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O scurt� privire asupra originii �i importan�ei medaliei ne relev� faptul c� la 

început aceasta s-a confundat cu moneda. În toate timpurile monedele au avut �i rolul 
de a comemora faptele �i evenimentele mai însemnate. În antichitate, când înc� nu 
ap�ruse deprinderea de a se bate medalii, monedele erau folosite îm acest scop pe o 
scar� mai larg� decât în timpurile moderne. 

Prima moned� cu caracter comemorativ este considerat� a fi piesa de 10 
drahme (decadrahm�) b�tut� de atenieni în urma victoriei de la Maraton (490 î. H.).  

Romanii, spre deosebire de greci, care comemorau succesele militare prin 
emisiuni monetare speciale folosind numai piesele mari cu putere circulatorie, 
celebrau numai evenimentele importante (în special cele militare) prin emisiuni de 
monede de toate tipurile (aur, argint �i bronz), toate cu valori specifice de circula�ie, 
precum �i prin alte piese deosebite care au luat mai târziu numele de medalioane. 
Nefiind menite s� circule ca monede, acestea se acordau ca recompense sau cadouri 
personalit��ilor marcante ale vremii. Îns� toate aceste monede �i medalioane nu erau 
altceva decât medaliile comemorative de mai târziu. Deoarece pe suprafa�a redus� a 
monedei nu se puteau ilustra pe larg opere de art� sau evenimente istorice mai 
importante, s-a trecut mai târziu la emiterea de medalii. 

Faptul c� medalia deriv� din moned� ne-o dovede�te îns��i forma ei, 
inscrip�ia prin care se dau explica�ii asupra reprezent�rilor de pe ea �i, în plus, 
materialul folosit: aur, argint, bronz �i altele. Numele de medalie deriv� din cuvântul 
latinesc metallum, trecut dup� aceea la italieni sub denumirea de medaglia, la francezi 
în medaille, termen preluat apoi �i în limba român�. 

Ca o concluzie, reiese c� medalia este o pies� de metal în forma monedelor, 
cu reprezent�ri pe una sau ambele fe�e, turnat� sau b�tut�, dup� un model realizat de 
un artist plastic (sculptor), care nu are îns� putere circulatorie. 

Medaliile sub form� de dreptunghi sau poligon, cu reprezent�ri pe una sau 
ambele fe�e, poart� numele de plachete. 

Cu timpul pe aversul medaliilor încep s� fie redate chipuri reale sau orice 
altceva, iar pe revers sunt indicate evenimentele cu ale c�ror ocazii s-au emis 
medaliile respective. 

Turnarea medaliilor s-a practicat pân� în secolul XVI, dup� care s-a trecut la 
baterea lor dup� acelea�i procedee întrebuin�ate la baterea monedelor. 

La noi în �ar� primele monede cu atribut de medalie, care comemorau eve-
nimente desf��urate pe teritoriile locuite de popoarele antice, sunt medalioanele 
romane b�tute în timpul r�zboaielor daco-romane �i apoi în perioada st�pânirii 
romane.  

Prima medalie b�tut� în �ara Româneasc� este considerat� a fi medalia de 
aur a lui Mihai Viteazul, pies� comemorativ� de 5 �i 10 duca�i, emis� probabil în urma 
victoriilor repurtate asupra lui Eremia Movil�, când a fost împuternicit de c�tre 
împ�ratul Rudolf al II-lea ca „loc�iitor al Transilvaniei1”. 
                                                
1George Buzdugan, Gheorghe Niculi��, Medalii �i plachete române�ti. Memoria metalului, 
Editura �tiin�ific�, Bucure�ti, 1971, p.23 
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În cadrul colec�iilor Muzeului Jude�ean Vâlcea un loc însemnat îl ocup� – 
datorit� num�rului mare de piese, originalit��ii, variet��ii �i rarit��ii unora dintre ele – 
colec�ia de medalii, plachete �i decora�ii. 

Constituit� prin achizi�ii �i dona�ii, colec�ia de medalii române�ti însumeaz� 
846 de piese. Înc� nestudiat� pân� în prezent, ea ofer� cercet�torului un bogat 
material de investiga�ie, prilej de formulare a unor interesante concluzii, istoricul 
descoperind în aceste documente de metal noi dovezi privind ecoul unor anumite 
evenimente petrecute în epoc�. 

În cele ce urmeaz�, ne propunem a consemna câteva din constat�rile unei 
prime cercet�ri a medaliilor române�ti având ca subiect independen�a de stat a 
României. Prezentarea pieselor o vom face în func�ie de anul emiterii. 

Dobândirea independen�ei ��rii noastre fa�� de Poarta Otoman�, proclamat� 
la 9 mai 1877 �i consfin�it� prin victoriile armatei române pe câmpurile de b�t�lie din 
Bulgaria, s-a dovedit a fi un eveniment istoric cu urm�ri deosebit de importante în 
evolu�ia statului �i a societ��ii române�ti în perioada urm�toare. Independen�a a fost 
cântat� de poe�i �i de compozitori, a fost imortalizat� în opere de art� de arti�tii plastici 
ai vremii. 

Sacrificiile eroice ale solda�ilor în luptele de la Grivi�a �i Plevna, de la 
Smârdan �i Rahova, ale tuturor celor care au contribuit într-un fel sau altul la 
realizarea dezideratului de secole al poporului român au fost înscrise �i în memoria 
etern� a metalului. Cu toate c� au fost imortalizate pe numeroase medalii �i plachete 
b�tute mai târziu, totu�i ele se constituie în adev�rate documente care p�streaz� vie 
memoria acelor zile de m�re�ie na�ional�.  

Acest eveniment se reg�se�te în colec�ia de medalii a muzeului cu o serie de 
piese importante, cea dintâi fiind emis� chiar în anul 1878. Pentru a omagia �i cinsti 
eforturile f�cute de persoanele civile care au îndeplinit servicii însemnate pe lâng� 
armat� în timpul r�zboiului de independen��, la 5 iunie 1878 s-a instituit medalia cu 
toart� „Ap�r�torilor Independen�ei”. Mai târziu aceasta a fost atribuit� atât unor militari 
de carier�, cât �i ofi�erilor �i gradelor inferioare din g�rzile or��ene�ti care au înlocuit, 
pe o perioad� mai îndelungat�, armata la paza ora�elor ��rii în timpul r�zboiului. 
Aceast� medalie are pe avers un tablou alegoric: o femeie c�lcând pe trofee (steaguri 
�i arme), �inând în mâna dreapt� întins� o coroan� de lauri, iar în stânga o spad� cu 
vârful în jos; în spatele personajului feminin, victoria înaripat� �ine un drapel încununat 
cu lauri; în stânga femeii, o acvil�2 (fig. 1a). 

Aceste elemente semnificau faptul c� România (�ara ce conserva în semn de 
continuitate simbolul roman – acvila), c�lcând peste trofee de r�zboi, r�spl�te�te cu 
lauri pe eroii neamului, în timp ce victoria încununeaz� steagurile tricolore care s-au 
acoperit de glorie pe câmpurile de lupt�.  

Reversul medaliei are gravat� ini�iala încoronat� a principelui Carol �i denu-
mirea acesteia: AP�R�TORILOR INDEPENDIN�EI ÎN RESBELUL 1877 – 1878. 
Totul este înconjurat de o ghirland� din frunze de laur �i stejar. Medalia, b�tut� în 
bronz dup� macheta gravorului Falot, are diametrul de 30 mm, iar panglica este de 
culoare albastr�, cu câte trei dungi (ro�u-galben-ro�u) la margini (fig. 1b). 

În 1881, dup� proclamarea regatului României (14/26 martie), pentru cinstirea 
victoriilor armatei române în r�zboiul pentru dobândirea independen�ei a fost emis� o 
medalie comemorativ�. Modelat� dup� macheta gravorului W.Kullrich, medalia b�tut� 
din bronz, cu un diametru de 85 mm, reprezint� �i o deosebit� lucrare artistic�. 

                                                
2 P. V. N�sturel, Medaliile �i decora�iunile române, Bucure�ti, 1901, apud Maria Dogaru, 
Aspira�ia poporului român spre unitate �i independen�� oglindit� în simbol. Album heraldic, 
Editura �tiin�ific� �i Enciclopedic�, Bucure�ti, 1981, p. 130 
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Aversul medaliei are imprimat� efigia regelui Carol I �i legenda circular� 
CAROL I REGE AL ROMÂNIEI (fig. 2a). Pe revers, într-un cerc central, este o 
alegorie reprezentând România victorioas� �inând în mâna dreapt� ridicat� o cunun� 
de lauri, iar cu stânga sprijinind scutul cu stema României; în planul doi, la dreapta, un 
piedestal pe care se afl� coroana de o�el a României �i datele reprezentative: 1877 – 
1878, 1881. În spa�iul dintre cerc �i marginea medaliei, marcat printr-o bordur�, sunt 
înf��i�ate episoade din r�zboiul neatîrn�rii: podul peste Dun�re de la Turnu M�gurele, 
pe care a trecut armata român�, vederea unor ora�e de pe malul drept al Dun�rii, 
primirea cu flori a armatei victorioase, arcuri de triumf �i cl�direa mitropoliei în fa�a 
c�reia mitropolitul binecuvinteaz� pe osta�ii biruitori3 (fig. 2b). 

Toate realiz�rile de dup� 1877 au la baz� victoriile din timpul r�zboiului de 
independen��. Dând un nou imbold dezvolt�rii economice �i sociale, r�zboiul de 
independen�� a exercitat o profund� înrâurire asupra întregii evolu�ii istorice a 
României. 

La dou� decenii de la proclamarea independen�ei, prin contribu�ia locuitorilor 
ora�ului Ploie�ti, s-a ridicat un monument în amintirea particip�rii Batalionului 2 
Vân�tori la luptele din Bulgaria. Cu aceast� ocazie a fost b�tut� o medalie din bronz, 
cu diametrul de 65 mm, dup� macheta gravorului Carniol fiul. Pe avers este imprimat� 
efigia regelui Carol I �i legenda circular�: DOMNUL ROMÂNIEI �I MARELE 
C�PITAN. CAROL I. REGELE ROMÂNIEI INDEPENDENTE. 1877-1878. 1881-
1897(fig. 3a). 

Reversul medaliei are reprezentat în câmpul central monumentul eroilor inau-
gurat în 1897, iar pe margine o legend� circular� pe 5 rânduri: ÎNTRU GLORIA 
ARMATEI ROMÂNE DIN 1877-1878 SPRE AMINTIREA BATAL.  2 VÎN�TORI DIN 
1877-1878. PLOE�TENI �I �ARA RECUNOSC�TORE. COMITETUL DE AC�IUNE 
(fig.3b).  

Cu ocazia s�rb�toririi unui sfert de veac de la dobândirea independen�ei �i 
cucerirea ei pe câmpul de lupt� (1902) s-au desf��urat o serie de manifest�ri animate 
de înalte sim��minte patriotice. La aceast� aniversare s-a hot�rât ca drapelele, 
stropite odinioar� cu sângele eroilor �i încununate cu laurii victoriei în 1877-1878, s� 
fie depuse la Arsenalul Armatei din Bucure�ti, în semn de adânc� pre�uire, spre a fi 
p�strate pentru genera�iile viitoare4.  

Tot cu acest prilej s-au b�tut mai multe medalii �i plachete. În colec�ia noastr� 
se afl� o medalie din aluminiu (40 mm), b�tut� de libr�ria Petroff din Bârlad. Pe avers 
sunt imprimate efigiile acolate ale familiei regale cu legenda circular� REGELE 
CAROL I SI REGINA ELISAVETA (fig. 4 a). Pe revers este reprezentat� stema ��rii pe 
o panoplie de arme �i drapele, cu o legend� circular� pe dou� rânduri: GLORIOSEI 
ARMATE ROMÂNE. JUBILEUL DE 25 DE ANI A RESBOIULUI JNEPENDEN�EI 
ROMÂNIEI. 1877 – 1902 (fig. 4 b). 

În anul 1907 s-a ridicat, la Turnu M�gurele, un monument închinat eroilor 
c�zu�i pe câmpiile Bulgariei. Monumentul a fost cl�dit cu fondurile strânse de la 
cet��enii teleorm�neni, de c�tre Comitetul Militar, prezidat de colonelul Solacolu, 
comandantul Regimentului 20 Teleorman. Cu ocazia inaugur�rii acestuia s-a b�tut o 
medalie având pe avers macheta monumentului, reprezentând un doroban� care �ine 
în mâna stâng� pu�ca rezemat� de picior, iar cu mâna dreapt� ar�tând spre locurile 
unde s-au dus luptele; pe soclul monumentului este redat un vultur cu aripile 
desf�cute, iar pe lateral dou� tunuri din timpul r�zboiului. Deasupra, în legend� 
circular�, este inscrip�ionat textul: ÎN AMINTIREA EROILOR C�ZU�I PE CÂMPIILE 

                                                
3George Buzdugan, Gheorghe Niculi��, op. cit, p. 69-70 
4M. Dogaru, op. cit., p.150 
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BULGARIEI, iar în exerg�, o stea cu cinci col�uri (fig. 5a). Pe revers, între dou� ramuri 
de laur este încadrat� placa aplicat� pe soclul monumentului, pe care figureaz� o 
legend� cu 11 rânduri (fig. 5b). Medalia este b�tut� în bronz, cu diametrul de 56 mm, 
dup� macheta gravorului Carniol fiul.  

Aceea�i medalie s-a b�tut �i în varianta popular� cu toart�, din bronz, cu 
diametrul de 29 mm (fig. 6 a �i b). 

Un alt monument, ridicat în cinstea eroilor doljeni, este cel de la Craiova. 
Construit prin subscrip�ie public� în anul 1912, acesta este gravat �i pe unele medalii 
�i plachete emise cu prilejul inaugur�rii. Pe aversul medaliei din colec�ie sunt redate în 
cerc efigiile acolate ale familiei regale �i legenda circular�: CAROL I. DOMN �I 
PRIMUL REGE AL ROMÂNIEI. ELISAVETA REGINA �I MAMA R�NI�ILOR (fig. 7 a). 
SCHIMB� LOCUL - Medalia cu toart�, modelat� în bronz, are diametrul de 33 mm �i 
este realizat� dup� macheta gravorului Carniol. 

Medalia are pe revers macheta monumentului, cu legenda circular� ÎN 
AMINTIREA R�ZBOIULUI DIN 1877-1878, iar în exerg�, pe dou� rânduri, sunt 
men�ionate anul �i localitatea (fig. 7 b). 

În 1928, s�rb�torindu-se 50 de ani de la reintegrarea Dobrogei, ca urmare a 
aplic�rii tratatului de la Berlin, se emit mai multe medalii. Una dintre ele are pe avers, 
în prim plan, efigia cu regelui Mihai, iar în planul doi cinci scuturi cu stema ��rii �i 
stemele jude�elor din Dobrogea. Pe margine este o legend� circular� pe dou� rânduri: 
ANIVERSAREA REALIPIREI DOBROGEI. 1878-1928. LIBERTATE. DREPTATE. 
CULTUR� ROMÂNEASC� (fig. 8 a). Pe reversul medaliei se afl� legenda circular� 
REGII ROMÂNIEI LIBERATORI AP�R�TORI �I OCROTITORI AI DOBROGEI �i 
efigiile afrontate ale lui Carol I �i Ferdinand, sub care sunt înscri�i anii 1878, 1913, 
respectiv 1916, 1918 (fig. 8b). Medalia, b�tut� în bronz dup� macheta lui Huguenin, 
are diametrul de 50 mm. 

Scurta prezentare a celor opt medalii române�ti din colec�ia Muzeului 
Jude�ean Vâlcea având ca tematic� r�zboiul de independen��, eviden�iaz� în primul 
rând, bog��ia �i diversitatea pieselor. Medaliile sunt remarcabile �i ca realizare 
artistic�, gravorii reu�ind s� prezinte cât mai expresiv, într-un spa�iu restrîns, 
aspectele cele mai importante. Cercetarea sub raport artistic a medaliilor poate s� 
constituie, atât pentru medalist cât �i pentru istoricul de art�, o interesant� tem� de 
studiu. 

Având în vedere cele ar�tate mai sus, credem c� este necesar� întocmirea �i 
publicarea unui catalog al colec�iei de medalii a muzeului, care s� se constituie într-un 
instrument de lucru pentru speciali�ti �i într-un mijloc de informare pentru publicul larg, 
cât �i valorificarea expozi�ional� a pieselor din colec�ie.  

  
 
 

Summary

I presented a number of eight commemorative medals from the collection of the 
Vâlcea County Museum dealing with the war for Independence of Romania (1877 - 
1878). 
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