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UN TEZAUR MONETAR DESCOPERIT ÎN PĂDUREA DIN APROPIEREA
LOCALITĂȚII VIDELE, JUDEȚUL TELEORMAN
Loredana-Mihaiela Surdu*
Abstract
In February 2016 a monetary hoard was brought to the Coin Room of
the National History Museum of Romania. It was found in Teleorman County
in a forest near Videle city.
The monetary hoard consists of nine coins: one ½ gross stricken by
Ioan Albert, four polish dinars that were issued by Ferdinand I - two dinars,
Maximilian II – one dinar and one by Rudolf II, three thalers from stricken by
Augustus and one thaler issued by Ferdinand the 2nd.
The main purpose of this article is to present the catalogue and the
main hypothesis for the origins of this hoard and the value of it at the end of
16th century and the beginning of 17th century.
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Descoperirea tezaurului
Tezaurul a fost descoperit în pădurea situată între satul Blejești și orașul Videle,
în județul Teleorman în prima parte a lunii februarie a anului 2016. În apropierea
acesteia există și râul Glavacioc. Pădurea se află la mică distanță de orașul Videle (la
aproximativ 1-2 km), la aproximativ 50 de km de București și la 90 de km de
Târgoviște1 (Planșa 1).
Identificarea acestui mic depozit monetar s-a realizat cu ajutorul detectorului de
metale. În aceeași pădure a mai fost descoperit, pe parcursul aceleași zile, un alt depozit
monetar format din 13 monede poloneze2 (doisprezece tripli groși și o monedă de șase
groși), monedele fiind databile în ultima parte a secolului al XVI-lea, mai exact între
1582-1596. În zonă a mai fost scos la iveală și un vârf de lance care poate fi datat în
perioada antică sau început de ev mediu.
Structura tezaurului
Tezaurul este compus din nouă monede:



jumătate de gros polonez – bătut de Ioan Albert;
patru dinari ungurești – doi dintre aceștia fiind emiși în perioada lui Ferdinand
I, unul din perioada lui Maximilian și cel de-al patrulea în perioada domniei lui
Rudolf al II-lea;
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salbă.
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trei taleri proveniți de la monetăria din Dresda, bătuți de Augustus;
un taler bătut la Tirol (monetăria Hall) de arhiducele Ferdinand al II-lea.
Analizând structura tezaurului, se poate observa că tipurile de monede sunt
dintre cele care au circulat în mod uzual pe teritoriul Ţării Româneşti la sfârşitul
secolului ai XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea.
Contextul tezaurizării pieselor
În ceea ce priveşte stabilirea unui terminus post quem pentru îngroparea
monedelor, putem porni de la premisa că ultima monedă, din punct de vedere
cronologic, evidenţiază perioada aproximativă. În acest sens, talerul bătut la Hall de
arhiducele Ferdinand al II-lea este ultima monedă emisă din acest mic tezaur. Astfel,
putem considera că monedele au fost îngropate după anul 15953.
În ceea ce privește provenința acestui tezaur, există două direcții de
interpretare. Cea dintâi este că tezaurul a fost strâns de un negustor și ulterior îngropat.
Această practică era utilizată în vederea salvării monedelor în contextul nesigur din
Ţara Românească de la sfârşitul secolului al XVI-lea - începutul secolului al XVII-lea4.
O a doua direcţie acceptată este că monedele reprezentau plata primită de un soldat din
oastea lui Mihai Viteazul. Trei taleri reprezentau plata pe o lună a unui pedestraș din
trupele lui Mihai Viteazul în lupta antiotomană (Pârvan 2009, 257-261). Este posibil ca
aceste monede să fi fost pierdute în timpul mișcărilor de trupe.
Valoarea tezaurului, format din patru taleri, patru dinari și o jumătate de gros,
este una însemnată pentru sfârșitul secolului al XVI-lea. În cazul în care realizăm o
conversie a monedelor de tip taler în aspri (Mănucu-Adameșteanu et alii 2009, 65-66)
pe baza următoarei formule de calcul:
1 taler = 13 constande = 130 aspri
 4 x 130 = 520 de apri5.
Cele nouă monede, descoperite în pădurea din apropierea orașului Videle, sunt
asemănătoare altor depozite monetare de secol XVI-XVII descoperite în Țara
Românească. Talerii, în speță cei patru trei bătuți de Augustus – electorul Saxoniei și
unul de Ferdinand al II-lea – arhiduce de Austria, erau monede care circulau în mod
curent în spațiul balcanic și chiar în Țara Românească începând cu secolul al XVI-lea
(Pârvan 2009).
Jumătatea de gros emis în perioada lui Ioan Albert și cei patru dinari – doi
emiși în timpul domniei lui Ferdinand I, unul în perioada lui Maximilian I și unul în
perioada lui Rudolf al II-lea – sunt monede utilizate frecvent în spațiul Țării Românești
în secolele XVI-XVII (Pârvan, Alexiu, Surdu, 2011; Mănucu-Adameșteanu et alii 2009).
Aceste mic tezaur demonstrează existența unei circulații monetare intense în
zona actualului județ Teleorman la sfârșit de secol XVI – început de secol XVII6.
Talerii proveniți de la monetăria din Hall nu au pe monedă anul baterii acestora și de aceea
datarea se realizează exclusiv pe baza anilor de domnie ai arhiducelui Ferdinand al II-lea: 15641595. Prin urmare, estimăm că anul baterii monedei este cuprins în intervalul domniei, în cea
mai bună situație fiind ultimul an al domniei, 1595.
4 În ultima parte a secolului al XVI-lea – prima parte a secolului al XVII-lea, luptele
antiotomane au creeat un climat accentuat de instabilitate în toate ariile.
5 Acestă sumă permitea, spre exemplu, achiziționarea de pământ în perioada îngropării
tezaurului: prețul unei falce de pământ era estimat la 100-200 aspri (DRH-B, XXI, p. 374), iar o
falce de livadă 100-200 aspri (DIR-B, veac XVII, vol. II, p.408-408).
6 În comuna Crângu, în același județ Teleorman, la 77 km distanță de tezaurul descoperit din
apropierea localității Videle, a fost descoperit Tezaurul Ologi, format din 3 taleri.
3
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Depozitul monetar mai este relevant și prin prisma faptului că reușește să completeze
imaginea circulației monetare din ultima parte a secolului al XVI-lea și prima parte a
secolului al XVII-lea în Țara Românească, dar și prin faptul că delimitează traseele
utilizate de comercianți și/sau de trupele armate ale perioadei.
Catalog
Polonia
Ioan-Albert (1492-1501)
½ Gros
Av: MONETA I ALBERTI
Legenda între două c.p.; în centru acvila Poloniei.
Rv: REGIS POLONIE
Legenda între două c.p; floarea cu cinci petale rotunde împarte/desparte legenda şi
cercurile perlate; în centru fiind Coroana poloneză.
Monetăria: Cracovia
HC/I, p. 19, nr. 196.
AR, , 0.41, 17,9 x 18,48 mm
Fig. 1/ Pl. 2
Ungaria
Ferdinand I (1526-1564)
Dinar, 1536
Av: FERDINAND [...] VNG 1936
Legenda circulară între două c.p; în centru stema Ungariei.
Rv: PA […] • VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; în centru Madonna cu pruncul în braţe în partea
dreaptă, capul acesteia împarte/desparte legenda, în câmp st.-dr. sigla monetăriei.
Monetăria: Kremnitz (KB)
Huszar, 935?
AR, , 0,16 g, 12,9 x 14,61 mm
Fig. 2/Pl.2
Ferdinand I (1526-1564)
Dinar, 1541
Av: 1541FERDINAND•D•G•R•VNG
Legenda circulară între două c.p; în centru stema Ungariei.
Rv: PATRONA  VNGARIE
Legenda circulară între două c.p.; în centru Madonna cu pruncul în brațe, în partea
dreaptă, capul acesteia împarte/desparte legenda, în câmp st.-dr. sigla monetăriei.
Monetăria: Kremnitz (KB)
Huszar 935
AR, , 0,26 g, 15,18 x 15,32 mm
Fig. 3/Pl. 2
Maximilian II (1564-1576)
Dinar, 156[…]
Av: MAX•II•D•G•R[...]AV•G•HV•R
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Legenda între două c.l.; în centru stema Ungariei, în câmp, deasupra stemei anul
156[...].
Rv: PA […]A• •VNGARIE
Legenda între două c.l.; Madonna cu pruncul în brațe, în partea dreaptă, capul acesteia
împarte/desparte legenda; în câmp st.-dr. sigla monetăriei.
Monetăria: Kremnitz (KB)
Huszar 992
AR, , 0,21 g, 13,7 x 15,7 mm
Fig. 4/ Pl. 2
Rudolf al II-lea (1578-1608)
Dinar, 1587
Av: •RVD•II•RO•I•[…]•G•H•B•R
Legendă între două c.p.; în centru stema Ungariei
Rv: PATR●1587[…]NG
Legendă circulară între două c.p.; în centru Madona cu pruncul în braţe, capul acesteia
împarte/desparte legenda; câmp st.-dr. sigla monetăriei.
Monetăria: Kremnitz (KB)
Huszar 1059
AR, , 0,18 g, 13,68 x 14,64 mm
Fig. 5/ Pl. 2
Saxonia
Augustus 1553-1586
Taler, 1572
Av: •AVGVSTVS•D׃G•DVX•SAXO•SA•ROMA•IMP•
Legenda între două c.p.; în centru bustul electorului de Saxonia în armură și cu sabie,
privind spre dreapta; capul și sabia acestuia împart/despart legenda.
Rv: ARCHIMARS CHAL•ET•ELEC
Legenda între două c.p., scut cu cartiere multiple care împarte/desparte legenda.
Monetăria: Dresda (HB)
Dav. 9794/9795
AR, , 28,95 g, 39,66 x 40,04 mm
Fig. 6/Pl. 2
Augustus 1553-1586
Taler, 1576
Av: •AVGVSTVS•D׃G•DVX•SAXO•SA•ROMA•IMP•
Legenda între două c.p.; în centru bustul electorului de Saxonia în armură și cu sabie,
privind spre deapta; capul și sabia acestuia împart/despart legenda.
Rv: ARCHIMARS CHAL•ET•ELEC
Legenda între două c.p., scut cu cartiere multiple care împarte/desparte legenda.
Monetăria: Dreasda (HB)
Dav. 9794/9795
AR, , 28,92 g, 40,27 x 40,34 mm
Fig. 7/ Pl. 2
Augustus, 1553-1586
Taler, 1582
Av: •AVGVSTVS•D׃G•DVX•SAXO•SA•ROMA•IMP•
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Legenda între două c.p.; în centru bustul electorului de Saxonia în armură și cu sabie,
privind spre deapta; capul și sabia acestuia împart/despart legenda.
Rv: ARCHIMARS CHAL•ET•ELEC
Legenda între două c.p., scut cu cartiere multiple care împarte/desparte legenda.
Monetăria: Dreasda (HB)
Dav. 9794/9795
AR, , 28,95 g, 40,25 x 40,40 mm
Fig. 8/Pl. 2
Imperiul Romano-German
Ferdinand II (1564-1595)
Taler
Av: FERDINAND׃D׃G׃ARCHID׃AVSTRIÆ
Legenda între un c.l. și un c.ș.; în centru bust spre dreapta al arhiducelui Ferdinand al
II-lea încoronat, în armură, sabia în dreapta, sceptrul în stânga; capul acestuia
împart/despart legenda.
Rv: DUX׃BVRGVNDIE COMES•TIROLIS
Legenda între un c.l. și un c.ș., în centru scut încoronat, coroana împarte/desparte
legenda.
Monetăria: Hall (Tirol)
Dav. 8097
AR, , 28,92 g, 40,44 mm
Fig. 9/ Pl. 2
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