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II.    O K R E S    D E N A R A O W Y

Okres ten zaczyna się od chrztu Mieszka I i utworzenia pierwszej mennicy w Polsce, a
kończy się z chwilą pojawienia się kwartników śląskich przy końcu XIII wieku. Nazywamy
go denarowym, gdyż denar był zasadniczą wtedy jednostką monetarną, a pieniądz mimo, że z
biegiem czasu zmieniał wygląd, wielkość i wagę, zawsze nazywał się denarem. Obok
denarów wybijano czasem i półdenary, czyli obole, zawsze srebrne, gdyż innego metalu do
monet nie używano. Stosownie do zewnętrznego wyglądu tych denarów, dzielimy ten okres
na kilka części, jak a) okres denarów grubych od Mieszka I do końca XI wieku, b) okres
denarów cienkich od końca XI wieku do początku XIII, i c) okres brakteatów w XIII wieku.
Ściśle okresy te odgraniczyć nie można.

Źródła i skarby. Do poznania urządzeń monetarnych w owej epoce piastowskiej służą
zapiski dokumentów i kronik ówczesnych, a równocześnie same monety i ich wyobrażenia,
oraz wykopaliska i skarby, w których się znachodzą. Z dokumentów i kronik możemy jednak
odtworzyć sobie tylko słaby obraz stosunków monetarnych i to zaledwie w XIII wieku, resztę
wniosków i twierdzeń dają nam same monety i wykopaliska. Odnośnie do epoki mają i skarby
u nas znajdowane rozmaity wygląd, treść i znaczenie.  Najobfitsze i najbogatsze są skarby z
XI wieku, w których moneta krajowa zmieszała się bardzo znacznie z obcą, niemiecką,
czeską, węgierską i inną. Skarbów takich jest u nas bardzo dużo, a literatura zna już dotąd ich
blisko 300. One dają nam pogląd na stosunki handlowe Polski z zagranicą, na wpływy obce,
oddziaływujące tutaj, na drogi handlowe i na stan ekonomiczny kraju. Inny już charakter mają
skarby, schowane w XII wieku do ziemi. Przynoszą one prawie wyłącznie monetę krajową
różnych Bolesławów, Mieszków i Władysławów, nie mają, jak poprzednie, tej rozmaitości,
ani domieszki surowego srebra, a nade-wszystko są niesłychanie rzadkie. Również bardzo
rzadko znachodzi się wykopalisko monet z XIII w., obejmujące denary cienkie i brakteaty, ale
to ma zwykle znaczną domieszkę monety obcej, niemieckiej łub czeskiej, jako skutek
ówczesnej polityki i kolonizacji niemieckiej.

Wagi i miary. Denar był w całym tym okresie bardzo drobną wartością i za małą
jednostką liczebną, aby można nim było większe transakcje handlowe przeprowadzać. Do
tego celu służyła waga srebra, zwana grzywną. Wyraz ten pochodzi od grzywy końskiej i
oznaczał pierwotnie kołnierz, później ozdobę na szyi, wreszcie pewien ciężar tej ozdobie
srebrnej odpowiadający. Grzywna znana była niewątpliwie w Polsce jeszcze w czasach
pogańskich, ale w mennictwie nie od razu się przyjęła. O ile z monet samych możemy
wnioskować, to za Mieszka I i Bolesława Chrobrego zasadniczą w mennicach wagą był funt
karoliński (libra, talentum) wagi 367.2 gr., który dzielił się na 20 szelągów (solidi) i na 240
denarów. Na podstawie takiego funta bito wówczas i zagranicą monety. Przejście z funta do
grzywny odbyło się prawdopodobnie za Bolesława Śmiałego, albo nieco wcześniej w połowie
XI w. i wówczas to ustalono wagę grzywny na 183.5 gr., czyli na połowę karolińskiego funta.
Grzywna taka (marca) używaną była w Polsce aż do końca XIII w., mimo, że i funt jako
wartość 2 grzywien nie znikł zupełnie i nieraz w stosunkach z kolonistami niemieckimi na
niego liczą.

Grzywna, jej nazwy i podział. Z dokumentów piastowskich XII, a zwłaszcza XIII
wieku, dowiadujemy się o rozmaitych nazwach 1 podziałach grzywny polskiej. Kupna i
sprzedaże ówczesne odbywają się albo na grzywny srebra czystego, albo srebra mieszanego,,
czyli monety. Srebro czyste ważono w postaci sztab lub brył surowych albo naczyń lub ozdób
połamanych, jak to widzimy w wykopaliskach XI wieku. Później odlewano placki srebrne i
znaczono stempelkami (skąd nazwa niemiecka die Mark, marca), tego rodzaju jednak srebra
skarby nasze jeszcze nie dostarczyły. Grzywny srebra mieszanego nazywały się też
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grzywnami monety polskiej, gdy zaś po śmierci Krzywoustego Polska rozpadła się na
dzielnice, zaczynają i grzywny przybierać rozmaite nazwy, stosownie do pochodzenia
monety. W dokumentach XIII wieku czytamy już o grzywnach poznańskich, gnieźnieńskich,
lubiążskich, znejnejskich, krobskich w Wielkopolsce - krakowskich, sandomierskich i
sądeckich w Małopolsce - kujawskich, płockich, łowickich na Mazowszu etc. Szczególnie
duża rozmaitość grzywien zapanowała na Śląsku, a to skutkiem rozdrobnienia kraju przez
Piastów śląskich XIII wieku. Czytamy zatem o grzywnach wrocławskich, głogowskich,
munsterberskich, średzkich, żegańskich, frankenberskich, kamieńskich, górskich,
świdnickich, lignickich, opawskich, niskich i opolskich. Ta rozmaitość nazw grzywny
odnosiła się w pierwszym rzędzie do rozmaitości stempla monety, która w każdej mennicy
inne otrzymywała wyobrażenie, ale nie rzadko oznaczała też i inną wagę. Ciężar grzywny był
naturalnie pierwotnie równy w całej Polsce, jednakże z biegiem czasu, zwłaszcza w epoce
dzielnicowej, potworzyły się znaczne różnice między ciężarem grzywny jednej a drugiej
prowincji. Żywe stosunki handlowe, jakie prowadziły Kraków i Wrocław ze sobą, były
powodem, że grzywna śląska równała się co do ciężaru z grzywną małopolską, gdyż tego tro-
skliwie pilnowały same zainteresowane miasta. Natomiast ciężar grzywny mazowieckiej i
pruskiej, czyli pomorskiej, zmniejszył się w XIII w. do 139.68 gr., czyli stanowił 3/4 grzywny
krakowskiej. Było to skutkiem nie tylko odrębności Piastów mazowieckich, ale i zagarnięcia
całego handlu tego księstwa przez Krzyżaków, których grzywna miała właśnie ciężar równy z
mazowieckim. Jeszcze inny ciężar miała grzywna wielkopolska, poznańska, pyzdrska,
gnieźnieńska etc, ale niestety wysokość jego nie da się z dotychczasowych źródeł wyśledzić.

Grzywna polska, jakkolwiek się ona nazywała, dzieliła się na 4 wiardunki, 24 szkojce
i 240 denarów albo 480 oboli. Jeżeli chodziło o czyste srebro, dzielono grzywnę na 8 uncyj i
16 łutów, a podział ten utrzymał się aż do dnia dzisiejszego. Srebro 16-łutowe jest czystem,
srebro 12-łutowe ma 4/16 domieszki innego metalu, zwykle miedzi. Grzywnę stosowano także
do ważenia złota, ale czyniono to bardzo rzadko. Wartość złota była stosunkowo bardzo niska
i do tego w każdej prawie prowincji inna, tem więcej, że handlowano bryłami lub piaskiem
złotym. W XIII wieku chwiał się stosunek złota do srebra między 1/8 a 1/10, jak to zresztą było
w całej środkowej Europie. Dopiero w XIV wieku złoto wzrosło do 14 razy większej wartości
od srebra, czyli że grzywnę złota liczono już za 14, a nie za 8 grzywien srebra.

Siła kupna ówczesnych pieniędzy była, jak ze źródeł widać, niesłychanie wielka.
Szkojec, czyli 1/24 grzywny srebra, jest synonimem i ekwiwalentem bydlęcia, pochodzi
bowiem od tego samego pierwiastka, co skot, skotnik, skotnica. Korzec zboża kosztował
zwykle 10 denarów, koń bojowy 3-5 grzywien, plac budowlany 10 grzywien, kamienica lub
wieś 40-60 grzywien. Są to jednak wartości względne i od rozmaitych okoliczności zależne.
W czasie głodu np. zboże dochodziło ceny 1/2 grzywny za korzec, a i to inaczej kosztowało na
Śląsku, a inaczej na Mazowszu.

Na grzywny liczyły się nie tylko monety i ważyło nie tylko srebro i złoto, lecz także
inne przedmioty, zwłaszcza skórki zwierzęce czyli łupieże, oraz w grzywnach oznaczało się
kary sądowe. Pierwotnie grzywny monet, łupieży i karne musiały być równe i
równowartościowe, z biegiem jednak czasu, a najpóźniej już w XII w. pojęcia te rozeszły się
bardzo znacznie, tak, że w źródłach piastowskich grzywny łupieży oraz grzywny karne nic już
wspólnego z numizmatyką nie mają, a z ciężarem grzywny srebrnej w żadnym nie stoją
stosunku.

Stopa mennicza za Piastów. Mieszko I, wybijając pierwsze monety polskie (fig. I),
zaprowadził razem z funtem karolińskim także i stopę menniczą niemiecką, według której z
takiego funta czystego srebra wagi 367.2 gr. miało się wybijać 240 denarów, każdy po 1.53
gr. przeciętnej wagi. Mennice polskie X wieku, tak książęce jak biskupie, trzymały się tego
rzeczywiście, ale za Bolesława Chrobrego obniżyły znacznie, bo o 1/3 przeszło stopę swoich
monet, a później w XI w. jeszcze więcej.  Możliwe, że to byto powodem, że za czasów
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Bolesława Śmiałego przyjęto już połowę dawnego funta, czyli grzywnę o wadze 183 gr. za
podstawę i z niej wybijano 240 sztuk denarów. Na to wskazują monety tego króla, które, co
do średnicy, dobroci srebra i ciężaru, są o połowę gorsze od monet z X wieku. Stopy tej
trzymano się mniej więcej do końca panowania Krzywoustego, ale później za czasów dzielni-
cowych  coraz większa potrzeba gotówki kazała książętom i w tem źródle szukać znacznych i
coraz to większych dochodów. Już za Mieszka III, jak się zdaje, wprowadzono zwyczaj
parokrotnej do roku zmiany stopy menniczej, połączonej ze zmianą stempla, na co tak bardzo
narzeka kronika Kadłubka i co książętom polskim wytyka bulla papieska z 1207 r. Innocenty
III wytyka Polsce, że zmiana monety odbywa się 3 razy do roku i że świętopietrze opłacają
ludzie stale najgorszą monetą.   Wskutek tego nie tylko że z każdą zmianą monety wybijano
coraz to więcej sztuk denarów z grzywny srebra, ale coraz to bardziej zmniejszano
równocześnie dobroć metalu. W XIII wieku bito już zamiast 240 sztuk, 1300 i 1400 z
grzywny, a denarek zamiast 0.75 ważył tylko 0.17, a nawet 0.10 gr. Aby monetka tak drobna
mogła była znieść uderzenie stempla, oraz aby zaoszczędzić czasu i pracy, przeszły mennice
do wyrobu brakteatów t.j. denarów, z jednej tylko strony ostemplowanych, o wyobrażeniu,
coraz to mniej mówiącem, w końcu beznapisowem.   Tej  trzykrotnej wymianie monet co
roku zawdzięczamy jednak niebywałą dotąd obfitość typów i wyobrażeń monetarnych, w
które wiek XIII jest jak żaden inny bogaty.

Mennice i mincerze. Mennice czyli zakłady do bicia monety mieściły się za czasów
piastowskich zwykle w stolicy państwa, a więc w Poznaniu za Mieszka I, Gnieźnie za
Bolesława Chrobrego, w Krakowie za Bolesława Śmiałego i jego następców. Wobec tego, że
prowadzenie mennicy wymagało pewnych umiejętności, jak topienia metali, brania próby
srebra, rytowania na stali i znajomości pisma i łaciny, przeto nie ulega wątpliwości, że
mennice stały od początku pod nadzorem duchowieństwa, może nadwornego kapelana, i
dlatego monety tak bardzo religijny mają charakter. Jest rzeczą pewną, że w X i XI wieku
mennice książęce tylko przy siedzibach biskupich urządzano. Później w czasach podziałów
po śmierci Krzywoustego przestrzegać tego już nie można było i mennice mieściły się po
głównych grodach dzielnicowych książąt. Dużą przy nich rolę grali mincerze książęcy. Mieli
oni za zadanie przedewszystkiem według wskazówek przełożonego wybijać nową monetę,
później iść z tą monetą na targi miejskie i, zasiadłszy na ławie wekslarskiej, wymieniać
pieniądz nowy na stary. Za 12 pieniędzy nowych brali np. 14 starych, jak się to działo w
Prusach, i w ten sposób ściągali z obiegu dawniejszą monetę, by znów mieć materjał do
przebicia. Ponieważ wymiana taka była przymusowa, przynajmniej od czasów Mieszka III,
przeto mincerze występowali jako urzędnicy z władzą egzekucyjną i nieraz zdzierstwami
swemi dawali się ludności we znaki. Prócz tego mieli zwykle charakter urzędników
skarbowych i podatkowych, do nich też należała sprzedaż soli jako monopolu książęcego i
wogóle przewodnictwo na jarmarkach. Rola ich skończyła się jednak z chwilą kolonizacji
niemieckiej oraz z chwilą ujednostajnienia spraw monetarnych za czasów Wacława czeskiego
i Łokietka.

Prawo mennicze, t.j. prawo bicia monety i ciągnięcia z tego dochodu, było od
początku wyłącznym przywilejem księcia.   W epoce podziałów po śmierci Krzywoustego,
wykonywał to prawo wielki książę krakowski, ale bardzo prędko i inni książęta dzielnicowi
poczęli je wykonywać, nie oglądając się na Kraków. Od książąt uzyskują już w X wieku to
prawo biskupi wielkopolscy, najpierw poznański, później za Chrobrego gnieźnieński,
kruszwicki i wrocławski i biją masami t. zw. denary krzyżowe przez cały wiek XI. Dopiero
wewnętrzne walki i zaburzenia za czasów Władysława Hermana i Sieciecha doprowadziły do
odebrania biskupom tego prawa i do oddania im tylko dziesięciny z dochodów menniczych
księcia. W XIII wieku nadużycia mincerzy spowodowały, że duchowieństwo wystąpiło
znowu z żądaniem uwolnienia swoich posiadłości od mincerzy i monety książęcej i nadania
mu własnego prawa. Pod tym względem dosyć szczodrym okazał się Władysław Odonicz,
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książę kaliski, dając to prawo mennicze w latach 1228, 1233 i 1239 klasztorowi w Lubiążu, a
w 1232 Pawiowi, biskupowi poznańskiemu, dla Krobji. W 1257 otrzymuje znów to prawo
katedra poznańska od Bolesława Pobożnego dla wsi Buk, w 1286 i 1298 Jakób, arcybiskup
gnieźnieński, od Bolesława mazowieckiego i płockiego dla kasztelanji łowickiej - w 1290
biskup wrocławski od Henryka IV dla Nissy i Odmuchowa - w 1314 biskup poznański od
Łokietka dla Słupczy. Przywileje te zawierały zawsze pewne ograniczenia czy to co do
terytorjum, na którem moneta biskupia może kursować, czy to co do stopy menniczej, czy
nawet wyobrażenia stemplowego. Wobec tego jednak, że monety XIII w. są przeważnie
beznapisowe, numizmatyka dotąd jeszcze nie jest w stanie monet wymienionych biskupów
rozpoznać.

Równocześnie z duchowieństwem starają się i miasta w swoich przywilejach
lokacyjnych uzyskać to prawo, tern bardziej, że ich rozwój ekonomiczny w bardzo szybkiem
szedł tempie, a prawo magdeburskie od ciężarów polskich, a więc i od mincerzy uwalniało.
Pewne ślady własnych miejskich monet i mennic widzimy w przywilejach miast Krakowa
1257, Sandomierza 1286 i Sącza 1292 w Małopolsce, Wąwolnicy czyli Bydgoszczy 1346 w
Wielkopolsce, Chełmna 1232 w Prusach, Opawy 1284, Góry 1300, Wrocławia 1301,
Lówenbergu 1327, Świdnicy 1341 etc. na Śląsku. Czy wszystkie wymienione miasta z
przywileju menniczego korzystały, nie wiadomo, gdyż monety polskie XIII wieku są
beznapisowe, a wyobrażenia na nich bardzo rzadko herbowe. Raczej były to przywileje,
broniące dane miasto przed natarczywością mincerzy i przed uciążliwą wymianą monety,
oraz innymi ciężarami prawa polskiego. Do takich należał też podatek, zwany moneta czyli
obraz, wybierany zdaje się wówczas, gdy wymiany monet nie było, co np. na Mazowszu
częstem było zjawiskiem.

Obok duchowieństwa i miast, nie słyszymy, aby jeszcze kto inny uzyskał kiedy
przywilej menniczy. Na monetach XIII-wiecznych jest wprawdzie wiele herbów szlacheckich
umieszczonych, ale jest rzeczą wątpliwą, aby to były monety prywatne danych rodów lub
dygnitarzy. Wyjątek tylko stanowią monety palatyna Sieciecha za panowania Wł. Hermana
(fig. II).

Monety Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Monetę zaprowadził w Polsce pierwszy Mieszko I i oparł ją na wzorach niemieckich,
a przede wszystkiem bawarskich. Denary, przez niego w Poznaniu bite, mają tak wybitnie
religijny charakter (fig. I), że nie ulega wątpliwości, iż musiały powstać dopiero po
zaprowadzeniu w Polsce chrześcijaństwa 963 r., a nawet po ustanowieniu pierwszego
biskupstwa w Poznaniu 968 r. Z dwóch ich odmian, jedna jest tylko napisowa i nosi napis
MISECO i swastykę, która wobec tego pogańskim znakiem być nie może.

Po śmierci Mieszka krótkie współrządy jego synów 992 r. zaznaczyły się monetami z
napisem PRINCES POLONIE czyli „principes Poloniae”, jednakże bez ich imion (fig. 2).
Gdy zaś Bolesław Chrobry wygnał braci i sam objął rządy w swe ręce (992 do 1025),
mennictwo w Polsce rozkwitło niebywale. Chrobry nie tylko udzielał biskupom prawa
menniczego, ale sam bił w kilku stolicach swego państwa monety, nie dla zaspokojenia
obrotu wewnętrznego i potrzeb handlu, ale dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia, choćby dla
zaznaczenia swego panowania i suwerenności. Dlatego denary z jego imieniem są tak rzadkie,
a zarazem tak rozmaite i niezwykłe. Denar z napisem GNEZDVN CIVITAS (fig. 3) wskazuje
na przeniesienie stolicy do Gniezna, a może jest pozostałością po owym zjeździe z cesarzem
Ottonem III w 1000 r. Moneta z napisem SCS IOHANNES, pochodząca z Wrocławia, jest
świadectwem założenia tutaj biskupstwa, inna z PRAGA CIVITAS dowodem zdobycia Czech
i ich stolicy Pragi w 1002 r. Pamiątkowy charakter noszą również denary z legendą
BOLISLAVS DVX INCLITVS i inne z imieniem Bolesława i Adelajdy matki Ottona III,
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naśladowane ze współczesnych monet saskich, a bite może w jakiem zdobytem niemieckiem
mieście. Niesłychanie interesujące są monety Chrobrego z napisem słowiańskim
BOAECAABB, bite prawdopodobnie w Krakowie, gdzie resztki liturgji słowiańskiej się
jeszcze utrzymały (fig. 4). Wreszcie koronację swoją 1025 uświetnił Chrobry monetami z
napisem REX BOLISLAVS.

Do szeregu ówczesnych monet zaliczyć należy jeszcze monety namiestników polskich
w Czechach w czasie okupacji tego kraju przez Chrobrego: są to denary z imieniem
Władywoja, Ottona-Bezpryma, syna Bolesława Chrobrego, oraz Sobiesława Sławnikowicza,
brata św. Wojciecha, wszystkie bite w Pradze w latach 1002-1004. Monet następców
Chrobrego Mieszka II i Kazimierza Odnowiciela, zupełnie pewnych, jeszcze nie znamy.

Monety biskupów polskich. Podobnie jak w Niemczech, tak i w Polsce uzyskali
biskupi prawo bicia własnej monety, a to biskup poznański już od Mieszka I, biskup
kruszwicki oraz arcybiskup gnieźnieński od Bolesława Chrobrego, a wrocławski dopiero od
Kazimierza Odnowiciela. Dowodem tego są monety krzyżowe t. zw. krzyżówki specjalnego
typu, o wysoko wywiniętych brzegach, znaczone emblematami kościelnymi, jak krzyżem,
pastorałem, pierścieniem, chorągiewką i napisami CRVX VERA lub CRVX XRI. Jest to
moneta specjalnie polska, w żadnych innych krajach nie spotykana, która bita w ogromnych
ilościach, stanowi w drugiej połowie XI wieku przeważną część licznych skarbów, wówczas
zakopywanych. Przy biciu jej wzorowali się biskupi poznańscy najprzód na denarach
ratysbońskich (krzyż i świątynia) (fig. 5), później magdeburskich (z kapliczką) (fig. 6),
wreszcie stworzyli oryginalny typ z krzyżem perełkowym (fig. 8). Arcybiskupi gnieźnieńscy
naśladowali najprzód monety dewenterskie (z alfą i omegą), ale czynność tę przerwał im
najazd czeski Brzetysława 1038 r. i spalenie Gniezna. Gdy wrócili, bili denarki o typie
skrzyżowanego pastorału, jako symbolu swej władzy. Biskupstwo kruszwickie, ufundowane
jeszcze w czasach Chrobrego, miało własną monetę o typie krzyża prostego (fig. 7), na której
z czasem zjawiają się wyjątkowo imiona, jak OTTO SCS PETRVS i EBERHARDUS EPS.
Otto jest imieniem Ottona Bezpryma i świadczy o zdobyciu przez niego Kruszwicy w czasie
powstania przeciw Mieszkowi II. Św. Piotr to patron katedry kruszwickiej, a Eberhard to
biskup z czasów Władysława Hermana, wysłany przez tegoż księcia 1085 r. w poselstwie do
Bambergu. Stosunkowo najpóźniejsze i od poprzednich wielkopolskich nieco odmienne są
krzyżówki biskupów wrocławskich, którzy poczęli je wybijać dopiero po 1054 roku t. j. po
odzyskaniu Śląska od Czechów przez Kazimierza Odnowiciela. Monety te noszą na stemplu
rękę lub głowę św. Jana, patrona katedry wrocławskiej, i są najdrobniejszą monetą polską XI
wieku.

Monety, do dziś znane, nie wskazują na to, aby także i krakowscy biskupi mieli to
prawo otrzymać. Natomiast widzimy, że z końcem XI wieku ustaje zupełnie czynność mennic
biskupich. Jest to prawdopodobnie skutkiem rozruchów i wojen domowych, oraz skutkiem
przewagi Sieciecha za czasów Władysława Hermana, który duchowieństwu prawo to
poodbierał, a wzamian dał dobra ziemskie i dziesięcinę menniczą ze swoich dochodów. Nie
jest jednak wykluczone, że przynajmniej arcybiskupi gnieźnieńscy utrzymali się nadal w tem
prawie, tylko że nie wybijali stale, jak dotąd swoich monet, ale sporadycznie, stosownie do
okoliczności.

Bolesław Śmiały (1058-1079). Za jego czasów wznowiono mennice książęce, zdawna
nieczynne, i zupełnie na wzór monet biskupich i takąż samą techniką bito denary w dwóch
miastach, Wrocławiu i Krakowie. Denary wrocławskie noszą imię patrona katedry św. Jana,
krakowskie zaś są albo książęce, albo królewskie już po koronacji 1076 r. bite. Te ostatnie
mają charakter pamiątkowy, a są niezmiernie interesujące tak ze względu na kształt korony
królewskiej, jak i kopulastej katedry wawelskiej, w której ta koronacja się odbyła (fig. 9).

Taki sam pamiątkowy charakter mają denary Władysława Hermana (1079-1102), bite
w Krakowie także w technice miseczkowatych denarków biskupich. Denarki te z napisem
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CRACOV i świątynią, odmiennego typu od świątyni na monetach jego poprzednika (fig. 10),
są zdaje się pozostałością po uroczystościach poświęcenia kamienia węgielnego pod nową
romańską katedrę na Wawelu, którą ten książę budować 1091 r. rozpoczął. Taką samą katedrę
widzimy jeszcze 2 razy na monetach: raz na denarach Bolesława Krzywoustego, bitych
prawdopodobnie na uroczystość 1115 r. złożenia relikwij św. Wacława na Wawelu, a drugi
raz na bezimiennych denarkach Władysława II z 1142 r. na poświęcenie ukończonej już
budowy.

Bardzo ciekawem zjawiskiem z czasów Hermana są monety jego palatyna Sieciecha.
Monet tych jest znanych dzisiaj 3 typy: pierwszy krakowski, z monogramem księcia
Władysława, ma zdaje się związek z fundacją kościoła św. Andrzeja przez Sieciecha i jego
rodu Toporczyków. Dwa inne denarki mają już zupełny charakter monet biskupich i powstały
w mennicach kruszwickiej i gnieźnieńskiej w czasie, kiedy po uśmierzeniu powstania
Zbigniewa 1096 r. i popierających go biskupów Sieciech oba te miasta opanował i swoimi
ludźmi poobsadzał (fig. II).

Bolesław III Krzywousty (1102-1138) rozpoczyna nowy okres w mennictwie
polskiem, epokę denarków cienkich, a jest zarazem pierwszym księciem, który wprowadza
brakteaty. Na jego monetach po raz pierwszy czytamy nazwę pieniądza DENARIVS DVCIS
BOLEZLAI (fig. 12) i po raz pierwszy imię nowego patrona Polski św. Wojciecha. Mimo, że
stolicą był Kraków, większość monet tego księcia powstała w Gnieźnie i kto wie, czy nie
wyszła z mennicy arcybiskupiej. Na niektórych bowiem denarkach jest obok imienia św.
Wojciecha wyobrażony siedzący arcybiskup, a stojący obok książę; na innych zaś dużych
brakteatach wyobrażony jest książę klęczący przed św. Wojciechem i otrzymujący
rozgrzeszenie. Brakteaty te mają zupełnie medalowy charakter, gdyż są bite na pamiątkę
pokuty Bolesława III w Gnieźnie, odprawionej z powodu zabicia brata Zbigniewa 1118 r.

Na denarach syna jego Władysława II (1138 do 1146), bitych prawdopodobnie tylko w
Krakowie, przejawia się silny wpływ czeski, a wyobrażenia stemplowe, jak walka ze lwem,
książę z podczaszym (fig. 14) i inne są naśladownictwem współczesnych monet czeskich.
Książę ten nie dopuszczał do bicia monet w dzielnicach, a tego samego przestrzegał i jego
następca Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173), gdyż z jego imieniem bito denary nie tylko
w Krakowie, ale i w Gnieźnie, a może i w Wrocławiu. Monety przedstawiają go początkowo
jako monarchę, stojącego pod patronatem św. Wojciecha (fig. 17), który innych
dzielnicowych książąt zupełnie nie uwzględnia. Jednakże interwencja cesarza Fryderyka
Barbarossy w obronie wypędzonego Władysława II i klęska pod Krzyszkowem 1157 r.
spowodowały zasadniczą zmianę stempla. Na monetach polskich ukazuje się teraz postać
cesarza na majestacie, a imię Bolesława lub św. Wojciecha tylko w napisie na odwrociu.
Mennica zaś krakowska wybija denarki z wyobrażeniem popiersi trzech pozostałych jeszcze
obok Kędzierzawego braci: Mieszka wielkopolskiego, Henryka sandomierskiego i
Kazimierza mazowieckiego, jakby dla zaznaczenia ich praw i monetarnej jedności. Gdy
Henryk zginął w 1167 r. w bitwie z Prusakami, monety wielkoksiążęce wyobrażają już tylko
2 pozostałych przy Kędzierzawym braci, Mieszka i Kazimierza (fig. 18). Funkcjonująca
równocześnie mennica wrocławska biła denarki z imieniem Bolesława, które raczej do
Bolesława Kędzierzawego, jako wielkiego księcia, aniżeli do Wysokiego, księcia śląskiego,
odnosić się mogą.

Mieszko III Stary (1173-1202) jest w numizmatyce średniowiecznej niesłychanie
ważną i interesującą postacią. On to wprowadził już na stałe w Polsce wybijanie
jednostronnych brakteatów, on zaprowadził w kraju na wzór niemiecki 3-krotną do roku
zmianę monety, on wreszcie nadał swoim mincerzom prawa i władzę tak rozległą, że wywołał
powszechne oburzenie ludności, zakończone aż zrzuceniem go z tronu wielkoksiążęcego.
Jako naczelny monarcha bił w pierwszych swych latach w Krakowie dwustronne jeszcze
denary, ale w Gnieźnie już brakteaty, z początku z łacińskim (fig. 19), później z hebrajskim
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napisem. Brakteaty hebrajskie (fig. 23-26), to najciekawsze zjawisko mennicze XII wieku,
przynoszące cały szereg nowych typów i wyobrażeń stemplowych, oraz nowe a nieznane
dotąd imiona mincerzy w napisach. Napisy same są czasem o tyle niezwykłe, że hebrajskiemi
literami mają wypisane polskie słowa „Mieszko król polski”. Zresztą czytamy w tych
napisach imię Mieszka, a wyjątkowo Kazimierza Sprawiedliwego łub Bolesława Wysokiego,
dalej nazwy Gniezna lub Kalisza, jako grodów menniczych i imiona Józefa, Abrahama i
Jakóba, jako mincerzy lub dzierżawców. Częsta  wymiana  monety  spowodowała  bardzo
znaczną rozmaitość typów, a zarazem upadek stopy menniczej: duże początkowe brakteaty
stają się coraz mniejsze i maleją przy końcu rządów Mieszkowych bardzo znacznie. Imiona
innych książąt, wypisane na brakteatach hebrajskich, pochodzą prawdopodobnie z czasów
wojen domowych i okupacyj mennic Mieszkowych przez Kazimierza lub Bolesława.

Z czasów Kazimierza Sprawiedliwego (1177 do 1194) znane są tylko brakteaty, ale za
to jedne z najpiękniejszych. Niektóre z nich, bardzo nieliczne zresztą, są znaczone jego
imieniem, inne liczniejsze, mają na sobie alegorje i imiona cnót ewangelicznych, jak FIDES,
CARITAS, IVSTITIA, VIRTVS, albo przedmiotów alegorycznych, jak CRVX, AQVILA
(fig. 21), SIRENA, DEXTERA. Pierwsze odnosiłyby się do cnót panującego, którego historja
Sprawiedliwym nazwała, drugie zaś świadczyłyby o potężnym wpływie duchowieństwa na
ówczesne rządy i stosunki. Tak samo piękne i tak samo o silnie zaznaczonym religijnym
charakterze są brakteaty, na Śląsku współcześnie wybijane w czasach panowania tamże
Bolesława Wysokiego (1163-1201), które noszą czasem wyobrażenie księcia i jego imię,
częściej jednak figurę i imię św. Jana, patrona katedry wrocławskiej. Interesujące są tutaj
brakteaty z napisem BOL-ANA i figurami Bolesława Kędzierzawego i jego żony Anastazji,
które mogą też świadczyć, że imię Bolesława na brakteatach śląskich owego czasu odnosi się
nie do księcia wrocławskiego, lecz do wielkiego księcia krakowskiego. Z drugiej jednak
strony mamy brakteaty z napisami BOL-VAR (fig. 32), które tylko do Bolesława Wysokiego
i jego brata biskupa Jarosława odnieść można. Współcześnie panujący brat Bolesława na
Górnym Śląsku ks. Mieszko raciborski bił również brakteaty albo ze swoim imieniem, albo z
napisami MONETA lub MILOST, ostatnie niesłychanie ciekawe i ważne, jako najdawniejszy
pomnik języka polskiego i jedyna po polsku wypisana moneta piastowska (fig. 35).

Z początkiem wieku XIII zaciemniają się coraz bardziej stosunki mennicze w Polsce i
coraz trudniej jest dziś rozsegregować ogromną ilość znanych już typów monet. Pewnem jest
tylko, że mennica krakowska zaznaczała częstą zmianę tronu wielkoksiążęcego biciem
denarków dwustronnych o jednakim zawsze typie: dwie osoby z chorągwią po jednej, a krzyż
z imieniem księcia po drugiej stronie. W ten sposób upamiętniła dojście do władzy po raz
czwarty w Krakowie Mieszka III 1202 r., zaraz potem syna jego Władysława Laskonogiego, a
po jego paromiesięcznem tu panowaniu, Leszka Białego 1202 r., wreszcie Bolesława
Wstydliwego 1227 r. Również niektóre monety Henryka Brodatego (1234-1238) musiały
powstać w Krakowie. Natomiast brakteaty Odona, syna Mieszka 111 (fig. 22), oraz denarki
dwustronne Władysława Laskonogiego ( 1231), lub Władysława Odonicza ( 1239), należą
już do mennic wielkopolskich. Duża ilość książąt, współcześnie żyjących, tego samego
imienia sprawia, że nie zawsze możemy dokładnie określić, do jakiego Bolesława lub
Władysława dana moneta, tem imieniem oznaczona, należy. Licznie i piękne nawet brakteaty
z imieniem Bolesława (fig. 20) mogą należeć zarówno do Bolesława Wstydliwego kra-
kowskiego ( 1279), jak do Bolesława Pobożnego wielkopolskiego ( 1279), albo do
Bolesława Łysego ks. lignickiego. Prawdopodobnie jednak brakteaty te są znacznie
wcześniejsze i do żadnego z wymienionych książąt nie należą.

Koniec XII i początek XIII wieku pozostawił po sobie duży szereg monet, tak
dwustronnych denarów, jak i jednostronnych brakteatów, na których niema zupełnie imienia
książęcego (fig. 27-30). Widzimy to już na brakteatach hebrajskich, z których duża część ma
w napisie imię dzierżawcy menniczego, albo miasta Gniezna lub Kalisza, albo tylko mało
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mówiące błogosławieństwo. Mimo to kładziemy je wszystkie na czasy i panowanie Mieszka
III. Trudniej za to jest umieścić denarki, wzorowane na monetach czeskich i z imieniem św.
Wacława SCS WENCEZLAVS, które mogły powstać tylko w Krakowie, lub brakteaty z
imieniem św. Wojciecha ALBERTVS, które do Gniezna należą. Jeszcze trudniej jest
oznaczyć brakteaty, na których tylko szczątkowe i niezrozumiałe pomieszczono napisy.
Najtrudniej zaś jest zdefinjować całą dużą grupę brakteatów płaskich beznapisowych, o
niezwykłem bogactwie typów, postaci i ornamentacji. Monety te, których nam dostarczyły w
dużej liczbie takie wykopaliska, jak głębokieńskie, kluczborskie, wienieckie, bekerowskie i
przedewszystkiem pełczyskie, pochodzą z pewnością z pierwszej połowy XIII wieku i
przeważnie książętom wielkopolskim przypisane być muszą. Mają wyobrażenia tak świeckie
jak duchowne, a odnoszą się albo do kilku książąt (fig. 27 i 28), a więc są monetą wspólną i
świadczą o unjach monetarnych, albo do jednego księcia (fig. 29), biskupa lub świętego
patrona (fig. 30), wyobrażają też czasem bramę miejską (a więc moneta miejska), lub kościół,
albo wreszcie orła, smoka, gryfa i inne zwierzęta, wzięte ze współczesnej romańskiej rzeźby
kościelnej.

Brakteaty guziczkowe stanowią osobną, największą już grupę wśród brakteatów
polskich. Po okresie płaskich brakteatów beznapisowych, przystąpiono w połowie XIII wieku
do bicia monet inną niż dotąd techniką, wprawdzie też jednostronnych brakteatów, ale nie
płaskich, lecz silnie wypukłych, o wyobrażeniu otoczonem wysokim wałem i o szerokich
dokoła brzegach (fig. 35-38).   Najwięcej tego rodzaju monet dostarczyły nam wykopaliska w
Wieluniu nad Notecią i w Brzegach nad Nidą, oba zakopane już przy końcu XIII w.
Zawierały również same prawie beznapisowe brakteaty, ale za to większość wyobrażeń
nastemplowych ma już heraldyczny charakter. Obok postaci księcia, biskupa, obok krzyża,
świątyni, baszty lub korony, widzimy dużo figur albo identycznych, albo bardzo podobnych
do polskich herbów, jak Leliwa, Gozdawa, Syrokomla, Kościesza, Lis (fig. 35), Strzemię,
Szeliga, Jasieńczyk (fig. 36) etc.  Nauka nie może dzisiaj jeszcze powiedzieć, czy to monety
książęce, czy też odnośnych rodów lub dostojników, i raczej tłumaczy sobie to ciekawe
zjawisko w ten sposób, że wobec częstej zmiany monety  liczni rytownicy i mincerze zamiast
umieszczać na stemplu książęcem fantastyczne przedmioty, umieszczali na nim herby, jakie
na tarczach nadwornej drużyny widzieli.  W każdym razie nie obce są tej grupie i
wyobrażenia specjalnie kościelne lub biskupie, które o biskupiej mennicy świadczyć mogą.
Są to bowiem już czasy, kiedy biskupi poznańscy i arcybiskupi gnieźnieńscy uzyskują
zpowrotem od książąt prawo mennicze dla niektórych dóbr swoich, podobnie zresztą jak i
kilka większych miast, na prawie niemieckiem wtedy lokowanych.  Brakteaty guziczkowe
utrzymały się najdłużej u Piastów kujawskich i mazowieckich, znikły zaś w Wielko i
Małopolsce z chwilą opanowania kraju przez Wacława czeskiego 1300 r.

Brakteaty śląskie XIII wieku dzielą się na dwie grupy, na mniejsze i gorsze tzw.
ratauskie, i na większe i piękniejsze, zupełnie już od innych polskich odmienne. Pierwsze,
którym nazwę dało wykopalisko w Rathau, pochodzą z lat około 1210-1230 i bite były na
Śląsku, zwłaszcza Górnym, w dosyć barbarzyński sposób, o bardzo niezgrabnych
wyobrażeniach i zepsutym napisie SCS IOHANNES (fig. 34). Pod wpływem stosunków i
polityki czeskiej przeszli jednak książęta śląscy koło 1230 r. do bicia dużych i ciężkich
brakteatów beznapisowych, ale o technice do czeskiej bardzo podobnej i o niezwykłem
bogactwie typu i rysunku. Jedyny brakteat napisowy tej serji nosi imię Henryka Brodatego,
księcia wrocławskiego i krakowskiego (1234-1238), zresztą wyobrażenia nastemplowe
odnoszą się na nich, podobnie jak na współczesnych polskich brakteatach guziczkowych, do
najrozmaitszych przedmiotów i przedstawiają księcia lub biskupa, basztę lub kościół, orła,
lwa, przeróżne zwierzęta, i figury heraldyczne, nieraz takie same, jak w Wielkopolsce lub w
Czechach. Z tego powodu są te monety niezmiernie ciekawem źródłem dla historji sztuki i
kultury oraz dla heraldyki i jej początków w Polsce. Bite jednak zupełnie odmienną techniką i
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na całkiem inną stopę, niż monety innych dzielnic Polski, są te brakteaty pierwszą
zapowiedzią pewnej odrębności Śląska i poddawania się jego książąt pod obce wpływy.
Koniec biciu tych monet położyło ogólne przejście ksiąstewek śląskich około 1290 r. do bicia
nowej dwustronnej monety, t.j. do kwartników, które już do następnej groszowej epoki należy
zaliczać.
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TABL. I.

MONETY PIASTOWSKIE Z X-XII W.
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MONETY PIASTOWSKIE Z XII i XIII W.

TABL. II.


