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МОЛДОВО-ВОЛОСЬКІ МОНЕТИ (1771-1774 рр.) 

 

Розглядаються питання появи  молдово-волоських монет (так званих «військових грошей») 

на території князівств Молдовія і Валахія в другій половині XVIII ст. та місце в здійсненні 

цієї авантюри саксонського барона Петра  Гартенберг-Садогурського.  Наслідками 

грошової реформи, нав’язаної російським військовим командуванням в князівствах, стали 

«мідні бунти», фінансова криза, нестача продовольства.   

Ключові слова: молдово-волоські монети, Нейгарт, Садогурської монетний двір. 

 
Під час російсько-турецької війни (1768-

1774) царські війська зайняли територію 

князівств Молдавія  та Валахія.  На 

командуючого армією графа Петра 

Олександровича Румянцева було покладено 

питання забезпечення армії продовольством і 

фуражем, частину якого потрібно було 

одержати за рахунок князівств.  Граф, 

намагаючись збільшити кількість срібних і 

золотих монет для армії, запропонував ввести 

в обіг на території князівств мідну монету, тим 

більше, що головнокомандувач мав власні 

запаси металу (відбиті у турок гармати). Для 

чеканки монети в розпорядженні 

фельдмаршала була значна кількість гармат 

різних типів і калібрів. Під час цієї військової 

компанії російською армією було захоплено 

понад 900 турецьких мідних гармат [2, с. 2]. 

Румянцев запропонував свій план 

імператриці та отримав дозвіл на його втілення 

в життя. Ні російський фельдмаршал, ні 

імператриця навіть не спромоглися 

проаналізувати наслідки таких дій. Головна 

мета цієї авантюри  – заміна мідною монетою 

(яка мала надходити до скарбниць князівств в 

якості платежів від підрядників і населення) 

наявних золотих та срібних монет, які повинні 

були піти на потреби російської армії.  Що ж 

до економічних і соціальних наслідків такого 

нововведення, як то падіння цін, дорожнеча, 

занепад економіки і торгівлі та навіть народні 

виступи – головнокомандувач не дуже цим 

переймався, бо сподівався на швидке 

завершення війни та виведення російських 

військ з території Молдавії та Валахії.   

Віддаленість російських монетних дворів не 

дозволяла здійснити на них переплавку гармат, 

тому необхідно було організувати чеканку 

монет на території князівств. Румянцев 

вирішив віддати цю справу на відкуп, тим 

більше, що відкупна система була досить 

розвинута в Молдавії та Валахії. Таким чином 

право на чеканку молдово-волоських мідних 

монет отримав барон Петро Гартенберг [3].  

24 лютого 1771 р. з ним було підписано 

угоду про виготовлення ½ мільйону  рублів 

мідної монети, в якій було прописано наступні 

позиції: 1. Монетний двір повинен бути 

розташований в Яссах, під охороною 

російських військ; 2. Потрібно виготовити три 

види монет: 5; 1,5; ½ копійки, вагою в пуді – 

432 штуки (5  копійок);  1 440 шт.(півтори 

копійки;  4320 шт. (півкопійок або денежек); 3. 

Мідні монети потрібно було чеканити за 

ескізами–малюнками, які затвердить влада; 4. 

Мідні монети передбачалися виключно для 

використання в Молдавії та Валахії; 5. За 

кожен пуд гарматного металу підприємець 

вносить до державної скарбниці зробленими 

монетами по 7½ руб., що на 2½ руб. дорожче 

звичайної ціни на мідь; а також за право 

чеканки платить ще 60 тис. руб. [2, с. 3]. 

Необхідно зазначити, що в князівствах на 

той час вже існувала своя монетна  система. 

Основною одиницею був турецький лев, якій 

дорівнював 40 пара. Курс  молдовсько-

волоських грошей до російських становив: 1 

пара = 3 дєнгам,  2 пари  становили 3 копійки, 

1 турецький лев – 60 копійок сріблом [5].  

Невідповідність п'ятаків та полушок з парами 
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мала викликати незручності в користуванні, на 

що пізніше прийшлося звернути увагу.    

Ще одне спостереження. Встановлена сто-

па* становила 21 рубль 60 копійок з пуду меді 

(16,38 кг) [8, с. 141]. Цікаво, що більшість ро-

сійських монетних дворів випускали мідні мо-

нети по стопі 16 рублів з пуду металу, а це 

означає, що з самого початку було закладено 

завищену вартість монет, що не відповідала 

реальній вартості металу.  Завищена вартість 

міді в монеті дозволяла застосувати до молдо-

во-волоських монет поняття «військові гроші», 

або «гроші надзвичайних обставин» [7].  

Так кім же був цей барон Петро Ніколас 

фон Гартенберг, і чому саме він отримав 

підряд на виготовлення монет?  Саксонський 

барон Петро Гартенберг-Садогурський – 

таємний радник польського короля, знавець 

гірничої та монетної справи  народився 1720 р. 

в Данії.  Його прізвище при народженні  

Нейгарт. Освіту отримав у Копенгагені, де 

вивчав медицину та гірничу справу.  Пізніше 

набув практичних навичок на норвезьких 

срібних родовищах. На початку 50-х рр. XVIII 

ст. працює на монетному дворі в Губені 

(Німеччина), де займається виготовленням 

мідних польських грошей і шелягів при 

саксонському курфюрсті.  Чеканка монети 

приносила значні прибутки, тим більше що під 

прикриттям курфюрста було налагоджено 

таємне постачання мідних шелягів до 

Польського королівства. Такі махінації 

принесли саксонському двору солідні 

прибутки – понад 680 тис. польських злотих, а 

грошовому господарству Польщі  серйозні 

збитки [1]. Це була не єдина сумнівна операція 

Петра Нейгарта. За заслуги перед саксонським 

двором він отримує титул барона, змінює 

прізвище на Гартенберг і швидко робить 

блискучу кар'єру. Однак, через певний час все 

змінюється. Петра Гартенберга звинувачують 

у фінансових махінаціях та віддають під суд. 

Лише втручання впливових друзів та штраф у 

20 тис. срібних талерів зберегли життя та 

повернули свободу барону.  

В 1765 р. Гартенберг повертається до 

монетної справи, отримує в оренду 

Краківський монетний двір, карбує мідні 

монети (на реверсах яких стоять його ініціали 

«VG» або «G». На початку 70-х років XVIII ст. 

Гартенберг отримав шляхетський титул 

«Садогурський» (прямий переклад польською 

німецького прізвища барона) й став іменува-

тися: Петро-Микола Священної Римської імпе-

рії барон Гартенберг-Садогурський, підданий 

короля Польщі та курфюрста Саксонії [1].  

Саме в цей період барон Гартенберг-

Садогурський прийняв пропозицію П. 

Румянцева щодо організації мідної справи в 

князівствах. Так почався молдово-волоський 

період життя барону.  

Повертаючись до питання чеканки мідних 

молдово-волоських монет зазначимо, що з 

перших днів з'ясувалась неможливість чіткого 

дотримання умов договору.  Облаштування 

монетного двору в Яссах було пов'язано зі 

значними витратами та іншими проблемами. 

Тому фельдмаршал дав дозвіл на відкриття 

монетного двору в маєтку барона в селищі 

Садогур (територія сучасної Румунії). Перший 

транспорт міді було доставлено Гартенбергу в 

серпні 1771 р. [2, с. 3]. 

Барон дуже хотів вислужитися перед пред-

ставниками російської влади, й ще до офіцій-

ного дозволу на чеканку монет, на власний 

розсуд розробив і виготовив кілька варіантів 

пробних молдово-волоських монет. Як же 

виглядали ці пробні молдово-волоські монети? 

5 копійок – велика мідна монета. На аверсі 

знаходилося зображення двохголового  орла, 

під лапами якого розташовано два овальних 

щити з гербами Молдавії та Валахії. Герб 

Молдавії – це голова бика з рогами; герб 

Валахії – птах, що стоїть на землі та тримає у 

дзьобі хрест. В нижній частині монети – 

надпис «5 копійок» та літера «S» (назва 

монетного двору «Садогур») [9, с. 372].   

Зображення свідчить, про явне домінування 

царської імперії над Молдавією та Валахією, 

хоча юридично ці князівства не належали 

Росії. До того ж, на цій монеті є ще одна 

«цікавінка» – в лапах орел  тримає скіпетр і ... 

меч. Наявність в гербі меча явище не 

притаманне російській державній символіці.  

Скоріше, ми можемо це віднести до впливу 

німецької геральдики.  

На реверсі даної монети в центрі тріумфальна 

колона, яку вінчає фігурний щит з вензелем 

імператриці Катерини ІІ, над ним – імперська 

корона. З обох боків колони – військові 

атрибути: знамена, пушки, списи та барабан.  В 

нижній частині монети вказано рік «1771».  

Цілком зрозуміло, що дизайн 5-копійочної 

монети повинен був прославляти перемоги 

російської армії. На цій монеті було відсутнє 

подвійне означення номіналу (в російських та 

місцевих грошових одиницях), що робило 

монету не дуже сприятливою при розрахунках 

з місцевим населенням при закупівлі 

продовольства та фуражу.  
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Наступна пробна молдово-волоська монета, 

яка була виготовлена бароном –  3 дєнги 1771 

р.  Тут також схожа імперська атрибутика, але 

є певні відмінності. Герби князівств розташо-

вані на груді двохголового орла (а не під лапа-

ми). Номінал передбачав кратність турецькому 

номіналу (1 пара), який на монеті не було 

проставлено [4].  Під орлом розташовано 

надпис «3 денги». На зворотній стороні – 

вензель Катерини ІІ, увінчаний царською 

короною  та рік «1771». Гурт монети різний.  

Ще одну монета з цієї ж категорії – пара-3 

дєнгі 1771 р.  було випущено в кількох варіан-

тах. Спільними рисами всіх видів є: розташу-

вання поряд турецького та російського номіна-

лів; наявність двохголового орла на аверсі мо-

нет зі скіпетром і державою в лапах та гербами 

князівств на груді; вензель імператриці на 

реверсі монети. Щодо відмінностей.    

Варіант А. На лицевій стороні монети 

надпис «МОЛД  ПАРА  ВОЛО»; широкий 

хвіст орла; літера «S» знизу монети. На реверсі 

вензель імператриці та надпис по колу «3 

денги 1771».  Біля вензеля ми бачимо три 

крапки, що, безперечно є означенням 3 дєнги. 

Аналогічні крапки-позначки, поряд з літерним 

надписом, були характерні для російських 

монет вже з часів Петра І й наносилися вони в 

якості допомоги неписемному населенню.  

Варіант Б. На лицевій стороні зображення 

орла, але більшої величини та з вузьким 

хвостом. Аналогічний надпис над орлом 

«МОЛД  ПАРА  ВОЛО» меншого розміру, ніж 

у варіанті А. Реверс цієї монети не 

відрізняється від попередньої.  

Варіант В. На аверсі монети окрім 

двохголового малого орла з гербами  є 

надписи: над орлом – рік «1771», по обох 

сторонах від орла «МОЛД» і «ВОЛО»; під 

орлом, в двох строках «ПАРА» і «3 ДЕНГИ». 

Цікавою особливістю цього варіанта є 

хрестообразне зображення вензелів Катерини 

ІІ на реверсі монети. Навколо цифри ІІ 

розташовані хрестом вісім сплетених між 

собою літер Е, увінчані короною.   

Й останні молдово-волоські монети з 

категорії пробних – це срібні та бронзові 

монети номіналом 2 копійки – 3 копійки і пара 

– 3 дєнги 1772-1773 рр. випуску. За 

твердженням В.Узденікова срібні екземпляри 

слугували в якості демонстраційних зразків 

продукції Садогурського монетного двору на 

вищому урядовому рівні [9, с. 373]. У 

порівнянні з іншими монетами означені 

екземпляри мають ускладнений та більш 

деталізований дизайн (гірлянди троянд навко-

ло гербів). Як вважають спеціалісти з нумізма-

тики, означені монети можна назвати «спецв-

ипуском» всередині спеціального випуску, або 

«монетами особливого чекану» [7].  

За домовленістю уряд повинен був надати 

Гартенбергу проектні малюнки монет.  Однак, 

наявність цілої серії пробних монет із зобра-

женнями різного типу, може свідчити, що цей 

пункт угоди було виконано не в повному обся-

зі, або взагалі не було виконано. Тут є кілька 

варіантів: або барон за власної ініціативи 

розпочав чеканку та пошук оптимального 

вигляду садогурської монети, або ж було 

розроблено та затверджено кілька проектних 

малюнків і вже барон сам обирав зразки [6].  

Описані типи пробних монет не отримали 

розповсюдження. Скоріше за все, ці зразки не 

були  затверджені російською військовою ад-

міністрацією, й саме «випячування» російської 

державної символіки  не сподобалось коман-

дуючому армією П.Румянцеву, який намагався 

в певній мірі приховати російську причетність 

до випуску мідних грошей.  Ця передбачли-

вість фельдмаршала пізніше дозволила ро-

сійським військовим взагалі відмовитися від 

прийняття молдово-волоської монети [2, с. 10]. 

Новий варіант оформлення монет було 

розроблено в тому ж 1771 році. Це монети 

пара-3 дєнги, 2 пара-3 копійки, які отримали 

санкцію на масове виготовлення.   

Обидві монети схожі між собою за 

оформленням. На лицевій стороні – два 

овальних щити, наближені один до одного 

верхніми краями.  В середині щитів – герби 

Молдавії та Валахії. Вінчає щити княжа 

корона. Над ними надпис: «МОН. МОЛД. И 

ВАЛОСК». Знизу, під рискою дата чеканки 

монети. На зворотній стороні в квадраті, який 

вписано у внутрішню поверхню монети, 

розташовано визначення номіналу, який 

подавався в двох валютах: турецькій – пара та 

російській – денга та копійка. На думку 

дослідників появу квадрату на реверсі 

садогурських монет потрібно пов'язати з 

іконографією польських грошових знаків, бо 

саме таке оформлення мали срібні гроші, що 

чеканилися при Станіславі Августі [3].  Окрім 

того, сама атрибутика квадрата або 

прямокутника, який вписано в коло, 

вважається одним з масонських символів, що є 

певним відображенням уподобань барона 

Гартенберга. Гурт молдово-волоських монет 

масового випуску було виконано у вигляді 

орнаменту з дубового листя.   
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Садогурський монетний двір розпочав 

випуск масових монет. За домовленістю барон, 

в якості платні за метал та відкуп, повинен був 

здавати  відчеканені  монети до диванів** 

князівств, однак Гартенберг не поспішав це 

робити. За інформацією Павла фон Вінклера 

барон лише в червні 1772 р. відправив до 

Молдавського дивану перші 10 тис. руб., між 

тим як у нього к цьому часу було вже 

виготовлено понад 100 тис. руб. новою 

монетою. Наступна партія в 20 тис. руб. новою 

монетою надійшла до диванів лише в травні 

1773 р. [2, с. 14].   

А між тим фельдмаршал Румянцев вирішив 

збільшити кількість мідної монети в 

князівствах і на весні 1773 р. було видано 

новий привілей на чеканку такої монети 

генерал-майору Петру Івановичу Меліссіно – 

першому російському генералу від артилерії, 

герою російсько-турецької війни 1768-1774 

рр., учаснику битв під Хотином, при Кагулі та 

Ларзі.  Потім це право перейшло до колезького 

асесора Попанелопуло, який в свою чергу 

перепродав цей відкуп барону Гартенбергу. 

Таким чином, в руках останнього опинилася 

вся чеканка мідної молдово-волоської монети.   

Закінчення російсько-турецької війни та 

підписання Кучук-Кайнарджийського миру 

(1774) внесло свої корективи в монетну 

справу. Князівства отримували автономію під 

владою Порти, а це означало перспективу 

виводу російських військ з їх території.  

Румянцев намагається в будь-який спосіб 

«вибити» з місцевого населення золоту та 

срібну монету, надсилає кілька погрозливих 

наказів російським представникам у князівстві, 

вимагаючи у будь-який спосіб (включаючи 

екзекуції) обміняти коштовні монети на мідні.   

Над князівствами нависла загроза 

фінансової кризи; в містах дорожнеча, нестача 

продовольства; суцільний занепад торгівлі та 

економіки. На початку серпня 1774 р. в Яссах 

вибухнув «мідний бунт», учасники якого 

вимагали  від російського командування 

знищення мідної монети або її рівнозначного  

обміну. Людей не вдалося заспокоїти ніякими 

обіцянками й тоді до придушення бунту були 

залучені війська. Щодо фельдмаршала 

Румянцева – він взагалі відмовився від будь-

якої причетності російського уряду до чеканки 

мідних монет, «зваливши» все на місцевих 

чиновників [2, с. 18].    

Закінчення війни, вивід російських військ з 

території князівств, знецінення молдово-

валаської мідної монети призвели до 

припинення діяльності монетного двору. Барон 

Гартенберг повернувся до Польщі, де 

продовжив співпрацю з фінансовими органами 

держави.  

Щодо садогурських мідних монет, як 

пізніше з'ясувалося, їх вагові характеристики 

не відповідали угоді 1771 р., що дозволило 

барону Гартенбергу збагатитися на 300-400 

тис. руб., що становило на той час величезну 

суму [4]. Вигідною видалась чеканка молдово-

валаських мідних монет й для російського 

уряду: вона дозволила отримати з князівств 

значну кількість золотої та срібної монети, а 

також продати металобрухт (пошкоджені 

турецькі гармати).  Найбільш постраждалим 

від цього мідного шахрайства був місцевий 

молдавсько-волоський люд. 
*Монетна стопа – нумізматичний термін, яким визначається точна кількість монет одного й того ж 

номіналу, що може бути відкарбоване з конкретної вагової одиниці металу.  

** Диван – орган влади в князівствах Молдавія та Валахія  
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Цыганенко Л.Ф. Молдовско-валашские монеты (1771-1774 годов) 

Рассматриваются вопросы о появлении молдово-валашских монет (так называемых 

«военных денег») на территории княжеств Молдавия и Валахи во второй половине XVIII 

века и роль в осуществлении этой авантюры саксонского барона Петра Гартенберг-

Садогурского.  Последствиями денежной реформы, навязанной российским военным 

командованием населению княжеств стали «медные бунты», финансовый кризис, недостаток 

продовольствия.  

Ключевые слова: молдово-валашские монеты, Нейгарт, Садогурский монетный двор. 

Tsyganenko L. Moldova-Wallachia coins (1771-1774) 

The issue of the appearance of Moldova-Wallachia coins (the so-called "military money") on the 

territory of the principalities of Moldova and Wallachia in the second half of the 18th century and 

the place in the pursuit of the Saxon Baron Peter Gartenberg-Sadogursky’s adventure is considered. 

"Copper riots", the financial crisis, the lack of food were the consequences of the monetary reform 

imposed on the Russian military command in the principality. 

Key words: Moldovo-Wallachia coins, Neigart, Sadogur Mint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


