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Introducere 
 

 

Studierea medalisticii de-a lungul anilor s-a limitat în cele mai multe cazuri la 

repertorii numismatice ori la simple cataloage, cu mari carenţe la capitolul dedicat istoriei 

artelor. Deşi s-au realizat destul de multe lucrări, majoritatea sunt concepute pe acelaşi tipar, 

structurat în principal după o schemă laconică de prezentare a piesei: metalul, dimensiunile, 

legenda, amintind scurt reprezentările de pe avers/revers. Numărul mare al pieselor 

impregnate cu inedite valenţe artistice face necesară revizuirea istoriografică a domeniului, 

dator să prezinte noi puncte de vedere asupra medalisticii.  

Scopul lucrării de faţă constă în cercetarea aspectelor estetice şi simbolice ale 

medalisticii şi ale influenţelor exercitate de curentele artistice majore asupra pieselor metalice, 

cu reconstituirea, pe cât posibil, a unor segmente temporale la care fac referinţă medaliile, pe 

fondul istoric complex. Rezultat al cercetărilor efectuate în perioada 2003-2010, prezenta teză 

de doctorat şi-a propus studiul aprofundat al unui domeniu nevalorificat al istoriei artelor, 

medalistica. Cercetarea s-a făcut în mai multe etape distincte: o documentare exhaustivă 

asupra perioadei istorice în cauză şi a fenomenului artistic baroc, analizarea şi selecţia 

materialului medalistic, cercetarea, catalogarea şi analizarea comparativă a medaliilor cu arta 

majoră a epocii. Studiul se împarte punctual în capitole abordând aspectele heraldice, artistice 

şi tehnice ale medalisticii. Primul capitol, Contextul istoric, este destinat introducerii generale 

în epoca istorică la care facem referinţă, cu prezentarea succintă a evenimentelor majore ce au 

marcat secolele XVII-XVIII. Numărul mare de steme şi blazoane care apar pe medalii a 

impus prezenţa unui capitol dedicat descifrării acestora, Heraldică central-europeană. 

Simbolism, cu o prezentare concisă a istoricului şi terminologiei aferente, cu descrierea 

detaliată a stemelor spaţiului central-european şi ale suveranilor habsburgi. Ermetismul şi 

terminologia de specialitate au impus studierea temeinică a limbajului de specialitate, a 

codurilor şi semnificaţiilor aferente, însă beneficiile ulterioare deprinderii limbajului heraldic 

s-au dovedit nespus de utile în analizarea medaliilor. Fiecare dintre stemele prezentate în 

ilustraţia anexă au fost descrise individual, după o lectură iniţial greoaie, apoi mai fluentă a 

blazoanelor, prin care am deprins treptat heraldica epocii. Perspectiva simbolică a unora 

dintre medalii a necesitat studiul unui alt limbaj cifrat, cel al semnificaţiilor simbolice alocate 

medaliilor. Fondul artistic voluptuos al epocii baroce a dictat o modestă privire de ansamblu 

asupra vastităţii fenomenului: capitolul Climatul artistic european din secolele XVII-XVIII. 

Partea „tehnică” a subiectului a revenit capitolului Medalistica, artă şi meşteşug, capitol 
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dedicat familiarizării cu lumea medalisticii şi prezentării succinte a datelor biografice ale 

gravorilor care semnează medaliile, pe baza bibliografiei de specialitate. Medaliile executate 

de fiecare dintre meşteri au fost menţionate în dreptul biografiei autorului. Studiul impactului 

artei baroce asupra medaliilor a fost subiectul capitolului principal al lucrării, Influenţe baroce 

în medalistica central-europeană, structurat pe patru mari direcţii subordonate arhitecturii, 

sculpturii, picturii şi portretului. Etichetarea pieselor s-a dovedit uneori dificilă, multe dintre 

medalii suferind influenţe multiple, balanţa înclinând subiectiv în favoarea spectrului tematic 

preponderent. Pentru a uşura lectura pieselor selectate, am alcătuit punctual Catalogul 

tematic. Anexele, indispensabile unei lecturi coerente, Arborele genealogic al Casei de 

Habsburg (sec. XVII-XVIII) respectiv Arborele genealogic al Casei de Habsburg-Lorena (sec. 

XVIII), au fost concepute de noi pe baza biografiilor personajelor din Casa de Habsburg la 

care ne referim. Anexele cuprinzând ilustraţia grafică pentru Scuturi heraldice au fost preluate 

din paginile de specialitate de pe internet, cu menţionarea sursei exacte pentru fiecare anexă.  

Descrierea individuală a blazoanelor ne aparţine însă în exclusivitate. La final, Bibliografia 

selectivă şi Ilustraţia cu imaginea medaliilor descrise. 

În ceea ce priveşte metoda de lucru, am selectat pentru acest studiu un număr de 

aproape 1000 de medalii dintre piesele aflate în patrimoniul Muzeului Naţional de Istorie a 

Transilvaniei din Cluj-Napoca. Selecţia preliminară a acestor medalii fost efectuată pe 

criteriul cronologic, fiind alese medaliile emise în perioada istorică de referinţă. Dintre 

acestea, am reţinut medaliile cu valenţe artistice sau simbolice deosebite, eliminând pe cât 

posibil dublurile. Criteriile de selecţie au fost subordonate tematicii, s-a renunţat la un număr 

destul de mare de medalii gravate necorespunzător din punctul de vedere al reuşitei artistice, 

însă în unele cazuri tematica a prevalat asupra esteticului. La final, am optat pentru un număr 

de 402 medalii care fac obiectul lucrării de faţă. Nefiind un studiu numismatic, lucrarea, 

dedicată studiului medaliilor din punct de vedere artistic, nu are un catalog numismatic 

propriu-zis. Am considerat necesar un index tehnic de referinţă şi astfel am conceput 

Catalogul tematic care prezintă piesele printr-o căsuţă tehnică standard, cu numele, datarea 

sau emitentul (unde acestea erau cunoscute), metalul din care este realizată medalia, 

dimensiunea, colecţia de provenienţă şi numărul de inventar. Am reprodus apoi, în ordine, 

aversul (Av.) şi reversul (Rv.) medaliei, cu legenda şi tipologia tematică generală a 

elementelor grafice, explicaţiile detaliate ale imaginilor urmând să constituie nucleul lucrării 

de faţă. Gravorul a fost identificat pe baza semnăturii, cu ajutorul bibliografiei de specialitate; 

acolo unde, din varii motive, autorul a fost incert, am preferat să cităm lista meşterilor care ar 

fi putut semna piesele respective. Ordonarea principală a medaliilor a urmat un criteriu 
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tematic, doar între medaliile având aceeaşi tipologie s-a recurs la o oarecare ordonare 

cronologică, acordând însă mereu primatul iconografiei. Întrucât criteriul estetic a fost cel 

care a dictat, faptul că aversul medaliei intra la o anume categorie artistică cum ar fi portretul, 

iar reversul aparţinea reprezentărilor de tip arhitectonic, a făcut imposibilă metoda 

tradiţională de descriere în lucrare, avers/revers consecutiv, fiind preferată o analiză 

punctuală, în urma căreia aversul unei medalii este descris la o categorie tematică iar reversul 

apare la o altă categorie tematică, corespunzătoare tipologic. Din acest motiv am gândit şi 

Catalogul tematic, spaţiul de descriere integrală a fiecărei medalii. Numerele care apar la 

acest catalog în dreptul fiecărei medalii sunt precizate la analiza descriptivă a imaginilor din 

lucrare şi sunt reluate la partea de ilustraţie, care marchează separat aversul (a) şi reversul (r). 

Multe dintre medaliile selectate au fost publicate, însă sub formula clasică, a cataloagelor 

numismatice, fără a constitui informaţie utilă, bibliografie propriu-zisă în ceea ce ne priveşte, 

întrucât, repet, am urmărit un alt gen de studiu. Prin urmare, aceste lucrări apar menţionate 

doar la final, ca referinţe generale în Bibliografia selectivă. În ceea ce priveşte ilustraţia, 

medaliile au fost scanate, imaginile prelucrate grafic şi puse în pagină la aceeaşi dimensiune, 

considerabil mărită în majoritatea cazurilor; am preferat acest gen de ilustraţie celei reproduse 

la scară din motive care ţin de specificul lucrării, întrucât astfel lectura imaginii este uşurată 

considerabil.  

 
I. Contextul istoric 

 
Capitolul introductiv punctează principalele repere în alcătuirea unui cadru cronologic 

şi faptic al secolelor XVII-XVIII şi al evoluţiei istorice a epocii. Evenimentele marcante ale 

perioadei sunt extrem de diverse, pornind de la arderea pe rug pentru erezie a lui Giordano 

Bruno în 1600 la Roma şi finalizând cu ghilotinarea lui Ludovic al XVI-lea în 1793. Istoria 

evenimenţială prezintă o epocă aflată sub semnul unor evoluţii la extrem: dacă la finele 

secolului al XVII-lea Franţa era o putere catolică dominantă, până la finele secolului al XVIII-

lea va cunoaşte o transformare radicală evoluând de la un stat centralizat la prototipul 

monarhiei absolutiste şi apoi la republică, cu o Biserică slăbită de revoluţie. Spania era la 

începutul secolului al XVII-lea cea mai importantă putere a lumii, stăpânind întinderi uriaşe 

pe continentul american însă după 1640 va pierde definitiv hegemonia politică iar criza 

profundă cu care se va confrunta va duce la declinul regatului spaniol. Centrul de greutate al 

Europei, transferat în secolele XVI-XVII de pe coastele Mediteranei pe cele ale Mării 

Nordului, vor face din Ţările de Jos cea mai dezvoltată zonă a lumii la mijlocul secolului al 

XVII-lea însă războaiele epuizante din secolul al XVII-lea vor provoca declinul zonei, mutând 
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centrul de greutate al economiei continentului la Londra. Anglia păşea în secolul al XVII-lea 

ca un stat absolutist, centralizat, cu o putere monarhică întărită; Războiul civil (1642-1649) şi 

Glorioasa revoluţie (1688-1689) vor transforma Anglia în monarhie constituţională. Uniunea 

Polono-lituaniană, unul dintre cele mai întinse state din Europa va cunoaşte şi ea trecerea de 

la un statut înfloritor la unul descendent, în care anarhia nobiliară va cauza declinul politic al 

ţării până la partajul Poloniei între Prusia, Rusia şi Austria habsburgică (1772-1795), marcând 

ştergerea Poloniei de pe hartă ca stat pentru 123 de ani. Rusia cunoaşte şi ea o evoluţie 

spectaculoasă care o va transforma dintr-o zonă izolată a continentului într-una din marile 

puteri europene. Aceeaşi contrastantă situaţie se regăseşte şi în ceea ce priveşte evoluţia 

Imperiului Otoman care la începutul secolului al XVII-lea se află la apogeu. Marele Război 

turcesc (1662-1699) a marcat începutul sfârşitului prin pierderea controlului asupra unor 

teritorii semnificative iar înflorirea Imperiului Otoman la începutul secolului al XVII-lea este 

contrabalansată de declinul de la sfârşitul veacului.  

 

I.2. Habsburgii: imagine şi glorificare 

Privită în ansamblu, istoria teritoriului central-european din secolele XVII-XVIII apare 

strâns legată de fascinanta evoluţie a familiei de Habsburg, care a influenţat puternic zona pe 

parcursul acestor 200 de ani. Odată cu expansiunea teritorială, Habsburgii au impus şi 

civilizaţia barocă sub toate aspectele sale: religie, cultură, artă şi un anume grad de 

prosperitate. 

 

II. Heraldică central-europeană 

 

  Capitolul prezintă succint o documentată trecere în revistă a fenomenului heraldic 

european evidenţiind elementele tehnice precum devizele heraldice ale Casei de Austria şi 

devizele proprii ale împăraţilor prin prezentarea medaliilor ce au drept legendă aceste devize. 

 

II.2. Scuturi heraldice consemnează varietatea formelor şi conţinutul tematic al scuturilor din 

Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană şi din zonele controlate de Casa de Austria 

precum şi stemele suveranilor, prin descrieri punctuale ale acestora, pe baza observaţiei 

directe, într-un limbaj tehnic specific. 

 

II.3. Reprezentări heraldice în medalistică 

Reprezentările heraldice pe medaliile studiate de noi se împart în două mari categorii: 
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reprezentări de scuturi încărcate cu stemele aferente sau reprezentări ale elementelor heraldice 

direct în câmpul medaliei. În prima categorie avem medalii cu imaginea unor scuturi 

individuale, scuturi acolate sau grupuri alcătuite din mai multe scuturi. În acest din urmă caz, 

frecvent apare imaginea unui scut central, de obicei scutul imperial sau scutul Austriei, 

înconjurat de scuturile provinciilor ereditare, statelor electoare sau altor posesiuni teritoriale. 

Deseori aceste grupuri de scuturi fac referire la alianţe militare, înţelegeri politice sau tratate 

de pace. 

 

II.4. Iconografie simbolică  

Analizând simbolistica figurilor alese, ne confruntăm cu o dimensiune extrem de 

complexă, ce oferă analogii mai mult mau mai puţin evidente între reprezentare şi 

semnificaţie, elemente care atestă modul de preluare şi interpretare a unor vechi simboluri 

transpuse ingenios pe medalii.  

 

III. Climatul artistic european din secolele XVII-XVIII 

 

Realitatea spectaculară barocă a provocat o mişcare artistică durabilă în întreaga 

Europă. Unitatea între arte devine un fapt definitoriu pentru o perioadă în care toate ramurile 

artistice - pictura, sculptura şi arhitectura - concurau pentru obţinerea efectului dorit. 

 Fascinanta vastitate a fenomenului baroc a manifestat specificităţi naţionale ce au 

impregnat stilului caracteristicile fundamentale pentru fiecare zonă geografică. Un rol 

important în propagarea curentului baroc l-a avut ordinul religios al iezuiţilor.  

Prezentarea controverselor legate de termenul de baroc, accepţiunea negativă iniţială şi 

mutaţiile lente ce vor impune la final barocul drept un concept şi fenomen estetic universal, 

mulţumită contribuţiilor decisive ale unor reputaţi istorici de artă precum H. Wölfflin ori J. 

Burckhardt.  

În arhitectura secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea se manifestă două tendinţe: cea 

barocă şi cea de tip clasicizant, care are la bază formele Renaşterii clasiciste în Franţa ori pe 

cele palladiene în Anglia şi Ţările de Jos. Amprenta barocului este vizibilă şi astăzi în 

urbanismul european prin elementele arhitecturale armonios gândite care compun ansamblul 

urban. 

 În sculptura barocă accentul este mutat de pe reproducerea clasică a naturii înspre 

exagerarea temei şi a motivului; operele plastice sunt gândite pentru vizionări panoramice.  
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Pictura barocă a cunoscut o extraordinară înflorire în cultura europeană între sfârşitul 

secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVIII-lea. Preferinţa pentru teme 

grandioase a fost spectaculos transfigurată în opere elocvente ce reuşesc să comunice cu 

spectatorul fascinat de creativitatea, strălucirea şi fastul nemaiîntâlnite anterior.  

Decorarea interioarelor suferă masiv influenţa stilului baroc, fapt ce se răsfrânge 

profund în evoluţia artelor minore. 

 
IV. Medalistica, artă şi meşteşug 

 

În secolul al XV-lea italian medalistica emerge ca o nouă formă de artă în Europa 

când, odată cu epoca Renaşterii, au fost redescoperite antichităţile romane şi cu ele şi 

monedele romane. Notabil este exemplul regatului francez care a adoptat rapid noua artă şi i-a 

acordat o atenţie sporită, intuind potenţialul medalisticii. Exemplul francez al instrumentării 

artei medalistice în slujba intereselor statului va contamina curţile europene care se vor grăbi 

să-l imite, chiar dacă nu vor da dovadă de aceeaşi meticulozitate în ordonarea şi consemnarea 

acestei activităţi. 

 

IV.2. Gravori 

Subcapitolul prezintă o serie succintă de biografii ale gravorilor ce semnează piesele. 

Identificarea autorilor medaliilor cuprinse în catalogul nostru, semnate doar prin iniţiale 

utilizate de mai mulţi gravori, s-a făcut prin suprapunerea intervalelor temporale ale activităţii 

meşterilor cu perioada emiterii medaliilor. Iniţial anonime, spre cumpăna secolelor XVI-XVII 

piesele încep să poarte semnătura gravorilor, îndeosebi sub forma iniţialelor, care nu asigură 

identificarea gravorului în toate cazurile. Medaliile selectate pentru lucrarea de faţă sunt 

semnate de o pleiadă de gravori care au colaborat de-a lungul timpului cu Casa de Austria. 

Biografiile acestora oferă preţioase informaţii asupra statutului acestor maeştri în epocă.  

 

V. Influenţe baroce în medalistica central-europeană 

 

        Impactul marilor creaţii plastice ale artei baroce se face resimţit asupra realizărilor din 

domeniu. Tendinţele estetice ale epocii pot fi regăsite pe aversurile şi reversurile medaliilor 

care redau în limbaj propriu efervescenţa creativă caracteristică acestei perioade. Fiecare 

categorie artistică se bucură de reprezentări medalistice care reflectă arta majoră. Prototipurile 

stilistice, schemele compoziţionale şi tematica barocă pot fi observate pe medaliile analizate şi 
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prezentate comparativ, cu frecvente trimiteri la sursele evidente de inspiraţie. Repertoriul 

tematic al lucrării beneficiază punctual de prezentarea unei serii de reprezentări medalistice 

exemplificatoare. 

 

V.1. Elemente arhitectonice în medalistică 

Elementele arhitectonice baroce din medalistică sunt prezente fie sub forma unor 

clădiri din epocă, fie a unor vedute panoramice ale unor aşezări, fie chiar sub forma unor 

fundaluri arhitecturale menite să dea consistenţă imaginii. 

 

V.2. Reflexele  sculpturii în medalistică 

Cele mai frecvente referiri sculpturale care apar în medalistică au în general rol de 

portanţi, altare ori socluri pe care sunt aşezate de obicei simbolurile imperiale. 

Nu lipsesc din repertoriul medalistic nici busturile eroice, exemplu concludent fiind 

mai ales seria de medalii emise în urma succeselor militare obţinute în epoca lui Leopold I. O 

altă categorie de reprezentări sculpturale frecvente o constituie portretele sculpturale.   

Influenţe sculpturale extrem de puternice suferă şi medaliile gravate cu imagini 

înfăţişând care alegorice celebrând triumfuri militare  

Un alt capitol important al influenţelor sculpturii asupra medalisticii îl constituie 

monumentele sculpturale între care domină obeliscurile precum şi imaginea unor monumente 

funerare aparte, extrem de în vogă în epoca barocă, sarcofagele. 

 

V.3. Teme picturale oglindite în medalistică 

Impactul pânzelor realizate în epocă asupra gravorilor de medalii este notabil: mare 

parte dintre aceştia le-au folosit drept sursă de inspiraţie în redarea unor momente similare pe 

piesele emise înspre celebrarea unor victorii militare sau a înregistrării unor momente 

solemne. Între cele mai apreciate teme picturale în arta medalistică sunt scenele de luptă, 

îndeosebi cele ilustrând Marele Război cu turcii din a două jumătate a secolului al XVII-lea. 

Impactul propagandistic al picturii oficiale a determinat numărul mare de emisiuni medalistice 

dedicate temelor istorico-celebrative. Temele mitologice, extrem de apreciate de pictura 

barocă, se bucură de popularitate în vocabularul medalistic, inspirat pigmentat cu alegorii sau 

personaje fantastice prinse în naraţiuni complexe ce aduc în spaţiul medaliilor genii, îngeri, 

victorii ori zeităţi. În medalistică, alegoriile şi personificările apar în compoziţii metaforice ce 

fac aluzie îndeosebi la evenimente militare sau politice, războaie sau tratate de pace, dar le 

regăsim şi în cazul anunţării unor măsuri destinate binelui public sau întrupând diferite entităţi 
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teritoriale. Pasiunea barocă pentru alegorie generează un şir variat de reprezentări medalistice, 

ce transmit mesaje uşor de interpretat datorită iconografiei consacrate şi simbolurilor.  

Alăturările de obiecte caracteristice vanitas-urilor apar şi în medalistică, materializate 

prin treceri în revistă ale prăzii de război, adevărate inventare ori triumfuri militare sintetizate 

clasic. 

Scenele de inspiraţie religioasă şi episoadele biblice sunt ceva mai rare în 

reprezentările medalistice unde sunt preferate anumite elemente simbolice (ochiul divin 

atoatevăzător, manus dei, crucea, inima sacră etc.) sau citate din Biblie. Arareori, subiectele 

sacre care ating sensibilitatea creştină pot fi regăsite pe unele medalii.  

Scenele de gen, un areal atât de bine reprezentat în epoca barocă nu lipsesc nici de pe 

spaţiul minuscul al medaliilor. Exploatarea la maximum a spaţiului medaliei nu putea ignora 

avantajele oferite de conceptul tablou în tablou, care permitea redarea mai multor secvenţe pe 

aceeaşi suprafaţă minusculă. Scenele de vânătoare, foarte populare şi bine reprezentate în 

pânzele epocii îşi găsesc locul şi în emisiunile medalistice. Pictura peisajului apare şi ea 

reprezentată fie ca fundal pentru diverse medalii, fie prin imagini de sine stătătoare, îndeosebi 

în privelişti urbane sau vedute panoramice umede.  

Un loc aparte între medaliile analizate îl ocupă medalia-casetă ale cărei reprezentări 

ating majoritatea categoriilor de reprezentări picturale: portretul de grup, scenele istorico-

celebrative, scenele de luptă, reprezentările mitologice, vedutele arhitecturale etc., însă pe 

care am preferat s-o analizăm ca pe un întreg, fără să dispersăm tematic reprezentările. În 

interiorul medaliei-casetă sunt aşezate douăzeci de discuri de hârtie având aspectul unor 

miniaturi realizate în peniţă dintre care unsprezece conţin reprezentări figurate iar nouă au 

inscripţionate texte explicative bilingve, în germană (cu caractere gotice) şi franceză. 

Miniaturile sunt unifaţetate, excepţie făcând M20 care prezintă informaţii pe ambele feţe, de 

tipul avers/revers. Ordinea lecturării imaginilor este atent ordonată de textele numerotate de la 

1 la 9, imaginile sunt color, redarea îngrijită, detaliile minuţioase.  

 

V.4. Portretistica familiei de Habsburg 

 Numărul mare de efigii impune alocarea unui capitol special dedicat portretelor metalice 

ale împăraţilor din Casa de Austria. Începând cu secolul al XVI-lea, interesul Habsburgilor 

pentru portrete numismatice evoluează considerabil. Şirul de împăraţi şi de împărătese au 

lăsat în urmă un număr apreciabil de efigii imperiale; indiferent de tipologia portretelor, 

realismul reprezentărilor este evident, chiar dacă preferinţele pentru modul în care un anume 

suveran voia să fie perceput de posteritate sunt foarte diferite, oscilând pe o gamă cuprinsă 
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între modestie şi megalomanie. Atenţia noastră s-a îndreptat cu precădere înspre domnia 

împăraţilor Mathias, Ferdinand al II-lea, Ferdinand al III-lea, Leopold I, Iosif I, Carol al VI-

lea, Maria Terezia, Iosif al II-lea şi Leopold al II-lea, suverani care au guvernat centrul 

Europei pe parcursul secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Medalistica oferă o serie de 

portrete individuale reprezentând membrii familiei imperiale, cu precădere împărătesele şi 

moştenitorii titlului imperial, un şir de fizionomii ce  ilustrează tipologii umane reprezentative 

pentru aristocraţia din veacul al XVII-lea şi al XVIII-lea. Personalităţile importante ale epocii, 

oamenii care şi-au pus amprenta asupra societăţii au beneficiat, la rândul lor, de o serie de 

medalii celebrative care evocă principi, comandanţi militari, înalţi demnitari sau prelaţi. Nu 

lipsesc din colecţiile studiate de noi nici medaliile care îi evocă pe duşmanii Casei de 

Habsburg. 

În ceea ce priveşte portretul dublu, în medalistică există o varietate de portrete 

dinastice dedicate împăratului şi prinţului moştenitor, portrete redând membri ai familiei 

imperiale ori suverani cu interese comune. Cele mai multe efigii sunt emise în cinstea 

cuplurilor imperiale, recordul fiind atins de împărăteasa Maria Teresia care a emis medalii cu 

prilejul căsătoriei tuturor copiilor săi, nu doar a moştenitorului la tron.  

Interesul baroc pentru conceptul de portret de grup este pe deplin ilustrat prin 

medaliile care au pe avers chipul lui Leopold I înconjurat de înaintaşi sau prin portrete de 

grup ale prinţilor electori înconjurând medalionul central cu efigia imperială, semn al 

sprijinului acordat conducătorului din Casa de Habsburg. 

  

VI. Concluzii 

 

               Medaliile sunt o reflectare a epocii care le-a produs, a gusturilor artistice ale 

perioadei. Deşi de dimensiuni destul de reduse, nu puţine dintre realizările medalistice 

prezintă valenţe artistice putându-se compara, în anumite limite, cu alte domenii artistice 

precum sculptura sau pictura. Conştienţi de misiunea lor de lideri în Europa centrală şi de sud-

est, Habsburgii au încercat să folosească medalistica drept mijloc de propagandă imperială, 

acordându-i o atenţie specială. Toate evenimentele importante au fost reflectate şi în producţia 

monetară care, prin natura lucrurilor, era cel mai eficient mijloc de propagandă al epocii. 

Modelele prezentate în lucrarea de faţă sunt de inspiraţie diversă însă referirile tangenţiale şi 

fragmentare lasă să se întrevadă influenţa artei majore a timpului, modelele îndelung admirate 

de public dar şi expresivitatea specific barocă a medalisticii secolelor XVII-XVIII.
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