Pana acum aprox. 5ani

nu se cunosteau exemplare care nu au fost anulate, cand s-a descoperit un lot de 10-15 bucati neperforate. Toate aceste bancnote

de necesitate sunt piese foarte rare. 

Bibliografie:

1. Ambrus B. - Magyarorszag papirszuksegpenzei 1723-tol 1914-ig (Bancnotele de necesitate unguresti de la 1723 pana la

1914).

AAuuttoorr::  AAllddoorr  BBaallaazzss

Guldenii de Necesitate de la 
Timisoara din 1849

FFiigg..  11..  AAnnwweeiissuunngg  --  55  gguullddeenn  --  TTeemmeessvvaarr,,  11  MMaaii  11884499 FFiigg..  22..  AAnnwweeiissuunngg  --  1100  gguullddeenn  --  TTeemmeessvvaarr,,  11  MMaaii  11884499
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Miron Cristea (din botez Ilie) s-a nascut la 18 iul. 1868, în

Toplita ,jud.  Harghita. Isi face studiile la Gimnaziul sasesc din

Bistrita (1879-1883), apoi la Liceul graniceresc din Nasaud (1883-

1887), la Institutul teologic-pedagogic din Sibiu (1897-1890) si

la Facultatea de Litere si Filosofie a Universitatii din Budapesta

(1891 -1895), unde obtine doctoratul cu o teza despre Viata si

opera lui Eminescu (tiparita  în limba maghiara, 1895). Devine

învatator-director la Scoala confesionala româneasca din Orastie

(1890 - 1891), secretar (1895-1902), apoi consilier (asesor, 1902-

1909) la Arhiepiscopia Sibiului.

Este hirotonit diacon necasatorit  la 30 ian. 1900, apoi

arhidiacon (8 Sept. 1901). Este calugarit la manastirea Hodos

Bodrog (1902), sub numele Miron, unde va ajunge pe rând

ieromonah (13 apr. 1903), apoi protosinghel (1 iun. 1908). Lucreaza

ca redactor la  "Telegraful Român" (1898-1900),iar mai tarziu va

deveni presedinte al  "despartamântului" Sibiu al Astrei (1905).

A fost presedinte al Reuniunii Române de Muzica din Sibiu si al

altor institutii culturale românesti: în calitate de consilier a adus

o contributie directa la ridicarea actualei catedrale mitropolitane

si la înfiintarea Bancii culturale "Lumina" din Sibiu .Inca din timpul

studentiei s-a numarat printre militantii de frunte pentru realizarea

idealurilor de unitate nationala ale poporului român.  

La 21 nov./3 dec. 1909 este ales episcop al Caransebesului

(înscaunat 25 apr / 8 mai 1910). In aceasta calitate, a aparat scolile

confesionale românesti din Banat în fata încercarilor guvernului

din Budapesta de a le desfiinta.  Participant la Marea Adunare

Nationala de la Alba lulia din 1 Decembrie 1918 , este membru

al delegatiei românilor transilvaneni care a prezentat actul unirii

la Bucuresti. De asemenea, este membru de onoare al Academiei

Române (din 1919).

La 18 dec. 1919 a fost ales mitropolit primat al României

întregite, iar în ziua urmatoare învestit si înscaunat.  La 4 febr.

1925 devine primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind

instalat în noua demnitate la 1 nov. 1925.  Sub el s-a facut unificarea

bisericeasca din noul stat român unitar, s-a organizat Biserica

noastra ca Patriarhie, s-a votat Statutul de organizare si functionare

al Bisericii Ortodoxe Române din 1925.Tot în timpul pastoririi

lui, a reaparut revista "Biserica Ortodoxa Româna" (1921), a initiat

aparitia revistei ,,Apostolul", organ de publicitate al Arhiepiscopiei

Bucurestilor (1924), s-a îngrijit de traducerea si tiparirea Bibliei

sinodale din 1936 (în traducerea preotilor pofesori  Gala Galaction,

Vasile Radu si mitropolitul Nicodim), precum si a unor editii din

Noul Testament. A  sprijinit tiparirea de carti teologice în Editura

Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, a

înfiintat Seminarul teologic "Miron Patriarhul" din Câmpulung

(1922) pentru orfanii de razboi si Academia de Muzica religioasa

din Bucuresti (1927), a sprijinit o serie de tineri teologi la studii

peste hotare. Sub el s-a ridicat actualul palat patriarhal si a fost

repictata catedrala patriarhala.Este ctitorul  schitului de lemn de

la Toplita.

A contribuit la întarirea legaturilor cu alte Biserici crestine,

prin vizitele sale la Locurile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia

(1938) . Prin delegatiile straine pe care le-a primit a sprijinit

participarea teologilor ortodocsi români la congres si întâlniri

ecumenice peste hotare sau convocarea unor asemenea întâlniri

în tara (Conferinta regonala a Aliantei mondiale pentru înfratirea

popoarelor prin Biserica, la Bucuresti în 1933. fiind ales presedinte

de onoare, Conferinta romano-anglicana de la Bucuresti din 1935

s.a.).

A publicat culegeri de folclor, o Iucrare de iconografie, câteva

volume de cuvântari. A colaborat pe rând cu urmatoarele ziare:

"Telegraful Român"- Sibiu,  "Tribuna" -Sibiu,  "Familia"- Oradea,

"Gazeta Transilvania" - Brasov,   "Libertatea"- Orastie,  "Drapelul"

- Lugoj,  "Luceafarul" -Budapesta,  "Tara Noastra"- Sibiu,

"Românul"- Arad si   "Foaia Diecezana" - Caransebes.

Pe plan politic, a facut parte din "Regenta" (20 iul. 1927 - 8

iun. 1930) si a fost prim-ministru (10 febr. 1938 - 6 mart. 1939). 

A decedat la 6 mart. 1939, la Cannes-Franta si este

înmormântat în catedrala patriarhala din Bucuresti.

Miron Cristea - Primul Patriarh al 
Bisericii Ortodoxe Romane
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În continuare, vom prezenta decoratiile si ordinele cu care

a fost învestit  I. P. S. Patriarh al României D. D. Dr. Miron Cristea,

un bun critreriu pentru formarea unei colectii.

DDeeccoorraattiiiillee  II..  PP..  SS..  PPaattrriiaarrhh  aall  RRoommâânniieeii  

DD..  DD..  DDrr..  MMiirroonn  CCrriisstteeaa..

Ordine românesti:

1. Medalia "Rasplata Muncii pentru Biserica", Cl I , 1923

2. Crucea "Meritul Sanitar", 1925.

3. Comandor "Vulturul României", CI. II, 1933.

4. Insigna onorifica "Straja Tarii", CI. II, 1935.

5. Marele Cordon "Coroana României", în gradul de Mare

Cruce, 1918.

6. Marele Cordon al ordinului "Ferdinand I", în gradul de

Mare Cruce, 1931.

7. "Carol I", Marele Cordon cu Stea  1923 si Colanul,

1928.

8. Insigna Pregatirii Premilitare, CI. I, 1936.

9. Medalia "Peles", 1933.

Ordine straine:

1. Marele Cordon al "Sfântului Mormânt" cu cruce si stea,

conferit de Patriarhul Damianos al Ierusalimului, 1924.

2. Marele Cordon cu Stea al "Ordinului Mântuitorului",

conferit de Regele George al Il-lea al Greciei.

3. Marele Cordon cu Stea al ordinului "Karagheorghevici"

conferit de Regele Jugoslaviei, Alexandru I, 1925.

4. Marele Cordon cu Stea al "Ordinului Sf. Sava",Cl. I,

conferit de Regele Jugoslaviei Petru al Il-lea, 1935.

5. Marele Cordon cu Stea, al Ordinului Cehoslovac "Leul

Alb" , conferit de presedintele republicii Thomas Masaryk, 1927.

6. Marele Cordon cu Stea al Ordinului Bulgar, "Sfântul

Alexandru", conferit de Regele Bulgariei Boris, 1934.

7. Cavaler  al ordinului "Polonia Restituta", conferit de

presedintele republicii, Prof. Ignacy Moscicki, 1925.

8. Marele Cordon cu Stea al ordinului  polon "Vulturul

Alb", conferit de presedintele republicii, Prof.Ignacy Moscicki.

9. Crucea ordinului "Crucea Rosie", conferita de

presedintele republicii germane General von Hindenburg, 1929.

10. Steaua ordinului "Casa de Hohenzollern", CI. I, conferita

de seful casei, principele Friedrich de Hohenzollern, 1933.

11. Titlul si insignele de "Prelat Grande Croix avec Collier",

al "Ordre Souverain, chevaleresque, nobiliaire et religieux de la

Coronne d'Epines", 1936.

12. Medalia de onoare, de aur, siriana, gradul I, conferita

de presedintele republicii Siriene, 1935.

13. Steaua cu "Aquila Germana" a ordinului "Crucea Rosie"

germana, conferita de Ducele de Saxa-Coburg si Gotha, din

ordinul Fiihrer-ului, Adolf Hitler, 1937.

BBiibblliiooggrraaffiiee::

1. Patriarhia Româna, Mitropolia Ungrovlahiei - Calendarul

Arhiepiscopiei Bucurestilor , cu date statistice, pe anul mîntuirii

1938.

2. Nicolae Iorga "Istoria Bisericii Romanesti" ;

3. Prof. Univ. Dr. Doc. Radu Vulpe,    "De la Dunare la mare",

Editura Arhiepiscopiei Tomisului si a Dunarii de Jos,  Galati,

1979, 

4. http://www.crestinism-ortodox.ro/ 

5. www.patriarhia.ro 

6. www.ministerulculturii.ro 

AAuuttoorr::  BBooggddaann  CCaaccuuccii

Istoria semnelor monetare (jetoane) incepe din antichitate.

Exploatarea capitalista si existenta ramasitelor feudale din

economia Romaniei a dus la crearea de avutii imense in miinile

unui grup restrins de profitori si a condamnat clasa muncitoare

si taranimea muncitoare la mizerie si ruina.

Conditiile de lucru inumane din intreprinderi, lipsa masurilor

de protectie a muncii si de asistenta medicala,subalimentarea

cronica,locuintele insalubre,aglomerate,mai prejos decit cea mai

slaba exigenta a demnitatii omenesti,au facut obiectul a numeroase

cercetari si studii atit in Valea Jiului cit si pe intreg cuprinsul

tarii.

Cu toata dezvoltarea productiei caracterul inapoiat al

economiei romanesti s-a mentinut in cursul ultimului deceniu

al secolului al XIX-lea.Industria,ramura  hotaritoare pentru

dezvoltarea economiei,nu a putut ocupa locul preponderent in

cadrul productiei materiale,aportul ei la venitul national fiind

sub o treime.

La mentinerea caracterului inapoiat al economiei nationale,

o contributie dintre cele mai importante a avut dominatia

capitalului strain asupra principalelor ramuri de productie. Scopul

pe care il urmareau capitalistii din occident in ce priveste investitiile

in Romania nu era,desigur,dezvoltarea rapida si armonioasa a

economiei romanesti ci exploatarea bogatiilor tarii in vederea

realizarii unor profituri cit mai ridicate.

Din aceasta cauza,industria s-a dezvoltat unilateral si

anarhic,accentul cazind pe ramurile care,asa cum era cazul

industriei usoare si industriei extractive,prezentau cel mai mare

ineres pentru capitalul srain,deoarece asigurau obtinerea rapida

de profituri mari cu investitii putine.

Pentru acelasi motiv,progresul tehnic a fost extrem de

incet,utilajul adus intreprinderii fiind de cele mai multe ori

invechit.

Colectionarul Roman

Circulatia Semnelor Monetare 
(Jetoane) in Valea Jiului
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Totodata o parte importanta din profiturile obtinute in

Romania erau trecute peste granita,ceea ce pentru tara noastra

echivala cu un consum parazitar al plusvalorii de catre capitalistii

straini.

O alta parte din profituri erau investite in economia

romaneasca,ducind la interirea dependentei tarii fata de Occident

si la reducerea treptata a caracterului"extern"al capitalului strain

din Romania.Ritmul lent al cresterii fortelor de productie,caracterul

unilateral al dezvoltarii economice,dependenta economiei

romanesti de conjunctura pietei capitaliste,,stoarcerea bogatiilor

tarii si trimiterea lor peste granita,toate aceste urmari ale

intensificarii controlului si dominatiei capitalului strain au facut

ca poporul sa continuie sa duca o viata plina de privatiuni,

chinuitoare,purtind dublul jug al exploatarii capitalului autohon

si a celui strain.

O expresie a fortei crescinde a capitalului industrial in ultimele

decenii ale secolului al XIX-lea a constituit-o aparitia unor semne

monetare (jetoane) neprevazute de sistemul banesc,emise de

intreprinderi industriale si nu de autoritatea emitenta a

statului.Aceste semne monetare (jetoane), avand forma de fise

metalice,serveau la plata in intregime sau in parte a salariilor

muncitorilor respectivi.

Prin emiterea acestor semne monetare de catre patronii de

fabrici,mosieri,diverse intreprinderi si exploatari patronul desfacea

marfurile la preturi superioare celor de pe piata si incasa

diferenta.Dupa exploatarea muncitorului prin vinzarea fortei de

munca,urma si aceea in postura de cumparator al marfurilor de

prima necesitate.

"Jetoanele" neavind curs lagal,se puteau da ca plata numai

la pravaliile sau cantinele patronului.Ele purtau inscrisa "valoarea

nominala" in lei sau bani.Uneori aveau inscrise numai

cifrele,raminind de subinteles unitatea monetara la care se refereau

ceea ce genera confuzii,dar totodata ele au suplinit intrucitva

lipsa de material marunt si au inlesnit decontarea produselor

ridicate pentru consumatori.

Cele mai vechi semne monetare (jetoane) de acest gen care

se cunosc au aparut in perioada 1868-1872 si provin chiar de

la intreprinderi ale statului: Manufactura de Tutun,Depozitul

Central.Este de mentionat faptul ca in aceasta perioada statul

nu reusise inca sa bata monede principale proprii,pe baza

sistemului monetar national din 1867.Seriile monetare emise

de intreprinderile amintite au valori nominale exprimate in zile

de munca si nu in lei:  zi de munca,1 zi de munca,1  zile de

munca.

Alte serii monetare au fost emise de intreprinderi particulare.In

perioada 1870-1900, asemenea semne monetare (jetoane),

confectionate din metal-uneori din argint-si purtind denumirea

de lei sau de subdiviziuni ale leului,au provenit de la intreprinderi

industriale,intreprinderi de constructii,cariere de piatra,exploatari

forestiere,etc.

Un mare numar de fise metalice (jetoane) au fost emise de

intreprinderea constructoare a Palatului Justitiei din Bucuresti

(1890). Printre cele mai vechi intreprinderi care au recurs la

aceasta modalitate de plata a salariilor muncitorilor se numara

"Intreprinderile Emil Costinescu" din Sinaia (1893).

In aceste conditii de patrundere tot mai mult a capitalului

strain si in Valea Jiului,doua institutii financiare romanesti,"Banca

Romaneasca" si "Creditul Extern",dindu-si seama de importanta

considerabila pe care aceste mine,ca si orice sursa de energie,o

au in dezvoltarea economica a tarii noastre,se constituie impreuna

cu Societatea "Salgotarjan"din Ungaria,intr-o societate anonima

pentru a salva astfel exploatarile miniere din situatia critica in

care se aflau.Societatea "Salgotarjan" apreciind oportunitatea

sprijinului financiar al institutiilor financiare romanesti,ajunse,in

aprilie 1920,ca impreuna cu "Banque Commerciale Hongroise"

din Pesta,sa incheie o conventie cu "Banca Romaneasca" si

"Creditul Extern" pentru formarea unei societati in care capitalul

romanesc sa fie egal cu acela al grupului ungar,membrii consiliului

de administratie in aceeasi proportie,iar in plus presedintele

consiliului de administratie si directorul general,sa fie romani.

Societatile romanesti amintite mai sus,in dorinta de a asigura

o cit mai larga participare a finantei romanesti in aceasta sociatate

de a carei conducere depind interese generale de prima importanta

ale tarii,iau ca asociate pe cele mai importante institutii financiare

romane,fara deosebire sau simpatii politice si formeaza grupul

roman care se compune din:

-"Banca Albina",institut de credit si de economie,societate

anonima cu sediul in Sibiu,

-"Banca Agricola",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Banca Comerciala Romana",societate anonima  cu sediul

in Bucuresti,

-"Banca Comertului",societate anonima cu sediul in Craiova,

-"Banca de Credit Roman",societate anonima cu sediul in

Bucuresti,

-"Banca Crissoveloni",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Banca Franco-Romana",societate anonima cu sediul in

Bucuresti,

-"Banca Generala a Tarii Romanesti",societate anonima cu

sediul in Bucuresti,

-"Banca Natiunii",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Banca Romaneasca",societate anonima cu sediul in

Bucuresti,

-"Banca Taraneasca",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Banca de Scont a Romaniei",societate anonima cu sediul

in Bucuresti,

-"Banca Viticola a Romaniei,societate anonima cu sediul in

Bucuresti,

-"L. Berkovitz,bancher",soocietate in nume colectiv cu sediul

in Bucuresti,

-"Creditul Extern",societatea anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Creditul Minier",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Creditul Tehnic",societate anonima cu sediul in Bucuresti,

-"Creditul Tehnic-Transilvanean",societate anonima cu sediul

in Bucuresti,

-Industria Ardealului",societate  anonima cu sediul in Brasov.

Grupul roman astfel constituit,impreuna cu grupul ungar

format din Societatea "Salgotarjan" si "Banque Commerciale

Hongroise"din Pesta,formeaza Societatea Anonima Romana

"PETROSANI" in baza actului constitutiv a conventiei aditionale

si statutelor autentificate de Tribunalul Ilfov la 8 octombrie 1920,

Colectionarul Roman
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desfiintandu-se astfel conventia din aprilie 1920 incheiata

numai cu "Banca Romaneasca" si "Creditul Extern".

Autorizatia Ministerului de Industrie este data in luna ianuarie

1921,iar luarea in primire a inventarului si deci inceperea

functionarii Societatii Anonime Romane "PETROSANI",are loc

in ziua de 14 februarie 1921.

Pentru o mai buna stare a personalului Societatea a infiintat

o "Casa de Economie" si "Consumul Muncitorilor".

"Consumul Muncitorilor" a fost infiintat in 1923 cu un capital

de 1.000.000 lei sporit dupa un timp la 3.000.000 lei.Capitalul

a fost subscris de Societatatea Anonima Romana "PETROSANI"

si de muncitorii si functionarii sai.

Scopul acestui consum era aprovizionarea intregului personal

cu cu toate articolele de prima necesitate, carne, coloniale,

manufactura, imbracaminte si incaltaminte.

Conducerea se execita de un consiliu de administratie (ales

dintre functionari si muncitori) sub controlul Directiei Societatii

Anonime Romane "PETROSANI".Societatea Anonima Romana

"PETROSANI" a pus la dispozitia acestui consum in mod gratuit

localurile necesare,incalzitul si iluminatul lor precum si

transporturile la diferitele filiale; importantul fond de rulment

necesar intreprinderii,i-a fost pus la dispozitie tot de Societatea

Anonima Romana "PETROSANI" cu dobinda minima.

Multumita acestor conditii cu totul favorabile,"Consumul

Muncitorilor" a putut corespunde pe deplin menirii sale,caci a

provocat o oprire brusca a scumpirii continue care se practica

anterior pe piata din Valea Jiului.

In aceasta situatie creata au aparut in Valea Jiului semnele

monetare (jetoane) emise de Societatea Anonima Romana

"PETROSANI" avind o circulatie limitata.Muncitorii respectivi

le primeau la plata salariului si le foloseau la cumparaturile

facute la pravalia sau cantina organizata de societate la magazinul

special infiintat "Consumul Muncitorilor".

Scopul principal al emisiunilor monetare (jetoane) era acela

de a stabiliza forta de munca in Valea Jiului,pentru a nu mai

produce fluctuatii de personal care sa duca la o noua criza

economica in bazinul carbonifer al Vaii Jiului.

"Consumul Muncitorilor"-Societatea Anonima Romana

"PETROSANI" avea filiale in Petrosani,Petrila,Aninoasa si

Vulcan.Semnele monetare (jetoane) aveau inscrise pe ele valoarea

nominala (pe revers) si "CONSUMUL MUNCITORILOR DIN

VALEA JIULUI PETROSANI" (pe avers).

Astfel au circulat jetoane avind inscrise valorile nominale de

1 leu,5 lei,10 lei.Se pare ca aceste jetoane au fost confectionate

la "Atelierele Centrale" Petrosani (A.C.P.),infiintate in

1903,actualmente Intreprinderea de Utilaj Minier Petrosani

(I.U.M.P.),dar desfiintata, sau dupa unele informatii au fost

confectionate la Bucuresti,tinand seama de numarul mare de

banci ce faceau parte din conducerea administrativa a Societatii

Anonime Romane "PETROSANI".

Aceste semne monetare (jetoane) au circulat in Valea Jiului

pina in 29 mai 1931,cind Societatea Carbonifera "LUPENI"

creata in 1924,fuzioneaza cu Societatea Carbonifera PETROSANI"

creata in 1920,sub denumirea de Societatea Carbonifera "

PETROSANI" pentru exploatarea zacamintelor de carbuni din

Valea Jiului.Dupa aceasta data in Valea Jiului apare sistemul

creditelor (carti de credit),sistemul semnelor monetare (jetoane)

iesind din circulatie. 

Sunt cunoscute urmatoarele tipuri si valori :

-1 LEU (alama),diametru=18 mm,greutate=1,96 gr.

-5 LEI (cupru),diametru 18 mm,greutate 2,46 gr.

De mentionat ca au circulat jetoane de acest tip si  cu inscrisul

pe avers "M P" (Mina Petrila),acest lucru limitind si mai mult

circulatia lor.

-5 LEI-octogonal (cupru),latura 7 mm,greutate 1,96 gr.

-10 LEI (alama),diametru 20 mm,greutate 2,69 gr.

AAuuttoorr::  MMoottoocceeaa  SSaannddoorr

Colectionarul Roman

Anul acesta se împlinesc 140 de ani de la urcarea

domnitorului Carol pe tronul României si 125 de ani de la

proclamarea Regatului. Cu acest prilej Muzeul Militar National

va organiza o serie de activitati dedicate armatei române si

comandantului ei de capetenie.  

Marti 9 mai 2006, orele 13,00, în holul de onoare al muzeului

va fi vernisata expozitia "Carol I si Armata Româna. 1866-1914".

Expozitia va prezenta arme, uniforme, decoratii, obiecte personale,

fotografii care au apartinut regelui Carol I si membrilor familiei

regale care au avut grade si functii militare în armata româna.

Va fi prezentata publicului si mitraliera Christopher & Montigny,

cea mai veche arma automata din dotarea armatei române,

recent restaurata de colectivul de specialisti al muzeului. Vernisajul

va fi precedat de un scurt ceremonial militar efectuat dupa

regulamentul anului 1876.

Pe 13 si 14 mai 2006, va fi organizata cea de-a sasea editie

a "Zilelor Muzeului Militar National". Manifestarea din acest an

va fi dedicata armatei române din epoca regelui Carol I (1866-

1914). Ea se adreseaza publicului larg, în special tinerilor, care

vor avea prilejul sa cunoasca modul de echipare si dotare a

militarilor români,  sa vina în contact cu aspecte ale vietii cotidiene

ostasesti din acele vremuri, sa asculte marsuri si cântece la moda

în jurul anului 1900.

Publicul va putea asista la demonstratii de instructie de front

si trageri cu armament de epoca efectuate de membrii Grupului

de Reconstituire al Regimentului 6 Dorobanti "Mihai Viteazul"

si al Regimentului 4 artilerie de câmp, demonstratii de tragere

cu un tun de bronz, tip "Armstrong", md. 1883, prezentarea

echipamentului si armamentului utilizat în ultimele decenii ale

secolului al XIX-lea, demonstratii de instructie efectuate de

"Istorie Vivanta" la Muzeul Militar National
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membri ai unor asociatii istorico-militare bulgare care

întruchipeaza voluntarii bulgari de la 1877-78. Tinerii

vizitatori vor avea posibilitatea de a trage la tinta cu arme

cu aer comprimat, vor putea vedea tunul care a servit

drept catafalc, la funeraliile regelui Carol I si vor afla lucruri

inedite despre monumentele comemorative ale Razboiului

de independenta, vor vizita expozitia de aviatie si vor afla

informatii interesante despre pionierii aviatiei românesti

si, ca de obicei, vor putea gusta din mâncarea traditionala

a ostasului român pregatita la o bucatarie rulanta de

campanie. 

Pe toata perioda actiunii, curtea muzeului va fi survolata

de un balon captiv, pus la dispozitie de Institutul National

de Cercetari Aerospatiale, din a carui nacela, cei îndrazneti

vor putea privi de la înaltime activitatile desfasurate în

curtea muzeului. La actiunea de anul acesta va participa

si un detasament al "micilor dorobanti", copiii cu vârste

cuprinse între 6 si 12 ani, care, echipati dupa modelul

"curcanilor" de la 1877, vor reînvia, prin prezenta si

exercitiile pe care le vor efectua, amintirea asociatiei

înfiintata în 1879 de generalul dr. Carol Davilla în scopul

educarii patriotice a tinerii generatii. La aceasta actiune

sunt invitati sa participe toti tinerii vizitatori, de preferinta

echipati cu un costum dorobantesc (camasa din pânza

alba,  cu guler, mansete si banda frontala albastru deschis,

pantalonasi albi, cizme sau opinci, esarfa si brâu albastru)

sau doar purtând caciula dorobanteasca ornata cu pana

de curcan, cele mai frumoase si complete costume fiind

premiate. Ei vor fi initati în "secretele" instructiei militare,

vor putea marsalui în ritmul tobelor, vor participa la un

concurs de desene.

Colectionarii de suveniruri militare vor putea vizita si

standurile târgului de "Militaria" care va fi organizat cu

acest prilej.

Activitatile se vor desfasura în ambele

zile, între orele 1000 si 1400, accesul fiind

gratuit. Informatii suplimentare pot fi

obtinute de la Serviciul de relatii cu publicul

al muzeului : 021 319 59 04 / 107, sau

021 319 60 15.

Pe 17 mai va fi inaugurata expozitia “50

de ani de la revolutia ungara”, organizata

in colaborare cu Muzeul de Istorie Militara

de la Budapesta.

Pe 20 mai, Muzeul Militar National se

va alatura proiectului international “Noptile

Muzeelor”, in cadrul caruia toate muzeele

participante vor fi deschise si noaptea pentru

public (total sau partial). In aceasta zi muzeul

va fi deschis de la 21.00 pana la 1.00 (AM).

27 mai - Clubul Retromobil va organiza

o expozitie de automobile ARO la Muzeul

Militar National (acest eveniment nu este

confirmat inca).
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Cu armata sovieticã pe teritoriul tãrii comunistii preiau

puterea în 1945 si la 30 decembrie 1947 îl forteazã pe regele

Mihai sa abdice. Modelul comunismului de tip stalinist va fi

preluat de comunistii români si România va fi integratã din

punct de vedere politic, social, economic si militar atât pe plan

intern cât si pe plan extern în structurile impuse de Moscova.

O data cu retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul românesc

în 1958 conducãtorii partidului vor adopta treptat o pozitie

proprie, distinctã fatã de Kremlin. Mai întâi prin implicarea în

disputa chino-sovieticã, apoi prin "Declaratia de independentã",

prin pozitia singularã în blocul comunist în conflictul israeliano-

arab, neparticiparea la invadarea Cehoslovaciei si condamnarea

interventiei în aceastã tarã, opozitia frecventã si obsedantã la

structurile suprastatale ale CAER si Tratatului de la Varsovia

si politica externã independentã de Moscova. In 1965 Republica

Pupularã Romînã devine Republicã Socialistã România.

Totodatã s-a manifestat o cotiturã în ceea ce priveste cultura

si istoria nationalã, de la proletcultism cãtre valorile românesti

si prin publicarea unor lucrãri si documente istorice în premierã.

Cu toate acestea însã conducerea României Socialiste nu

contesta câtusi de putin sistemul comunist. 

Stabilizarea monetarã din 1947 nu a avut efectul scontat,

astfel cã în 1952 s-a fãcut reforma monetarã. Dacã în anul

1947 1 leu = 0,06 gr aur fin, respectiv 1 $ = 150 lei, iar în anul

1952 1 leu = 0,07934 gr aur fin, respectiv 1 $ = 11,20 lei, s-a

ajuns în anul 1954 1 leu = 0,14811 gr aur fin, respectiv 1 $ =

6 lei. Intre 1948 - 1952 au fost emise 12 monede dintre care

7 din aluminiu si 5 din cupru-nichel-zinc. Intre 1952-1963 au

fost emise 29 monede dintre care 16 din cupru-nichel-zinc, 6

din cupru-nichel, 4 din otel placat cu nichel, 2 din aluminiu

si una din nichel. In aceastã perioadã monedele aveau

reprezentate pe ele sonde petroliere, stiuleti de porumb spice

de grâu si ovãz, muncitor la nicovalã, tractor, peisaj industrial

sau stema RPR cu sau fãrã stea. Sunt cunoscute 2 probe

monetare din 1958 si 1960 pentru monedele de 5 si 10 bani

din cupru-nichel-zinc respectiv nichel. Noua denumire a tãrii

datã de noua constitutie din 1965 a adus modificãri si în planul

emisiunilor monetare. Astfel ca au fost emise între 1966-1982

9 monede între care 5 din otel placat cu nichel si 4 din aluminiu,

monedele au preluat aceleasi reprezentãri ale celor emise

anterior la care difereau stemele de pe revers. Un fapt care iese

în evidentã este acela cã în acelasi timp au fost puse în circulatie

si bancnote care aveau valori similare cu ale monedelor de 1

leu si 3 lei. 

Politica promovatã de PCR, aceea a industrializãrii fortate,

a propagandei comuniste  si a unui comunism national se

reflecta si în reprezentãrile de pe monedele si bancnotele din

aceastã perioadã. Anii '70 si '80 au fost perioadã de deschidere

cãtre istoria românilor, ce pânã atunci fusese modificatã, si

cãtre etalarea originii si apartenentei milenare la acest teritoriu.

Dacã pe bancnote sunt imprimate figuri ale luptãtorilor pentru

independentã si unitate ale statului român precum Tudor

Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza sau Nicolae Bãlcescu, figuri

care nu "deranjau", pe singurele emisiuni comemorative

românesti din aceastã perioadã de jumatate de secol cu ocazia

implinirii a 2050 ani de la crearea statului dac a fost reprezentat

un nobil dac si scene de lupta de pe Columna lui Traian. Aceste

monede din anii 1982 si 1983 au fost bãtute la Monetãria

Franklin, Pennsylvania ( SUA ). Moneda de 100 lei 1982 a fost

emisã într-un tiraj de 7.500 monede, din argint 925 ‰ cântãrind

27,75 g, are pe avers stema Republicii, valoarea nominalã,

milesimul si legenda circularã REPUBLICA SOCIALISTA

ROMANIA, iar pe revers bustul unui nobil dac si inscriptia

între douã cercuri concentrice 2050 ANI DE LA CREAREA

STATULUI DAC CENTRALIZAT SI INDEPENDENT 1980.

Moneda de 50 lei 1983 emisã într-un tiraj de 8.000 monede,

din argint în greutate de 13,88 g, avea pe revers scene de luptã

de pe Columna lui Traian. In 1983 s-a emis o noua monedã

de 100 lei în 8.000 exemplare similarã cu cea din 1982 diferind

doar milesimul. Au fost emise si monede din aur: in 1982 (

tiraj 7.500 ) si 1983 ( tiraj 8.000 ) cu valoarea de 500 lei cu o

greutate de 7,2 g  avand o puritate de 900 ‰ si aversul similar

cu al celorlalte monede comemorative diferind valoarea

nominalã, iar reversul similar cu al monedei de 50 lei.  In 1983

au fost emise 8.000 monede de 1.000 lei din aur de 14,4 g

având reversul similar cu cele de 100 lei. Aceste monede au

fost singurele emisiuni comemorative din perioada comunistã,

extrem de putine daca tinem cont cele emise de Carol I,

Ferdinand sau Carol II si la aproape 4 decenii de la "Ardealul

Nostru".

Politica economicã promovatã de N.Ceausescu de platã a

datoriei externe reflectatã în plan intern în rationalizarea

alimentelor si a energiei, dar si haosul industrial si teroarea

intituitã de partid a dus la o stare generalã de nemultumire si

explozia din decembrie 1989 care a rãsturnat regimul comunist

din România, pe fondul revolutiei est-europene. In urma

Revolutiei din 1989 România a revenit la pluripartidism, la

democratie si s-a luptat sã descentralizeze economia si sa

redevinã o economie de piatã. 

AAuuttoorr::  CCeezzaarr  PPeettrree  BBuuiiuummaaccii

Colectionarul Roman
O Scurta Istorie a Monedei
Romanesti Moderne (III)
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În ultimul sfert al secolului al XIX-lea si pânã la începutul

primului rãzboi mondial, activitatea de realizare a medaliilor

care reflectã realitãti ale Iasului s-a datorat, în bunã parte,

comerciantilor Elias si Samoil Saraga, precum si meseriasului

Nicolae Sternberg.

Sunt câteva lucrãri de medalisticã româneascã (1) care

acrediteazã ideea cã Saraga, nume ce apare pe o serie de medalii

realizate la Iasi, este al unui gravor, deci creator de medalii

(artist medalier). Documentele de arhivã cât si o lucrare

monograficã a lui Ion Massof (2) vor clarifica statutul familiei

Saraga în raport cu creatia medalisticã ieseanã. Studiul medaliilor

si al documentelor de arhivã ne-au ajutat sã stabilim si pozitia

lui Nicolae Sternberg în aceastã problemã.

În aprilie, 1912, Elias Saraga se adreseazã cu un memoriu

Primãriei din Iasi arãtând cã: „Dacã n-ar fi fost librãria mea pe

care o dirijez, n-ar fi fost si nu rãmânea pentru posteritate

amintirea marilor evenimente nationale gravate în bronz” (3).

Elias Saraga nu exagera. De numele fratilor Elias si Samoil

Saraga se leagã realizarea unui numãr apreciabil de medalii

ce reflectã evenimente cu adâncã semnificatie patrioticã,

evenimente ce s-au derulat la Iasi în ultimii ani ai secolului al

XIX-lea si primii ani ai secolului al XX-lea.

Pentru edificarea cititorilor vom enumera realizãrile

medalistice apãrute prin grija familiei respective: sfintirea

Mitropoliei din Iasi,1887, un sfert de veac de domnie a regelui

Carol I, 1891, în memoria lui Theodor Codrescu, 1894 (pentru

sprijinitorii tipãririi, sub îngrijirea profesorului Gheorghe

Ghibãnescu, a ultimilor trei volume din Uricarul), patru sute

de ani de la moartea lui Stefan cel Mare, 1904, reedificarea

bisericilor Trei Ierarhi si Sfântul Nicolae Domnesc din Iasi,

1904, în amintirea dezvelirii statuii lui Vasile Alecsandri din

Iasi, 1905-1906 (cinci medalii si încã patru variante ale acestora,

expozitia generalã românã din Bucuresti, 1906, împlinirea a

40 de ani de la abdicarea lui Cuza, 1906, lui Carol I la

aniversarea a 40 de ani de domnie – avers Carol rege, revers

Carol principe (este si variantã având pe avers efigia regelui

Carol iar pe revers efigia lui Cuza), placheta romboidalã comuna

Iasi la aniversarea Dinastiei si Regatului, 30 de ani de la cucerirea

redutei Grivita, 1907, 20 de ani de la moartea lui Eminescu,

1909, cincizeci de ani de la Unirea Principatelor, 1909,

aniversarea Academiei Mihãilene si a Universitãtii din Iasi,

1910 si 1911, în amintirea dezvelirii statuilor lui Al. I. Cuza si

M. Kogãlniceanu din Iasi, 1911, monumentul Cuza din Piata

Unirii, 1912, „Dreptul nostru”, si „Apãrãtorilor ei, ara

recunoscãtoare”, din 1913, medalia tip decoratie Avântul Tãrii,

1914; medalia comemorativã, tip decoratie, a participãrii la

Primul Rãzboi Mondial, 1918 (s-au realizat doar douã exemplare

de probã, unul purtat de regele Ferdinand si al doilea de

Principele Carol, care a cedat-o generalului Berthelot). Dupã

cum se observã din enumerarea de mai sus, este vorba de

douãzeci si cinci de medalii la care trebuie sã adãugãm cel

putin cinci variante (patru la medaliile Alecsandri din 1905-

1906 si una la medalia Carol I din 1906), deci în total treizeci

de realizãri medalistice. (4)

Nu putem fi de acord însã cu acele opinii conform cãrora

vreunul dintre fratii Saraga poate fi considerat gravor (artist-

medalier) sau „vestitul gravor Saraga din Iasi”, cum se exprimã

cineva. Pãrerea respectivã are la bazã doar faptul cã o serie din

lucrãrile enumerate mai sus (medalii sau plachete) au gravat

pe ele Saraga, Saraga - Jassy sau F. Saraga-Jassy (ceea ce

înseamnã Fratii Saraga si, dupã 1905, Regina Saraga sau Fany

Saraga).

Documentele de arhivã din perioada respectivã probeazã

clar cã fratii Saraga sunt editori de medalii si nu artisti medalieri

(creatori sau realizatori de medalii) (5). Se impune precizarea

cã, din anul 1905, firma „Fratii Saraga” se dezmembreazã. Vor

desfãsura activitate în continuare douã magazine cu acelasi

profil: librãria „Autorii Români” (Elias si Fany Saraga) si librãria

„Moldova” (Samoil si Regina Saraga) care îsi fãceau o serioasã

concurentã si în privinta editãrii medaliilor (6).

Mai mentionãm cã in relatie cu autoritãtile, ca proprietari

ai celor douã firme, nu se etalau totdeauna fratii Saraga, Samoil

sau Elias, ci sotiile acestora, Regina si Fany. Pentru editarea

medaliilor, acestia fãceau propuneri primãriei sau comitetelor

de organizare a unor actiuni culturale si prezentau odatã cu

acestea machete sau desene. Dupã aprobarea proiectului,

editorii se adresau unor ateliere medalistice din strãinãtate care

le bãteau în metal (7). Medaliile realizate astfel, erau difuzate

prin liste de subscriptii în întreaga tarã cât si participantilor la

diverse manifestãri.

Realizãrile medalistice ale celor douã firme, care aveau ca

obiect de reflectare aceeasi personalitate sau acelasi eveniment,

stârneau, în unele cazuri, vii controverse între editori,

materializate în negarea reciprocã a valorii artistice a medaliilor

si antrenând uneori în jocul lor de interese si personalitãti de

prestigiu ale culturii românesti (8).

Dacã cele douã librãrii Saraga nu fãceau decât opera de

editare, se impune firesc întrebarea: cui apar in proiectele în

desen ale medaliilor si cine erau sculptorii-gravori care, de fapt,

realizau machetele dupã care se bãteau medaliile respective ?
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Proiectele (în desen) ce se gãsesc în Arhivele Statului din

Iasi nu poartã nici o semnãturã si dintre documentele consultate

de noi, doar unul face referiri la autorii de drept ai medaliilor.

Este vorba de însemnãrile unui avocat care îl apãrã pe G.

Lascãr, primarul Iasului de atunci, într-un proces intentat de

Fany Saraga în 1905.

Avocatul respectiv, intuind adevãrata fatã a afacerii

medaliilor, consemneazã cã editoarei Fany Saraga „nimeni nu

i-a acordat si recunoscut proprietatea exclusivã asupra

medaliilor”, cã „în ce priveste proprietatea artisticã, ea nu poate

fi reclamatã de D-na Fany Saraga întrucât legea prevede ca

autoarele unei scrieri sau opere de sculpturã trebuie a avea

autorizatia si recunoastere a Ministerului de Culte ceea ce în

specie nu existã”. Si în continuare „care lege protege proprietatea

artisticã? Dacã ar fi atare lege, chiar este opera gândirei, (medalia

n.n.) a inventiei D-nei F Saraga ? Este opera unui furt, a fotografiei

statuei” (9).

Apare cu claritate asadar procedura editoarei în cazul

medaliei statuii lui V. Alecsandri la care se referã avocatul lui

G. Lascãr. Putem admite cã procedura era similarã si în cazul

celorlalte medalii, numai cã în cazul acestora nu era vorba

despre „furtul”, ci de însusirea în schimbul unei sume de bani,

a proiectului realizat de un artist desenator si machetator local.

Trebuie sã acceptãm ideea cã gravorul putea fi angajatul firmei

strãine la care se comanda baterea medaliilor. Nu putem exclude

însã posibilitatea ca gravorul, sã fi fost si un sculptor local, mai

ales cã într-o listã de subscriptii din 1906 a Librãriei „Autorii

Români” citim „Alegoria (de pe medalia Comunei Iasi din 1906,

n.n.) lucratã cu multã artã dupã MACHETA ORIGINALÃ A

UNUIA DIN CEI MAI VALOROSI ARTISTI ROMÂNI (subl.

ns.), subliniazã în mod fericit, printr-un car triumfal ideea

cuceririi dacilor de cãtre Traian” (10).

Studiul comparativ al medaliilor realizate în editurile Saraga

ne duce la concluzia cã acestea pot fi grupate în douã categorii,

exprimând douã maniere de realizare artisticã, posibil douã

etape în evolu ia unui desenator si machetator pe care-l foloseau

în conceperea proiectelor medaliilor. Prima grupare cuprinde

medaliile concepute in viziune clasicã, cu planuri putin reliefate,

abundentã a inscriptiilor, respectarea riguroasã a proportiilor.

Cea de a doua grupare cuprinde medalii cu forme greoaie,

dimensiuni mari, încãrcate, debordând pe revers cu detalii

simbolice.

Maniera de concepere si realizare a unora dintre medaliile

editate de Saraga este asemãnãtoare sau se apropie de cea a

medaliei lui Stefan cel Mare din 1904, realizatã din initiativa

Societãtii Numismatice Române. Asa dupã cum am arãtat

altãdatã (11), citând consemnãri din Buletinul Societãtii

Numismatice Române, macheta medaliei respective apartine

profesorului Celesti Fabio de la Scoala de Arte si Meserii din

Iasi, care a câstigat concursul organizat de SNR si premiul

oferit de M. C. Sutu.

O ultimã încercare de editare a douã medalii, rãmase în

fazã de proiect, face Elias Saraga în octombrie 1914. Desi

Primãria este în principiu de acord si numeste doi consilieri

sã studieze propunerea lui Saraga, medaliile nu se mai realizeazã

(12).

Se încheia astfel aportul acestei familii la editarea si difuzarea

unor medalii ce reflectã evenimente care s-au produs ori

sãrbãtorit la Iasi în ultimul sfert din secolul al XIX-lea si începutul

secolului al XX-lea. Meritele familiei Saraga se rezumã, în

domeniul pe care-l discutãm, doar la editarea si comercializarea

medaliilor. Vom preciza, pentru a fi bine întelesi, cã dintre fratii

Saraga, Elias, desi om fãrã studii, ci doar cu practicã de meserias

si comerciant la firma tatãlui sãu Ihil, a reusit sã acumuleze,

în lunga sa carierã, vaste cunostinte de literaturã, istorie, filatelie,

numismaticã în general si medalisticã, care i-au dat o prestantã

deosebitã atât în perioada activã, de dinainte de primul rãzboi

mondial, cât mai ales în perioada dintre cele douã rãzboaie,

când era foarte regretat si devenise simbolul omului care stie

tot, al Iasului de odinioarã.

Marilor personalitãti ale Iasului din comitetele de initiativã

care hotãrau realizarea medaliilor si autorilor de drept ai

proiectelor si machetelor le revine meritul de a imortaliza în

metal oameni si fapte deosebite ale istoriei neamului românesc

de la sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-

lea, cunoscute sub genericul de medaliile Saraga.

Men ionãm cã medaliile Saraga sunt pline de semnificatii

patriotice, cã initiatorii discern din noianul de personalitãti si

fapte pe cele mereu prezente în inima si mintea neamului în

care se integraserã editorii, cã uneori gãsesc cu dibãcie prilej

de a pomeni de ele. Ilustrative în acest sens ni se pare medalia

oficialã a Iasului, prilejuitã de aniversarea dinastiei în 1906,

care sustine ideea latinitãtii limbii si poporului român precum

si medalia închinatã lui Cuza Vodã la 40 de ani de la abdicare,

medalie ce preamãreste faptele acestuia în inscriptia SUB A

SA MÃREATÃ DOMNIE S-AU SÃVARSIT UNIREA

PRINCIPATELOR, SECULARIZAREA AVERILOR

MANÃSTIRESTI, ÎMPROPRIETÃRIREA TÃRANILOR.

La sfârsitul acestor consideratii se impune cu claritate

concluzia cã fratii Saraga sunt într-o primã etapã negustori

care comercializau, alãturi de articole de papetãrie, carte veche,

documente vechi, timbre, medalii si altele asemenea, dar care,

într-o urmãtoare etapã, vor comercializa cãrti si medalii editate

de ei. Realizarea propriu-zisã a medaliilor (baterea acestora în

metal) se fãcea în ateliere specializate din strãinãtate pe baza

unor proiecte concepute de cãtre artisti autohtoni, la propunerea

comitetelor de initiativã, între care, cel putin pânã în prezent,

folosirea în acest scop a profesorului Celesti Fabio poate fi

dedusã, dar nu si confirmatã încã documentar.

În perioada când fratii Saraga fãceau doar activitatea de

editare a medaliilor, începând cu anul 1881 si pânã prin 1906,

bate medalii la Iasi, în atelier propriu, Nicolae Sternberg. Dupã

cunostintele noastre, acesta a executat medaliile: concursurilor

de agriculturã din 1881, 1882 si 1883, inaugurãrii statuii lui

Miron Costin din 1888, Institutelor Unite din 1891, inaugurãrii

clãdirii Teatrului National din 1896, inaugurãrii Templului

Israelit din Galati (1896), inaugurãrii Abatorului si Târgului de

vite din 1897, expozitiei regionale din 1898, Karpel Lippe din

Colectionarul Roman



Pagina 18

1900, expozitiei de animale din 1905, statuii lui V. Alecsandri

din 1906 si altele probabil, între care si câteva medalii sioniste.

Cã Nicolae Sternberg, ca bun meserias, stãpânea tehnica baterii

în metal a medaliilor, nu mai încape nici o îndoialã. Plecând

de la faptul cã nu existã nici o dovadã cã acesta era si autor

al machetelor dupã care s-au realizat medaliile enumerate mai

sus, înclinãm sã credem cã autor, cel putin al unora dintre ele,

nu putea fi altul decât profesorul Celesti Fabio, pe care, cum

am presupus, îl folosea si familia Saraga, si care si-a etalat

talentul, cu certitudine în anul 1904, dar care, din modestie

sau pentru cã asa cereau rigorile relatiilor pe care le avea cu

firmele care-l solicitau, a rãmas în anonimat.

Din enumerarea realizãrilor medalistice care poartã

semnãtura N Sternberg Jassy si din contemplarea imaginilor,

se poate observa cã, bunã parte dintre acestea, contin elementul

exergã, majoritatea au în reprezentãri elemente decorative,

alcãtuite din ghirlande, steme si panglici, douã prezintã edificii,

alte douã, compozitii cu animale si douã reprezentãri umane,

corect executate dar inerte (deci lipsite de vigoare, de viatã).

Doar douã au ca reprezentãri foarte reusite efigii (Karpel Lippe,

1900 si Vasile Alecsandri, 1906).

În ce ne priveste, asa cum arãtam mai sus, credem cã

Sternberg este un meserias de elitã, un gravor cu o individualitate

aparte, ce impresioneazã prin arta reproducerii cu fidelitate a

edificiilor, un gravor-bijutier a cãrui mãiestrie nu merge pânã

acolo încât sã dea expresivitate, viatã efigiilor. Îi lipseste acel

ceva ce tine de arta realizãrii portretului, motiv pentru care,

este posibil ca în cazul medaliilor Lippe si Alecsandri, a cãror

efigii impresioneazã prin expresivitate, sã fi apelat la Celesti

Fabio. Observãm cã în perioada 1881-1899, Sternberg a evitat

realizarea medaliilor cu efigii. Mai observãm cã, pentru realizarea

medaliei statuii lui Alecsandri din 1905, Sternberg a intrat în

competitie foarte târziu, numai atunci când disputa dintre fratii

Saraga risca sã arunce un con de umbrã asupra festivitãtilor

prilejuite de dezvelirea statuii. În situatia respectivã, Primãria

a apelat la serviciile sale si, la rândul sãu, este posibil sã fi

apelat la sculptorul medalier Celesti Fabio, care, asa dupã cum

arãtam mai sus, cu numai doi ani în urmã, câstigase concursul

national pentru realizarea medaliei lui Stefan cel Mare (13).

Dupã cum se poate constata, la sfârsitul secolului al XIX-

lea si începutul secolului al XXlea, creatia medalisticã ieseanã

era destul de bogatã, datoritã activitãtii editoriale a fratilor

Saraga si, cu o notã în plus, datoritã realizãrilor din propriul

atelier al lui Nicolae Sternberg. Activitatea medalisticã este

înnobilatã artistic de modestul profesor de desen ornamental

de la Scoala de Arte si Meserii din Iasi, Celesti Fabio, al cãrui

nume nu este gravat pe nici o medalie, dar care, credem cã a

realizat proiecte si machete pentru cele mai reusite opere editate

si în mare parte semnate de fratii Saraga sau bãtute în atelier

propriu de Nicolae Sternberg (14).
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