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ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII VEКA 

ИЗ СЛАНКАМЕНА У СРЕМУ 

у НОВОМ Сланкамену, селу на десној 

обали Дуиarва, недалеко ОД Земуна, откри
вена је 3. маја 1967. остава евРОТIJС:ЮИХ та
лира XVI-XVII crолеhа.' 

НОВИ Сланкамен, ,као што и његово име 

каже, насеље је новијег датума. Оно је 

1783. основаНО,2 а насељено је 1795. године.3 

Тај npоС"!'ор раније је припадао месту које 
се зове Стари Сланкамен а ~oje иыа твр

ђаву на деоној обали Дуиаrва. У писаним 

документима Сланк'амен се помиње у је
да'наестом веку,4 за владавине jIIrapoкor 
краља Соломона (1063-1074). 

Талире ове ocтalBe .из,ора{) је Никола 

Новосел из НОВОГ Слан:камена, на својој 

њиви, званој Кошевац, на падинам'а Фру

шке горе. Депозит је 'ИзНосио' по његовом 

казивању, 170 кома.,ца, lНiоји су били Iюхра
њени у земљаном в.упу. Исте године, 8. 
сеrrrембра, Новосел је талире предао На
родном музеју у Земуну. Један комад за

држао је 'За успомену. Оетава се сада на
лази у Кабинету за новац 11 медаље Му

зеја града Београда. 

Поменуте сребрњаке ковале -су следеliе 

личности: 

I Римоко-немаЧЈ:IOИ владари: цар Фер

динанд 1 (1556-1564), цар Макснмилијан II 
(1564-1576), надвојвода Фердинанд П 

(1564-1596) и цар Рудолф II (1576-1612). 

П Саксонс:к;и кнежеви: Маурицијус 

(1547-1553), Аугу'ст (1553-1586), Хрис"l'И-

јан II (1586- 1591) .. браћа ХРИС11ијан II, 
Јохан Георг и Аугуст (1591-1611). 

IП Салцбуршки архиепископи: Ернест 

од Баварске (1540- 1554), Михаел од Киен
бурга (1554-1560), Јохан Ја!<об (1560-1586) 
и Волф Теод. Дитрих од Рајтенауа (1587-
1612). 

IV Пољски краљ Стефан Батори (1575-
1586). 

V Траноилва.наки кнез Сигисмунд Ба
тори (1581-1602). 

VI Покрајине, градови, црквени велико
достојници 'и династе под суверенитетом 

неког владара ИЛИ као самостални госпо

дари. 

За такву поделу аутор овог прилога се 

одлучио, мада свестан да постоје и друго
Јачија решења при обради СЛИЧlНИХ оста
ва. Околност да свака група за себе ЧiИни 

Једну целину била је главни, мада не и је
дини, разлог да ,се приступи оваквом раз

врстаlвању. 

Евентуални ПРИГОВОР да сви чланови 

шесте групе немају исти државно-правни 

статус КОJIИК:О год да је тачан, није дово

љан да се изврши цепкање шесте групе 

на мање цеЛИlне. Ако би се TatКO поступила, 

онда би главни задатак овог рада био за
постављен, ·а то је каталошка обрада де

позита уз неопходан коментар Ј13"весних 

слу'Чајева. 
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Аутор овог написа сматра се обавезним 
да :пружи објашњење због чега је, у овом 
раду, једна страна талира узета за аверс, 

а ДPYI'a за реверс. Эа то опредељење одлу

чио је текст на новцу, а не илустрација. 
Текст који је апострофирао име издав,а
ча новца није увек пра~ила иста слика. 

Негде је то био грб, портрет владара . илИ 

лик светитеља. 

Код последње, шесте групе - талири 

су распоређени ло ћириличком алфабету 
оних који су емитовали новац (град, покра
јина, личност). Испод ћирилицО14 исписа
ног !ИМена (како се оно данас 'Изговара), 
дато је ла1lИНСl{О или немачко !и,ме како је 
оно глаоило у ХVI-ХVП веку. 

Код мање познатих места и маље зна

чајних лица дата су ,кратка ооавештења о 

њима. 

Новци цара Карла V (1516-1556), иако 
су н:ајстаријlИ у овом налазу, а по броју 
знатно заступљени (има их 17 комада), ни
су уврштени у групу римско..,немачких ца

рева, јер ниједан примерак -са царевим и

меном не ПО'IU1че из царске ковнице. Ове 
су их исковали градови; Trescivitates (Де
вентер, Кемтен и Цволе) Донауверт, Етин
ген, Кемnтеи, Кауфбурн, Кенигштајн, Ни
мег, Нирнберг, 'Улм и Хенеберг. Ту поја
ву, јединствену у овом случају, објашња

вају његова личност и његов живот, одно

сно одеуство потребне снаге кој-ом није 
располагала централна власт. 

Карло V био је син Филипа 1 Лепог, а 

унук цара Макоимилијана п. Под његовом 
управом налазили су 'Се Шпанија, Холан

дија, Напуљ, Сицилија, Чешка, Угарска и 

Бургу.ндија. Цео живот је провео у раз

мирицама и су·кобима. Водио је ратове и 

са Турцима, али је с њИ'ма правио и саве

зе. Престо је нап~стио 7. септембра 1556, 
затим се повукао у један шпансК!и мана

стир, где је и умро после две године (21. 
септембра 1558). Припадао је Хабсбуршко
-лотаРJ1lНI'окој лози. Као шпански владар 

звао се Карло 1. За римскю-италија:нског 
краља изабран је 1519, а крунисан за рим
CK>Q-.немаЧКQГ цара 1530. Њеroво је царство 
било х:ипертрофичан .конгломерат, што се 

даде приме'DИ"ГИ и по емисијама овог депо

зита. 

После цара Карла V, долази, по време
ну IВладања и по броју 'комада у овој оста
ви, РИМOlЮ-lНемаЧК'и цар Фердинанд 1 
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(1556-1564). Био је син Филипа 1 Лепог, а 
брат цара Карла У. Рођен је 1503. После 
битке на Мохачу (1526) изабран је за кра
ља Чешке, 'Угарске и Хрватске. Од брата 
је добио 1527. године на управу аустријске 
земље. Постао је римски краљ 1531, а рим
ски цар 1556. Умро је 1564. Трудио се да 
йјача централну власт, што се, донекле, 

ВИДИ и по :новчаним емисијама овог депо

'Зита. Од 14 талира, којм носе његово име, 

12 примерака припада царским ковањима, 
а .само \дова то нису. Један је ковао град 

Торн, " дру!1И Фризија Оријенталис. 

Новчане емисије Ма'ксимилијана Н, РИМ

aкO-HeMa'lКOГ цара (1564-1576), ПРИСУ11Не у 
овој остави, имају заједничку црту са \ко
вањима новца за време његовог деде цара 

Карла V. Код обојице дошла су до ВИДIНОГ 
израж'аја ПРЗlва градова и династа .да еми

тују 'Сопствени (Новац. Могло би се реhи 

да је та појава јаче изражена код цара 

Мак:симилијана Н, него код цара Карла V. 
На то ук,азује чињен-ица да O~ десет тали

ра овог депозита, који 'Су емитовани у 

раЗДQбљу од шест година (од 1569. до 1574), 
само је два примерка !Ковао цар, а осталих 

осам ковали су Аква гранум (Остро гон), 

Брауншвајг, Герар, Либек, Линебург, Ман
дершајд и Торн. 

Син И наследник цара Максимилијана 
П био је Рудолф п. Рођен је 1552. Постао 
је краљ Угарске 1572, краљ Чешке 1575, а 
римски цар 1576. Није се женио, па га је 
после смрти наследио (1612) брат Матија. 
Његов новац заступљен је у остави са два

десет -и једним ilIримерком. Од тога два 

комада припадају градовима, а осталих 19 
царским емисијама. Веh.и део талира овог 

владара (12 ком-ада ОД њих 19) потиче 'из 
ковнице Кестер Бања, у Мађарској. Та чи

њеница указује да је главни део ·ковања 

цара Рудолфа II настао ·на земљишту хаб

сБУРШI<ИХ поседа у лрибрежју Дунава. 

Најброј'Н.uјu део ове оставе припада еми

оијама Фердинадна, аустриЈског .надвојво

де (1564-1595). Он је био други оин кра
ља Фердинанда 1. Рођен је у Линцу 1529, 
а умро је 24. јануара 1595. После очеве смр
ти (1564) управљао је Тиролом и аустриј
ск-им земљама. 'у налазу има њеr:oвих 49 
талира. Они се могу поделити у две гру

пе. Старија је -изузетно бројна, .има 46 
примерака 'а друга, млађа, само три :кома

да, Разлике између те две rpyne огледају 
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Карта zрадова 'Чији су талири заступљени у остави 

Рlаn der Stiidte deren Taler zum Depot gehoren 

се у представи владара 11 у хералди'fК!ИМ 

особеностима. На т.алирима друге групе 

надвоЈвода има :и ·више 'Nfтула, што, тако

ђе, указује да они припадају млаl}им еми
сијама. 

Емисије ц .. ра Рудолфа II из lJювнице у 
Кестер Бањя (12 комада) и бројност талира 
надвојводе Фердина-нда Н, господара Ти

рола и а)'!Стријаюих земаља (49 примера-ка), 
сведоче да је ,власник ове оста,ве створио 

њу у јУ'ro.источном делу римско-немаЧЈКОГ 

царства. 

II САКСОНИЈА 

Ова 1mIежевина заступљена је с·а 13 та
лира. Према владарима, к{)ји 'су их 'ковали 

у 'К()Н'!1ИНy>Ipаном раздобљу од 1551. до 
1592. године они се <могу подел'ИТи на 4 

групе. Прва група, од 2 'Комада, припада 
кнезу Маурицију.су (1547-1553). Друга rpy
па је .најброј'нија, _а 9 примерака. Њих је 
ковао кнез Ayrycт (1553-1586), отац цара 
МаЈ<юими.mијана П. У трећу групу опада но
вац ,",неза Христијана П (1586-1591). Ова 
група има само један комад, !Као и послед

ња, четврта, 'Која припада Xrрист.ијану П, 
Јохану reopry 1 и Ayryeтy (1591-1611), 
"брам и К!нежевима Саксоније", lКaкo то 
они ·написаше на свом та.mиpу 1592. године. 

Предст.аве владара на првим трима гру

пама типолошки су канонизиране. На њима 
је кнез увек приказан допојас·ан, roлоглав, 
у оклопу, с мачем, окренут на ~eCHO. Изу
зет&к је емисија lJtНеза AyrycTa из 1586. На 
тим талирим·а он је ;нac~aH -са равном ка

пом 'На глави и у .свечаној хаљини. Послед
ња група, коју предста'вља заједнички но

вац поменуте тројице браhе, у погледу 
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аверса потпуно је другојачија. На љему су 
они насликани окренути лицем, дечачког 

изгледа. 

III САЛЦБУРШКА АРХИЕПИСКОПИЈА 

Ако се изузму новчане емисије светов,,, 

них владара, онда талири салцбурш'ких ар
хиепискюпа чине најброј.нију групу Јј овој 

остави. Има их ,седам. Љих су емитовали, 

у раздобљу од 1554. до 1612. юдине, еледе
ћи великодостојници: ар:юиеIIJ1СКОП Ернест 
од Бавароке (1540-1554), архиеIlИСНЮЛ Ми
хаел од Киенбурга (1554-1560), архиепи

ек{)п Јоан ЈаI<об од Беласиа (1560-0--1586) и 
архиепископ Волф Теод. Дитрих од Рај те

науа (1587-1612). 3а.нимљиво је да еалц
буршки новци овог депозита представљају 

континуитет од седам деценија изузевши 

кратак преюид од .непу·них осам месеци, 

кад се на трону салцбуршких поглавара 

налазио архиепископ Георг од К,иенбурга 

(од 14. јуна 1586. до 25. јануара 1587). Крат
коћа његова господства 'вероватно је раз

лог одсуства тих манет,з у овој остави. 

На аверсима њихових емисија приказа

на је архијерејока митра, а 'Испод ње дата 

су два грба: лево грб ар:юиеПИСК'опије, де

сно лородични грб архиепископа. На тали
'РУ Волфа Теод. Дитриха, уместо митре, 

насликЗiН је бискynоки шешир. На аверсу 
<rалира Ернеста од Баварске налаз-и ,се ње

гов rrородични грб, док је грб архиеписко
пије стављен на реверс, испод ногу Светог 

Роберта. Реверсна преДСТаЋа 'Код свих при

мерака је лик патрона архиеnископије, 

еПИОКoQпа Роберта. Он је насликан као ар

хијереј-светитељ, са митром и нимбом, ка

ко ,седи на равном престолу, окренут ли

цем. У левој руци држи владичзноко жез

ло, а десном придржава на колену котари

цу са 'сољу, која симБОЛ11ше главни из

вор бога'Гс~ва ове арх.иепископије. 

IV ПОЉСКА 

Чудно је да ову државу представља са

мо један талир, .који је искован 1586, у 
Нађ Бањи. Он припада краљу Стефану 

Баторију (1575-1586). 
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V ТРАНСИЛВАНИЈА 

Област на обронцима Карпата, сада 
е.nада у ередишњи део Румуније. Од 1540. 
године је полу-самостална кнежевина, у 

вазалном односу. 'у овој остави заступље

на је -са ДЋа талира кнеза Сигисмунда Еа

торија (1581-1602). Они 'су ковани 1590. 
и 1591. године. 

VI ГРУПА 

Њу еачињавају 64 талира. Они су иско
вани у временском разма1КУ од 48 година 

(од 1541. до 1589). Емитовали су их: Аква 
гранум (Оетрогон), Батенбо (Батенбург), 
Брабант, Бранденбург, Брауншвајт, Бур
гундија , Вианен, Герар од Гроиса TRES 
CIVITAТES (Девентер, Камлен .. Цволе) , 
Донауверт, Емден, Етинген, Женева, Јохан 

Казимир, Кампен, Кауфбеурен (Кауфбурн) , 
Келн (Коло), Кенигштај'Н, л.ибек, Лине

бург-Брауншвајг, Мандершајд, Мансфелд, 
Нимег (НОВИiQмагус), Нирн6ерг (Лојхтен
берг), Ноје (Нуоиа), Савоја (Сабауе), Сен 

Гален, Солер (СолодорензИ'с), Тан, Торн, 

'Улм, Флзндрија, Фризија Оријенталис, 
Хамбург, Хенеберг, Херенберг, Холандија, 
Хонштајн (Х;онстен) и Цирих (Тур:ищенэис). 

Емисије неких градова и поК'крајина у 
овој групи, због извеоних ,карактерист.иrка, 

захтевају најнеопходнија објашњења. То су : 

1) Брабант, Бургундија и Фландрија, 
који су ковали новац за време владавине 
шпанског "'Раља ФИЈТИЛа II (1556-1598). 
На њиховим талирима дошао је до изра
жаја религиозни став овог владара, .који 

је познат због ОБоје верске искључивости. 
На аверсима тих талира приказан ј е коси 

"расцветани крст", а .на реверсИМ'а рели
гиозна девиза DOMINVS MIHI ADIVTOR 
(Господ ми је помагач). 

2) Новци Брауншвајга и Линебурга, ко
вани за време војв"де Јулиуеа (1568-1589), 
могу ,се разврстати у IДве основне групе. 

Старија има на реверсу име цара МЭ!Ј(1си

милијана II (1564-1576) и држа""и грб, 

док млађа група нема iНИ једно, ни друго. 
Тај елеменат указује на из'весно осамоста
љење. 

З) Кампен, холандоюи град, 'Ковао је за 

време цара КаРЛ'а V (1516-1556) две "рсте 
талира . Старија врста има царев портрет, 
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а млађа држав.ни грб. Сем тога, код ста

рије врсте ,име града гласи CAМPIDO, а 

код :млађе CAMPIDEN (SIS). 

4) Талир града Либека на БаЛ'DИКУ из 
1559. године -не !носи име владара, .већ др
жавни грб. Два :млађа талира имају имена 
царева. На талиру из 1569. налази се име 
цара Ммroимилиј ... а П (1564--1575), а на 
талиру из 1587. цара Рудолфа П (1576-
1612). Талир из 1559, који је без царева 

имена, има контра-марку изнад рамена 

светитеља, к.оји је приказан на таљиру. То 

је једини случај lШонтрамаркирања монета 
ове оставе. 

5) Грофовија Мансфелд има три тали
ра. Они припадају двема групама, јер су 
ИХ коваЛ'а различита лица, у различито 

време. Прву групу емитовали су ГеРЈ<ард 

vп, Ханс Георг I и Петер ЕЈрнест I (1554-
1579), а другу Петер Ернест I, Бруно II, 
Герхард VIII и Ханс Георг IV (1554-1604). 
Покрај тога, талири друге групе имају још 
иконографску представу св. Геортија на 

коњу, <који убија аждају. 

6) Њ<мег (NOVIOMAGVS), холандски 
трщц У ДQЊем току Рај-не, .ковао је новац 
од 1543. до 1704. 'у овом налазу Нимег је 

заступљен .са пет талира. Они припадају 

трима групама. Прва група (3 комада) !ИМа 
портрет цара Карла V (1516-1556). Друга 
група (из 1563) нема царев портрет. Трећа 
трупа, са иконографском представом св. ар

хиђакона Стефана, кована је ,кад 1е град 
имао републиканско устрој-ство. 

7) Град Хамбург има два таљира. Они 
припадају двема г.рупама. На талиру из 

1553. нема царева _ена, дак на млађем 

примерку (:из 1581) стоји да је емитован за 
време цара Рудолфа П (1576-1612). На ста
ријем талиру приказана је Богородица са 

Младенцем у наручју и дат је религиозан 

тен;ст FIAT MIНI SECVNDVМ VERТVVUM 
(Нека ми буде по речи твојој). 

8) Холандија има два талира. Они се 
разликују по времену ковања и по рели

гиозном тексту. На талиру из 1576. пише 
CONFIDENS DNO NON MOVETVR ('Узда

јуh'и се у Бога, нека ·се не колеба). На та

ЛИРУ ' из 1583. стојм VIGILANTE DEO CON
FIDENТES ('Уздајуhи се у Бога, 'Који бди). 

9) Цирих (THVRICENSIS) у овој остави 
има три талира. Два су без године кова-

5 

ља и чине једну цe.rnину. Треhи је из 1560. 
Те две групе се разликују iИ по аверсној 

представи и по речи CONSERV А, Oi!\нооно 
SERV А у религиозној девизи. DOMINE, 
CONSERVA NOS IN РАСЕ (Господе, сачу
вај .. ас у миру). 

ИКОНОГРАФСКЕ ПРЕДСТАВЕ 

ИКО'Ј-{.о?рафске представе"" !На монетама 
овог депозита припадају двема категори

јама. Прву категорију саЧИrfЬавају с-вети
тељи ,који су једнако поuгroвани у источ

нај и западној хришћан-акој ЦРК'&И. 'у дру
гу врсту спадају светитељи чији култ има 

претежно локални ..кара.ктер, веза'Н за је

дан град или покрајину, државу или на

род, и то у западноеврстској сфери, ПОД 

окриљем римокатоличке цркве. 'у прву 

rpyny улазе: свети Андреја, први 'апостол 

Христов, затим свети Георгије, lВеликому

ченик, потом светм Ј-ован Претеча !и архи

ђакон -свети Стефан, први хришhаlНСКИ .мар

тир. Овој ГрЈ'пи припада и Богородица са 
Христом Младенцем у наручју, <Иако ј е 

њен ае1'итељсК!И положај у хришhанској 

цркви изузетан, веh.rи и другојачији од оног 

који имају остали СВe'I1итељи. Другу гру

пу чине: свети Кrвирин, свети Роберт (Руд

бертус) и свети 'Урзу,с. Овој групи треба 

додати IИ светог Освалда, кој-и није ихоно

графОК'И приказан :на новцу, али је његово 

име цити-ра.но у ТеК:сту таљира града Хе

ренберга. 

РЕЛИГИОЗНЕ ДЕВИЗЕ 

Девизе, ре.л.u-z.UОЗ1iе и ритерске, исписа

не на :неким талирима овог налаза, за-слу

жују посебан осврт. Веhина девиза је ре

лигиозног карактера, што се даде разу!ме

ти <: обзиром на Лутеров покрет (1517) и 
отпор Римске цркве томе таласу. 'у вер

ск:ој борби и монета је :коришhена ,.хао сред

ство npопа'га'НЈДе. За девизе су узимане ми
сли из Светог писма Старог и Новог заве
та, 'СТихови 'Из -псалама, цитати из Дела 
апостолС:К'Их IИ апостолских посланица, де

лови јутарњих молитава светог Јована 
Златоустог, па чак 1{ !Нехришhански текст 

" Фотографије иконографских представа 
дате су на таблама на стр. 64 и 65. 
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са рим:ске монете 'и паганских споменика 

(на талиру швајцарског града Сен Галена). 

Ради лакше прегледности, те девизе су 

у овом раду изложене абецедиим редом: 

1) AVXILIМ МЕУМ А DOMINO (Помоh 
ми долаз-и од Господа). Пр'О'кимен гласа ше

стог на вечерњи. Узет је из ['Iсалма. Испи

сан је на новцу Савоје. Талир је ковао 

1558, кнез ЕЈмануел Филип. 

2) CONFIDENS DNO NON MOVETVR 
Уздајући се у Бога нека се не колеба). 

Стих из Еванђеља, Лука, глава 9, 'стих 62. 
"'Гекст је иописан !На новцу холандског гра

з;а Нимега . Новац је емитован 1576. године. 

3) DA РАСЕ DOMINE IN DI(EBVS) NO
:STRIS) (Господе, дај мир у нашим дани

'\1а). На талиру Фризије Оријенталис, који 

Је кован 1581. године. 

4) DEVS PRO NOВIS QVIS CONТRA 
NOBIS (Ако је Бог уз нас, ко је против 

нас). Цитат из посланице апостола Павла 
упуhене Римљанима, глава VПI, стих 31. 
Ова се девиза нзл,ази на монетама Бран

денбурга, хоје су коване 1583. године. 

5) Исту жељу, која је изражена на мо
нетама Фризије Оријенталие, заступају и 

девизе исписане на талирима градова Тана 

(у Немачкој) и Цириха (у IIIвajцapoкoj). 
На њима стоји DOMINE, CONSERV А NOS 
IN РАСЕ (Господе, сачувај нас у миру) . 
Текст из јутарње молитве 'CBeror Јована 
Златоустог. Талир Тана кован је 1556. го
дине а талир Цириха је без датума. На 

једној врсти талира Цириха, .који су еми

товани 1560, реч CONSERV А замењена је 

са SERVA. 

6) Емисија талира холандског града Ни
мега, који су к,овани за време републике, 

;rnа гесло DOMINVS MIНI ADIVTOR STA
TVAS ILLIS РЕСАТ (А) (Господе, не при
~И ИМ ово за грех). Захваљујуhи ТОМ тек
сту није било тешко утврдити кога је све

титеља JI1ИК приказан (}ia новцу, иако су 

крај тога лика забележена само два сло
ва (S. S.). Пошто су то последње речи ар
хиђакона светог Стефана, које је он !ИЗ

говорио умирући засут \Камењем (Дела апо

стол,ска, гл. VII, стр. 60), јасно је да та 

иконографска представа њега приказује . 

у прилог овој атрибуцији иде и Т.Qнзура 

на његовој глави. 
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7) Емисије Брабанта, Бургундије и 
Фландрије, 1110Д суверенитетом Филипа 11, 
краља Шпаније (1555-1591), војводе Бра
банта, кнеза Бургундије и грофа Фландри
је, имају девизу DOMINVS MIНI ADIVTOR 
(Господ ми је помагач). Она је узета из 
псалма 54, ·СТ. 4. 

8) Девиза на новцу града Хамбурга из 
1583. године FIAT MIНI SECVNDVМ VER
(БVМ) Tyvм (Нека ми буде по речи твојој) 
преузета је !из Еванђеља (Лука, гл. 1, ст. 

38). Ова девиза и представа Богородице са 
Младенцем у наручју не одговарају једна 
другој, ба'р не како се то дана·с приказује у 
сцени Благовештења, на коју се девиза од
'Носи. На овом талиру Богородица је насли

кана са Младенцем у наручју, док текст 
девизе наговешТЗЈВа његово рођење. 

9) Девиза NISI DOMINVS FRVSТRЛ 
(Лl<О Господ не помогне узалуд је). Она је 
забележена на новцу, који је ковао Хенри 
П од Бредерода (1556-1568), у Вианену, у 
Холандији. Није искључено да је ова из
река срочена на основу псалма 124, а тако
ђе и на основу веровања да НИIlIта не бива 
без божје помоhи. 

10) Девиза POST TENEBRAS LVX (По
сле мрака 'светлост) забележена је на нов

цу града Женеве, у Швајцарској. Она 
открива религиозно уверење, да после смр

ти долази вЗ'скрсење. Зато .се често срета 

исписана !Изнад капије ,кроз -коју се улази 

у гробље. Истовремено ова девиза IИсказу
j~ и отшrrељудск{) сазнање да после ноhи 
наступа дан, а после туге да долази радост. 

11) Религиозни Tel<CТ SOLL DEO ОРТ. 

МАХ. LA VS GLOR. (Богу најбољем и нај
већем, хвала и слава) на таЛiИрима швај

царског града Сен Галена (из 1564. године), 
одудара од библиј.оког духа претхо~них де

виза. Главни део текста ове девизе подсе
ћ!! на античке oИIнвокације упуhене паган
СКИМ боговима. 

12) Холандоки талир из 1583. године има 
девизу VIGILANTE DEO CONFIDENTES 
(Уздајуhм се у Бога, хоји бди). ИЭ!ко ово . 
гесло 'Има израз-ито религиозни кара'ктер, 

није досл-овно преузето из Светог писма. 
Ова сентенција је 'састављена на ос.нову 
мисли 'Из псалама . Она је као илустрација 

прик:аза.на iИзнад царских двери, у пред

стави званој "Недремано ок{)", \Које стално 
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бди над људима. Из православне ижоногра

фије њу је пат.исла Леанардова "Тајна ве
чера." 

ДЕВИЗЕ ВИТЕЗОВА 

Девизе витезова, лица :паТ'Чињених вла

дару, лишене су религиозног садржаја. 

Кроз љих правејава израз верности према 

суверену и 'спремност на Жр'I'ву за свог го

сподара. На новцу ваЈваде Ериха II Кален
берга, који је ОН -ковао. 1573, под царем 
Максимилијаном 1I, пише GLORIA ЕХ 

DVRIS (СлЗ\Ва из опасности). Разуме 'се, 
реч је о ратним опасна стима, 'краз које се 

долази до славе. 

На ,новцу Јохана Казимира, палатина 

угароког краља (1575-1592), забележено је 
гесло CONSTANTER ЕТ SINGERE (Посто
јано и !Иокрено) . Т'О је начело средњовеков
ног витеза. "верног слуге". Оно говари о 

његовој искреносТiИ и постојаности према 

мо.нарху. 

Није иокључено да овој категорији при

пада и девиза ALIIS IN SERVIENDO CON
SVMOR (Изгарам у служењу другима). Ма
да њен текст подсећа на хришfiанско уче

ње о ЖР'I1Вовању за ,своје ближње, она 

истиче, 'с обзиром на сталешку припадност 

Јулија, вајво.де од БраУ'ншвајга, · његово 
изгарање у служењу својим владарима, а 

не својим паданицима. Новац је емитован 

у раздобљу од 1569. до 1587. године. 

* 
Настаuак ове оставе треба везати за ау

стријске земље, јер највеh.и део депозита, 
49 талира, припада емисијама надвојводе 

Фердинанда, господара Тирола и аустриј
ских поседа. Сви су талири :кова<НИ у раз

добљу од 1564. до 1596. године. 
Пут ово1.. депозита до С.л.аU1и.м.е?iа водио. 

је низ ДуrНЭIВ, 'преко ОС'грогона. Ковница у 
Острогону, за.ступљена са два талира, !Нај 
ближа је Сланкамену од свих места ~oja 

5' 

су емитовала новац ове оставе . Тим путем, 

који је ИIl.Iао са севера низ Дунав, ПРеЈ:Ш 
Острогона, Петроварадина, Сланкамена, 

Земуна, Београда и даље према истоку, 
кретао се и влњсник ових таљира . 

Вре.ме закоnавања ове оставе одређује 
најlмлађи новац у љој. То је фларин хо
ландског града Емдена, искован за време 

цара ФеРДИIНанда III (1637-1657). Судеliи 
по том флорину, остава је могла да буде 

похрањена у току првих година владавине 

поменутог цара, а то значи четрдесетих го

дина XVII столеhа. Да је била доцније за
копана вероватно би се нашао још који 

примера:к из неке ковнице Фердинанда III, 
или неког града ,који је ковао у то време. 

Пошто су Срем и Сланкамен били под тур
ском ,влашhу од МохаЧ'ке погибије (1526) 
и пада мађарске државесве до Карловач

ког мира (1699), однооно до 1683, кад су 
почели ратНiИ окршаји Турске м Аустрије, 

на том простору није се ратовало. Због то

га је тешко доводити у везу закопаваље 

оставе са pa'I'HOM опа'сношfiу. М'отив похра

не је СВЗlКако друге природе. 

Сланкамен се /Налазио на важном путу 

у Подунављу, којим -су 'се кретали не само 
трговци IИ ра'I'1rИЦИ, веn су њиме ишле и 

дипломатоке мисије. Чланови и једних и 

других, трговаца и дипломата, могли ,су би

ти 'Изложени разним опа-сностима, до којих 

је повремено долазило. 

у црквеном погледу овај град је та:ко

ђе- био значајан. Он је спада о " ... с це
лим сремсК!им ПОДј1\Нављем од Варадина до 

Земуна под област АрциБИСКУ:I1а Калочко
-бачкога . "5 У свим временима он је био, 

како за њега рече српски историчар Ила

рион Руварац, "место зборно и таборно".6 

Стога .није чудно "ца је у атару Сланка
мена lНaђвн изузетно велик депозит тали

ра, којrи је, без 'Сумње, морао припадати 
угледној IИ богатој личности. На то указу

је не само бројност сребрњака,већ и од

суствоситног новца у остави. 
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КАТАЛОГ 

ФЕРДИНАНД 1 
римска-немачки цар 

(1519-1564) 

Ред. 
брОј 

Аверс 

1.* Владар с круном на глави, младолик, 
у оклопу, допојасан, окренут на де
сно. Десном руком држи жезал, ле

вом балчак мача. Около текст 
+FERDINAN . D : G : ROM . VNG 
ВОЕ : DAL. CRO 

2. Портре и текст као код број 1. 

3.* Портре као код броја 1. Текст 
+FERDI . D.G.RO.VNG . ВОЕ 
DAL . CRO ZC' .. REX 

4. Портре као код броја 1. Текст 
код броја З. 

5. Портре као код броја 1. Текст 
код број а 3. 

6. Портре као код броја 1. Текст 
код броја 3. 

7. Портре као код броја 1. Текст 
+ FERDI ·D. G.RO.VNG.BOE 
DAL CRO ZC'· REX 

8.* Портре као код броја 1. Текст 
+ FERDINAND . D. G. ROM. VNG 
ВОЕ . DAL. CRO . "С . R 

као 

као 

као 

9.* Владар с KP~HOM на глави, брадат, у 
оклопу, ДОПОЈэсан, окренут на десно, 

Десном руком држи жезал, а левом 
балчак мача. У пољу, лево и десно ОД 
његова попрсја, у хоризонтали испи
сана година коваЊ8 новца, 15-58. 
Испод попрсја, у простору текста на
лази се мали штит са грбом. Около 
текст 

+ FERDINAN· D : G . ROM. ВОЕМ. 
HVNGA · REX 

10.* Портре као код броја 9. У хоризонтз
ли година 15-61, Текст 
+ FERDINAN . D . G . EL . RO ///" 
IМР. S . AV. GER . HVNG 1561 

11. Портре као код броја 9. Текст и го
дина као код броја 10. 

- ---

Реверс Ко- Про- Те
мада мер Жlfна 

мм гр 

Једноглави орао, раширених кри- 1 40 
ла и ногу, гледа на лево. На ње-

28,67 

говим грудима мали штит са грбо-
вима. Около текст 
+ INF· НISPA· ARCНIDVX 
А VSTRIE . DVX BVRG 

Орао, штит са грбовима и текст 1 41 28,40 
као код броја 1. 

Орао, штит са грбовима и текст 
као код броја 1. 

Орао, штит са грБОБима и текст 

као код броја 1. 

Орао, штит са грбовима и текст 

као код броја 1. 

Орао, штит са грбовим:а и текст 

као код броја 1. 

Орао , штит са грбовима и текст 
као код броја 1. 

Орао као код броја 1. Штит са гр
бовима на грудима орла знатно 

nећи и другојачији. Текст 
+ INF· НISPA · ARCHIDVX 
А VSTRIE . DVX . BVRGV 

40 28,51 

1 38,5 28,50 

40 28,50 

1 40 28,40 

1 40 29,50 

38 28,55 

ЈеДНОl'лави орао раширених кри- 1 39 
ла и ногу гледа на лево. На гру-

28,75 

дима велики штит са грбовима. 
Около текст 
+ INFANS НISPANIA 
ARCHJDVX AVSTRI 

Круна, испод ље ДБОГШ\ВИ орао ра
ширених крила и ногу. На груди-
1;8 орла велики штит са грбови

r-.~ ::'I Около текст 

BONE . ZC' . REX . INF . НISP. 
ARСНШ : А VST . ZC' 

39 28,70 

Круна, двоглави орао и текст као 1 40 28,45 
код броја 10. 

'" Звездицом су означени фотографисани примерци новца. 
"'* Ј/Ј - три косе црте представљају усправан штит 
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ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА ХVI-хvп ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА У СРЕМУ 

Ред. 
број 

Аверс 

12.· Владар с круном на глави, брадат, 
у оклопу, допојасан, Окренут на де
сно. Десном руком држи жезал, а 
левом балчак мача. ОКОЛО текст 
+ FERDINAND . D· G . EL . RO 
IМР. AVG . GER. VNG 

Средња тежина 28,87 гр. 

Реверс 
Ко- Про- Те
мада мер жина 

мм: rp 

Круна, испод ље двоглави орао 1 40 
раширених крила и ногу. На гру-

31,64 

дима орла мањи штит са грбови-

ма. Испод штита, између но
гу орла налази се глеб. Около 
текст 

. ВОЕ . ZC' . REX . INF. НISP. 
ARCHID. А VST. ZC' 

12 

МАКСИМИЛИЈАН II 
римска-немачки цар 

(1564-1576) 

13.* Владар с круном на глави, брадат, у 
оклопу, допојасан, окренут на десно. 
Десном руком држи жезал, а левом 
балчак мача. Около текст 
· MAXIMILI . 11 . D . G . EL . RO . 
IМ· S· .АУ· GER · НVN· ВОЕ· 
REX· 

14. Портре као код броја 13. Около текст 
MAXIMILI 11 D . G . EL . RO . IМ . 
S· АУ . GER . HVN . ВО· REX 

Двоглави орао раширених крила 1 40 
и ногу. На грудима орла велики 
штит са хералдичким знацима . Из-

над орла приказана је Богородица 
са малим Христом. Около текст и 
l'одина коваља новца (1574) . 
ARCHI . DVX ·AVS·DVX·BVRG·. 
MARG . MOR . 1574 КВ 

Грб као код броја 13. Около текст 1 40 
ЛRСНI . DVX . AVS . DVX . 
. BVRG МARC . MORA· 1574 
К-В 

2 

28,94 

28,70 

ФЕРДИНАНД II 
Надвојвода Аустрије 

(1564-1596) 

1 тип 

15. Владар с круном на глави, брадат, у 
оклопу, допојасан, окренут на десно. 
Десном руком држи жезал, а левом 

балчак мача. Около текст 
· * FERDINANDVS : D : G : 
· ARCHIDVX : AlSTRl 

16. Портре и текст као код броја 15. 

17. Портре као код броја 15. Текст 
· : FERDINANDVS : D : G : 
ЛRСНIDУ : . AISTRl 

18. Портре као код броја 15. Текст 
: FERDINAND : D : G : ARCНIDVX . 
. AVSTRlJE 

" . ::1 
19. Портре као код броја 15. Текст као 

код број а 18. 

20. Портре као код броја 15. Текст као 
код броја 18 . 

Круна, испод ње велики штит са 1 41 28,20 
грбовима. Около текст 
DVX : BVRGVND / ' IE : СО 
TIROLIS 

Круна. штит и грбови као код бро- 1 39 28,46 
ја 15. Текст 
DVX : BVRGVNDI I ЈЕ : СО : 
TIROLIS 

Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,52 
ја 15. Текст 
DVX : BVRGVNDI / ЈЕ : СО : 
ТIROLIS 

Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,82 
ја 15. Текст 
DVX . BVRGVNDI ЈЕ I 
COMES TIROIJIS 

Круна, штит и грбови као код бро- 39 28,80 
ја 15. Текст као код броја 18. 

Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,72 
ја 15. Текст као код броја 18. 

• I - једна коса црта представља декоративни елемент у виду гранчице 
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СВЕТОЗАР ст. ДУШАНИЋ 

Ред. Аверс Реверс 
Ко- Про- Те-
мада мер жина 

број мм ,р 

2Ј. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,50 
код број а 18. ја 15. Текст као код броја 18. 

22. Портре као код број а 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,54 
. FERDINAND : D : G : ARCHIDVX ја 15. Текст 
AVSTRIlE DVX . BVRGVNDIE / COMES . 

TIROLIS 

23. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит .и грбови као код бро- Ј 40 28,50 
код броја 22. ја 15. Текст као код броја 22. 

24. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,24 
код броја 22. ја 15. Текст као код броја 22. 

25. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 29,15 
+ FERDINAND D G : ARCHIDVX + ја 15. Текст 
AISTRIlE DVX . BVRGVNDIE / COМES . 

TIROLIS 

26. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,45 
+ FERDINAND : D : G : ARCHIDVX ја 15. Текст 
AVSTRIlE DVX . BVRGVNDIE / COMES . 

TIROLIS 

27. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,92 
. FERDINAND : D : G ARCHIDVX ја 15. Текст 
AVSTRIAE · DVX . BVRGVNDllE / 

COMES . TIROLIS 

28. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,83 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

29. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,80 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

30. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,65 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

3Ј. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,64 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

32. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,62 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

33. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит И грбови као код бро- Ј 40 28,61 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

34. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,60 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

35. Портре као код броја Ј5. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,59 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

36. Портре као код броја Ј6. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 40 28,38 
код броја 27. ја 15. Текст као код броја 27. 

37. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- Ј 38 28,48 
FERDINAND : D : G : ја 15. Текст 
ARCHIDVX . А VSTRIAE · DVX . BVRGVNDIE / 

COMES . TIROLIS 

38. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,78 
+ FERDINAND : D : G : ARCHIDVX ја 15. Текст 
AVSTRI · DVX . BVRGVNDIlE / 

. COMES . TIROLIS 

39. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- Ј 39 28,75 
код броја 38. ја 15. Текст као код броја 38. 
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ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА У СРЕМУ 

Ред. Аверс Реверс Ко- Про- Те-

мада мер жина 
број мм ,р 

40. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 39 28.75 
код броја З8. ја 15. Текст као код броја З8. 

4 1. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 39,5 28,66 
код број а 38. ја 15. Текст као код броја 38. 

42. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,65 
код броја 38. ја 15. Текст као код броја 38. 

43. - Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,92 
+ FERDINAND : D : G : ARCHID ја 15. Текст 
AVSTRIlE DVX . BVRGVNDIE COMES 

TIROLIS 

44. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,75 
код броја 4З . ја 15. Текст као код броја 44. 

45. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,67 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

46. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,60 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

47. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,58 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

48. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,53 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

49. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 39 28,43 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

50. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,40 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

51. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 39,5 28,25 
код броја 44. ја 15. Текст као код броја 44. 

52. Портре као код броја 15. Текст Круна, ШТИТ и грбови као код бро- 1 40 28,77 
+ FERDINAND : D : G : ARCНID ја 15. Текст 
AVSTRIAE DVX . BVRGVNDIAE / 

COMES . TIROLIS 

53. Портре као код броја 15. Текст као Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,60 
код броја 52. ја 15. Текст као код броја 52. 

54. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 40 28,75 
+ FERDINAND : D : G : ARCHID ја 15. Текст 
AISТRllE DVX : BVRGVND / 

СОМ : TIROLIS 

55. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,29 
FERDINAND : D : G : ARCHID ј а 15. Текст 
AISTRIlE · DVX . BVRGVND / СО 

TIROLS 

56. Портре као код броја 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,92 
FERDINAND : D : G : ARCHID ја 15. Текст 
AISTRIlE · DVX . BVRGVND. I СО. 

TIROLI 

57. Портре као код број а 15. Текст Круна, штит и грбови као код бро- 1 39 28,40 
FERDINAND : D : G : ARCНI . ја 15. Текст 
AISTRIlE . · DVX . BVRGVN : СОМ : 

TIROLIS 

39 



СВЕТОЗАР СТ. ДУШАНИЋ 

Ред. 
број 

58. 

59. 

60. 

Авер с 

Портре као код броја 15. Текст 
+FERDINAND : D: G: ARCHI : 
AJSTRI 

Портре као код броја 15. Текст као 
код броја 58. 

Портре као код броја 15. Текст 
· FERDINAND : D : G : ARCНI : 
AJSTR 

II тип 
61.· Портре као код броја 15. Текст 

FERDINAND : D : G : ARCНID : 
AISTRIA 

62. Портре као код броја 15. Текст 
FERDINAND : D . G : ARCHID : 
AVSTRI1E . 

63. Портре као код броја 15. Текст 
FERDINAND : D : G : ARCHID 
AVSTRI1E . 

Средња тежина првог типа .. 28,61 гр 
Средња тежина другог типа .28,44 гр 

Реверс 

Круна, штит и грбови као код бро
ја 15. Текст 
DVX . BVRGVNDIE / 
COМES . TIROLIS 

Круна, штит и грбови као код бро
ја 15. Текст I{ао код броја 58. 

Круна, штит и грбови као код бро
ја 15. Текст 
DVX . BVRGVNDIE. / 
COMES· TAROLIS 

Ко- Про
мада мер 

мм 

1 39 

39 

39 

46 

Те
жина 

.р 

28,65 

28,60 

28,50 

Круна, испод ње велики штит са 1 39 28,27 
грбовима. Вочно, лево и десно по 
један мањи штит са хералдичким 
знаком. Текст 

. DVX //" LA. / ALS : СО// 
FER· 

Круна, штитови И грбови као код 1 39 28,50 
броја 61. Текст 
DVX . BV / / RG : LAND : ALSA 
СОМ // PНIRT : 

Круна, штитови И грбови као код 1 19 28,56 
броја 61. Текст 
DVX // BVR . LA . ALS 
СО // FER· 
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РУДОЛФ II 
римска-немачки цар 

(1576--1612) 

64. Царево попрсје окренуто на десно. 

Владар гологлав и брадат. Испод по
прсја гранчица. Около текст 
· RVDOLPHVS . 11 . D : G . RO . IM 
S . А . G . Н ВО . REX 

65. Портре као код броја 64. Текст 
: RVDOLPНVS . П . D . G . RO . IM . 
S . AVG . Н . В . REX 

66. Портре као код броја 64. Текст 
RVDOLPVS . П . D . G . RO . IM . S 
A:G·H·B·RX· 

67. Портре као код броја 64, али без 
гранчице испод попрсја. Текст 
· RVDOLPHVS . П . D . G . R . 1 . S . 
A·G·H · B·REX· 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 41 
ширених крила и ногу. Он десном 
ногом држи мач, а левом жезал. 

На грудима орла глоб. У простору 
текста. испред речи налази се КРУ-

жић. Около текст и година ковања 
новца (1579) 
ARCHIDVX А VSTRIE О DVX . 
BVR . MAR . MOR . 1579 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 64. Текст и година ковања (1582) 
ARCНIDVX· AVSTRIE /// 
DVX . BVR . MAR . МО . 1582 

28,95 

28,75 

Круна, орао и остало као код бро- 1 39,5 28,87 
ја 64. Текст и година ковања (1582) 
ARCHIDVX· AVSTRI /// DVX· 
'EVR . MAR . МО . 1583. 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 64. Кружић после речи AVST. 
Текст и година ковања (1583) 
ARСЮDVХ . А VST !// RI . DVX . 
BVR . МА . МО . 15 /// 83 

28,85 

•• /1 - две косе црте представљају положен штит 
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ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVl-ХVlI БЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА 11 СРЕМlI 

Ред. 
број 

68. 

69. 

Аверс 

Портре као код броја 64. Место гран
чице звездица. Текст 
RVDOLPНVS . 11 . D : G . R . IМ . S . 
АУ· GE . Н . ВО : REX . 

Портре као код броја 64. Испод по
прсја гранчица. Текст 
RVDOLPHVS . 11 . D . G . RO . IМ . 
S·A·G·H·B·R· 

70. Портре као код броја 64. Испод по
прсја гранчица. Текст 

: RVDOLPHVS . 11 . D G· RO . IМ . 
S . А . G . Н· XR. 

Реверс 

Круна, орао и остало као код бро
ја 64. Кружић испред речи DVX. 
Текст и година ковања (1587) 
ARCHIDVX· AVSTR! 111 DVX . 
BVR . МА . МО . Ј587 

Круна , орао и остало као код бро
ја 64. Кружић испред речи DVX. 
Текст и година ковања (1590) 
A I{CHIDVX . AVSTR· 1 111 DVX· 
BVR . МА . М . Ј590. 

Ко- Про

мада мер 
ММ 

Ј 42 

Ј 4Ј 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 64. Кружић испред речи DVX. 
Tei;cT и година ковања (1593) 
ARCHIDVX . AVSTR! 111 DVX· 
BVR . MAR : М . Ј593 

Емисија ковнице Кезлени Бања 

71. Портре као код броја 64. Он је оме
ђен кружно исписаним текстом у ко

ме су уцртана два мала грба. Један 
се налази испред скраћенице D . G . , 
а други испред речи ВО 
+RVDOL · О D . G· RO· IМ· S . 
AVG GER HVN О ВО· REX . 

72. Портре и остало као код броја 71. 
Текст 
+ RVDOL . 11 О D . G . RO . IМ . S . 
AV . GER . HVN // во . REX . 

73. Портре, текст и остало као код бро
ја 72. 

74. Портре као код броја 64, остало као 
код броја 71. Текст 
+RVDOL . 11 О D . G· RO . IМ . S . 
AV . GER . НVN 11 ВО . REX . 

75. Портре као код броја 64, остало као 
код броја 71. Текст 
+RVDOL . 11 О D . G . RO . IМ . S . 
AV . GER . НVN 11 ВО . REX . 

76. Портре као код брОја 64, остало као 
код броја 71. Текст 
+RVDOL . 11 О D . G . RO . IМ· S . 
AV . GER . HVN 11 ВО . REX . 

77 .... Портре као код броја 64, остало као 
код броја 71. Текст • 

, 

+RVDOL . 11 О D . G· RO . IМ . S . 
AV . GER . HVN 11 во . REX 

78. Портре као код броја 64. Текст и 
остало као код броја 77. 

79.· Портре као код броја 64, текст и 
остало као код броја 77. 

Круна и орао као код броја 64. 1 39 
У пољу лево од орла слово К, а у 

пољу десно слово В, почетна сло-
ва ковнице (Кезлени Бања). око-

ло те!<ст и година ковања новца 

(1580) . 
АRСЮ . DVX . AVS . DVX . 
BVRG MAR MORA . Ј580 

Круна, орао и остало као код бро- 1 40 
ја 71. Около текст и година кова-
ња (Ј588) 
АЈ(СЮ . DVX· AVS . DVX . 
BVRG MAR· MORA . Ј588 . 

Круна , орао, текст и остало као 1 40 
код броја 72. 

Круна, орао и остало као код бро- 1 40 
ја 71. Текст и година ковања (1589) 
А~СЮ . DVX· AVS· DVX· 
BVRG . MAR : MORA . Ј589 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 71, Текст и година ковања (1590) 
• ARCНI . DVX : AVS . DVX . 
BVRG . МAR . MORA : 1590 

Круна , орао и остало као код бро- 1 40 
ја 71. Текст и година ковања (1591) 
• АRСЮ . DVX . AVS . DVX . 
BVRG . MAR . MORA . Ј591 • 

Круна, орао и остало као код бро- 41 
ја 71. Текст и година ковања (1582) 
• АRСЮ . DVX AVS . DVX . 
BVRG . MAR . MORA Ј592 • 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 71. Текст и roдина ковања као 
код број а 77. 

Круна, орао и остало као код бро- 1 41 
ја 71. Текст и година ковања као 
код броја 77. 

Те
жина 

,р 

28,76 

28,95 

29,37 

28,79 

28,5Ј 

28,25 

28,52 

28,00 

28,60 

28,51 

28,29 

41 



СВЕТОЗАР СТ. ДУШАНИЋ 

Ред. Аверс 
број 

80. Портре као код броја 64. Текст и 
остало као код броја 77. 

81 . Портре као код броја 64. Текст и 
остало као код броја 77. 

82. Портре као код броја 64. Текст 
+RVDOL· II О D . G . НО . IМ . S . 
АУ . GER . HVN // ВО . НЕХ 

Средња тежина прве групе 

Реверс 

Круна, орао и остало као код бро
ја 71. Текст и година ковања као 
код броја 77. 

Круна, орао и остало као код бро
ја 71, текст и година ковања као 
код број а 77. 

Круна, орао и остало као код бро
ја 77 . Текст и година ковања (1593) 
• AHCНI . DVX . AVS . DVX . 
BVRG . МАН . МОНА . 1593 • 

Средња тежина талира из ковнице Кестер Бања 
Средња тежина обеју група заједно 

28,92 гр. 
28,40 гр 
28,66 гр 

Саксонија 

МАУРИЦИЈУС 

кнез Саксоније 

(1547-1553) 

Ко- Про-
мада мер 

мм 

1 40 

41 

1 41 

19 

83. Владар гологлав, брадат, у оклопу, 
допојасан, окренут на десно. Десном 

руком држи мач, који му је насло
њен на десно раме, а шаку леве руке 

држи у пределу појаса. 

Штит са грбовима. Изнад њега, у 1 40 
хоризонтали исписана цифра 1551, 

Около текст, који је на три места ра
стављен малим штитовима са херал

дичким представама. 

МАУЮСI : - D : G : DV : 
SAX:-SA:RO:IMP: 

84.- Портре као код број а 4? Около текст 
који је на три места растављен ма

лим штитовима са хералдичким пред

ставама. 

МА VRICIVS - D : G . DVX 
SAX - SA . НОМА . IМР 

година ковања новца. Около текст, 

такође на три места растављен ма-
лим штитовима са хералдичким 

представама. 

AHCНI МА - R SCHAL : 
ЕТ - ELEC . ANВ : 1551 

Штит са грбовима као код броја 1 39 
45. Година изнад ШТИТ8 1553. Око-
ло текст, такође растављен малим 
штитовима са херадличким пред

ставама. 

AHCНI МАН - SCHAL . ЕТ 
Е - LEGERIB • 1553. 

Те-
жина 
,р 

28,47 

28,07 

28,32 

28,67 

28,95 

2 57,62 

1 тип 

АУГУСТ 

кнез Саксоније 

(1553-1586) 

85.- Владар гологлав, брадат, у оклопу, 

ДОПОјасан, окренут на десно. Десном 

руком држи мач, који му је насло
њен на десно раме, а левом буздо
ван. у пољу, лево и десно од његова 
попрсја, у хоризонтали исписана го
дина ковања новца, 15--60. Около 
текст 

Штит са грбовима. Около текст. 
ARCНIMARS CHAL . ЕТ . ELEC 

39,5 28,95 

· +AVGVSTVS . D : G . DVX 
SAXONIE . SA . НОМА . IМ 15-<>0 

86. Портре као код броја 85. Текст 

· А VGVSTVS . D : G . DVX SAXONIE 
· SA. НОМА . IМ 15-62 

42 

Штит, грбови и текст као код бро- 1 41 
ја 85. 

28,72 



ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII ВЕКА из СЛАНКАМЕнА 'у СРЕМУ 

Ред . 
број 

Аверс Реверс Ко- Про- Те
мада мер жина 

мм гр 

II тип 
87. Владар гологлав, брадат, у оклопу. 

допојасан, окренут на десно. Обема 
рукама држи мач, који му је насло
њен на десно раме. У пољу. лево и 
десно од његова попрсја, у ХОРИЗОН
тали исписана година ковања новца, 

15-70. Около текст 
· AVGVSTVS . D : G . DVX SAXONIE 
· SA . ROMA IМ 15-70 

88. Портре као код броја 87. Текст 
· AVGVSTVS . D : G· DVX· SAxa . 
SA . ROMA . IМР. 15-73 

89. Портре као код броја 87. Текст 
· А VGVSТVS . D : G · DVX . SAXO . 
SA .. ROMA . IМР. 15-76 

Штит, грбови И текст као код бро- 1 39 
ја 85. 

Штит, грбови И текст као код бро- 1 39 
ја 85. 

ШТИТ, грбови И текст као код бро- 1 39 
ја 85. 

28,76 

29,16 

29,20 

90.* Портре као код броја 87. Текст 
· AVGVSТVS· D : G· DVX· SAXO . 
SA . ROMA . IМР. 15-80 

Штит, грбови И текст као код бро- 1 39,5 29,08 
ја 85. 

91 . Портре као код броја 87. Текст 
· AVGVSTVS· D : G· DVX· SAXO· 
SA . ROMA . IМР. 15-83 

Штит, грбови и текст као код бро- 1 39,5 29 ,20 
ја 85. 

92. Портре као код брОја 87. Текст као 
код броја 91. 

ПI тип 

IUтит, гр60ВИ И текст као код бро- 1 40 
ја· 85. 

29,05 

93. · Владар са равном круном на глави, Штит и грбови као код броја 85. 1 41 28 ,82 
брадат, допојасан, окренут на десно. Около текст. 
Десном руком држи мач, који му је 
наслоњен на десио раме, лева се не 

види. Около текст 
· А VGVSTVS . D . G . DVX . ARCНIMARS CНAL . ЕТ . ELECTO 
SAXONIE . SA . ROМA . IМ . 

ХРИСТИЈАН П 

кнез Саксоније 

(1586-1591) 

11 

94.· Владар гологлав, брадат, у оклопу. 
допојасан, окренут на десно. Десном 
руком држи мач , који му је насло

њен на десно раме, а левом придржа

ва шлем. Изнад љегове главе исписа
на цифра 15-86, година ковања НОВ
ца. Около текст 

ш тит са грбовима као код број а . 1 39 
47. Около текст 

CHRISTIAN : D : G : DVX . SAXO . 
SA . ROMA . IМР 1586. 

СНА . ЕТ . ELE . ARCНI MARS 

ХРИСТИЈАН П, ЈОХАН ГЕОРГ 1 И АВГУСТ 
браnа u кнежеви Сак.соније 

(1591-1611) 

12 

29,08 

95.· Три владара, гологлави, без6ради, до- IUтит са грбовима као код броја 1 41 29,23 
појасно приказани, окренути лицем. 47. Около текст 

6' 43 



СВЕТОЗАР СТ. ДУШАНИЋ 

Ред. 
број 

Аверс 

Изнад њих цифра 15-92, година ко
вања новца. Около текст 

Реверс Ко- Про- Те
мада мер жина 

мм гр 

CHRISTIAN . IOHAN . GEORG . FRAT . ЕТ . DVCES . SAXON 
ЕТ А VGVSTVS 1592 

Средња тежина талира кнеза Аугуста 
Средња тежина свих примерака Саксоније 

29,01 гр 
29,06 гр 

Салцбуршха архuепuсхопuја 

Архuenuскоn ЕРНЕСТ од БАВАРСКЕ 

(1540-1554) 

13 

96.· Породични грб архиепископа Ерне
ста. Изнад грба, у хоризонтали испи
сана цифра 15-54, година коваља о
вог примерка. Около текст 

Свети Роберт, у орнату, са митром 1 41 
и нимбом, седи на равном престо-

+ ERNESТVS . COFIR . IN . 
ARCНI . ЕР . М . Е . SALZ . V . 
ВАУА . DVX/1554 

лу, окренут лицем, левом руком 

држи епископски жезал, а десном 

котарицу напуњену сољу. Испред 

његових ногу грб салцбурwке ар
хиепископије. Около текст 
· S . RVDBERTVS . /// . EPS 
· SALZBVRGEN 

Арxuеnuскоn МИХАЕЛ од КИЕНБУРГА 

(1554-1560) 

97. Владичанска митра, испод ље два гр
ба, лево грб архиепископије, а десно 
пороДични грб архепископа Михаи
ла. Испод њих, у хоризонтали испи

сана цифра 1555, година ковања овог 
примерка. Около текст 
· . MI CHAEL . D . G . ARCH[EPS . 
SALZ . АР . SE . LEG/1555 

98.· Грбови и година ковања као код бро
ј а 97. Около текст 
· MICHAEL . D· G . ARCНIEPS . 
SALZ . А. Р . SE . LEG/1555 

Свети Роберт приказан као код 1 40 
броја 96, али без грба архиеписко-
пиј е испред његових ногу. Около 
текст 

·SANCTVS·RVDBERTVS·EPVS· 
SALZBVRGEN . 

Свети Роберт и текст као код бро- 1 40 
ја 97. 

Архuепuск:оп ЈОАН ЈАКОВ 

(1560-1586) 

28,28 

28,71 

28,65 

99. Владичанска митра, испод ње два гр
ба. Лево грб архиепископије, десно 
породични грб архиепископа Ј оана 
Јакоба. Испод њих, у хоризонтали 
исписана цифра 1563, година ковања 
овог примерка. Около текст 

Свети Роберт и текст као код бро- 1 40 28,28 
ја 97. 

· IOAN . [АС . D . G . ARCHIEPS . 
SALZ .. АРО . SE . LEG . 1563 

100.· Митра и грбови као код броја 99., го
дина коваља 1564. Около текст 
· IOAN . [АС . D . G . ARCHIEPS . 
SALZ .. АРО . SE . LEG . 1564 

101 . Митра и грбови као код броја 99. При
мерак није датован. Уместо године 

стављен је орнаменат. Около текст 
· IOА . [АС : D : G : ARCНIEPS 
SALZ:A:S · L· 

44 

Свети Роберт и текст као код бро- 1 40 28,52 
ја 97. 

Свети Роберт приказан као код 1 40 28,72 
броја 97. Около текст 

· SANCTVS : RVDBERTVS 
· EPS : SALZBVR . : 



ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА У СРЕМ}" 

Ред. 
број 

Аверс Реверс Ко- Про- Те
мада мер ЖlIна 

мм rp 

Архиепископ ВОЛФ ТЕОД. ДИТРИХ ОД РАЈТЕНАУА 

(1587-1612) 

102.- Плитки шешир, испод њега два грба. 
Лево грб архиепископије, десно по
родични грб архиепископа Волфа 
Теод. Дитриха. Около текст 

Свети Роберт приказан слично као 1 39,5 28,62 
код броја 97. Около текст 

. WOLF ; TEOD . D ; G ; AREPS ; 
SAL ; АР. ; SE ; L . 

Средња тежина је 28,54 гр 

SANCTVS ; RVDBERTVS 
. EJPS ; SALZBVRG . 

Пољсха 

краљ СТЕФАН БАТОРИ 

(1575-1586) 

7 

103.- Владар с круном на глави , у оклопу, 
допојасан, окренут на десно. Десном 
руком држи жезал ослоњен на десно 

раме, док се лева рука не види. Око
ло текст 

ШТИТ са грбовима. У пољу лево 1 40 
од штита, у хоризонтали исписана 

SТEPHAN . D . G . REX . POLON . 
MAG· DVX· L· 

цифра 15, десно 86, година ковања 
новца . Испод броја 15 налази се 
слово N, а испод броја 86 слово В. 
То су почетна слова :места у коме 
је новац ископан (Нађ Бања). Око-
ло текст 

RVS . PRVS . MAS . SAM . LIVO 
PRIN . TRAN . 1586 

Тран.сuлваиuја 

СИГИСМУНД БАТОРИ 

кнез Тран.сuлва'Н.uје 

(1581-1602) 

104. Владар гологлав, у оклопу, допоја
сан, окренут на десно. Десном руком 
држи жезал ослоњен на десно раме, 

а левом придржава балчак мача. о
коло текст и година ковања. 

SIGISMVNDVS . ВАТНОRI 

Круна, испод ње штит са грбом. 
Около текст и година ковања, 1590. 
PRINCEPS . ТRANS 
SYLVANIAE . 1590. 

40 

105.- Портре и текст као код броја 104. Круна, штит са грбом и текст као 1 41 
код броја 104, само је година 1591. 

28,61 

28 

28,78 

2 56,78 
АКВА ГРАНУМ 

(Aqva атаnuт) 

Сада се зове Острогон. Налази се на Дунаву, северозападно од Будимпеште. Седиште 
ј е примаса римокатоличке цркве у Мађар ској . 

106.- Црквени великодостојник, у орнату, 
са равном капом на глави, седи на 

равном престолу, окренут лицем. У 
десној руци држи жезал, а левом 
придржава глоб на колену леве ноге . 
Испред његових ногу налази се штит 

са хералдичким знаком у виду једно
главог орла, који гледа на лево. У 
пољу лево од великодостојника, у хо
ризонтали исписана цифра 15, а де
сно цифра 70, година ковања иовиа. 
Около текст 
+МО . REGllE . SEDIS 11 VRВIS. 
AQVISGRANI 15-70 

Круна, испод ње крст, глоб и дво
глави орао раширених крила и 

ногу. Около текст 
МАХIМI . 11 . ROMA . ClESAR . 
SEMP· AVG· 

41 29,15 

45 



СВЕТОЗАР ст. ДУШАИИЋ 

Ред. 
број 

Аверс Реверс Ко- Про- Те
мада мер жииа 

мм гр 

107. Портре и текст као код броја 106, само 
је година 15-71. 

Круна, крст, глоб, двоглави орао 1 41 
и текст као код броја 106. 

29,20 

2 59,35 

БАТЕНБО 

(BATEMBURG) 
Град у Немачкој, на граници Брабанта, југоисточно од Нимага. 

Гијом (Виље.м) 

(1556-1578) 

108.* Ратник гологлав, у оклопу, допоја
сан, окренут на лево. Десном руком 

држи горњи део мача, а у левој при

држава шлем. Около текст кој и ј е на 
три места растављен малим штитови

ма са хералдичким представама 

GVILD . BRONC . ЫВ . ВАНО . D 
ВА· ТЕМВО 

Двоглави орао раширених крила 1 42 
и ногу. Около текст 
CAROL . V . ROMANO . IMPE 
SEMPER А VGVSTV 

БРАБАНТ 

град у Бургундији 

Новац кован за време шпанског краља Филипа II (1555-1598) 

1 

28,16 

109. ~ Расцветани крст. Између горњих кра
кова крста налази се круна. У пољу 

код крста, у хоризонтали исписана 

година ковања 15-67. Около текст у 
коме стоји да је шпански краљ Фи
лип П, војвода Брабанта. 

Круна, испод ње штит са грбови- 1 40 29,25 
ма. Около текст 

PHS . D . G· НISP . REX . DVX 
BRA· 

DOMINVS MIНI . ADIVTOR 

БРАНДЕНБУРГ 

у Шлезији (Немачка) 

Геор1. Фридрих 

маркгроф Бранденбурга 

(1577-1603) 

1 

110.* Маркгроф гологлав, у оклопу, допо
јасан, окренут на десно. Десну руку 
ставио је на бедра, а изгледа да у ле
вој држи мач. ОКОЛО текст 

Расцветани крст, између његових 1 41 
кракова налазе ее грбови. Около 

МО . МО . ARG . GEO . F . 
MARN ВНА . SLESI . DVC 

текст и година 1583, кад је новац 
иеконаи. 

DEVS РНО NOВIS QVIS CONTRA . 
NOВIS 1553· 

БРАУНШВАЈГ 

Јулије 

Војвода Брауншвајга и Линебурга, у Немачкој 

(1568-1569) 

1 

111. ri< Дивљи човек, наг, у ходу, окренут на 
лево. У левој руци држи светиљку, а 
у десној дугачко дрво. У пољу испред 

њега, испод његове десне руке цифра 

6, а у пољу иза њега цифра 9. Оне 
означавају годину ковања новца [15] 
69. ОКО дивљег човека исписана ј е 
девиза на латинском језику 

Круна, испод ље крст, глоб и дво- 1 41 
глави орао. Около текст 

46 

МАХ! . // МЉ! // DE . GR // НО 
IM // Р : S . А 

28,95 
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Ред. 
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ALIIS . IN . SERVIENDO 
CONSVMOR 6 - 9 
Око девизе исписан је текст о војво
ди Јулију 
ФIVLIVS . DEI . GR . DVX . 
BRVNSWIGEN . ЕТ . LVNEBVRG 

112.· Грб чувају два дивља човека. Један 
од њих стоји у пољу с леве стране, 
а други са десне. Изнад грба кољ у 
трку. Около текст 
М . G . IVLIVS . D . G . DVX 
BRVN . ELV . GV . 

Дивљи човек, наг, у ходу, окренут 1 4] 
на лево. У левој руци држи све
тиљку, у десној дугачко дрво. У 

пољу испод љегове десне руке и 

светиљке у хоризонтали је испи-
сана цифра 15, а у пољу десно 
цифра 78, година коваља новца. 
Око дивљег човека исписана је де-
виза на латинском језику 
ALIIS . IN . SERVIENDO . 
CONSVMOR . 1578 

29,20 

113. Грб, дивљи чувари и текст као код 
броја 112. 

Представа дивљег човека и деви- 1 40 29,05 
за као код броја 112, само је 1582. 
година. 

114.· Грб је без дивљих чувара. Текст и 
све остало као код броја 112. 

Дивљи човек и девиза као код бро- 1 41 
ја 112, само је 1587. година. 

Средња тежина 29,17 гр 

БУРГУНДИЈА 

Француска покрајина под суверенитетом шпанског краља Филипа II 
(1555-1598) 

4 

115.· Расцветани крст. Између горљих кра
кова крста налази се круна. У пољу 

код крста, у хоризонтали исписана 

година коваља, лево 15, а у пољу де
сно 89. Између доњих кракова крста 
неколико звездица. Около текст 
PНILIP . BVRG . N . DOM . FRI 

Круна, испод ње штит са грбови- 1 40 
ма. ОКОЛО на латинском исписана 

AD . LEG . 15-89. 

] 16.· Грб, около текст 

девиза 

DOMINVS . МIНI . ADIVTOR . 

ВИАНЕН 

по крај ина у Холандиј и 

Хенри II од БредеРОда 
(1556-1568) 

1 

. MONE . NO . HED . F . LI . D . VY . 
Војвода гологлав, брадат, у окло- 1 41 
пу, допојасан, окренут на десно. 

у десној руци држи класје, а леву 
је ставио на визир испред себе. Са 
визира лепрша кићанка. Испред 
визира две склопљене руке . Около 

на латинском исписана девиза 

NISI . DOMINVS . FRVSTRA . 

Герар од Гроиса 

војвода Бујона и епископ Лијежа 

(1563-1580) 

1 

29,18 

29,16 

24,12 

117.· Грб, около текст 
GERAR . А . GROISB . ЕР . LEO 
D BVL· СО . LOS . 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 41 29,03 
ширених крила и ногу. Около 

текст и у њему 1569, година ко-

47 
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Ред. 
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-.:IM гр 

вања овог новца 

MAXIMILI . П . ROMA . ЈМ . 
SEM .. AVGV . 1569 

ДЕВЕНТЕР, КАМПЕН И ЦВОЛЕ 

(TRES CIVITATES) 
градови у Холандији 

118.'" Три штита са грбовима. Около текст 
DA VENTRIENSIS : CAMPENSIS : 

Владар с круном на глави, брадат, 1 39 
у оклопу, допојасан, окренут на 

ZWOLENSIS· десно. Десном руком држи мач, а 

левом глоб. У пољу лево, у хори
зонтали исписана цифра 15, а у 
пољу десно 55, година ковања нов-
ца. Около текст 
MONETA : NO : TRIVM : 
CIVIТATVM : IMPERALIVM 
15-55. 

28,58 

119. Грбови и текст као код броја 118. Портре и година ковања као код 1 40 28,52 
броја 118. Текст 
MONE : NOV А : TRIVM 
CIVIT : IMPERIALIVM 

ДОНАУВЕРТ 

(DONAUWORTНJ 
Налази се у Баварској, на Дунаву, између Аугсбурга и Регенсбурга 

2 

120.* Круна, испод ње двоглави орао ра
ширених крила и ногу. На грудима 
орла мали штит и у њему уписано 

слово W. Около текст 

Владар с круном на глави, бра- 1 40 
дат, у оклопу, допојасан, окренут 
на лево. Десном руком држи же-

зал, а левом балчак мача. Около 
текст 

МО : NO : ARGENТVI : SVE : CAROLVS . V· ROMA . ЈМР. 
SEMP. AV. WERJ)A . 46 

ЕМДЕН 

(CIVITATIS EMBDENSIS) 
град у Холандији 

(Флорин кован за време цара Фердинанда ПЈ) 

1 

121 .* Круна, испод ње штит са грбовима. 
Около текст 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 40 
ширених крила и ногу. На груди-

FLOR . ARGEN . CIVIТAT . ЕМВ . ма орла, у медаљону цифра 28. 
Около текст 
FERDINAND . IП . ROM . ЈМР . 
SEM· AVG 

ЕТИНГЕН 

(OETINGEN) 
Карл Волф u ЛудвUl Мартин. 

(1522-1549) 

1 

28,80 

19,35 

122.* Грб, испод њега штит са хералдич
ким знацима. У пољу лево од шти

та, у хоризонтали исписана цифра 15, 
а у пољу десно цифра 46, година КО
вања овог новца. Около текст 
KARL. WOLF . LVDWIG . MARTIN 

Круна, двоглави орао раширених 1 39 28,78 
крила и ногу. Около текст 
CAROLVS . V . ROMA. IМР. 
SEМP. AVG. 

С : 1 ОТ 15-46 

48 
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123.* Грб града (кључ и лева 

ЖЕНЕВА 

GENEVA 
(Швај царска) 

половина Круна, испод ње двоглави орао ра-

орла). Изнад грба у медаљону слова ширених крила и ногу. Около на 
IHS (Исус Христос 
текст 

GENEVA CIVITAS 

Салвадор). Около латинском девиза 

POST . TENEBRAS . LVX . . 

Ј охан. Каэu.мuр 

палатин краља угарског и кнез Баварски 

(157&-1592) 

1 40 

1 

124." Палатин гологлав, у оклопу, допоја
саи, окренут на десио. Десном руком 

држи жезал, а левом балчак мача. 
Около текст 

Штит са грбовима окружен вен- 1 40 
цем. Около на латинском девиза 

ION· CASIMIRVS . СОМ . PAL· Н· 
Н · DVX· DAV· 

и цифра 1578, тј. година кад је но-
вац искован 

CONSTANTER . ЕТ . SINCERE . 
1578. 

1 

КАМПЕН 

CAMPIDENSIS 
Налази се у Холандији, на реци Исел 

125.* Круна, испод ње штитови са херал
дичким знацима. Около текст и годи
на 1547, кад је новац исковаи. 

. MONETA . NOVA· CIVITATIS 

. САМРШО 1547 

126. (1 Круна, испод ње штитови са херал
дичким знацима. При дну талира, ле

во од доњег штита исписана цифра 

15, а десно 52, година кад је новац 
искован (1552). Около текст 
MONETA . NOVA . CIVITATIS . 
CAMPIDEN 1552 

1 тип 

Владар с круном на глави, бра- 1 41 
дат, у оклопу, допојасан, окренут 
на десно. Десном руком држи же-
зал, а левом балчак мача. Около 
текст 

. CAROLVS : V : НОМА : IМPER 

. SEMPE : А 

II тип 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 40 
ширених крила и ногу. На груди-

ма орла глоб са уписаиим бројем 
72. Около текст 

CAROLI . V . IМP. AVG. Р. F. 
DECRE 

2 

КАУФБЕУРЕН 

KAUFBURN 
Налази се у Баварској, на линији Минхен-Линдау 

127.* Штит са грбом града. У пољу лево 
од грба, у ХОРИЗQнтали исписана ци
фра 15, а у пољу десно од грба цифра 
41, година ковања новца. Около текст 
MON : NO : CIVITATIS KAVFBVRМ 
1&-41. 

Владар с круном на глави, у 0- 1 40 
клопу, допојасан, окренут на де-
сно. Десном руком држи жезал, а 
левом балчак мача. Около текст 
CAROLVS. V . аОМА : IMP : 
SEМP : AVGVS 

28,28 

29,04 

28,61 

31,13 

28,90 

128.* Штит са грбовима и текст као код 
броја 127, само је година 1543. 

Портре као код броја 127, али вла- 1 40 28,85 
дар левом руком држи глоб, а не 
балчак мача. Текст као код број а 
127. 

2 

• 49 
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129.* Апостол Свети Петар стоји, у орнату. 

гологлав, са нимбом око главе, окре
нут полудесно. У десној руци држи 

кључ, а у левој књигу (Еванђеље). 
Около текст 

Штит и грбави . Около текст и ци- 1 41 
фра 1556, тј. година кад је новац 
исковаи. 

28,70 

ADOLPH . D G· ARCEPS. COLO. МО . NO . ARG . TVICI 1556 

КЕНИГШТА]Н 

KONIGSTEIN 
Град у Саксонији, на ушћу Бјеле у Лабу, у округу Дрезден 

IРОФ ЛудвUI II 
(1535-1574) 

130. *' Грб, у средини поља, лево И десно 
од грба, у хоризонтали исписане ци
фре, лево 15, а десно 44, година кова

ња новца. Около текст 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 40,5 26,75 
ширених крила и ногу. На груди-

ма орла мали штит и у њему упи-

сан грб. Около текст 
LVDOVIC СО IN STOLB CAROLVS . V . ROM . ANO 

KONIGSTEINN 15--44. IМРЕ . AVGV 15--44 

ЛИБЕК 

LUBECENSIS 
град на јужној обали Балтичког залива 

131.* Свети Јовзн Крститељ приказан до
појасан, гологлав, са нимбом, окре
нут лицем. Десну руку држи на гру
дима, а левом придржава јагње. Ова 
композиција је у ствари иконограф

ска илустрациј а двадесетдеветог сти

ха прве главе Јованова еванђеља 
" ... видје Јован Исуса гдје иде к ње
му, и рече: гле, јагње Божије које 
узе на се гриј ехе свијета." Испод све
титеља штит. Около текст 

CIVITATIS IMPERIALIS 

132. Иконографски приказ светитеља као 
код броја 131. Изнад десног рамена 
Светог Јована контрамарка. Около 
текст и година 1568, кад је новац 
исковаи. 

MONETA· NOVA· LVBECENS· 1568· 

133. о;; Иконографски приказ светитеља као 
код броја 131. Около текст и година 
1567, кад је новац искован. 

MONETA . NOVA . LVBECENS 1587· 

50 

Двоглави орао раширених крила 
и ногу. Около текст и година 1559, 
кад је новац искован. 
MONETA NOVA· 
LVBECENSJS 1559. 

Круна, испод ње крст и двоглави 

орао. На ГРУДИЈ\оtа орла глоб и у 
њему уписана цифра 27,6. Около 
текст 

MAXIMILIAN 11· D . G IМР· 
SE . AVGV 

Круна, испод ње крст и двоглави 
орао. На грудима орла глоб и у 
њему уписана цифра 82. Около 
текст 

FVDOLPНVS . 11 . D . G IМР· 
SE· AVGVS· 

40 28,50 

40 29,28 

41 29,17 

3 
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ЛИНЕБУРГ-БРАУНШВАЈГ 

Град у провинцији Хановер, припадао кнежевској 

Војвода Ерих 

(1540-1584) 

породици 

II 
Линебург-Брауншвај r 

134.* Штит подељен на поља са хералдич
ким знацима. Изнад штита попрсје 
нага човека. Он штит држи рукама. 

Около текст и цифре 7-3, које се од
носе на годину кад је талир исковаи 

* ERIC . D . G DVX+BRVN. 

Круна, испод ње крст и двоглави 1 41 
орао раширених крила и ногу. На 
грудима орла глоб у њему уписа-

Е· LVNE . ·73· 
Испод наведеног текста кружно испи

сана изрека на латинском језику 
+GLORIA +EX . DVRIS + 

на цифра 24. Около текст 

МАХI . ROM . IMP . SEMP 
AVGVSTVS· 

МАНДЕРШАЈД 

MANDERSCHEID 
Налази се у Пруској, у округу Витлих, на планини Ајфел 

Гроф Хрuстофер 

(1546-1576) 

135.* Грб, испод њега штит са хералдич
КИМ знацима. Около текст 
CHRIS . СО . А . MAND . D . G . 
.АВ STAB· ЕТ PR· 

Владар с круном на глави, бра
дат, у оклопу, допојасан, окренут 

на десно. Десном руком држи же

зал, а левом глоб. У пољу, лево 
и десно од његова попрсја, у хо

ризонтали исписана година кова

ња новца (15-70). Около текст 
MAXIMILI П· ROMA IMp· 
SEM AVGVSTV· 15-70 

МАНСФЕЛД 

MANSFELD 
грофовија у области Мерсебурга, сада у Саксонији 

Герхард VIl, Ханс reopz 1 u Петер Ернест 

(1554-1579) 

136.>:< Попрсје витеза, испод њега штит са 
хералдичким знацима. Около текст 

GEBHART·E·HANS·G·PET·E· 
G·D·I·MA· 

Грб, испод њега штит са херал
дичким знацима . Около текст 
MONNO·ARG·C·E·D1· 
MANSFE 

1 

Петер Ернест 1, Бруно П, Герхард VlII u Ханс Teopz IV 
(1554--1604) 

41 

39 

137. Грб и штит са хералдичким знацима 
као на реверсу броја 136, с том раз

ликом да се код овог примерка изнад 

штита налази цифра 85, која означа
Ба годину кад је новац исковаи [15] 
85. Около текст 

Иконографска представа Светог 1 41 
Георгија на коњу, приказан као 
средњовековни витез. Он и коњ 

7' 

РЕ . ER : 1 . AL . BRVNO . НО . G . 
НА . G . F . А . Р [15Ј 85. 

су окренути на десно . Копље, ко-

јим убија аждају, држи десном 

руком. Около текст 
СОМI Е DOMI· IN . MAN 
NOВI DОМП· HEL 

28,92 

28,92 

28,65 

29,03 
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СВЕТОЗАР СТ. ДУШАНИЋ 

Ред. 
број 

Аверс Реверс 
Ко- nро- Те
мада мер жина 

мм гр 

138.· Грб и ШТИТ са хералдичким знацима 
као код броја 136, с том разликом да 
се нCI горњој хоризонталној линији 
штита налази цифра 88, кој а означа
ва годину кад је талир иекован [15] 
88. Около текст 
РЕ . Е . BRVN . GE . НА . GOP [15] 88. 

Свети Георгије приказан као код 
броја 137. Около текст 
COМI . Е . DOМI 1N · MAN . 
NOВI . 1 . HEL . 

НИМЕГЕН 

NOVIOMAGUS 
Холандски град у доњем току Рајне. 

Ковао је новац од 1543. до 1704. 

42 29,00 

3 

139. Круна, испод ње двоглави орао ра
ширених крила и ногу. На грудима 

орла мали штит и у њему хералдич

ки знак. Около текст 

Владар с круном на глави, брадат, 1 40,5 28,63 
У оклопу, допојасан, окренут на 

INSIGNIA . VRВIS . IMPERIALIS 
NOVIMAG 

140. Портре као код броја 139. Текст 

.INSIGNIA . VRВIS . IMPERIALIS 
. NOVIMAGEN 

141 .$ Портре као код броја 139. Текст 

. INSIGNIA . VRВIS IMPERIALIS 
. NOVIMAGE 

десно. Десном руком држи жезал 
а левом балчак мача. Около текст 

CAROL . V . ROMANO . IМРЕ . 
SEMPER . А VGVSTVS 

Круна, орао и штит као код броја 
139. Текст 
CAROLVS . V . ROMANO . IМРЕ 
SEMPER . А VGVST . 

1 тип 

41 

Круна, орао и штит као код бро- 1 41 
ја 139. Текст 
CAROLVS . V . ROMANO . 
IMPER . SEМPER . А VGVS 

п тип 

Филип 11 
шпански краљ од 1555- 1594. 

142.* Круна, испод ње двоглави орао ра
ширених крила и ногу. Около текст 

и година [15] 63, кад је талир иеко
ван. 

DE . STADT . NIMEGEN MVNT· 
INT . IAER [15] 63 

143.* Круна, испод ње грб и штит са херал
дичким знаком. Около текст 

52 

NVМVS . ARGEN . REIPVBLICAE 
NOVIOMAGEN. 

Средња тежина 28,91 гр 

Лав у ходу окренут на лево. Де
сном шапом ДРЖИ штит са херал

ДИЧКИМ знаком. Около текст 

NA . RO . PHS . PENIN . G . 
GEHAL . DAL . V . ХХХ . TV . 

111 тип 

41 

Архиђакон Стефан, први хри- 1 43 
шћански мученик, у орнату, СТОЈИ 
окренут на лево. На глави има 

тонзуру. око главе нимб. Руке др-
жи у молитвеном положају. У по-
љу крај левог лакта слово S, с дру-
ге стране, у пољу крај леве шаке 
такође слово S (SANCТVS ST.EF А-
NUS). Около текст 
DNE . NE . STATVAS . ILLIS . А . 
FECCAT 

5 

29,20 

28,52 

28,55 

29,67 



ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕИА У СРЕМУ 

Ред. 

број 
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мада мер жина 
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НИРНБЕРГ 

LEUCHTENBERG 
(Немачка) 

reop'l ПI 
(1531-1555) 

144.* Ратник у оклопу, стоји полулево о
кренут. Десном руком држи ШТИТ, а 

левом копље на коме лепрша застава. 

Около текст 

Круна, испод ње двоглави орао 1 40 
раширених крила и ногу. На гру-

MONE : DNI : GEORG .. LANDGR 
IN : LEVGHTEB 

дима орла налази се штит са ГР-

бом. Около текст са годином кова-
ња новца. 

. CAROLVS . V . ROMA . !МР . 
SEМPR : AVG . 1547 

145. Представа ратника и текст као код 
броја 144. 

Круна, орао, година и текст као 1 41 
код броја 144. 

НаЈС 

NUSSIA 
Град на Рај ни , некад припадао Келнској надбискупији 

2 

146.* Ратник, у оклопу, стоји, окренут ли
цем , гледа на десно. У десној руци 
држи заставу, а у левој мач. У пољу 

лево од њега налази се по један штит 

са хералдичким знацима. Около текст 
религиозног садржаја и година 1556, 
кад је новац искован 

Круна, испод ње двоглави орао 1 40 
раширених крила и ногу. Около 

NVSSIA . SAN . ECCL COLO 
FIDELIS FILIA 

текст религиозног садржај а 
S . QVIRINVS . PATRONVS . 
NOST· 1556 

САВОЈА 

SABAVS 
(Италија) 

хнеэ ' Е.1tануел Фuлuберт 

(1553-1580) 

1 

28,44 

28,54 

28,45 

147.* Кнез гологлав, у оклопу, допојасан, 
окренут на лево. У десној руци држи 
скиптар, а левом мач. Около текст 

Штитови са хералдичким знаци
ма распоређени у виду крста. Око
ло религиозни текст и година 1558, 
кад је новац искован 

60 28,40 

+ EMANVEL . PНILIB . DVX 
SABAV . S . R . IMP . Р 

+ А VXILIVМ : МЕУМ : А DOMINO 
: 1558 

1 

СЕН ГАЛЕН 

SAN. GALLENSIS 
(Швајцарска) 

148.* Медвед у ходу окренут на лево. Око
ло текст и година 1564, кад је новац 
искаван 

EIJ МО : NO : CIVI : SANGALLENSIS 
: 1564 

Круна, испод ње двоглави орао ра- 1 39 
ширених крила и ногу. Около ре
лигиозни текст 

SOLL DEO: ОРТ : МАХ : 
LAVS : GLOR . 

1 

28,57 

53 
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мм rp 

СОЛЕР 

SOLODORENSIS 
(Швајцарска) 

149.· Грб. У пољу лево од грба слово .8, 
а у пољу десно слово О, два nочетна 
слова имена града 

Светитељ-ратник у оклопу, стоји, 1 40 
окренут на десно. Десном руком 

SOLODORENSIS. Около текст 
. MONETA . SOLODORENSIS 

држи заставу која лепрша, а ле-
вом мач. Около текст 
. SANCTVS· VR-SV-S 
MARTIR 

ТАН 

TA NENSIS 
Град у Горњем Елзасу, на реци Тур, у Богезима, Немачка 

1 

150.· Грб. Около текст и година 1556, кад 
је новац искован. Около текст 

Једноглави орао, раширених кри- 1 41 
ла и ногу, гледа на лево. Около 

+МОNБТА . NOVA . TANNENSIS 
1556 

текст 

+ DOMINE . CONSERVA . NOS . IN 
РАСЕ 

ТОРН 

THOREN 
Град иа Висли, сада у Пољској. 

MapzapeTa од Бредерода 
(1557-1577) 

151.· Грб. Испод њега штит подељен на 4 
поља. у сваком пољу приказан лав 
у ходу, окренут на лево. Лево од 
штита исписана цифра 15, а десно 

цифра 61, година ковања талира (15-
61). Около текст 
MARGARE : D : БRЕDRОD : АБ : 
FVND : SE : THOREN 

152.· Грб и штит са хералдичким знацима 
као код броја 151, само ј е година 
1563. Около текст 
MARGARE . D . БRЕDRОD АБ· 
FVN . SE . THOREN . 

153.· Велики штит подељен на 4 поља. У 
сваком пољу приказан лав у ходу , 

окренут на лево. Изнад штита Бого
родица са малим Христом. У пољу 

лево од Богородице исписана је циф
ра 15, а десно цифра 69, година ко
вања (15--69). Вочно на ивицама шти
та три слова, лево слово М, а десно 
слова 1В. Около текст 

МО . LIВ - IMPERIALIS 
FVNDAT - IN - THORE N 15---U9. 

54 

1 ти п 

Круна . Испод ње двоглави орао 
раширених крила и ногу. Около 

текст 

FERDINAND : ROMANO 
IMPEREM : А VGVST : 

п тип 

Једноглави орао раширених кри
ла и ногу гледа на лево. Около 
текст 

DENARIVS . NOVVS . 
TRIGINTA STVFERORVM 

III тип 

Круна. Испод ње двоглави орао 

раширених крила и ногу. На гру
дима орла медаљон и на њему 

крст. Около текст 
MAXIMILIA . П ROMA· IМР . 
SEM AVGVS· 

41 

1 

41 

2 

40 

3 

28,60 

28,60 

27,5 1 

24,12 

28,86 
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Ред. 
број 

Аверс 

УЛМ 

VLMENSIS 
(Немачка) 

Реверс 

154.* Грб. Лево од штита исписана цифра 
15, а десно цифра 46, година ковања 
новца (15-64). Около текст 

Круна. Испод ње двоглави орао 
раширених крила и ногу. Около 
текст 

"МО : МО : ARGEN. REIPVB. 
VLMENSIS . 

CAROLVS . V· ROMA IMPER· 
AVGV. 15-46 

ФЛАНДРИЈА 

Ко- Про- Те
мада мер жина 

мм rp 

41 28,85 

холандска покрајина за време шпанске доминације Филипа П, краљ Шпаније и гроф 

Фландрије 

(1555-1598) 

155." Расцветани коси крст (крст Св. Ан

дреје). Између горња два крака крста 
насликана круна, а између доња два 
крака неколико звездица. У просто

ру лево од крста исписана цифра 15, 
а десно цифра 67, година ковања 
новца (1567). Около текст 
PHS . D . G . НISP. REX . COMES . 
FLAN . 15-67. 

Круна. Испод ње штит са херал

дичким знацима. Около религиоз
ни текст 

DOMINVS . МI - НI . ADIVTOR 

ФРИЗИЈА ОРИЈЕНТАлие 

PHRISIA ORIENTALIS 
покрајина у Холандији 

zрофови Едуард Н, Хрuстоф и Јохан II 
(1540-1566) 

156.* Грб у виду харпије (митског чудови
ШТа, пола птица, пола девојка). Око

ло текст 

МО . EDZ . CR . 10 . С . Е . D . PIH 
OR[IENTALIS] . D 1 D NO 

Владар с круном на глави, брадат, 
у оклопу, допојасан, окренут на 
десно. Десном руком држи жезал, 

а левом балчак мача. У пољу, ле
во и десно од његова попрсја, у 
хоризонтали исписана година КО

вања новца 15--64. Около текст 
FERDI . ROMA . IMPERA SEM· 
AVGVST . 15-64· 

ФРИЗИЈА ОРИЈЕНТАлие 

PHRISIA ORIENTALIS 
покрајина у Холандији 

Грофови Едуард 11 u Јохан 
(1566-1591) 

157.* Грб. У доњем делу грба штит. На 
њему приказана харпија. Лево од 
штита исписана цифра 8, а десно 
цифра 1, година ковања новца [15] 
81 .. Около текст 
EDZ . Е . 10N . СО - Е· DO . PНR . 
О [RIENTALIS] [15] 8-1. 

Круна. Испод ње двоглави орао 

раширених крила и ногу. На гру
дима орла глоб. Около религиозни 
текст 

DA . РАСЕ DOMINE· IM 
DI[EBVS] NO[STRIS] 

39,5 29,45 

42 27,70 

40 29,05 

1 

55 



СВЕТОЗАР СТ. ДУШАНИЋ 

Ред. 
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ХАМБУРГ 

HAMBURGENSIS 
индустријска место и трговачка лука на реци Лаби у Немачкој 

1 тип 

L58. ... Три куле. Испод средње куле, која је 
виша од бочних, налазе се градска 
врата. Около текст 

Богородица са круном на глави 1 39 28,68 

MONETA· NOVA . CIVIТAIS . 
HAMBVRGEN 

стоји на облацима, окренута лицем 

и држи дете Христа на десној ру-
ци. Испод њених ногу исписана 
цифра 15-53, година кад је новац 
искован. Около религиозни текст 
FIAT . MIНI . SECV - NDVМ 
VERTVVM . 15-53· 

II тип 

1 

159.... Три куле као код броја 158. Около 
текст 

Круна. Испод ње двоглави орао 1 41 
раширених крила и ногу. На гру-

. MONETA NOVA· CIVI 
HAMBVRGENSIS . 

дима орла глоб. Около текст и ци-

фра 88, која означава годину КО-
вања новца [15]88 

RVDOL . II . IMP . AVG . 
DECRETO· 

ХЕНЕБЕРГ 

HENNENBERG 

2 

Грофовија у Франачком округу, између Саксоније, Тирингије и Хедена 

zроф Вилхелм V 
(1480-1559) 

160.... Портретисани гологлав, окренут ли
цем, долојасан, са крзненим огрта
чем. Десна рука се не види, а леву 
држи на грудима. Испод његова ло
прсј а налази се штит, подељен на 4 
поља испуњена хералдичким знаци

ма. Около текст 

Круна. Испод ње двоглави орао 1 40 
раширених крила и ногу. На гру-

WILHELМVS . D . G - С . 
НЕNNЕNБЕR 

дима орла глоб. Около текст и го-
дина 1553, кад је новац искован 

D G· CAROL . V . RO . !МРЕ . 
S А VGVS . 1553. 

ХЕРЕНБЕРГ 

НЕЕRЕNБЕRG 

Налази се у Шварцвалдском округу, код Штутгарта 

Вилхелм IV 
(1546-1586) 

1 

161. Лав у ходу окренут на лево. Десном 
ногом држи штит са хералдичким 

знаком. Около текст 

Владар с круном на глави, брадат, 1 41 
у оклопу, допојасан, окренут на 

56 

HOZW!GLVIL . СО . D . MON . Z . D 
D ; Е! . НЕ . БОХ . 

десно. Десном руком држи жезал, 

а левом балчак мача. У пољу, иза 
његових леђа цифра 30, а у пољу · 
испред њега слово S. ОКОЛО текст 
SANC . OSWAL . REX . NVМVS 
ARGEN . 30 . SТV . 

28,83 

28,26 

27,60 
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162.* Лав као код броја 161. Около текст Портре ЩЈ.О код броја 161. Около 1 41 
текст 

HOZWIGVIL . С . D . MON . Z . DNS . 
D Б IL НЕ БОХ 

SANCT OSW ALDVS REX 
NVMVS ARGENTEVS 30 S 

ХОЛАНДИЈА 

талир из 1576. године 

163.* Грб (Витез допојасно приказан, у 0-
клопу, гледа на десно. У десној руци 

држи кесу, а левом се подБО"<:IИО). 
Испод њега штит са представом ла
ва. који KOpa"<:Ia лево. Лево од штита 
цифра 15. а десно 76, година кад је 
новац искован. Около текст 
МО . NO . ARG. СО . DIN . HOL . 
15-76· 

Лав у ходу, окренут на лево. Око
ло текст 

CONFIDENS DNO NON 
MOVETVR. 

талир из 1583. године 

2 

41 

164. ';' Грб . Испод њега штит са представом 
лава који KOpa"<:Ia на лево. Около 
текст 

Портретисани голаглав, брадат, у 1 41 
оклопу, допојасан, окренут на де-

МО NO ARG. СОМIТ . HOL 
ZEEL· 

сно. Десном руком држи Ma"<:I, а 
лева се не види. Около религиозни 
текст и година 1583, кад је новац 
иекован 

VIGILANTE . DEO 
CONFIDENTES 1583. 

ХОНШТАЈН 
HONSTEN 

Налази се у Саксонији. код Дрездена 
Ф о л к .м. а р В о л ф, l Р о Ф о д Х е с е 1i а 

(+ 1580) 

2 

165. Грб. Испод њега штит са хераЛДИ"<:I
ким знацима. Около текст 
VO[L]CMAR . WOLF . СО . D . 
HONSTEN 

Христов апостол, Свети Андреја 1 41 
Првозвани у стојећем ставу. окре-

166.· Грб и штит са хераЛДИ"<:IКИМ знацима 
као код броја 165. Около текст 
VOLQMAR . WOLF . СО . D . 
HONSТE . 

нут лицем, са дугом косом и бра-

дом, босоног. Око главе има ореол. 
Рукама придржава коси крст, ин
струменат свога страдања. У пољу 

лево од њега цифра 6, а у пољу 
десно цифра 7, година ковања овог 
талира [15] 6-7. Около текст 
DO . IN ·LORA . Е 
СLЕТТЕNБЕR [15] 6-7 

Светитељ као код броја 165. Годи- 1 40 
на је [15] 70. Около текст 
DO IN· LORA Е· 
СLЕТТЕNБЕR [15] 70. 

2 

ЦИРИХ 
THVRICENSIS 
(Швај царска) 

167.* Грб (Два лава држе круну. испод ње 
глоб и штит са хераЛДИ"<:IКИМ знаци

ма). Около текст 
МО . NO TНVRICENSIS CIVIT· 
IMPERI . 

1 тип 

Двоглави орао раширених крила и 1 40 
ногу. Около религиозни текст 

DOMINE QONSERV А . NOS . IN 
РАСЕ 

28,50 

27,28 

28,90 

28,70 

28,60 

28,65 
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Ред. Аверс 
број 

168. Грб и текст као код броја 167. 

169. Лав у ходу, окренут на лево, десном 
ногом држи грб, а левом придржава 

штит са хералдичким знаком. Около 

текст 

МО . NO . TНVRICENSIS 
CIVIT . IMPERI . 

Реверс 

Орао и текст као код број а 167. 

II тип 

Круна. Испод ње двоглави орао 
раширених крила и ногу. Около 
религиозни текст 

DOMINE . SERV А . NOS . IN 

Ко- Про-
мада ,,~ep 

мм 

1 41 

1 41 

РАСЕ· З 

Те-
жина 

ср 

28,55 

28,50 
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1. Фердинанд 1 

3. Фердинанд 1 

8. Фердинанд 1 

9. Фердинанд 1 

10. Фердинанд 1 

12. Фердинанд 1 
Фотографије: Мирослав Радошевић 

." 

Цар Максимилијан II 

43. Надвојвода Фердинанд II 

61. Надвојвода Фердинанд 

79. Цар Рудолф 

84. Саксонија, Маурициус 
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85. Август, кнез С"к(:О>!Ијlе 

90. Саксонија, Аугуст 

Аугуст, кнез Саксоније 

94. Саксонија, Христијан II 

95. Саксониј а - Христиј ан 
Ј охан Георг ]1 и Аугуст 

103. пољска 

105. Трансилваниј а 

106. Аква Гранум 

108. Батенбо 

109. Брабант 

110. Бранденбург 

111. Брауншвајг 



ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-ХVll ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА У СРЕМ}" 

112. Брауншвајг 120. Донауверт 

114. Брауншвајг 121. Емден 

115. Бургундија 122. Етинген 

116. Вианен, Хенри II 123. Женева 

117. Герар од Гроиса 124. Јохан Казимир 

118. Девентер, Кампен и Цволе 125. Кампен 
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126. Камлен 136. Мансфелд 

127. Кауфбурн Иимег (Новиомагус) 

128. Кауфбурн 142. Нимег 

130. Кенигштајн 144. Нирнберг, Георгије ЈП 

134. Линебург-Брауншвајг 147. Савоја 

135. Мандершајд 148. Сен Гален 
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150. Тан 

151. Торен 157. Фризија 

152. Торен 159. Хамбург 

153. Торен, Маргарета од Бредерода 160. Хенеберг 

154. УЛМ 162. Херенберг 

155. Фландрија провинција 
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167. Цирих 

ИКОНОГРАФСКЕ ПРЕДСТАВЕ НА ТАЛИРИМА ДЕПОЗИТА 
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158. Хамбург, Богородица 
са Христом Младенцем 

Хонштајн, Свети Андреја 

Првозвани 

1 група 

138. Мансфелд, Свети Георгије 

143. Нимег , Архиђакон 
Свети Стефан 

Свети Јован Крститељ 

Апостол Свети Петар 



ОСТАВА ЕВРОПСКИХ ТАЛИРА XVI-XVII ВЕКА ИЗ СЛАНКАМЕНА 11 СРЕМ'У 

II група 

96. Салцбург, Свети Роберт [ ј 98. Салцбург, Свети Роберт 

102. Салцбург, Свети 

146. Ноје, Свети Квирин 149. Солер, Свети Урзус 

НАПОМЕНЕ 

1 Службени извештај Мије Дабижића, 
управника Завичајног музеја у Земуну: 

Дана 8. септембра 1967. године био сам у 
Новом Сланкамену, пошто сам дан раније 
прочитао у "Политици Експрес" да је један 
земљорадник нашао ћуп с аустријским тали
рима. 

у селу сам потражио Николу Новосела, 
ратара, који станује у Цигљарској улици бр. 
20. У присуству секретара СО Инђије, једног 
службеника Општине, курира Месне канцела
рије и земљорадника Стипе Рукавине, Нико
ла Новосел је рекао: 

"Око 3. маја ове године орао сам њиву 
на Кошевцу, изнад Дугог дола (у подножју, 
заправо на падини Фрушке горе) и у једном 
~юменту осетио сам да је плуг ударио у неки 

тврди предмет. Раоник плуга је, затим, изба

цио неколико лепих сребрних талира. Зауста
вио сам коње и тада сам копао и на дубини 

од двадесет и нешто више сантиметара на

шао сам глинени ћуп у којем се налазило 170 
сребрних талира. Копао сам тада још мало у 

9 

околини, али нисам ништа нашао. Мада сам 
слушао о многим предметима који су ископа
ни из земље, ја до овог открића нисам ника
да ништа пронашао. Занимљиво да је, не тако 
давно, исту њиву орао трактор, али да том 

приликом није ништа ископано. 

О нађеном HOBЦ~ причао сам сељацима. 
То је дознао и дописник београдског дневног 
листа "Политика Експрес" и ја сам му дао 
изјаву. Он ме је и фотографисао. (Чланак са 
сликом објављен је у поменутом листу 7. сеп
тембра ове године - прим. М. А. Д.). 

2 Јован Модестин, Нови Сланка.мен. Енци
клопедија Станоја Станојевића, књ. III, Бео
град, 1928. 

3 Мато Косовац, Српска православна Ми
трополија Карловачка, Сремски Карловци, 
1910, стр. 312. 

4 Иларион Руварац, Стари Сланкамен. Зе
мун, 1892, стр. 9. 

5 Ibld., стр. 17. 
~ I'bi.d., стр. 39. 
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DIE VERWAHRUNG DER ЕURОРЛISСНЕN TALER XVI-XVII JH.s AUS 
NOVI SLANKAMEN IN SYRMIEN 

Svetozar Dusanic 

In NOV1 Slankamen, dem Dorf auf dem 
r echten Dапаиufег, unweit von Zemun, rist ат 
З. МаЈ 1967 ејnе Verwahrung der europaischen 
Ta1er des XVI-XVII Jh.s entdeckt worden. Dle 
Hinterlegu·ngsstelle belnhaltete 170 Stilcke, wo
bei dem M,useum 169 Stiloke ubergeben worden 
siInd. Die Таlег befi,nden вјсЬ zu,r ·Zeit m dem 
K abi:nett fur Geld und Medaillen des МџsеU!1l5 
der Sta'd,t Beog·I1ad. 

Diese 169 SШсkе Ьа'Ьеп frolgen<1e Person
lichkeiten gepragt: 

1. Die гошisсh-dеutsсhеп Herг.scher: Kaiser 
Ferdinand 1 (1556-1564), Kaiser Maxi'mili'a·n П. 
(1564-1576), Erzherzog Ferdinand П. (1564-1596) 
LInd der Kaiser Rudolf П. (1576-1612). 

П. Die SachsenfilIsren: МаurШus (1547-
[533), August (1553-1586), Christian П. (1586-
1591) und d·ie Gebrilder Chr:istians П., ЈоЬапп 
Georg und August (1591-1611). 

III. Die Salzburger Erzbi-sсhOfе: Ernest уоп 
Вауегп (154()--,1554), Michael von Kienburg 
(1554-1560), Xohan,n J"kob (1560-1586) und 
Wolf Theodor Dietr,ich уоп Reitenau (1587-
1612). 

IV. Der polnische КБП'ig 8tephan Batory 
(1575- 1586). 

V. Der Тгаnssblvапisсhе FUrst Sigismund 
Batory (1581- 1602). 

VI. Die Provinzen, Sta·dte, d1e Кdтchengross
,vtirdentrager u nd die Dynasten unter дег Sou
verenittit eines Herr.schers oder аlв selbststandi
ge Herren. 

Веј den wenLger bekannten Orten und we
niger bekannten Регsбп'1iсhkeitеп ·in d,iese1' 
Hinterlassung siFf1d kilr2iere Aruskilnfte ange
geben. 

Die Gelder КаiБег Karls des VI. (1516---1556), 
von denen 17 S tiicke vorbanden si.nd, sind пiсht 
iп di-e GПЈlрре der гошisсh-dеиtsсhеп Kaiser 
eingeordnet, wei1 keines der Exemplare зиs der 
kaiserlichen Miinz~pra:geanstaH stammen. Die
selben haben drie Stadte: т,геs Civltares gepragt 
(Dewenter, Kempten, ZwoM), Donauworth, ЕttЛп
gen, Kempten, Каufbшm, КБП'јgss:tеiп, Niemegen, 
Ni.irnberg, Ulm u.nd H enneberg. 

Betrachtet п·асЬ der Regier,uongszeit und nасЬ 
der Miinzensti.ickzah1, dem Ka~ser Кагl V. folgte 
als Nachf101ger der romisch-deutsche Kaiser 
F erdinand der I. (1556-1564) . Von den 14 StiJk
ken die -Бејп Namen tragen, ,gehfuen 12 Sti.icke 
den ka iserlichen Prageanstalten, ,vobei 1 8ttick 
die Stadt ТЬогп und d'ie Pгov·inz Phrygien огl
entaHs emittiert haben. 

Dieser Befund beinh'a1iet 10 Taler des Kai
seI1S МахјтШап П. (1564-1576) . Den Каiseз.·
lichen Emissionen gеhбгеп zwei SШckе, wobei 
d ie tibr·jgen acht 8ti.idke ЬаЬеп gepragt: Aqua 
Gтunum (Ostгogon), Braunschweig, Gerar, Lti-
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beck, Lieneburg, Manderscheldt und ТЬогп. Das 
unverbliltn'1smassige Verhaltnis zwLschen cliesen 
zwei Gтиp.pen ~st Zeuge daftir, dass der КаliВет 
MaX'imilian П. und sein Grossvater ,дег Кајsет 
Karl V. ејпе аћпНсЬе wiГttschaftspolitische 8ј
tuation ћаЫen . 

Der K"iser Rudolf П. (1576-1612), der Sоhп 
und Nach;rolger des KaiseI'lS МахimШап П. 15t 
mit 21 Taleгn vertreten. Da·von stammen 19 
8tticke аш der kaJ:serlichen Pragea nstalten, zwei 
S tiidke aus den 8tadtepragungsanstalten, (Li.i
beck und Hambuorg). 

Fегdiпапd, дет osterreichischen E>rzherzog 
(1564-1596) ,gеhбvt der gГбsstе ТеИ der Нinter
lassa ng, 49 Taler. Sie bilden zwei Gruppen. Die 
3lteste au,sserordentlich zablreiche beinhaHet 46 
Stiicke, die jiin·gere ,nur dre.i. 

Das Salzburge1' Erzbistum hat 7 Taler. Sie 
warden уо.п 1554 bis 1612 6шittiегt. Au'S diesem 
Zеitаьsсь.пitt fehlen dJe Gelder des Erzbischofs 
Georg von КriепЬuгg und d!ies w ahrsoheinlich 
deshalb d a er auf d em Thron der Salzburger 
Kirchenoberhaupter unvolle 8 Monate sass (von 
14. Јип ј 1586 ы. 23. Јапиаг 1587). 

Polen ist vегtгеten ,пиг шit ејпеm Taler, 
den der Кбпig Stephan Batory (1575-1586) ge
pragt h at. 

Тгапssшvaniеп d:st rnit zwe.i Taler vertreten. 
Die h'эt der Fi.i-rвt Siеgi:sшuпd Bat'Ory (1581-
1602) gepragt. 

Die let~te, sechste Gг.uppe dieser Hinter
lassu.ng тасЬen 64 Taler aus. 8је wurden im 
I ,aufe der 48 J.ahre erni ttiert (von 1541-1589). 
Sie wurden gepragt V().Il Aqua Gl'anum (Ostro
gon), Baten'bo (Вattenburg), Brabant, Вгаип
schweig, Burgunden, Wianen, Gеl'Эгd уоп Grois, 
T.res civitates (Dewen·ter, Катреп und Zwole), 
Donauworth, Emden, Ettingen, Geneve, J-оЬапп 
Каsiшiг, Катрen, Kaufbayer.n, Koln (Colo), КО
nigsstein, Li.ibeck, LiепеЬuгg-ВгаиЛ1Sсhwеig, 
Man-dersscheidt, Niemegen (Noviomagus), Ntirn
'berg (LeucMenberg), No~ss (Nuss'ia), Sawoya (8а 
baus), St. GaHen (801odol'ensis), Тћап, ТЬогn , 
Ulm, Flandrlen, Phrysia orienta1is, Hamburg, 
Henneberg, Heerenberg Hollandia, HohnsteJn 
(Honsten) und Zi.irich (Turizensis). 

Den i nteressantesten ТеН dieses Fundes 
stellen die ikonographischen Yorstellungen dar. 

ШЕ JKONOGRAPНISCHEN VORSTEL
LUNGEN ап den Miinzen dieser Hinterlassung 
gеhбгеп den zweien K ategorien. Die er.ste Kate
gorie mасЬеп die НеШgеп Э'us ше јп g1eichem 
l\1аэsе sowohl јп der morgen1a-ndischen als аисЬ 
јп der abend13ndischen сhгi'stИсhеп КјгсЬе ge
achtet sind. I;n ·die zwеИе Gтџppe .gеhбгen die 
Hei1igen deren Koиlt uberWliegend elnen lokalen 
Charakter hat, gebunden ап ејпе S'tadt oder 
e~ne Pro\v.inz, S taat oder Volk und cЫes in der 
\'/est1ichen europaischen K irche. In die erste 
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Gruppe gehoren: der ы. Andreas der Erstberu
fene Apostel ChIiisti, fегпег der ы. Geor,g der 
Gгоsэmагtуг, heI1nach der h1. Јоhзппеs der 
V,orlaufer und der A1rchidiakonus Stephan der 
E'rste chri's:tliche Ma'l'tyr. D.ieser Gru.ppe gehort 
auch дје Gottesgeblir,erin mit dem Jesukind in 
den Armen obwoh1 !ih:r Heiligen,stand in der 
chnistlichen' Kirche ausserordentlich \vichHger 
und an-ders vi()'n denen der tibr;igen HelHgen .ist. 
Die zweite aгuppe bHden: der hl. Quirin, der 
hl. Robert (RudЬегtпs) uпd der h1. Ursus. Dieser 
Gruppe ist аисЬ der hl. Osvaldas h.inzuftigen, 
de1· wohl зоп дег Mi1nZie nricht ikon.ographisch 
dагgеstеИt 1'5t, jed;och Isel'n Namen 1st јrn dem 
Text der Stadttaler der Stadt Her.renberg zi
tiert w;orden. 

ИЕ RELLGIOSEN UND RITTERLICHEN 
WAHLSPRtJCHE ,die аIП еШсЬеп Тэlегп dieses 
Bef,u'ndes aufg·eschrJeben эhnd, verc1'ienen eine 
bes.o.ndere Ri.ickschau. Die MehTheit dieser Wahl
spri.iche .i,st religiOsen ChaTakter,s, wa's selbst
versta'll'dlich .ist, bezugHch deг Lutherschen Ве
wegung (1517), und hinsichtHch auf den шеS€т 
Welle gele1steten Widerstand seitens der Rбmi
schen Eirche. Јјп dem Te1igiOsen Kampf zwJ
schen diesen zwei Lagern wurde lЭ.uсh die 
Manze al,s Рго:раg'Эn.dаmittеl 'ben.utzt. Fur die 
Wah1sprilche w'l1lrden ·д1е Gedanken a'u's der 
НеiИgеп SchrHt des Alten und 'des Neuen Те
stamemts benutzt, fevner die РБаlтеп - verse, 
zitЭЈtе 'a:us der Apostelgescblchte und Apostel
br-iefen, Теllе .(јег Morgengebete Јоhаппеs СЬгЈ
sostomos, sogar аисЬ d er n'ichtch,ristliche Text 
der гбmi'sсЬеп Mun.ze u,nd der heidI1rischen 
Den'krn~:bler (auf dem Taler der schweizerJschen 
Stadt St. Gal1en). 

Wegen der leichteren tJbersichtlich'keit sind 
diese Wahlsprilche Ъп d'ieser Arbeit ncасЬ der 
abece1ich'en Reihe geordnet w,ie f·olgt : 

1) А VXILIM MEVM А DOMINO (Meine 
Hilfe von dem Herrn). Der Te~t st.ammt aus 
einem Psalm. Er list aHf dem Ge1d Sawoyas 
aufg·eschriebe-n ипд wupde von дет Fiirsten 
Emmanllel 'РЬillј~рр gepragt. 

2) CONFIDENS DNO NOM MOVETVR (Wer 
sеiпе Hand ап den Pflug legt -ипд zurtickschaut, 
деп kann Gott n:icht gebrauchen, wenn er I$ејп 
Vvenk vo'blendet). Der Vers aus Evangelium (Lu
kas, 9, 62). Тех! ап der Miinze der hоШiпdi
schen Sta:d,t Niemegen, д'је 1576 geprag;t wurde. 

3) DA РАСЕ DOMINE IN DI(EBUS) NO
(STRIS) (Gebe Herr Frieden in unseren Tagen). 
Auf dem Taler Ph,rygien Ol'lienta1is, gepragt iш 
Ј'аЬге 1581. 

4) DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NO
BIS (GQltt ist auf unserer Seite, wer ka,nn uns 
danH посЬ etwa,s anhaben). Zitat aus dem Brief 
des Aposte1s Раulu, an die R5mer (8, 31). Wahl
spruch ап den M:oneten ВгапdепЬuг,gs die 1583 
gepragt ",~игдen. 

5) Dense1ben a'uf den Moneten Phrygien 
Orienta'1is ausgedriic'kten Wrunsch, vertreten 
аисЬ д,је W'ah1spri.iche die auf deo Taler.n d'er 
Sta<lte Thaln (:i'n Deutsch1and) und ZЙr.ich (јп 
der Schweiz) aufgeschr.ieben si:nd. Dort steht 
aufgeschr,ieben: DOMINE CONSERVA NOS IN 

9' 

РАСЕ (Herr Ьеwаћге uпs .j,n Fr·ieden). Der TeXlt 
aus дет Morgengebet деБ ы. JrQhannes Chriso
stOffiOS . 

6) Die Taieremiss.ion der hоllашНsсhеп 8tadt 
Nlemegen, д1е zur Zeit der Repu'blik g~rag.t 
\vuTde, Ьа! den Wah!spruch DOM~NVS MIНI 
ADIVTOR STATVAS ILLIS РЕСАТ(А) (Herr 
strafe Бје nicht fur d'iese Schuld). Dank d'iesem 
Text war es пiсМ schwer festzoUstellen welche 
HeНdgen'gesta1t зuf dem Geld dargestellt ist, 
ob\voh1 IПеЬ'еп der Heil:igengestalt nur- zwei 
ВuсhэtаЬеп veгmerkt sind (8. 8.). Da dies die 
letzten Worte des Archlirua'konus Stepha,n sind, 
dieer aussprach beim Sterben dur·ch Stein-igwng 
(A:postelgeschichrte 7, 60), Jst es klar, d'ass dlese 
.j:konographische DаогstеIltюg ЈЬп darstellt. Zu 
Gunsten dieser AttrJbution geht auch die TonsuT 
auf seinem Kopf. 

7) Die Emisgionen Brabants, Bur·gunds оНпд 
FI'andriens, unter der Souverenitat Philipps п., 
Кбnig V'on Spa'nien (1555-1591) He~ogs von 
Brabant, Filrsten von Burgund rund Grafen von 
Fland,rien, ЬаЬеп den Wah1spruch DOMINVS 
MIHI ADIVTOR (Gott 1эt тејп Неаег). Dieser 
Тех! 1st gепоmmеп worden aus dem Psa1m 54, 4. 

8) Der Wаћls.ргuсh auf dem Geld der 8tadt 
Hamburg aus 1583 lautet FIAT MIHI SECVN
DVM VER(BVM) TVVM (Е, <оН 'so geschehen 
\vie doU es gesagt ha,st), J.st ubernommen woY·den 
aus dem lлJ!kаs EvangeHum (L'ukas 1, 38). Dieser 
Wahlspr:uch tlпd die Darstellung der Gottesge
barer:ln тИ dem Jesukind Јп den АМ1en ent
sprechen jedoch nicht ein'ander, wen-igstens dапп 
nicht wenn wiY die heutige Dа,гstеИипg'5weisе 
der MariaverkЙ,ndigung vегglеiсћen, da dieser 
Wahlspruch sich еЬеп d·arauf bezieht. Лиf ,Фе
sem Таlет ist ,die Gottesgebarerin шiit dem 
Jesulkind ЈП йеп Агтеп aufgema'len, wamend 
der W·ahlspruchtext se1ne Geburt а'п'kiiпd,јgt. 

9) Der Wahlspruch NISI DOMINVS FRV
STRA (Wen.n der Herr keine Нјн,е lei.stet аllев 
ist umsonst) . Ет 1эt зuf йет von dem Hein
rich П. von Brederod (1556""""-1568) gepragten 
Geld, ·in Wia.nen ЈП H'Qlland vегшеrlkt. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass d i'eser Arusspruch аи! 
G:rund des PsaLmen 124 verfasst ist, als аисЬ 
auf Grund des Glaubens, dass оЬпе Gottesh::i1fe 
n-ichts .geschieM. 

10) Der Wah1spr.uch POST TENEBRAS LVX 
(Nach Finster:nis das uicht), bef.i.ndet sich auf 
dem Geld der Stadt Genf 1.п der Schweiz. Er 
en.t·decktei:ne геlig·iбsе GеsLппuпg, dass пасЬ 
dem Tode diie A,ufeгstehung fQlIgt . Deshalb :Hndet 
тап oft ·denselben оЭ.,ufgеsсhг,iеЬen aruf дет 
Fr.iedhofstor. Dieser Wah1spr-uch besagt gleich
zeiti.g ·дје аllgеmеiпmепsсhИсhе Eriken-ntnis, dass 
пасЬ der NacM der Tag aufbricht und nасЬ dem 
Kummer d.ie Freude folgt. 

11) Der reblgiose Text SOLL DEO ОРТ. 
I .. AVS GLOR. (Dem Gott, dem besten ипа дет 
gl'ossten Da.nk 'U'lld Ehre) auf деп Taler,n 'der 
schweizevischen Stad,t 8t. Gallen, weicht V'O:n 
dem Bibelgeist der vorerwarunten Wah<1sprtiche 
аЬ, d€Jssen Text ап die aonti'ken I[}vokation€n 
eri,nnert, d,ie den heidnischen Goi'tern gewidmet 
slll1d. 
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12) Der hоШiпdisсhе Taler aus 1583., hat 
den Wahlspruch VIGILANTE DEO CONFIDEN
TES (аи! den W'achenden Gott ьоиепд). ОЬ
woM dieser Wahlspruch ејпеп аusgеsprосhепеп 
re1igi5sen Charakter hat, ,ist ег nkht. 'ЬисЬ
БШЫЈСЬ аиБ der Heiligen Schrlft ЙЬегпоттеп. 
Diese Sentenz setzt юсЬ aus аи! Gr.und der аиБ 
den Psalmen genommenen Gedanken zusammen. 
Als I11us1:ratiQn list Бје оЬег,ьаlЬ ·der Konigsti.iren 
dargestel1t i,п de.r V'OгstеЉuпg »Wachendes Auge« 
gепаnпt, das ~tandiig иЬег den Mensche:n wacht. 
АаБ der orthodoxen Ilronographie 1эt s!ie von 
»НеИigеs Abendmahl« Leonardos zuri.ickge
dГЭ.'llgt. 

ШЕ WAHLSPR(JCHE DER RITTER, der 
Personlichikeiten dle dem Herrscher untergeord
net эiпd, sind des ге'ИgЈ6sеп Inhaltes entledigt. 
Durch si,e stobert der Ausdruc'k der Тгеие ge
gentiber dem Sоuvегэ.п und di'e Berei.tschaft s.ich 
fi.ir seinen Herrscher zu opfem. A,uf dem Geld 
des Herzogs Erich п. Kallenberg, das ег 'lшtег 
dem Kali.ser МахiшНiа:п pragte schreibt ·GLORIA 
ЕХ DVRIS (Ruhm 3'US der Gefahr). Sеlbэtvег
stапdНсh es handelt эјсЬ um die Kr,ieg,sgefahren 
иЬег die тап rom Ruhш gelangt. 

Auf dem Geld ЈоЬапп Kas.im.i'rs des Pha'lz
gгаfеп des uaganischen K6nigs (1575-1592) ist 
der Wahlspr-uch CONSTANTER ЕТ SINGERE 
(ВеhаггИсh und a.ufгichtig) veгmerkt. Das war 
der Gru:ndsatz des m1blelaHerlichen R-itters 
»treuen Dieners«. Ег spricht von seiner Auf~ 
гichtigkeit gegentiber dem МопатсЬеп. 

Es ist n,ichlt au:sgeschlossen, da'ss d-ieser Ка
tegorie аџсЬ der W'ah'1spruch АLLПS IN SER
YIENDO CONSVMOR (ich verschmachte in dem 
Dj.ens-t fur апdеге) geh6rt. Obwohl Љг Text aruf 
d,ie christlich·e Lehre иЬег das Opferm fi.ir 
seinen Nachsten er1.nnert, ег ЬеЫ hervor, Ып
зiсhtliсh auf d'ie St'3Indeszugeh6ri.gkeit JuLius 
Herzogs vcm Вraunschweig, вејп Yerschmachten 
in dem DienS>t fi.ir sеiпеп Herrscher, nicht a1so 

seiner Untertanen. Das Geld i-st emittiert ·јп dem 
AbschnHt УОП 1569-1587 ЈаЬге. 

DAS ENTSTEHEN DIESER НINTERLAS
SUNG sollte тап zu 6sterreichlischen Landern 
binden, da der gr6sste ТеИ des DeposblJs (49 
Taler) dem Erzherzog Fегdiпапd, dem Нег.гБсЬег 
Ti.r.ols geh6rt und der 6эtеггеiсhi'8сhеп Besitze. 

DER WEG DIESES DEPOSITS fiihrte der 
Doaau ЬегаЬ йЬег Ostrogon. Die Prageanstalt јп 
Ostr.ogon ldegt Slankamen ат пэ.сhstеп VO'll 

аllеп Orten die das Geld dieser Нiпterlаssuпg 
emittiert Ьа'Ьеп. A.uf d iesem Weg von dem 
Norden der Donau ЬегаЬ йЬег Ostrogon Petro
varad.i,n, Slankamen, Zemun, Beograd rund '\veiter 
gen Osten, -beweg'te 'эiсh аисЬ der Inhaber dieser 
Taier. Die Z'ei't der ZugrаЬuпg dieser Hinter
lassung bestimm1 dњs ji.ings1e Geld in Љт. D.as 
~st der FЧогiп der hol1wnd.i\Schen Stacl'·t Emden, 
дергаgt Ulnter dem Ка,јвег Ferdinand III. (1537-
1557). Urteilend пасЬ diesem Fl0гЈп (Gulden) 
konnte diese Hinterlassung im La.ufe der ersten 
Heгrscherjahre des g·enannten Kaisers aufbe
'\vahrt werden, d.h. i,n den vierLiigen Ј·аЬгеп des 
XVII Љ.В. Da STem und Slапkашеп von der 
Scblach·t Ьеј Moha.tsch (1526) blS Anfang der 
6steneich-ttirkischen Kriege (1683) und dem 
Frleden von Кэ.гlоviltz 1699 u,n·ter der ttirk1schen 
Herrschart waren, war d,ieses Geblet den mШ
tar.ischen Konf11k:ten n:icht ausgesetz·t. Deshalb 
i-st der Bewegg,rund der Hirnterlassun.gwgrabung 
eiJner anderen Natur. Die diplomatischen Bot
schaften und die KaufleU'te dtirften \vahrschein
НсЬ den verschiedenen Gefahren џпd ЕаиЬег
tiberfal1en ausgesetz:t wcrden. Sie fanden аисЬ 
von Zej;t zur Zeit s-tЗJtt . D.iese Voraussetz'ting 
scheirnt ат wahrscheirnblchsten zu sein, als Ег
klЗг.uпg der Ursachen die diese Depositz-ugra
bung veranlasst ЬаЬеп. 

Das Deposit geh6rt 
l'ејсЬеп Persoa1ich1keit. 
grosse Taleranzah1 uad 
des Kleingeldes, 

einer ange:sehenen -und 
Dara,uf hinweist die 

das Niспtvогhапdепsеin 


