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TEZAURUL DE LA BRÂNCENI, JUD. TELEORMAN,
UN TEZAUR MEDIEVAL CU MONEDE ŞI PODOABE

Ecaterina ŢÂNŢĂREANU

Abstract: A medieval hoard discovered at Brânceni village entered into the care of the
Teleorman County Museum in 1966. The mixed hoard contains 105 coins and 7 items of jewellery.
The coins were produced between the last decade of the XVth century and the middle of the XVIIth by
central European states and by the Ottoman Empire and their burial may have been during the
agitated circumstances of the Seimeni revolt (1653-1655). The inventory of adornments consists of
clothing accessories and jewellery made with the filigree and granulating technique that had a period
of maximum circulation from the XVIth century until the middle of the XVIIth century. The clothing
accessories consist of three veil pins with spherical heads and a button all gilded silver and originating
from a Transylvanian workhouse, two silver filigree polyhedral shaped earrings, and a gilded silver
ring originating perhaps from a Walachian or Moldavian workhouse.
Rezumat: În anul 1966 în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman a intrat un tezaur
medieval descoperit în comuna Brânceni. Tezaurul, din categoria celor mixte, este compus dintr-un lot
de 105 monede şi 7 piese de podoabă. Monedele, emise între ultimul deceniu al sec. al XV-lea şi
jumătatea sec. al XVII-lea de state din Europa Centrală şi Imperiul Otoman, permit ipoteza îngropării
lui în contextul tulbure al răscoalei seimenilor (1653-1655). Inventarul podoabelor cuprinde accesorii
vestimentare şi bijuterii, lucrate în tehnica filigranului şi granulării, care au avut perioada de maximă
circulaţie din sec. al XVI-lea până la jumătatea sec. al XVII-lea. Elementele de îmbrăcăminte sunt
reprezentate de trei ace de văl cu cap sferic şi un nasture, lucrate din argint aurit, provenite dintr-un
atelier transilvănean, bijuteriile sunt ilustrate de doi cercei de argint poliedrici filigranaţi şi un inel de
argint aurit, a căror origine poate fi plasată, cel mai probabil, într-un atelier local din Ţara Românească
sau Moldova.
Keywords: Brânceni; hoard; coins; adornments; medieval.
Cuvinte cheie: Brânceni; tezaur; monede; podoabe; medieval.
În anul 1966 a intrat în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman un tezaur medieval de
monede şi podoabe descoperit întâmplător în comuna Brânceni. Condiţiile descoperirii - data, locul şi
împrejurarea - nu sunt înregistrate, nu s-au făcut cercetări de teren şi nu se ştie dacă este complet şi
nici dacă deteriorarea pieselor este din vechime sau ulterioară găsirii lor. Singura informaţie deţinută
este aceea că ele au ajuns în colecţie muzeală de la poliţia oraşului Alexandria1, care probabil le
confiscase de la autorii descoperirii. Tezaurul se compune dintr-un lot de 105 monede de argint şi 7
piese de podoabă. Lotul de monede a fost inventariat cu nr. 6551-6656, iar podoabele au fost
inventariate cu nr. 6432-6441.
Monedele sunt emisiuni ale statelor central-europene şi ale Imperiului Otoman, care
cronologic acoperă o perioadă de peste un secol şi jumătate, din ultimul deceniu al sec. al XV-lea până
la începutul celei de-a doua jumătăţi a sec. al XVII-lea2.
POLONIA:
- Ioan Albert (1492-1501), ½ gros (1 ex.)
- Sigismund I, gros, anii 1546 (1 ex.), 1547 (1 ex.)
- Ştefan Bathory, 3 groşi, anii: 1583 (1 ex.), 1585 (2 ex.)
- Sigismund III, 3 groşi, anii 1588 (1 ex.), 1589 (1 ex.), 1590 (1 ex.), 1592 (1 ex.), 1593 (1 ex.),
1593 (2 ex), 1594 (1 ex.), 1595 (3 ex.), 1596 (4 ex.), 1597 (8 ex.), 1598 (5 ex.), 1599 (4 ex.),
1600 (2 ex.), 1601 (1 ex.)
- Sigismund III, 6 groşi, anul 1596 (3 ex.)
LITUANIA:
- Ştefan Bathory, 3 groşi, anii: 1581 (2 ex.), 1582 (2 ex.), 1583 (1 ex.), 1584 (2 ex.), 1585 (1 ex.)
- Sigismund III, 3 groşi, anii: 1593 (1 ex.), 1594 (1 ex.)
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RIGA:
- Ştefan Bathory, 3 groşi, anii: 1585 (1 ex.), 1586 (1 ex.)
- Sigismund III, 3 groşi, anii: 1588 (2 ex.), 1589 (4 ex.), 1590 (1 ex.), 1591 (2 ex.), 1592 (2 ex.),
1597 (1 ex.), an ilizibil (1 ex.)
DANZIG:
- Sigismund I, gros, anul 1539 (1 ex.)
POLONIA pentru PRUSIA:
- Sigismund I (1506-1548), gros, anul 1530 (1 ex.)
PRUSIA:
- Albrecht (1525-1568), gros, anul 1555 (1 ex.)
SILEZIA:
- Frederic, gros, anii: 1542 (1 ex.), 1545 (1 ex.)
SAXONIA:
- Augustus, taler, anul 1583 (1 ex.)
IMPERIUL ROMANO-GERMAN, KÖLN:
- Maximilian II, taler, anul 1569 (1 ex.)
EMDEN:
- Ferdinand III (1637-1657), 28 stüveri (1 ex.)
AUSTRIA:
- Carol II arhiduce (1564-1590), taler, anul 1578 (1 ex.)
UNGARIA:
- Rudolf II, ½ taler, anul 1589 (1 ex.)
- Ferdinand I, denar, anii: 1538 (1 ex.), 1537 (1 ex.)
- Maximilian II, denar, anul 1568 (1 ex.)
IMPERIUL OTOMAN:
- Süleyman I (1520-1566), aspri (5 ex.)
- Selim II (1566-1574), aspri (1 ex.)
- Murad III (1574-1595), aspri (14 ex.)
- Murad III (1574-1595), şahii (dirhemi) (2 ex.)
- Emitent neprecizat, aspru, secolul XVI (1 ex.)
- Imitaţie după Selim II, aspru (1 ex.)

Podoabele, deşi puţin numeroase, reprezintă două categorii tipologice, accesoriile
vestimentare şi bijuteriile, după o paradigmă întâlnită în multe alte tezaure medievale.
Accesorii vestimentare
1. Ac de văl. Este confecţionat din argint aurit, cu capul sferic realizat prin sudarea celor
două emisfere pe o linie marcată cu un fir dublu de filigran. În timp ce emisfera inferioară a rămas
complet nedecorată, emisfera superioară concentrează întreaga ornamentaţie executată din filigran,
globule metalice şi granate. Motivul principal, reprezentat de cinci ori în planul orizontal, este alcătuit
din câte patru cercuri concentrice lucrate din fire de sârmă în filigran în centrul cărora, cu patru
gheare subţiri, este fixată câte o piatră roşie, cu suprafaţa faţetată neregulat. Mici globule metalice,
prinse în câte un manşon de sârmă foarte subţire sunt aşezate pe cercurile exterioare ale fiecărui
motiv, cu excepţia punctelor în care acestea devin tangente şi în care se află o singură perlă pentru
cele două cercuri. La baza emisferei superioare, globulele de pe partea inferioară a cercurilor,
împreună cu cele dispuse între cercuri formează un rând paralel cu linia mediană, pe care o
potenţează. Arcurile superioare ale cercurilor din filigran formează un motiv stelar pentagonal, în
centrul căruia se poate presupune existenţa, cu toate că în starea actuală polul superior al capului
lipseşte, a celui de-al şaselea motiv decorativ principal, prin analogie cu celelalte două piese complete
din tezaur. Tija de prindere, lungă de 8,81 cm, este sudată grosolan direct de sfera inferioară şi, cel
mai probabil, este rezultatul unei refaceri (Planşele I.3, II.3). Dimensiuni: diametrul capului: 2,13 cm,
lungimea tijei: 8,81 cm, greutate: 10,80 g, titlu: Ag. 900 ‰, Nr. inv. 6434.
2. Ac de văl. Este confecţionat din argint aurit, cu capul sferic realizat din îmbinarea prin

sudură a celor două emisfere, zonă acoperită de un şnur metalic cu un relief mai pronunţat, compus
din mai multe fire de sârmă de filigran împletite. Emisfera inferioară este simplă, nedecorată, în timp
ce toată decoraţia a fost restrânsă pe emisfera superioară. Motivul principal, care se succede de cinci
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ori în registrul orizontal, este conturat de trei fire de sârmă în filigran, grupate în tot atâtea cercuri
concentrice, care încadrează câte o mică piatră din cristal de stâncă, cu suprafaţa faţetată neregulat şi
prinsă cu trei gheare uşor lăţite. Pe cercurile exterioare şi între cercuri, la limita de jos, sunt fixate
perle metalice prinse în câte un manşon din sârmă foarte subţire. Polul superior este marcat prin
repetarea, a şasea oară, a motivului cu cercuri concentrice în jurul unei pietre din cristal de rocă, care
marchează centrul unui motiv stelar rezultat din arcele superioare ale cercurilor tangente. În starea
actuală, piesa prezintă uşoare deformări, mai posedă o singură piatră iar tija (acul) de prindere
lipseşte (Planşele I.1, II.1). Dimensiuni: diametrul capului: 2,50 cm, greutate: 10,02 g, titlu:

Ag. 900 ‰. Nr. inv. 6435.
3. Ac de văl. Este confecţionat din argint aurit, cu capul sferic format prin sudarea celor

două emisfere pe o linie demarcată de un fir de sârmă în filigran. Emisfera inferioară este lipsită de
ornamentaţie, decorul concentrându-se pe cea superioară. Din fir de filigran s-au realizat patru cercuri
tangente în interiorul cărora s-au mai format, din câte un singur fir în torsadă, alte trei cerculeţe mai
mici, cu câte o perforaţie în centru, care îi conferă aspect ajurat. Între cercurile mici şi aproximativ în
centrul cercului mare, într-o casetă cu câte trei gheare lăţite au fost fixate pietre, care acum lipsesc în
totalitate. Pe cercurile mari, exterioare şi între cercuri, imediat deasupra liniei mediane, sunt fixate
globule sau perle metalice, prinse în câte un manşon din sârmă foarte subţire. Polul superior al capului
este marcat printr-un lăcaş pentru o piatră mai mare decât cele din registrul orizontal. Aceasta este de
asemenea căzută. Cercurile mari, tangente, formează în jurul lui o stea cu patru colţuri, care au în vârf
câte o globulă. Piesa are o evidentă deformare în partea inferioară. Tija (acul) de prindere lipseşte
(Planşele I.2, II.2). Dimensiuni: diametrul înălţimii capului: 2,16 cm, diametrul lăţimii capului:

1,96 cm, greutate: 6,38 g, titlu: Ag. 750 ‰. Nr. inv. 6437.
4. Nasture. Executat din argint aurit prin ştanţare, are formă sferică, în partea superioară

având lipită, prin sudare, o mică emisferă nedecorată, terminată cu o globulă metalică. Corpul este
decorat cu opt cercuri realizate din sârmă foarte subţire, situate în două registre. În interiorul
cercurilor sunt înscrise cruci tetralobate, între ele fiind creat un mic spaţiu ajurat, executat într-o
manieră neglijentă, cu goluri nesimetrice, iar între cercuri, datorită dispunerii lor tangente, s-au format
patru romburi. Atât cercurile cât şi romburile sunt fin granulate. Punctele de intersectare a cercurilor şi
centrul fiecărui romb sunt marcate cu câte o globulă ataşată cu un manşon din sârmă foarte subţire.
Gaica de prindere lipseşte (Planşele I.4, II.4). Dimensiuni: diametrul înălţimii: 3,41 cm, diametrul

lăţimii: 2,73 cm, greutate: 9,63 g, titlu: Ag. 750 ‰. Nr. inv. 6436.

Bijuterii
1. Cercel. Prelucrat dintr-o tablă de argint la rece, în formă poliedrică, este constituit dintrun număr de şase faţete romboidale cu dimensiunea muchiilor de 0,9 cm şi opt faţete triunghiulare
echilaterale cu aceleaşi dimensiuni. Toate laturile figurilor geometrice astfel desenate sunt conturate
cu câte un fir de sârmă în filigran, aşa încât conturul a devenit, prin alăturare, dublu. În centrul
fiecărui romb este prinsă prin sudare o montură înaltă, emisferică, executată din sârmă foarte fină, în
formă de rozetă cu opt petale. În triunghiuri este montată câte o piramidă cu baza tot triunghiulară,
formată din patru rânduri de granule mici suprapuse, în număr descrescător de la patru la bază, la
una în vârf. Punctele de întâlnire ale unghiurilor de la faţetele rombice şi triunghiulare precum şi
centrul rozetelor sunt marcate cu câte o globulă, prinsă într-un manşon de sârmă foarte subţire.
Toarta de prindere lipseşte, lăsând libere faţetele pe care era ataşată. Lipsesc de asemenea o rozetă
dintr-un romb şi o piramidă de granule dintr-un triunghi. Piesa este deformată prin lovire sau presare.
Cercelul formează probabil pereche cu cercelul cu nr. inv. 6433 (Planşele I.6, II.6). Dimensiuni:

lungime:1,95 cm, lăţime: 1,94 cm, greutate: 3,32 g, titlu: Ag. 900 ‰. Nr. inv 6432.
2. Cercel. Prelucrat dintr-o tablă de argint la rece, în formă poliedrică, rezultată din

dispunerea unui număr de şase romburi, cu muchiile de 0,8 cm şi opt triunghiuri echilaterale cu
dimensiuni egale cu acestea. Toate laturile faţetelor au marginea conturată cu câte un fir de sârmă în
filigran, astfel încât conturul lor devine dublu prin alăturare. În centrul fiecărui romb este prinsă, cu
sudură, o montură emisferică din sârmă foarte fină, în formă de rozetă cu opt petale. În triunghiuri
este montată câte o piramidă cu baza triunghiulară, constituită din granule suprapuse. Numărul
granulelor, patru la bază, scade progresiv până la vârf, cu fiecare rând, la trei, două şi una. Punctele
de incidenţă ale faţetelor precum şi centrul rozetelor sunt marcate cu câte o mică piramidă
triunghiulară cu trei globule la bază şi una în vârf. Câteva elemente desprinse pot recompune toarta şi
sistemul de închidere al acestui cercel. Toarta, lucrată dintr-o verigă circulară în secţiune, arcuită şi
uşor turtită, are o extremitate aplatizată şi spartă de un mic orificiu circular şi cealaltă uşor răsucită
spre exterior. Balamaua este formată dintr-un mic dreptunghi de tablă, mărginit de un fir în torsadă,
pe care sunt sudate două tuburi tot din tablă, între care era prinsă toarta cu un pivot. Capătul mobil al
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toartei se încheia probabil într-un mod asemănător, căci din dispozitivul de închidere s-a păstrat un
singur cilindru alcătuit din şapte spire din sârmă foarte subţire. Din decoraţie lipsesc o rozetă şi o
piramidă de granule, dar şi granule disparate din piramidele de colţ. Cercelul, uşor deformat, face
pereche, probabil, cu cercelul cu nr. inv. 6432 (Planşele I.5, II.5). Dimensiuni: lungimea: 2,20 cm,

lăţimea: 2,20 cm, greutatea: 3,21 g , titlu: Ag. ‰. Nr. inv. 6433.
3. Inel-verigă. Lucrat din argint aurit, are veriga absolut simplă, realizată dintr-o sârmă

groasă, circulară în secţiune, cu diametrul exterior de 2,05 cm şi grosimea de 0,54 cm. Pe suprafaţă
prezintă câteva mici degradări (Planşele I.7, II.7). Dimensiuni: diametru exterior: 2,05 cm; diametru

interior: 1,51 cm, greutate: 3,11 g, Nr. inv. 6441.

Tehnici
Podoabele din tezaurul de la Brânceni sunt reprezentative pentru mai multe tipuri de tehnici
folosite de meşterii argintari din Ţările Române în sec. XV-XVII.
Baterea sau ciocănirea se face prin presarea în matriţe a tablei de argint la rece, cu
dăltiţe cu vârf semisferic. În cazul pieselor de formă sferică acestea se obţineau într-o matriţă de
bronz cu semisfere concave în care se aplicau cerculeţe din metal care erau lovite cu dăltiţa de aceeaşi
dimensiune cu matriţa, până deveneau o jumătate de sferă. Acestea, unite prin sudură două câte
două, formau piesa, în general bumbii, iar cazul nostru capul de ac de văl (Popescu 1970: 12;
Giurescu 1965: 122).
Ştanţarea este o tehnică foarte utilizată în obţinerea bijuteriilor în stare brută. Operaţiunea
constă în presarea unei plăci de metal pe o placă de tăiere cu un poanson, obţinându-se astfel o
bijuterie după forma şi dimensiunea poansonului (Popescu 1970: 12).
Ajurarea constă în decuparea unor ornamente pe suprafaţa plăcii de metal cu dălţi şi alte
instrumente ascuţite, dar la obiectele turnate, în general, modelul decupat se executa de la început,
astfel încât în tipar să fie cuprinse porţiunile libere (Giurescu 1965: 122, n.149).
Aurirea. Multe dintre lucrările de argintărie medievale, îndeosebi ferecăturile de carte şi
piesele liturgice, dar şi argintăria laică şi multe bijuterii erau aurite (Bielz 1957: 12). Această tehnică a
fost perfecţionată în cursul secolelor, în special de argintarii transilvăneni, care o foloseau sub forma
‘aurului ars’. Procedeul consta din poleirea prin tamponarea repetată a obiectelor de argint cu un
amalgam de mercur şi praf de aur, încălzirea şi apoi lustruirea la rece a acestora (Cipăianu
1973: 658).
Filigranul. Tehnica filigranului, foarte răspândită în Europa încă de la începuturile evului
mediu, cu originile în arta orientală, în special cea bizantină, a fost cultivată îndeosebi în Veneţia şi
coasta Dalmaţiei şi bine cunoscută în Peninsula Balcanică şi Ţările Române. În Ungaria şi Transilvania
fusese preluată, pe filieră italică, încă înainte de sec. al XV-lea (Vătăşianu 1959: 877). Firul de filigran
se obţinea prin răsucirea în torsadă a unui fir subţire de sârmă de argint obţinut prin trefilare, care
apoi se suda pe o plăcuţă de bază. Astfel s-au executat, doar din sârmă răsucită, ornamente vegetale
şi geometrice pe obiecte de argint (Bielz 1957: 20).
Granularea este un procedeu de ornamentare originar tot din lumea orientului, care în
Transilvania atinge apogeul în sec. XV. Granulele se obţineau din aurul sau argintul topit în praf de
cărbune, unde, potrivit legii coeziunii, lua forma unor perle metalice, de dimensiuni diferite, ce îşi
păstrau forma după răcire (Popescu 1970: 13), care apoi se sudau simplu sau pe o reţea de filigran,
care se numea filigran perlat (Bielz 1957: 17).
Sertizarea (bordurarea). Pentru ornamentarea unor bijuterii cu pietre preţioase sau
semipreţioase şi de sticlă, acestea au fost ataşate de fond prin intermediul unor monturi metalice care
fixau piatra cu ajutorul colţurilor îndoite, ca nişte gheare (Popescu 1970: 15; Cipăianu 1973: 659).
Ateliere
Prin însăşi compoziţia sa tezaurul de podoabe de la Brânceni pune în primul rând problema
atelierelor de origine a pieselor. Este neîndoielnic că obiectele, pe categorii, sunt realizate în ateliere
din spaţii culturale diferite. Cele care fac parte din categoria accesoriilor vestimentare, acele de văl şi
nasturele, privite prin analogiile oferite de alte descoperiri provin din ateliere transilvănene, în timp ce
bijuteriile sunt cel mai probabil rezultate ale meşteşugului în ateliere locale.
În Ţara Românească, judecând după unele documente şi după obiectele păstrate sau
descoperite, în sec. XVI-XVII, alături de atelierele pământene care funcţionează neîntrerupt, se
constată importuri ample de argintărie săsească (Vătăşianu 1959: 892-3). Mai mult, negustori şi
industriaşi saşi din Braşov, Sibiu ş.a., statorniciţi prin oraşe şi târguri din Ţara Românească, au stabilit
astfel nu numai legături economice, ci şi culturale între cele două principate (Meteş 1920:30).
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Din inventarele păstrate din sec. XVI se poate cunoaşte varietatea şi bogăţia produselor
aurarilor transilvăneni, felurite bijuterii şi podoabe, toate făcute fie din aur sau din argint, fie din argint
sau alt metal aurit (Pascu 1954: 200). Un loc deosebit în cadrul lucrărilor meşterilor aurari
transilvăneni îl ocupau podoabele care făceau parte din costumul popular săsesc şi maghiar (Pascu
1959: 251)3. Printre giuvaerurile populare ale saşilor, acul pentru prins marama era o piesă esenţială.
Capul acului, dintr-o placă de bază rotundă şi cizelată din argint aurit sau din aur curat este de jur
împrejur cu pietre preţioase sau semipreţioase, având printre ele mărgăritare (Bielz 1959: 33)4.
Un element caracteristic al costumului de curte românesc din sec. XV-XVII, cunoscut în
detaliu din surse iconografice, era învelitoarea capului, care la femeile măritate, doamne sau
boieroaice cuprindea, pe lângă pălărie, în mod obligatoriu un văl de pânză, denumit mesal (conovăţ)
sau maramă, folosit şi în viaţa de toate zilele, sub numele de năframă, testemea şi basma (Nicolescu
1970: 167-72)5. Toate acestea se prindeau în ace cu gămălia preţioasă (Iorga 1911: 99),
asemănătoare celor pe care le mai folosesc şi azi ţărăncile săsoaice6.
Acele de păr din tezaurul de la Brânceni fac parte dintr-o serie tipologică databilă în
sec. XVI-XVII şi produsă în ateliere transilvănene, cu multe asemănări, unele până la identitate, atât în
ceea ce priveşte stilul cât şi tehnicile de execuţie, cu piese descoperite într-un areal din nord-vestul
Transilvaniei, Ungaria şi Iugoslavia şi cel puţin în stadiul actual al cercetării ele nu mai sunt atestate
pe teritoriul extracarpatic, în Ţara Românească şi în Moldova.
Pentru primele două ace de la Brânceni se potrivesc analogii foarte apropiate cu acul nr. 2
din tezaurul de la Huedin, provenit dintr-un atelier transilvănean şi datat între sfârşitul sec. XVI şi
începutul sec. XVII (Cipăianu 1973: 660-1, pl.III/2). De asemenea, prezintă multe asemănări cu acul
de păr descoperit într-un tezaur lângă Baia Mare, atribuit cronologic în cea de-a doua jumătate a sec.
al XVI-lea şi prima parte a sec. al XVII-lea (Mihalik 1906: 121/4, 125) (Planşa III.2) şi în aceeaşi
măsură asemănări cu acele de văl descoperite pe teritoriul Ungariei, la Dregély-Palanki (Kövér 1892:
33, pl.XVI) (Planşa III.1) şi în inventarul funerar al cimitirului din Janosi, abandonat ca şi satul în anul
1660, care apoi s-a contopit cu oraşul Csenger, Ungaria (Csenger 2008).
Cel de-al treilea ac de la Brânceni se prezintă ca o combinaţie între tipul acelor de mai sus,
de la Huedin, Baia Mare şi Ianosi, cu emisfera superioară decorată cu filigran şi montură cu pietre şi
acele descoperite la Tomaşovaţ, în Iugoslavia, lipsite de monturi, dar cu ajur în câmpul cerculeţelor de
filigran (Kövér 1897: pl.XIII/6) (Planşa III.3).
Al doilea accesoriu vestimentar din tezaur este un nasture de argint ajurat şi aurit. Izvoarele
iconografice cele mai accesibile şi relevante, cum sunt tablourile votive din ctitoriile sec. XVI şi XVII,
documentele scrise şi nu în ultimul rând obiectele arheologice, permit reconstituirea veşmintelor
medievale, cu elementele lor principale dar şi cu elementele secundare, definitorii pentru stilul, moda
sau pretenţiile contemporanilor. Valoarea veşmintelor nu se rezuma doar la materialele scumpe aduse
din Levant sau Europa, îndeosebi din Italia, ci şi la podoabele care le înfrumuseţa, nasturi, cingători
etc. Hainele din costumul bărbătesc românesc care se încheiau cu predilecţie în nasturi mari,
decorativi, erau dulama sau dolmanul, o haină somptuoasă, căptuşită cu blănuri rare7, anteriul închis
în faţă până la brâu cu nasturi globulari8 şi caftanul cu găitane pe piept, pe care se prindeau nasturii
de argint aurit. Aceste piese de îmbrăcăminte, cunoscute la curţile domneşti şi boiereşti, s-au transmis
şi orăşenilor, în materiale mai puţin luxoase şi cu ornamente mai simple (Nicolescu 1973: 143).
Ca şi acele de văl, nasturele de argint aurit de la Brânceni provine tot dintr-un atelier
transilvan, pentru care există cel puţin două analogii certe: nasturii cu loc de descoperire necunoscut,
din Ţara Românească (Popescu 1970: cat.191, 196, fig.80-81) şi nasturele găsit pe teritoriul Republicii
Moldova, în tezaurul de la Musait (Paiul, Tabuică şi Butnariu 1994: 25-30, pl.9/20) (Planşa III.4).
Referitor la tehnica, forma şi ornamentaţia podoabelor produse în Ţara Românească şi
Moldova se consideră că tradiţia bizantină s-a transmis până către sfârşitul sec. al XVI-lea, dându-le
un caracter arhaic. De aceea cerceii, diademele, inelele etc. descoperite în număr mare în diferite
aşezări poartă pecetea artei bizantine (Nicolescu 1973: 21). În cele două Ţări Române, cu prelucrarea
aurului şi argintului se ocupau zlătarii, menţionaţi în documente şi identificaţi prin descoperirile
arheologice din sec. XIV-XV de la Păcuiul lui Soare, Coconi, Piatra Neamţ, Suceava9 etc. Atât cerceii
cât şi unele tipuri de inele dovedesc că meşterii zlătari cunoşteau temeinic tehnica filigranului (Olteanu
şi Şerban 1969: 94)10.
Astfel argintăria profană, ca şi cea religioasă, se leagă nemijlocit de cea din epocile
precedente11, ea fiind în continuare produsă după aceleaşi canoane şi două secole mai târziu, până
către mijlocul sec. al XVII-lea12.
Cerceii poliedrici de la Brânceni prezintă asemănări frapante cu cerceii poliedrici din tezaurul
de la Şotânga, com. Beciu, jud. Teleorman (Dumitriu 2001: 137, pl.49/9, 10)13 (Planşa III.5) şi cu cei
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din tezaurul de la Sihleanu, com. Scorţaru, jud. Brăila. Cercelul cu nr. inv. 6433 este analog cu
perechea nr. 2 de la Sihleanu, prin micile piramide din patru granule depuse la colţurile faţetelor şi
centru rozetelor, în timp ce cercelul cu nr. inv. 6433, cu câte o globulă plasată la colţurile faţetelor şi
în rozete este la fel cu perechea nr. 1 de lângă Brăila (Neamţu 1980: 342, fig. 1/5, 6; 3/3-5) (Planşa
III.6). O variantă apropiată a cerceilor noştri poliedrici este aceea în care în locul rozetei de pe faţeta
rombică sunt prinse tot piramide triunghiulare din granule, consideraţi ‘cercei populari’ în sec. XVI şi
prima jumătate a sec. XVII în spaţiul carpato-nistrean, din Moldova până în Ucraina (Dergaciova,
Reabţeva şi Telnov 2010: 107), identificaţi în cimitirul de la Suceava (Mitrea et al. 1953: 361), în
tezaurele de la Dezghingea, azi Găgăuzia, R. Moldova (Ioniţă 2002: 214, pl.II/14, 15) (Planşa III.7),
Aroneanu, jud. Iaşi (Butnariu şi Moglan 1998: 83, fig. 1, 2) (Planşa III.8), Furceni, R. Orhei,
R. Moldova (Dergaciova, Reabţeva şi Telnov 2010: 99, fig.1) şi în cel de la Olteni, jud. Focşani
(Constantinescu şi Untaru, 1959, fig.2/1; 3/1). O a doua variantă, la fel de apropiată, este cea a
cerceilor în care rozeta a fost înlocuită cu mici casete pentru pietre sau pastă de sticlă, ca în cazul
cerceilor auriţi cu provenienţă necunoscută din Ţara Românească, aflaţi în Secţia de Artă Veche
Românească a Muzeului Naţional de Artă (Popescu 1970: 46, cat.21, 22, fig.14), a cerceilor din
tezaurul de la Şendreni, jud. Galaţi (Dragomir 1984: 182, 583/pl.XV) (Planşa III.9) şi a celor din
tezaurul de la Ulmeni, jud. Călăraşi (Ioniţă 2002: 214, pl.III/24-24).
Analogii pentru tezaure
Tezaurul de la Brânceni se înscrie în categoria tezaurelor medievale cu structură complexă,
care conţin numismatică, accesorii vestimentare şi bijuterii ce provin din arealuri culturale diferite
(Alaiba 2002: 156). Din seria tezaurelor combinate ne vom opri la exemple relativ contemporane în
ceea ce priveşte acumularea, databilă prin monede şi analogii stilistice, care permit clarificări în primul
rând în problema originii pentru restul inventarului nostru, format din piese de podoabă.
În Ţara Românească sunt cunoscute relativ puţine astfel de descoperiri14. Tezaurul de la
Şotânga, com. Beciu, jud. Teleorman, îngropat post 1600, la sfârşitul domniei lui Mihai Viteazul,
conţine 4 cercei de argint şi 31 monede otomane şi poloneze (Murgescu 1996: 326). Tezaurul de la
Sihleanu, jud. Brăila, unul din cele mai importante tezaure mixte de pe teritoriul valah, cuprinde un
mare număr de podoabe din categoria bijuteriilor, de asemenea multe accesorii vestimentare şi
monede, toate constituite în salbă. Monedele emise între jumătatea sec. al XV-lea şi sfârşitul sec. al
XVI-lea şi podoabele, cu analogii extinse din sec. XIV până în sec. XVII îl încadrează cronologic în
acest larg interval (Neamţu 1980). În Moldova se cunosc tezaurele de la: Bălţaţi, jud. Vaslui, cu un
conţinut amplu, format din sute de monede otomane şi în special emisiuni central-europene,
acumulare întinsă pe aproape două sute de ani, între jumătatea sec. XV şi prima jumătate a sec. XVII,
combinat şi cu piese de podoabă, (Alaiba 2007) şi tezaurul de la Aroneanu, jud. Iaşi, stabilit cronologic
în prima jumătate a sec. al XVII-lea, care cuprinde monede ale statelor central europene şi câteva
piese de podoabă (Butnariu şi Moglan 1998). Mai multe astfel de tezaure mixte s-au descoperit în
Moldova de dincolo de Prut, exemplele care ne interesează fiind cele de la Furceni, raionul Orhei, cu
monede ungureşti şi polono-lituaniene eşalonate între sfârşitul sec. al XV-lea şi începutul sec. al XVIIlea şi câteva podoabe (Dergaciova, Reabţeva şi Telnov 2010), de la Musait (Paiul, Tabuică şi Butnariu
1994), de la Dezghingea, azi Găgăuzia şi Purcari, raionul Tighina, datate între sec. al XVI-lea şi
începutul sec. al XVII-lea (Ioniţă 2002).
Aşa cum s-a arătat, lipsesc datele despre ‘peripeţiile’ tezaurului de la descoperire până la
intrarea în muzeu. Acest lucru nu poate să îi scadă valoarea ştiinţifică şi contribuţia la clarificarea unor
probleme de ordin economic şi cultural ale epocii. Tezaurul de la Brânceni a rezultat prin acumulare,
de către mai multe generaţii, într-o perioadă îndelungată, de aproximativ 150 de ani. Trebuie observat
că aproape jumătate din monede (53) au fost găurite şi folosite ca podoabe, în salbă. El ar fi putut fi
îngropat între anii 1637-1657, dar mai probabil spre sfârşitul intervalului, când ultimii ani ai domniei lui
Matei Basarab şi primii din domnia lui Constantin Şerban au fost tulburaţi de împrejurări politice
nesigure, determinate de răscoala seimenilor (1653-1655)15. Despre autorul îngropării tezaurului nu
pot fi făcute nici măcar presupuneri. Satul Brânceni este atestat documentar pentru prima dată la
12 aprilie 1624, într-un hrisov al domnitorului Alexandru Coconul16, dar vechimea satului nu poate fi
stabilită strict din simpla menţiune documentară, care este un act formal, ea redând mai degrabă
existenţa aşezării şi nu începuturile ei. Nu trebuie uitat însă că satul Brânceni era situat pe unul din
drumurile de transhumanţă care legau dealurile subcarpatice din jurul Piteştiului de bălţile şi vadul
Dunării de la Zimnicea, urmând Valea Teleormanului şi apoi a Vedei (Georgescu 1897: 148). Tezaurul
de la Brâceni, în sine, prin compoziţia eterogenă a lotului de monede cât şi a celui de podoabe,
subliniază relaţiile comerciale dintre cele trei ţări româneşti şi legăturile mai depărtate, cu Europa
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Centrală şi Imperiul Otoman, pe tot parcursul sec. al XVI-lea şi în prima jumătate a sec. al XVII-lea şi
pune încă o dată în discuţie tema interferenţelor culturale între aceste regiuni, mai apropiate sau
depărtate.
Note
1.

Proces verbal de predare-primire din data de 11 aprilie 1966.

2.

Tezaurul monetar a fost verificat şi identificat de dr. Aurel Vâlcu, cercetător la Institutul de
Arheologie ‘Vasile Pârvan’ din Bucureşti, căruia îi adresăm mulţumiri pentru solicitudine.
3.
Un preţios document iconografic, în care pictorul redă fidel detaliile costumului popular din
Transilvania în sec. XVII este Albumul cu acuarele de la Graz - Kostümbilder-Buch, după care există o
copie şi la Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta (vezi şi Barbul 1935).
4

. Îmbrobodirea săsoaicelor căsătorite numită ‘Bockelung’ dăduse aceeaşi denumire şi acelor care
prindeau marama, folosite de obicei în perechi de ace mari şi mici.

5.

Într-un document datat septembrie 1606, care cuprinde o listă cu bunurile furate de tâlhari ardeleni
din Ţara Românească, printre pierderile de acest fel ale pitarului Dâra din Nucşoara, alături de rochii,
mintene, cămăşi, basmale etc., sunt menţionate şi ‘50 de ace de argint încărcate cu pietre şi
mărgăritare pentru basmale femeieşti’ (Veress 1934: 309, doc.365)
6.

Se poate discuta în acest caz de o contaminare a costumului prin îmbinarea unor însuşiri ale
elementelor de acelaşi gen aparţinând unor culturi diferite, în care şi forma contaminată armonizează
utilul cu frumosul, tinzând spre un caracter tipic (Florescu 1959: 38).
7.

De exemplu portretul votiv din bolniţa Coziei Radu Paisie este prezentat într-o dulamă vişinie, cu
guler, încheiată în faţă cu nasturi auriţi… Este costumaţia în care vor apărea şi marii boieri munteni
(Alexianu 1987: 207).
8.

Fiii lui Neagoe Basarab din portretul votiv de la biserica episcopală de la Argeş sunt înfăţişaţi în
caftane închise cu astfel de nasturi.
9.

În aşezările cercetate s-au descoperit creuzete pentru topirea metalelor - argint, cupru, cositor şi a
unor mici nicovale de argintar (Olteanu şi Şerban 1969: 94).
10.

La Bucureşti, la jumătatea sec. XVII meşterii zlătari erau concentraţi într-o uliţă din plin centrul
oraşului, în jurul bisericii Greci şi apoi a bisericii Adormirea, cunoscută ca biserica Zlătari. Şi în
Târgovişte exista un cartier numit Zlătari, unde se afla de asemenea o biserică numită Zlătari (Olteanu
şi Constantinescu 1969: 190).

11.

În cimitirul de la Suceava, la sfârşitul epocii lui Ştefan cel Mare se întâlnesc, alături de cerceii cu
pandantive, atestaţi şi prin reprezentările votive ale ctitorilor în picturi şi broderii, forme noi, poliedrice,
înşirate pe verigă (Vătăşianu 1959: 892).

12.

Eugenia Neamţu consideră posibilă producerea podoabelor de la Sihleanu într-un atelier la Brăila,
de giuvaergii care aveau cunoştiinţe remarcabile de stil şi tehnici de execuţie a bijuteriilor (Neamţu
1980: 352).
13.

Cerceii de la Şotânga au mici pandantivi în formă de frunză, pe care îi regăsim la cerceii cu montură
sferică şi plăci laterale discoidale de la Bălţaţi, jud. Vaslui (Alaiba 2007: 70, fig.2).

14.

Trei tezaure provin din judeţul Teleorman şi îl preced cronologic, dar nu le vom folosi ca analogii,
pe criteriul stilistic. Tezaurul de la Orbeasca de Sus, com. Orbeasca, conţine obiecte de podoabă garnituri de curea şi inele sigilare de origine transilvăneană şi 617 monede otomane de argint după
care se poate plasa îngroparea tezaurului în vremea lui Neagoe Basarab, în primele decenii ale
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sec. al XVI-lea; monedele, obiectele de podoabă şi inelele sigilare din tezaurul de la Guruieni îl
încadrează cronologic în intervalul dintre sec. XIV-XVI (Constantinescu şi Marinescu 1966: 73). Deşi
diferit tipologic, trebuie amintit şi tezaurul de la Olteni, care conţinând un mare număr de piese din
argint aurit şi argint, accesorii vestimentare şi bijuterii, confirmă şi subliniază, în sec. al XIV-lea şi al
XV-lea, influenţele dintre Bizanţ şi vestul Peninsulei Balcanice (Macedonia şi ţările Adriatice) cu spaţiul
din nordul Dunării, în special Oltenia şi vestul Munteniei (Rosetti, 1972: 14).
15.

Răscoala seimenilor (mercenari) şi a dorobanţilor, la care s-au asociat şi unele elemente ţărăneşti şi
orăşeneşti, a fost declanşată pe fondul nemulţumirii slujitorilor faţă intenţia domniei de a desfiinţa
aceste corpuri costisitoare din oştirea Ţării Româneşti (Istoria românilor 2003: 166).
16.

Domnul Ţării Româneşti întăreşte stăpânirea lui Bratu de la Găurici şi ‘Micu de la Brânceni’ pe peste
o funie de moşie şi jumătate din siliştea de la Cârligaţi (DIR: 344). Totuşi, în acea perioadă un
personaj atrage atenţia din alte documente: ‘Mihăilă din Brânceni’ care la 26 ianuarie 1635 figurează
ca ‘boier jurător’ pentru satul Mihăileşti (DRH: 22-23), iar în 1642 îl găsim cu dregătoria de pârcălab
(Cat. Doc.: 275). Întrucât evenimentele din 1654-1655 au luat şi o turnură anti boierească, pârcălabul,
chiar din cea mai de jos treaptă, putea atrage mânia participanţilor la răzmeriţă.
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Planşa I.
Podoabe din tezaurul de la Brânceni: ace de văl cu cap sferic (1-3), nasture sferic (4),
cercei poliedrici (5, 6), inel-verigă (7).
Jewellery from the Brânceni hoard: spherical head veil pins (1-3), spherical button (4), polyhedral
earrings (5, 6), and ring (7).
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Planşa II.
Podoabe din tezaurul de la Brânceni: ace de văl cu cap sferic (1-3), nasture sferic (4),
cercei poliedrici (5, 6), inel-verigă (7) (desene P. Mirea).
Jewellery from the Brânceni hoard: spherical head veil pins (1-3), spherical button (4), polyhedral
earrings (5, 6), and ring (7) (drawings by P. Mirea).
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Planşa III.
Piese de podoabă din sec. XVI-XVII descoperite la Dregély-Palank (1), Baia Mare (2),
Tomaşevaţ (3), Musait (4), Şotânga (5), Sihleanu (6), Dezghingea (7), Aroneanu (8) şi Şendreni (9);
(1, 3 după Kövér 1892, 1897; 2 după Mihalik 1906; 4 după Paiul, Tabuică şi Butnariu 1994; 5 după
Dumitriu 2002; 6 după Neamţu 1980; 7 după Ioniţă 2002; 8 după Butnariu şi Moglan 1998; 9 după
Dragomir 1984).
Jewellery from XVI-XVII centuries discovered at: Dregély-Palank (1), Baia Mare (2), Tomaşevaţ (3),
Musait (4), Şotânga (5), Sihleanu (6), Dezghingea (7), Aroneanu (8) şi Şendreni (9); (1, 3 after Kövér
1892, 1897; 2 after Mihalik 1906; 4 after Paiul, Tabuică şi Butnariu 1994; 5 after Dumitriu 2002; 6
after Neamţu 1980; 7 after Ioniţă 2002; 8 after Butnariu şi Moglan 1998; 9 after Dragomir 1984).

