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Un tezaur de monede ale Hoardei de Aur descoperit la 
Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova

Ana BOLDUREANU, Eugen NICOLAE

Autorii prezintă un tezaur monetar recuperat în anul 2017, 
de o echipă a Agenţiei Naţionale Arheologice, coordonată de 
Vlad Vornic, în cursul unor săpături arheologice de salvare în 
necropola din partea de nord şi de nord-est a vestigiilor aşezării 
urbane medievale de la Costeşti, pe panta stângă a văii râului 
Botna – „cimitirul 2”. Necropola a fost semnalată încă din 1957 
de L. Polevoj, care a cercetat două morminte de inhumaţie ră-
mase nepublicate. În 2017 au fost cercetate 14 morminte, din-
tre care şase (notate 9-14) în Secţiunea V. Depozitul monetar, 
compus din 11 monede de argint lipite (işic), a fost recuperat la 
veriicarea terenului înainte de deschiderea Secţiunii V, de dea-
supra unei aglomeraţii de pietre de calcar alată în solul vegetal, 
sub care a apărut mormântul 9. Toate piesele sunt emisiuni ale 
Hoardei de Aur: două ale hanului Tokta (1290-1312) şi nouă ale 
lui Uzbek (1312-1339). Majoritatea sunt foarte uzate şi cu urme 
ale trecerii printr-un incendiu.

Descoperirea tezaurului deasupra unei necropole musulma-
ne, inevitabil pusă în legătură cu epoca Hoardei de Aur (înainte 
de 1369), şi vecinătatea unor urme de locuire care pot i atribu-
ite aceleiaşi perioade, determină aşteptarea ca depozitul mone-
tar să nu ie mai timpuriu de al doilea sfert al sec. XIV. Datarea 
stratului arheologic din zonă, ca şi a unor complexe de locuire 
din apropiere, se bazează pe monede care au rămas în circulaţie 
după 1369, ceea ce sugerează că depozitul ar putea i mai recent. 
Pe de altă parte, recuperarea depozitului de la suprafaţa tere-
nului lasă loc posibilităţii de a i vorba despre un fragment de 
tezaur risipit de lucrările agricole, deci care să nu i fost pierdut 
sau ascuns chiar deasupra mormântului 9.
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Aparent, depozitul s-ar data când se încheie, adică în al doi-
lea deceniu al sec. XIV. Studiile asupra tezaurelor din Crime-
ea, din zona Niprului inferior şi cea nord-caucaziană, au arătat 
însă că emisiunile lui Uzbek sunt prezente în unele acumulări 
până după mijlocul sec. XV, iind repuse în circulaţie de diferite 
autorităţi (sunt în bună parte contramarcate). Fenomenul este 
atestat şi în Basarabia, un tezaur descoperit la Ivancea, raionul 
Orhei, cuprinzând, pe lângă emisiuni din epoca lui Toktamâş 
anterioare atacului lui Timur Lenk din 1395, piese de la Uzbek 
(25%), dintre care jumătate cu contramarca (inscripţia) „han”. 

Longevitatea emisiunilor lui Uzbek deschide posibilitatea ca 
depozitul să i fost pierdut sau ascuns către sfârşitul sec. XIV. 
Uzura accentuată a pieselor pledează pentru aceasta datare, nu 
însă şi absenţa contramărcilor. Condiţiile de descoperire permit 
a avea în vedere că lotul reprezintă un fragment dintr-un tezaur 
risipit de lucrări agricole sau alunecări de teren, or la Costeşti, 
într-un loc neprecizat, a fost semnalată descoperirea, acum circa 
două decenii, a unui foarte mare tezaur de monede de la Uzbek 
şi lingouri de argint. Din acest tezaur risipit au fost recoltate pie-
se de diverse persoane pe parcursul mai multor ani, iind con-
semnate de către al doilea autor informaţii despre 22 de loturi 
cu monede de la Uzbek, majoritatea prezentate de posesori ca 
iind recuperate „de la locul tezaurului”. Cele mai mari loturi 
cuprindeau 50, 32 si 27 monede, majoritatea includeau şi piese 
cu contramarca (inscripţia) „han”, erau uzate sau cu urme de 
arsură, unele monede erau lipite în işic, altele prezentau urme 
de desprindere din bloc. Două loturi includeau şi câte o piesă de 
la Toktamâş, iar unul un lingou. 

În concluzie, depozitul ar putea reprezenta un fragment din 
marele tezaur de la Costeşti, care cuprindea şi piese cu con-
tramarca „han” şi lingouri şi, foarte probabil, şi monede de la 
Toktamâş. Deoarece comerţul internaţional a fost afectat de lup-
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tele civile din Hoarda de Aur şi de atacul lui Timur Lenk, mo-
nedele de argint contramarcate sau emise sub Toktamâş au pă-
truns la vest de Nistru mai degrabă aduse de refugiaţi (inclusiv 
dintre susţinătorii lui Toktamâş), în special după 1395. Se pune 
astfel problema dacă unele vestigii cu materiale speciice Hoar-
dei de Aur de la Costeşti, Orheiul Vechi, Ivancea sau din alte lo-
curi din Moldova ar putea aparţine unor comunităţi de azilanţi, 
despre acestea existând informaţii în sursele scrise. În această 
viziune, care necesită desigur conirmări, tezaurele de la Ivancea 
şi Costeşti ar putea i datate în 1399, după bătălia de la Vorskla, 
când învingătorii lui Toktamâş i-au urmărit cu înverşunare pe 
susţinătorii acestuia, au devastat o bună parte a Lituaniei şi, pro-
babil, atacurile de represalii au atins şi aliata acesteia, Moldova, 
în special taberele de refugiaţi înarmaţi.

О штемпельной связи позднеджучидских 
серебряных монет ханов Ахмада б. Мухаммада 

и Ибака

Юрий В. ЗАЙОНЧКОВСКИЙ, Владимир Е. ТИШКИН

Устюжская летопись сообщает о событиях начала 1481 
года: «И как Ахмат… на зимовище приде и ста зимовати 
расплошася. А царь Ивак приде на него силою своею… ме-
сяца генваря в 6 день. Приде на него на утре изноровяся, а 
царь Ахмат еще спит. А царь Ивак сам вскочи в белу вежу 
цареву Ахъматову и уби его своими руками... И стоял царь 
Ивак 5 днеи на Ахматове орде и поиде прочь, а ордобазар 
с собою поведе в Тюмень, не грабя, а добра и скота и по-
лону литовскаго бесчисленно поимал и за Волгу перевел» 
(Устюжские 1982, 95). 
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