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TEZAURUL DE SECOL XVII DESCOPERIT CU OCAZIA
SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DE LA BISERICA SAȘILOR,
CATEDRALA DISPĂRUTĂ SF. MARGARETA DIN TÂRGOVIȘTE
Paul Dumitrache, Irina Cîrstina**
Abstract
The study of high-value silver coins on the territory of Wallachia,
especially those associated with the lion thaler (leuwen daalder), has so far
benefited from extensive synthesis studies, studies that have given us viable
hypotheses applicable to Romanian space. However, investigating the monetary
hoards in detail, particularities of local monetary circulation can be argued on the
basis of their structural analysis in the context of complementary epigraphic or
documentary sources. The hoard discovered at the Church of the Saxons in
Târgovişte (Catholic Church St. Margaret that disappeared) during the
archaeological campaign from 1962 to 1963 is a very eloquent example in this
respect. Composed of leuwen daalders and guldens of 28 stüveri, the hoard is an
important numismatic source that provides novel information about the currency
in circulation in the winter capital of Wallachia, during the second half of the 17 th
century.
Key words: leuwen daalders, guldens of 28 stüveri, monetary circulation, 17 th
century, Wallachia, Târgoviște.

Printre tezaurele descoperite în oraşul Târgovişte se numără şi tezaurul de secol
XVII descoperit în cadrul campaniei arheologice din 1962-1963, „...în interiorul colţului
nordic al altarului, la 0,30 m adâncime de la nivelul solului (...), în biserica saşilor”
(Gioglovan 1979 167). Despre biserica saşilor, catedrala catolică cu hramul Sf.
Margareta dispărută astăzi, aflăm din izvoare documentare că se afla ruinată, încă de la
începutul secolului al XVII-lea1. Cercetările arheologice confirmă, de asemenea, că
„biserica se afla de mult ruinată în secolul al XVII-lea” (Gioglovan 1979 167). Aflat în
patrimoniul Complexului Muzeal Naţional „Curtea Domnească” din Târgovişte2,
tezaurul este alcătuit din şase taleri leu şi optzeci şi unu de florini (guldeni de 28
stüveri), fiind încheiat în anul 1660. Având în vedere starea puţin circulată3 a
exemplarului care încheie tezaurul, este probabilă datarea îngropării sale, chiar pe
parcursul deceniului şapte al secolului al XVII-lea. Jalon de referinţă în istoria Ţării


Doctorand, Institutul de Archeologie „Vasile Pârvan”, București.
E-mail: numismatic31@gmail.com
** Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, Târgoviște.
E-mail: contact@muzee-dambovitene.ro
1 Misionarul catolic Andrei Bogoslavič consemna în perioada celei de-a patra domnii a lui
Radu Mihnea al II-lea (1620-1623), pe care-l numeşte Radulio Mihno Corvino: „În anul 1623, la
Târgovişte se aflau două aşezăminte catolice funcţionale, o biserică având hramul Sf. Francisc
şi o mănăstire destul de ruinată. În oraş se mai aflau şi ruinele fostei catedrale Sf. Margareta”
(Călători V 7-8).
2 După descoperirea sa, tezaurul s-a păstrat la Banca Națională a României, împeună cu un alt
tezaur cu structură similară descoperit în apropiere de Târgovişte, tezaurul de la VlădeniDărmăneşti (Ştirbu et alii 1990 181, nota 78).
3 Pe suprafaţa avers se păstrează aspectul luciului metalic rezultat din amprentare (Planşa 2/6).
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Românești, a secolului al XVII-lea, această decadă marchează, pe de o parte, încheierea
perioadei de înflorire economică și culturală - începută în timpul domniei lui Matei
Basarab - iar pe de altă parte, începutul campaniei otomane care viza transformarea
țării în pașalâc turcesc4. În plan internaţional, perioada jalonată reprezintă de
asemenea şi perioada de vârf a expansiunii politice a Imperiului Otoman în Europa5.
Din perspectiva circulației monetare, nu se intrase încă în epoca noului guruș
otoman6, astfel încât structura masei monetare aflată în circulație se menținea în
caracteristicile specifice ariei de contact a spațiului balcanic și levantin cu cel central
european, din cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Această perioadă este
marcată, de asemenea, de reformele economice şi fiscale ale lui Matei Basarab,
reglementate prin Îndreptarul legilor, primul cod de legi în limba română tipărit la
Târgovişte în anul 16527. Tezaurul de la biserica saşilor reprezintă un important izvor
numismatic, izvor care, prin investigarea actuală, oferă informaţii inedite8 cu privire la
structura masei monetare aflată în circulație, în fosta capitală de iarnă a Ţării
Româneşti. Atât în perimetrul orașului Târgoviște cât și în împrejurimi, sunt cunoscute
încă cinci tezaure monetare9, în care se întâlnesc talerii leu provenind din Provinciile
Unite ale Ţărilor de Jos. În trei dintre aceste tezaure10, talerii leu se găsesc alături de un
nucleu format preponderent din guldeni de 28 stüveri de Emden sau Jever Oldenburg, ca și în cazul tezaurului de la biserica sașilor, așa cum se observă din
catalog.
***
A. Provinciile Unite ale Țărilor de Jos
UTRECHT
#1. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 16(17?) (1606-1634); AR; 27.05 g; 40.5 x 40.5 mm;
Inv: 1309; Planșa 1/1; KM #13; Davenport #4863; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON FOE ◦ BELG ◦ TRAI / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu

Ţările Române sunt obligate să participe militar, alături de raialele otomane, în campaniile
otomane împotriva monarhiei habsburgice (1663-1683) şi să furnizeze provizii şi servicii
logistice armatei otomane în campania împotriva Uniunii Polono-Lituaniene (1672).
5 Cucerirea cetăţii Oradei (1600), a Cameniţei şi a Podoliei (1672) şi asediul Vienei (1683).
6 Aurel Vîlcu analizează în detaliu și argumentează pătrunderea monedelor otomane moderne
din timpul domniei lui Ahmed III (1703-1730) în Țara Românească, ca urmare a reînfloririi
comerțului la sud de Dunăre (Vîlcu 2009 268-269).
7 Codicele Îndreptarea legii, prima parte din Pravila cea mare, considerat un amestec de drept
canonic si laic, a fost primul cod de legi redactat în limba română şi aplicat până în epoca
Fanarioților când a fost înlocuit cu novelele lui Iustinian (Istoria Romanilor/V 2003 117).
8 Ulterior semnalării sale de către Radu Gioglovan (Gioglvan 1979 167), tezaurul este menţionat
de Constanţa Ştirbu şi Ana Maria Velter sub denumirea de „Târgovişte III”, precizându-se că are
în componenţă taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78) şi guldeni de Emden şi Oldenburg
(Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301), fără publicarea descrierii numismatice a pieselor
componente.
9 Târgovişte II (1579-1693) conţine taleri şi jumătăţi de taler leu (Gioglovan, Avram 1957 468;
Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Vlădeni-Dărmăneşti (1575-1637/1657) conţine guldeni de
Emden şi Oldenburg (Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301) și taleri leu (Ştirbu et alii
1990 171, 181, nota 78). Crovu-Odobeşti (1580-1674) conține guldeni de Emden (Velter, Ştirbu
2002 292, 296-297) și taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Găineşti-Hulubeşti (15841667) conţine taleri leu (Ştirbu et alii 1990 171, 181, nota 78). Bilciureşti (1618-1678) conţine un
taler leu şi guldeni de Emden (Savu et alii 2000 197-206).
10 Vlădeni-Dărmăneşti, Crovu-Odobeşti și Bilciureşti (A se vedea și nota 9).
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neîncoronat // CONFIDENS + DNO + NON + MOVETUR ◦ 16(--) / Leu rampant la
dreapta.
Scutul orașului Utrecht = marca monetară.
WEST FRIESLAND
#2. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 1641; AR; 27.30 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv: 1322;
Planșa 1/2; KM #14.2; Davenport #4870; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON - FOE ◦
BELG ◦ WEST / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu
rampant // CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 1641 / Leu rampant la
dreapta.
Floarea de crin = marca monetară.
ZEELAND
#3. Taler leu (daalder de 48 stüver) 1641; AR; 27 g; 41 x 42 mm; Inv: 1331; Planșa 1/3;
KM #14.2; Davenport #4870; Av//Rv: MO ◦ ARG ◦ PRO ◦ CON - FOE ◦ BELG ◦ ZEL /
Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu rampant //
CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 1641/ Leu rampant la dreapta. Variantă
inedită: fără marcă monetară și datată 1641, emisiune care nu este raportată în
catalogul Krause ediția a IV-a.
Turnul = marca monetară.
ZWOLLE
#4. ½ Taler leu (½ daalder de 24 stüver) 1641; AR; 13.35 g; 34 x 35 mm; Inv: 1328;
Planșa 1/4; KM #35; Av//Rv: MO ◦ NO ◦ ARG ◦ CIV – ZWOL ◦ AL ◦ IMP / Cavaler în
armură privește la stânga, în spatele scutului Sf. Mihail // DA ◦ PACEM ◦ DOMINE ◦
IN ◦ DIEBVS ◦ NOST ◦/ Leul rampant la dreapta desparte milesimul (16 - 41), în cercul
interior.
Scutul orașului Zwolle = marca monetară
KAMPEN
#5. Taler leu (Daalder de 48 stüver) 1652; AR; 23.75 g; 43 x 43 mm; Inv: 1316; Planșa
1/5; KM #35.2; Davenport #4879; Av//Rv: MON ◦ ARG ◦ CIVI ◦ IM - P ◦ BEL ◦
CAMPEN / Cavaler în armură privește la stânga, în spatele scutului cu leu //
CONFIDENS ◦ DNO ◦ NON ◦ MOVETUR ◦ 16 - - 52 ◦ / Leu rampant la dreapta.
Floarea de crin = marca monetară.
OVERYSSEL (Transisulania)
#6. Ducat (48 stüver) 1660; AR; 27.35 g; 39 x 40 mm; Inv: 1330; Planșa 1/6; KM #36.1;
Davenport #4899; Av//Rv: MO : NO : ARG : PRO : C - O - NF : BELG : TRANS /
Cavaler în armură cu sabia pe umăr în spatele scutului cu leu, desparte milesimul în
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cercul interior // CONCORDIA : RES ◦ PARVÆ ◦ CRESCUNT
sabia și mănuchiul de fulgere, în scut încoronat.

/ Leu rampant ținând

Soarele = marca monetară
B. State, orașe și autorități ecleziastice germane
EMDEN
Ferdinand II (1619-1637)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1624-1637);
KM #10.1, Davenport #507
#7. AR; 18.23 g; 38,2 x 39,2 mm; Inv: 1287; Planșa 2/1; Vîlcu – var. II; Av//Rv: FLOR ◦
ARGEN - (28) - CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden încadrat de un
ornament baroc. Deasupra cartierelor coroanei, două roze în legendă. // FERDINAN ◦ II ◦
ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG ◦/ Acvila imperială având nominalul în globul crucifer central.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1624-1637);
KM #10.2, Davenport #508
#8. AR; 19.60 g; 39,5 x 39,5 mm; Inv: 1247; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: FLOR ◦ ARGEN (28) - CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden. Ornament variantă //
FERDINAN ◦ II ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVGV / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer central.
#9. AR; 19.38 g; 39 x 40,7 mm; Inv: 1248; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#10. AR; 19.40 g; 39,5 x 40,4 mm; Inv: 1249; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#11. AR; 19.60 g; 39,2 x 40 mm; Inv: 1250; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#12. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1253; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#13. AR; 19.65 g; 41 x 41 mm; Inv: 1255; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#14. AR; 19.22 g; 40 x 42 mm; Inv: 1257; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#15. AR; 19.67 g; 40 x 40 mm; Inv: 1258; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#16. AR; 19.50 g; 41 x 41 mm; Inv: 1261; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#17. AR; 19.10 g; 40 x 40 mm; Inv: 1262; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#18. AR; 19.80 g; 43 x 43 mm; Inv: 1264; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#19. AR; 19.30 g; 42 x 42 mm; Inv: 1266; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#20. AR; 19.75 g; 38.5 x 40.5 mm; Inv: 1270; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#21. AR; 19.80 g; 39.5 x 40.5 mm; Inv: 1271; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#22. AR; 19.67 g; 37.8 x 40.2 mm; Inv: 1272; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#23. AR; 19.48 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1276; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#24. AR; 19.55 g; 39 x 40 mm; Inv: 1277; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#25. AR; 19.42 g; 40 x 40 mm; Inv: 1280; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#26. AR; 19.50 g; 39 x 40 mm; Inv: 1283; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#27. AR; 19.43 g; 39 x 40 mm; Inv: 1288; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#28. AR; 19.45 g; 40 x 40 mm; Inv: 1289; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#29. AR; 19.65 g; 39 x 39 mm; Inv: 1290; Planșa 2/2; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#30. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1293; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#31. AR; 19.50 g; 39.2 x 39.2 mm; Inv: 1294; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#32. AR; 19.15 g; 40 x 40 mm; Inv: 1295; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#33. AR; 19.62 g; 39.5 x 38.5 mm; Inv: 1298; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#34. AR; 19.60 g; 40 x 40 mm; Inv: 1303; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#35. AR; 19.83 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1304; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#36. AR; 19.65 g; 40 x 40 mm; Inv: 1306; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
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#37. AR; 19.77 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 1307; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#38. AR; 19.83 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1314; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#39. AR; 19.37 g; 40 x 40 mm; Inv: 1319; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#40. AR; 19.50 g; 39.5 x 40.2 mm; Inv: 1320; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#41. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1326; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la # 8.
#42. AR; 19.50 g; 39.8 x 38.2 mm; Inv: 1327; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#43. AR; 19.66 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 33330; Vîlcu – var. IV; Av//Rv: ca la #8.
#44. AR; 19.68 g; 40 x 41 mm; Inv: 1300; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #8 //
FERDINAN ◦ II ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer central.
Ferdinand III (1637-1657)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1637-1657);
KM #10.2 // KM #10.16
#45. AR; 19.83 g; 40 x 40 mm; Inv: 1279; Planșa 2/3; Vîlcu – var. III; Av//Rv: FLOR ◦
ARGEN - (28) – CIV(ITA)T ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden. Ornament
variantă // FERDINAN ◦ III ◦ ROM ◦ I(MP ◦ S)EM ◦ AVGV / Acvila imperială având
nominalul în globul crucifer central.
#46. AR; 19.55 g; 39.5 x 40.2 mm; Inv: 1312; Vîlcu – var. III; Av//Rv: ca la #45.
#47. AR; 19.35 g; 39.8 x 39.8 mm; Inv: 1323; Vîlcu – var. III; Av//Rv: ca la #45.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1637-1657);
KM #10.16, Davenport #507
#48. AR; 19.55 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv CNM-CD-T: 1265; Vîlcu – var. II; Av//Rv: FLOR
◦ ARGEN - (28) – CIVITAT ◦ EMB / Scutul încoronat al orașului Emden încadrat de
un ornament baroc // FERDINAN ◦ III ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială
având nominalul în globul crucifer central.
#49. AR; 19.22 g; 40 x 40 mm; Inv: 1267; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#50. AR; 19.60 g; 42 x 42 mm; Inv: 1269; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#51. AR; 19.73 g; 40.7 x 41.2 mm; Inv: 1273; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#52. AR; 19.53 g; 39.5 x 40.5 mm; Inv: 1281; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#53. AR; 19.80 g; 40 x 40 mm; Inv: 1286; Planșa 2/4; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la # 48.
#54. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1292; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#55. AR; 19.53 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1301; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#56. AR; 19.80 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1310; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#57. AR; 19.70 g; 40 x 40 mm; Inv: 1311; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#58. AR; 19.65 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1317; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#59. AR; 19.00 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1318; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
#60. AR; 19.75 g; 40 x 40.8 mm; Inv: 1325; Vîlcu – var. II; Av//Rv: ca la #48.
JEVER - OLDENBURG
Ferdinand III (1637-1657) / Anton Günther von Oldenburg (1603-1667)
Gulden (28 Stüveri) nedatat (cca. 1640);
KM #35; Davenport #713;
Maestru monetar Gerhard Dreyer
#61. AR; 19.50 g; 39 x 39 mm; Inv: 1329; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: FLOR ◦ ANT ◦
GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhors //
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FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#62. AR; 19.28 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1291; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #61
// FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#63. AR; 18.75 g; 40.5 x 40.5 mm; Inv: 1321; Dumitrache – var. I.d; Av//Rv: ca la #61
// FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEMP ◦ AVGV / Acvila imperială având nominalul
în globul crucifer, pe piept.
#64. AR; 19.40 g; 41 x 41 mm; Inv: 1246; Dumitrache – var. II.a; Av//Rv: FLOR ◦ ANT ◦
GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
ca la #61.
#65. AR; 19.30 g; 41.5 x 41.5 mm; Inv: 1252; Planșa 2/5; Dumitrache – var. II.c;
Av//Rv: ca la # 64 // FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AV / Acvila imperială
având nominalul în globul crucifer, pe piept.
#66. AR; 19.63 g; 40 x 40 mm; Inv: 1268; Dumitrache – var. II.e; Av//Rv: ca la #64 //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#67. AR; 19.22 g; 42 x 42 mm; Inv: 1282; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: FLOR ◦ AN ◦
GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
ca la #61.
#68. AR; 19.17 g; 42 x 42 mm; Inv: 1305; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: ca la #67.
#69. AR; 19.15 g; 41.8 x 41.8 mm; Inv: 1308; Dumitrache – var. III.a; Av//Rv: ca la
#67.
#70. AR; 18.95 g; 42.5 x 42.5 mm; Inv: 1275; Dumitrache – var. IV.a; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦ / Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #61.
#71. AR; 19.15 g; 40 x 41 mm; Inv: 1254; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #70 //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#72. AR; 19.18 g; 39.5 x 39.5 mm; Inv: 1259; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
#73. AR; 19.20 g; 41 x 41 mm; Inv: 1274; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
#74. AR; 18.72 g; 40.5 x 41.5 mm; Inv: 1299; Dumitrache – var. IV.e; Av//Rv: ca la #71.
Gulden (28 Stüveri) nedatat (1649-1651);
KM #40; Davenport #714;
Maestru monetar Jürgen Detleffs
#75. AR; 19.75 g; 40 x 41 mm; Inv: 1285; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: FLOR ◦ AN ◦
GV ◦ C ◦ O - (28) – E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K / Scutul Jever - Oldenburg-Delmenhorst //
FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG / Acvila imperială având nominalul în
globul crucifer, pe piept.
#76. AR; 19.32 g; 42 x 42 mm; Inv: 1302; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: ca la # 75.
#77. AR; 19.67 g; 41 x 41 mm; Inv: 1313; Dumitrache – var. I.a; Av//Rv: ca la # 75.
#78. AR; 19.28 g; 39.2 x 40 mm; Inv. CNM-CD-T: 1251; Planșa 2/6; Dumitrache – var.
I.b; Av//Rv: ca la #75 // FERD ◦ III ◦ D ◦ G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AV / Acvila
imperială având nominalul în globul crucifer, pe piept.
#79. AR; 19.62 g; 39 x 40 mm; Inv: 1256; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#80. AR; 19.55 g; 40.3 x 40.3 mm; Inv: 1260; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#81. AR; 19.25 g; 40 x 40 mm; Inv: 1263; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#82. AR; 19.35 g; 41 x 41 mm; Inv: 1278; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#83. AR; 19.40 g; 40.8 x 40.8 mm; Inv: 1296; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
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#84. AR; 19.50 g; 40.2 x 40.2 mm; Inv: 1315; Dumitrache – var. I.b; Av//Rv: ca la #78.
#85. AR; 19.47 g; 40.2 x 41.2 mm; Inv: 1284; Dumitrache – var. II.a; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) - O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
/ Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #75.
#86. AR; 19.75 g; 41 x 41 mm; Inv: 1297; Dumitrache – var II.b; Av//Rv: ca la #85//ca
la #78.
#87. AR; 19.90 g; 41.2 x 41.2 mm; Inv: 1324; Dumitrache – var. III.b; Av//Rv: FLOR ◦
AN ◦ GV ◦ C - (28) - O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
/ Scutul Jever - OldenburgDelmenhorst // ca la #78.
***
Pentru clasificarea monedelor, s-a urmărit raportarea atât la cataloage de
referință internațională (Krause 1601-1700, Davenport 1974) cât și clasificări stilistice
ale variantelor, de referință în investigarea descoperirilor din Țara Românească11.
Conform catalogului, tezaurul de la biserica saşilor are următoarea structură:
A) Emisiuni ale Provinciilor Unite ale Țărilor de Jos: patru taleri leu (Daalder de
48 stüver) provenind câte unul din fiecare, din monetăriile provinciilor
Utrecht (1606-1634), West Friesland (1641), Zeeland (1641) şi oraşului
Kampen (1652); o jumătate de taler leu (½ Daalder de 24 stüver) de la Zwolle
(1641) şi un ducat cu aceeaşi valoare ca a talerului leu (48 stüver) emis în
Overyssel (Transisulania) (1660).
B) Emisiuni ale statelor, orașelor și autorităților ecleziastice germane:
 Emisiuni ale orașului liber imperial Emden (monetăria Emden) nedatate
(1624-1657): treizeci şi opt de guldeni (28 stüweri) din timpul domniei lui
Ferdinand al II-lea (1619-1637) și şaisprezece guldeni (28 stüweri) din timpul
domniei lui Ferdinand al III-lea (1637-1657).
 Emisiuni ale lui Anton Günther conte de Oldenburg și Delmenhorst
(monetăria Jever) nedatate: douăzeci şi şapte de exemplare dintre care
paisprezece atribuite anului 1640 (maestru monetar Gerhard Dreyer) şi
treisprezece emise în perioada: 1649 – 1651 (maestru monetar Jürgen Detleffs).
Dintre talerii investigaţi, se remarcă exemplarul atribuit provinciei Zeeland (catalog
#3). La analiza stilistică comparativă cu un alt exemplar de acest tip (Figura nr. 1), se
remarcă lipsa mărcii monetare specifice provinciei (turnul) din legenda avers. Pe de
altă parte, textul legendei confirmă atribuirea acesteia proviniciei Zeeland, iar
compoziţia metalică, acurateţea stilistică şi metoda de amprentare elimină ipoteza unui
fals monetar de epocă. O astfel de variantă, cu atât mai mult datată 1641, nu este
raportată în catalogul Krause, ediţia a 4-a publicat în anul 2008 (Krause 1601-1700
1233). În prima jumătate a secolului al XVII-lea cantităţi foarte mari de taleri leu,
posibil tiraje întregi, luau destinaţia levantină. Acest aspect poate conduce către ipoteza
potrivit căreia variante inedite să fie raportate ca urmare a descoperirilor monetare din
regiunile racordate acestui spațiu economic. Producţia talerilor leu aducea un profit
Pentru determinarea guldenilor de Emden s-a utilizat clasificarea realizată de Aurel Vîlcu
pentru emisiunile de 28 stüveri ale orașului liber imperial Emden descoperiți în tezaurul de la
Bilciurești (Savu et alii 2000 197-198), iar pentru cei de Jever-Oldenburg s-a utilizat clasificarea
prezentată de Paul Dumitrache la Simpozionul Cercetări Arheologice și Numismatice, ediția a
IV-a, 13-15 septembrie 2018, București (Paul Dumitrache, Circulația guldenilor de 28 stüweri,
la Câmpulung, în lumina investigațiilor numismatice ale tezaurului de secol XVII descoperit pe
dealul Crețișoara, lucrare în curs de apariţie în RCAN IV).
11
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semnificativ trezoreriilor celor şapte provincii olandeze care alcătuiau uniunea iar
aplicarea mărcii monetare reprezenta măsura de control a respectării standardului
monetar.

Fig. 1 - Analiza stilistică comparativă utilizată la determinarea
talerului leu de Zeeland din tezaurul de la biserica saşilor

Primele emisiuni de taleri leu bătute la Dordrecht, confom standardului aprobat
prin rezoluţia din 25 august 157512, respecta un etalon de 27,68 g la o fineţe a argintului
de 750‰13. Valorea sa însă, la data respectivă, a fost de 32 de stüveri14, cu trei unităţi
mai mare decât valoarea intrinsecă a argintului. Diferenţa valorică se constituia în
trezorerie ca taxă în vederea finanţării războiului cu provinciile sudice, aflate în uniune
personală sub coroana spaniolă a lui Filip a II-lea (Harrison 2000 77-78). Nu este
exclus ca tirajele produse pentru spaţiul levantin pe parcursul războiului de 30 de ani,
să nu poarte marca de control a monetăriei - chiar dacă sunt emisiuni oficiale - având în
vedere destinaţia acestora, posibil chiar o sensibilă diminuare a fineţii care să conducă
la creşterea veniturilor fiscale necesare finanţării eforturilor de război. Desigur o astfel
de ipoteză trebuie privită cu prudenţa adecvată cunoscându-se, în descoperirile din
Ţara Românească, falsuri de epocă foarte bine executate15.
***

Prin negocierile începute la Breda în nordul Brabantului s-a încercat o reconcilierea a
provinciilor protestante din nordul Ţărilor de Jos cu sudul catolic, inclusiv o aliniere la sistemul
monetar spaniol al lui Filip al II-lea (Harrison 2000 76).
13 În afară de etalonul valoric s-a stabilit şi etalonul stilistic comun celor şapte provincii: bustul
cavaler cu stema provinciei în câmpul avers, cu legenda MO NO ARG ORD DEN (Moneta Nova
Argentea Ordinum Hollandiae) şi leul olandez în câmpul revers, cu legenda DNO NON
MOVETUR (Non Movetur Confidens Domine).
14 Acest etalon se menţine până în anul 1606, când valoarea talerului leu se stabileşte la 38 de
stüveri, ca urmare a armistiţiului încheiat cu spaniolii. Ulterior, după încheierea războiului de
30 de ani şi implicit a revoluţiei olandeze (războiul de 80 de ani) şi recunoaşterea republicii,
valoarea sa creşte la 42 de stüveri.
15 Patru falsuri după taleri au fost identificate în tezaurul de la Urziceni, unul fiind extrem de
bine realizat (Ştirbu et alii 1990 172-173). În regiunea de circulaţie monetară a oraşului
Târgovişte şi împrejurimilor, a fost identificat un taler fals în tezaurul Tîrgovişte I (Ştirbu et alii
1990 173) şi doi guldeni în tezaurul de la Bilciureşti - nr. 50 și 51 din catalog (Savu et alii 2000
199-200, 204).
12
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Emisiunile de guldeni provenind de la Emden şi Jever – Oldenburg reprezintă
ponderea majoră a monedei de argint de valoare ridicată prezentă în descoperirile
monetare de secol XVII din Ţara Românească (Velter, Știrbu 2002 279). În perspectiva
analizei unor caracteristici ale circulaţiei monetare locale, în cazul a două dintre
tezaurele descoperite16, guldenii de Emden şi cei de Jever-Oldenburg se regăsesc
asociaţi în proporţii comparabile în timp ce în celelalte două17 se întâlnesc doar
emisiuni de Emden în asociere cu taleri leu. Se constată, ca şi particularitate a
circulaţiei locale, prezenţa predominantă a guldenilor de Emden (Figura nr. 2), chiar şi
în cazul tezaurelor în care cele două tipuri de guldeni se găsesc în asociere.

Fig. 2 - Analiza comparativă a structurii tezaurelor de la
Bilciureşti şi de la biserca saşilor din Târgoviște

Dintre cele 54 de exemplare provenite din monetăria de la Emden, 38 sunt
emise în timpul domniei împăratului Ferdinand al II-lea (un singur exemplar din tipul
KM #10.1 şi 37 de exemplare din tipul KM #10.2) iar celelalte 16 sunt mai recente, din
perioada domniei împăratului Ferdinand al III-lea. Un interes aparte trebuie acordat
celor trei exemplare variantă (Catalog #45, #46 și #47). Aversul acestora18 este tipic
emisiunilor din perioada domniei lui Ferdinand al II-lea, în timp ce reversul poartă
titulatura împăratului Ferdinand al III-lea: „FERDINAN III”, revers specific tipului KM
#16 (Planşa 2/3). Din analiza stilistică a legendelor, conform clasificării Vîlcu19, se
constată o concentrare a variantelor tipul IV pentru emisiunile din perioada lui
Ferdinand al II-lea şi a variantelor tipul II din perioada domniei lui Ferdinand al III-lea
(Figura nr. 2). Acest aspect - uniformitate stilistică specifică unui anumit tip de matriță
- indică o tezaurizare a unor sume provenind din tranzacții financiare de valoare
ridicată, unde velocitatea procesului de dispersie a elementelor monetare după punerea
acestora în circulație, nu a produs încă efecte semnificative. Se remarcă astfel utilitatea
unor astfel de instrumente de clasificare stilistică a variantelor monetare, în
identificarea particularităților și contextului tezaurizării, cu impact în cercetarea
circulației monetare.
În afară de tezaurul de la biserica saşilor, este cunoscut ca având structură similară cu acesta
şi tezaurul Vlădeni-Dărmăneşti (Velter, Ştirbu 2002 292, 296-297, 300-301).
17 Tezaure locale care conţin emisiuni de Emden sunt: Crovu-Odobeşti (Velter, Ştirbu 2002 292,
296-297) şi Bilciureşti (Savu et alii 2000 197-206).
18 Scut susţinut de ornament variantă (Krause 1601-1700 474).
19 Clasificarea făcută de Aurel Vîlcu pentru emisiunile de 28 stüveri de Emden din tezaurul de la
Bilciurești (Savu et alii 2000 197-198).
16
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Fig. 3 - Clasificarea tipologică a guldenilor de Emden din
tezaurul de la biserica sașilor din Târgoviște

Nu în ultimul rând, se remarcă că și în cazul celor trei monede inedite din punct
de vedere al clasificării tipologice făcute de Davenport și mai recent de Krause20,
legendele se înscriu în aceeași categorie din clasificare Vîlcu. Se aduc astfel argumente
suplimentare care să susțină în mod rezonabil ipoteza cu privire la faptul că matrițe ale
reversului, de tipul KM #10.2 au continuat să fie utilizate la Emden și în timpul
domniei lui Ferdinand al III-lea, probabil o scurtă perioadă de timp după moartea lui
Ferdinand al II-lea.
Guldenii emiși în atelierul din Jever pentru Anton Günther conte de Oldenburg
și Delmenhorst (1603-1667) au o pondere mai redusă decât cei proveniți de la Emden,
însă reprezintă totuşi o prezenţă semnificativă. Cele douăzeci şi şapte de monede se
împart în mod echilibrat în două categorii tipologice, diferențiate cronologic și stilistic
prin marca maestrului monetar. În prima categorie sunt incluse paisprezece exemplare
de tipul KM #35 respectiv Davenport #713, atribuite maestrului monetar Gerhard
Dreyer (1637-1649)21. În cea de-a doua categorie sunt incluse emisiunile semnate de
maestrul monetar Jürgen Detleffs clasificate tipologic drept KM #40 respectiv
Davenport #71422. Din analiza stilistică a legendelor, conform clasificării publicate
anterior23, se constată o amplă varietate tipologică a exemplarelor tezaurizate, spre
Autorii fac precizarea că doar tipul KM #10.1 a continuat să fie emis sub numele împăratului
Ferdinand al III-lea, în legendă (Krause 1601-1700 474).
21 Datate aproximativ în anul 1640 (Davenport 1974, #713; Krause 1601-1700, 2008, pp. 561,
563).
22 Emisiuni atribuite cronologic întregului interval în care acesta a condus atelierul din Jever,
1649 -1651 (Davenport 1974 #714; Krause 1601-1700 561, 563).
23 Pe baza prescurtărilor utilizate la gravarea numelui emitentului „Antonii Guntheri comitis
Oldenburgici et Delmenhorstensis dominus in Jever et Kniphausen” sau a titlului sfântului
împărat roman: „Ferdinandus III. dei gratia Romanorum imperator semper augustus”, au fost
identificate următoarele variante stilistice:
A. KM #35, Davenport #713:
Varianta I = Av: FLOR ◦ ANT ◦ GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ D ◦ I ◦ I ◦ E ◦ K ◦
Varianta II = Av: ... ◦ ANT ◦ GV ◦...
20
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deosebire de situația întâlnită la exemplarele de Emden. De altfel, guldenii de Jever –
Oldenburg erau produși cu predilecție pentru tranzacțiile comerciale cu Levantul,
ajungând astfel să fie cu ușurință dispersați în structura masei monetare curente din
regiunile subsecvente spațiului levantin. În anul 1649, anul de încheiere al lotului de
guldeni de Jever – Oldenburg investigat, a fost emis în atelierul din Jever un tiraj de
180.000 de exemplare, special pentru nevoile comerțului cu Levantul (Bendig 1974 910; Velter, Ştirbu 2002 279). Chiar dacă tezaurul nu este unul de valoare foarte mare,
este cel mai mare, de acest tip, dintre cele șase descoperite în județul Dâmbovița24.
Istorisind despre plecarea patriarhului Macarie de Antiochia din Târgoviște din 22 mai
1654, în călătoria sa spre Moscova, Paul de Alep amintește despre costurile pregătirilor
de călătorie: „... Am cheltuit vreo șase sute de piaștri25 pentru douăzeci și unu de cai și
cinci trăsuri; fiecare trăsură era trasă de patru cai cu hamurile (și cu tot) tacâmul
(lor), cu șeile și cu tot ce era de trebuință pentru trăsuri...” (Călători/VI 1976 146).

Varianta III = Av: ... ◦ AN ◦ GVN ◦...
Varianta IV = Av: ... ◦ AN ◦ GV ◦...
a) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG
b) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AVG
c) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEM ◦ AV
d) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEMP ◦ AVGV
e) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IM ◦ SEM ◦ AVG
B. KM # 40, Davenport # 714:
Varianta I = Av: FLOR ◦ AN ◦ GV ◦ C ◦ O - (28) – E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
Varianta II = Av: FLOR ◦ AN ◦ GV ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
Varianta III= Av: FLOR ◦ AN ◦ GVN ◦ C - (28) – O ◦ E ◦ D ◦ DI ◦ IE ◦ E ◦ K
a) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AVG
b) Rv: FERD ◦ III ◦ D : G ◦ ROM ◦ IMP ◦ SEMP ◦ AV
Clasificare prezentată de Paul Dumitrache la Simpozionul Cercetări Arheologice și
Numismatice, ediția a IV-a, 13-15 septembrie 2018, București (Paul Dumitrache, Circulația
guldenilor de 28 stüweri, la Câmpulung, în lumina investigațiilor numismatice ale tezaurului
de secol XVII descoperit pe dealul Crețișoara, lucrare în curs de apariţie în RCAN IV).
24 A se vedea nota 9.
25 În plată se utilizau frecvent guldenii a căror valoare era apropiată de piaștrii otomani, fiind
chiar preferați de negustorii otomani (Velter, Știrbu 2002 279).
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Velter, Ştirbu 2005 – A.-M. Velter, C. Ştirbu, Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud.
Ialomiţa şi unele aspecte ale circulaţiei monetare în Ţara Românească în secolul al
XVII-lea, în CN IX-XI, 2003-2005, pp. 413-437.
Velter, Custurea 2005 – A.-M. Velter, G. Custurea, Un tezaur monetar descoperit în
zona oraşului Galaţi, în CN IX-XI, 2003-2005, pp. 439-454.
Explicația planșelor/Explanation of the plates
Planșa 1 - Taleri leu din tezaurul descoperit la biserica sașilor din Târgoviște.
Plate 1 - Lion-Thalers from the hoard found at the Transilvanian Saxons’ church from
Târgoviște.
Planșa 2 - Guldeni de 28 de stüveri din tezaurul descoperit la biserica sașilor din
Târgoviște.
Plate 2 - Guldens of 28 stüvers from the hoard found at the Transilvanian Saxons
church from Târgoviște.
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