SYSTEM MONETARNY
w POLSCE.

SYSTEM MONETARNY
w Polsce.
Moneta własna, w kraju pod stemplem monarszym bita, ukazała się za Mieczka I
zarazem z wiarą chrześcijańską i wpływami cywilizacji zachodniej. Dochodziły wprawdzie
od dawna drogami handlowemi pieniądze starożytne greckie, rzymskie, potem w wiekach
średnich wytworzone na wzór rzymskich solidy i denary Karola Wielkiego frankońskie,
talerzykowate saskie Henryka I Ptasznika, a nadto byzantyńskie i muzułmańskie Abassydów
lub Sasanidów: lecz w ilości niedostatecznej do zaspokojenia wszystkich potrzeb wymiany.
Większa zapewne część tranzakcyji kupna i sprzedaży załatwiała się za pomocą skórek
wiewiórczych i kunich, wiązanych w grzywny. Znaczenie tego wyrazu nie daje się
wytłumaczyć dokładnie. Dawniej wyprowadzano go od niemieckiego wyrazu: Griff i
domyślano się takiej ilości skórek, jaka się dłonią da ująć (greifen); dziś p. M. Sokołowski
proponuje wywód od wyrazu słowiańskiego: grzywna w tem przypuszczeniu, że z grzywny
kun lub wiewiórek można było uszyć kołnierz, lub inne podobne do grzywny okrycie na
I. Srebrne pieniądze Mieczka noszą
plecy.
napis: „Mesico” lub „Miesco”, koronę i krzyż,
godło świeżo przyjętego chrześcijanizmu. Są to
denary ciężkie, około 29 gran ważące; od nich
też rozpoczyna się w dziejach myncerstwa
polskiego okres denarowy. Podobne co do
wagi, ale też i znacznie mniejsze (29 do 11
gran) były wybijane za Bolesława Chrobrego.
Stronczyński nazywa je solidami, a wymienia
18 typów różnemi wizerunkami: orła w profilu,
źle narysowanego, podobnego raczej do
Denar ciężki Mieczka I
koguta, albo z twarzą, koroną, krzyżem i z
napisami w otoku. Do najciekawszych należą
monety stylu byzantyjskiego z napisem
ruskim: Бол-есл-авъ. Z czterech dziś znanych
egzemplarzy pewnych (i dwóch wątpliwych),
dwa niewątpliwie były znalezione na wyspie
Bornholm w skarbie, pochodzącym z r. 1040.
1
). Późniejszej daty, zapewne z epoki wojen
Bolesława II Śmiałego, są monety, noszące
wizerunek trzech
wierz
z
kopułami
byzantyjskiemi - ślad niewątpliwy panowania
Denar ciężki Bolesława I
Bolesławów nad Rusią.
Napis: Rex Boilezallavs
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) P. Bołsunowski mniema, że te monety pochodzą od Bolesława Trojdenowicza księcia Halickiego
1337-1340, lecz dowody jego nie znalazły u numizmatyków naszych uznania.
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Moneta ruska Bolesława I

Monety ruskie Bolesława II

Monety Ryksy lub Kazimierza I
S. g. W obwodzie perłowym krzyż
prosty, w kątach między jego ramionami
naprzemian pierścienie i kulki, w otoku
litery R--I--X--A- (zresztą jest to
niewyraźne i wątpliwe).
S. o. W podobnym - że obwodzie
krzyż kawalerski, mocno wypukły, napis w
literach rozmaicie ustawionych i klinikami
pooddzielanych C--R--V--X-

Denary ciężkie okazują widocznie
bogactwo Bolesława Chrobrego. Po jego
śmierci w uszczuplonych granicach brakło już
srebra, więc żona Mieczka II Ryksa, oraz
Kazimierz I wybijali tylko małe fenigi
miseczkowate na podobieństwo fenigów
wendzkich, jakie przychodziły od Wendów
czyli Słowian Nadbałtyckich i Nadelbiańskich.
Denary stają się coraz mniejszemi. Według
systematu Karola W-go funt (367,2 gramów)
dzielił się tak, jak do dziś dnia w Anglii, na 12
solidów, szylingów czyli szelągów, ważących
po uncyi, i na 240 denarów czyli pensów, lecz
przez stopniowe zmniejszanie denar w Polsce
doszedł z czasem do 1/540 funta. Pogorszała się
też próba, schodziła bowiem z 12-tej na 5-tą t.j.
gdy ilość czystego srebra zmniejszyła się z 12/16
do 5/16, to przysada (z miedzi) zwiększyła się z
4
/16 do 11/16 czyli, że w grzywnie kruszcu
mennicznego zawierało się 5 łutów srebra i 11
łutów przysady. Stemple okazują uderzające
podobieństwo do monet czeskich, a te znów
były naśladownictwem niemieckich. Snadź
byli sprowadzani do Polski cudzoziemcy jako
dyrektorowie mennic lub nauczyciele sztuki
mennicznej. Pomiędzy myncarzami znajdowali
się żydzi, którzy wypisywali literami
hebrajskiemi imiona książąt (np. Mieczka III)
lub słowa błogosławieństwa („braha").
W wieku XII w Niemczech poczyna się
wybijanie cienkich denarów czyli brakteatów,
które najpierw naśladuje w Polsce Bolesław
Kędzierzawy (około 1170 г.). Były to blaszki o
jednym wizerunku, wypukłym na stronie
czołowej, a wklęsłym na odwrociu. Z powodu
lekkości (około 2 gran) lud przezwał je
„plewami”. Wypuszczał takich plew mnóstwo
Mieczko Stary, a przyjmować do skarbu
swojego napowrót nie chciał. Urzędnicy jego
przy poborze podatków domagali się dobrych,
ważkich denarów, dręcząc więzieniem,
kajdanami, torturami nawet księży.
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Brakteat łacińsko napisowy
Mieczka III
Napis: Dvx Misico

Brakteat hebrajsko
napisowy Mieczka III
Książę siedzi na tronie,
prawą ręką miecz na
kolanach trzyma, lewą
wznosi; w otoku litery
hebrajskie (Mszka).

Brakteat gnieźnieński.
Św. Wojciech w infule,
napis SADALBT (S.
Adalbertus), perełkowym
łukiem od popiersia
oddzielony

Powszechne skargi i żale wypowiedziała niewiasta, w szaty żałobne przybrana i do izby
sądowej wprowadzona przez biskupa Gedkę, który w niej upostaciował całą ziemię
krakowską. Chciwego księcia wypędzono, ale brakteaty nie znikły, i owszem mnożyły się
przez cały wiek XIII.
Oprócz polskich znajdują się w wykopaliskach w wielkiej, a nawet przeważnej liczbie
monety cudzoziemskie: wendzkie, niemieckie, angielskie. Wśród takiej rozmaitości 2) i
niejednakowej wartości trudno było ustrzedz się oszukaństwa przy liczeniu wielkich sum.
Więc zamiast liczenia kupcy na jarmarkach płacili sztabami, albo sypali rozmaite pieniądze
na wagę, przyczep używano, jako zwykłego ciężarku czyli gwichtu, półfuntowej marki, która
ukazuje się od XI w. najprzód w Niemczech, a później w większych miastach słowiańskich:
Pradze, Wrocławiu, Krakowie. Pomnażająca się z każdym rokiem ilość monety dorównała
nareszcie potrzebom obiegu; skórki lub kruszę soli stały się niepotrzebnemi. Następuje przeto
zamiana grzywien kunich i wiewiórczych na marki srebra, licząc zrazu po 3, a później po 5
skórzanych na 1 srebrną. Tym sposobem przy wymiarze kar sądowych „siedemnadziesiątą"
czyli 70 grzywien skórkowych opłacano 14 markami srebrnemi już w XIII wieku.
Odtąd wyrazy: marka i grzywna stały się synonimami, pod grzywną bowiem rozumiano
markę czyli pół funta srebra, zapominając o grzywnie skórkowej.
II. W ostatnich czasach epoki podziałowej spodlenie monety doszło do takiego
stopnia, że reforma stała się niezbędną. Jakoż od początku XIV w. - razem z odrodzeniem
królewskiej władzy - otrzymuje Polska nowe pieniądze, wybijane podług trzech systematów:
groszowego, kwartnikowego i dukatowego.
Grosze t.j. grube denary (denarii grossi) przyszły do nas z Pragi czeskiej; zwały się też
prazkiemi czyli szerokiemi. Wacław, król czesko-polski w r. 1300 sprowadził trzech biegłych
Włochów, Reinharda i Alfreda (Alphardus) z Florencyi oraz Tino z Lombardyi do swej
mennicy w Pradze; wybili oni wyborną, sławną na okoliczne kraje monetę wedle stopy: 60
sztuk z grzywny czyli marki fenu dla groszy, a 720 dla halerzy, czyli obolów, których zatem
szło 12 na 1 grosz.
Przy wypłacaniu większych sum rachowano grosze na kopy. Pierwotnie kopa
odpowiadała ściśle wadze grzywny, ale to trwało niedługo, bo już w 1303 r. tenże Wacław
kazał bić 64 grosze z grzywny, dopuszczając się oszukaństwa dla osiągnienia większego
zysku tak samo, jak to czynili wszyscy monarchowie średniowieczni.
2

) W mennicach zmieniano stempel często, czasem trzy razy do roku jak za Leszka Białego.
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Grosz prazki Wacława

Grosz krakowski Kazimierza W-go
S.g. Korona królewska. Napis dwurzędowy:
Kazimiervs Prymus Dei Gracia Rex Polonie.
S.o. Orzeł. Napis: Grossi Cracovienses.

Ciężarek równy 2-m grzywnom krakowskim,
znaleziony w Krakowie 1887, własność p.
Kunsta; a) powierzchnia boczna, b)
płaszczyzna górna z orłem Piastowskim
rysowanym w profilu i herbem m. Krakowa.

W ciągu XIV w. grosz prazki ulegał
stopniowemu zmniejszaniu aż do 80 sztuk z
grzywny (1396 r.). Wagą pierwotny grosz
zbliżał się do franka a przenosił 20-kopiejkową
sztukę rosyjską dzisiejszą, lecz w ciągu
stulecia stracił około 1/4, a ku końcowi dwóch
stuleci 2/3 swej wagi fajnu. W Polsce utrzymał
się grosz z rachubą na kopy po śmierci
Wacława II i III. Kazimierz Wielki wybijał
przez lat kilka grosze krakowskie (1337-1346)
po 48 z grzywny srebra, lecz zaniechał zaraz
po śmierci Jana Luksemburczyka, który, jako
pretendent do korony polskiej, wybijał swoją
monetę z tytułem króla polskiego. Za rządów
Kazimierza W-go zapewne ustaliła się też
waga i wartość grzywny krakowskiej,
wynosząca
według
obliczeń
D-ra
Piekosińskiego 197,687 według D-ra Lepszego
205 1/2 gramów francuskich (Grzywna polska
w
„Wiadomościach
NumizmatycznoArcheologicznych” 1889 r. N.1, str.10) a
według mego przypuszczenia okrągło 200
gramów. Ponieważ grzywna prazka ważyła
250, 133 gramów i była o 1/5 większa od
krakowskiej. Właśnie 48:60 = 200:250 = 4:5.
P. Stronczyński zapewnia, iż grosze
krakowskie później nigdy wybijane nie były,
więc w obiegu znajdowały się znów grosze
prazkie szerokie, lecz porównywano je zwykle
z grzywną krakowską. Okazało się, że z takiej
grzywny otrzymać można 48 groszy szerokich
i ten stosunek (grzywna = 48 groszom) utrwalił
się już na wieki w pojęciach narodu i w
praktyce sądowej aż do ostatnich lat istnienia
Rzpltej.
Tymczasem w Wielkopolsce krążyły
pieniądze systematu prusko-krzyżackiego z
podziałem grzywny, czyli marki pruskiej na 4
wiardunki (vierdung, ferto), 2 skojce (scotus) i
96 kwartników. Kazimierz Wki, prowadząc do
zjednoczenia dwie główne części państwa
swojego przez zbliżenie pojęć prawodawczych
i skojarzenie interesów ekonomicznych,
uwzględnił też stosunki pieniężne i bił, oprócz
groszy, kwartniki, urządzając się w ten sposób,
aby dwa systemy zgadzały się wzajemnie.
Więc kwartnik oblicza się na 1/2 grosza, a
skojec na 2 grosze.
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Wspominają się w sławnych statutach
Kazimierza i kopy, i grosze, i „skojce groszy”,
i „kwarty", i grzywny.
Objąwszy Ruś Halicką w posiadanie,
Kazimierz W. uwzględnił jej właściwości
ekonomiczne, bo oprócz kwartników bił dla
niej denary z miedzi, która nigdzie jeszcze w
mennicach zachodnich używaną nie była.
Kwartnik Kazimierza Wgo
Zapewne dogadzał potrzebom handlu z
S.g. Monarcha siedzący z berłem i
Grecyą, gdzie srebro wyszło z użycia i
jabłkiem królewskim w rękach.
kruszcem menniczym była miedź obok złota.
Napis: Moneta Kasimiri.
Jednocześnie dokonała się reforma monetarna
S.o. Napis: Regis Polonie
w Węgrzech. Karol Robert, andegaweńczyk, z
linii neapolitańskiej, zasiadłszy na tronie
Arpadów, przyniósł ze swej włoskiej ojczyzny
wyższą umiejętność rządzenia i biegłość w
sprawach finansowych. Zaczął on wybijać
monety złote na wzór florenckich tak zwanych
florenów, a podobne też do weneckich
dukatów. Władysław Łokietek, który dał mu
swą córkę za żonę i chętnie szukał u niego
Kwartnik ruski (Kazim. Wgo)
pomocy przeciwko czeskim współzawodnikom
S.g. Napis: Regis Polonie K
swoim, wolał bić zamiast groszy, dukaty czyli
S.o. Lew ruski; napis: Moneta Doi
floreny. Ale Polska nie posiadała własnego
(Domini) Rvcsie.
złota, więc zaopatrzenie mennicy w potrzebną
ilość metalu połączone było z trudnościami i
kosztem zbyt wielkim. Z tych zapewne
powodów Kazimierz Wki wolał ściągać do
swego kraju złotą monetę węgierską, nakazując
żupnikowi, aby żądał jej od kupców
węgierskich za sól kupowaną w Wieliczce.
Odtąd krążą wciąż w Polsce owe węgierskie
dukaty, floreny, czerwone złote, a ponieważ
ich wielkość starannie jest zachowywana w
Denarek miedziany ruski, Kazim. Wgo
jednej mierze, więc stają się najstalszą
jednostką do porównywania monet srebrnych,
ulegających nieustannej deprecyacyi.
Tak, więc za Kazimierza Wgo rozwinął się system monetarny w największem
bogactwie typów, ogarniając tak zwyrodnione typy przeszłości - denary koronne, jako też
wykluwający się z dukata węgierskiego typ przyszłości - złoty, obok udoskonalonego,
panującego w spółczesnym świecie, grosza. Mądry administrator i prawodawca,
wypuszczając mennicę swoją w dzierżawę, wydał ustawę, czyli ordynacyę menniczną, która
obowiązywała nie tylko myncarza, ale też wszystkich dostojników, jak np. biskupów,
używających przywileju bicia monety. Przewodnią zasadę swoją wypowiedział wyraźnie w
statutach: „Jak jeden jest monarcha i jedno prawo, tak powinna być jedna moneta, wieczysta i
dobra pod względem wartości”. Za pomocą stopy, ustalonej wedle grzywny krakowskiej, cała
mnogość monet uporządkowała się ostatecznie w system groszowy, jako to:
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1 floren węgierski (złoty) = 14,]15 lub 16 groszy (srebrnych)
1 skojec (scotus) = 2 grosze = 4 kwartniki,
1 grosz (od 1396 r.) = 18 denarów,
1 kwartnik = 1/4 skojca = 1/2 grosza = 4 1/9 denarom.
Wszystkie te monety regulowały się do grzywny krakowskiej, czyli polskiej
pospolitej, która równą była 48 groszom, 96 półgroszkom, 192 kwartnikom, 864 denarom. Z
12 groszy lub 6 skojców tworzył się wiardunek (ferton), t.j.: 1/4 grzywny na wagę.
Podług tej tabelki można obliczyć w przybliżeniu ilość srebra brutto w każdej
monecie, z uwagą, że grosze Kazimierza Wielkiego trzymały 13 próbę. Dokładniejszą zaś,
możliwie ścisłą tabelę ewaluacyjną ułożył Dr. Piekosiński, poddając autentyczne egzemplarze
groszy, kwartników i denarów koronnych, z lat 1338, 1368, 1370 nie tylko próbie z narysu (za
pomocą igieł probierczych), ale też próbie ogniowej.
Żeby znów powziąć wyobrażenie o wartości ekonomicznej tego systematu, musimy
zwrócić uwagę na cennik z końca XIV w.: płacono za wołu 1/2 grzywny czyli 24 grosze, za
korzec żyta w Krakowie 5 groszy, a pszenicy 7 gr., za parę kurcząt 1 grosz, za 100 kloców
okrągłych drzewa 1 1/2 gr., za parę trzewików 2 gr., za parę butów 4 i 6 gr. (pańskie buty 12
gr.), za łokieć sukna od 2 groszy 4 denarów (krajowe) do 20 groszy (brukselskie). Przy
kopalniach wielickich były wyznaczone przez Kazimierza Wgo płace roczne: pierwszemu
vice-żupnikowi 26 grzywien, sztygarowi 84 grosze, łucznikowi i kucharzowi po 1 grzywnie,
kuchcie, palaczowi, odźwiernemu, pomywaczowi po 24 grosze; nadto każdy ze służby
dostawał odzież zimową i letnią, oraz co miesiąc nowe obuwie.
Niedługo po śmierci ostatniego króla Piasta, jeszcze przed końcem XIV w. zaczyna się
okres Jagielloński, w którym odbywają się kilkakrotne unje z Litwą, z biegiem czasu coraz
ściślejsze, aż do zupełnego zjednoczenia w 1569 r. Przez cały wiek XV sprawa monetarna na
Litwie nie jest jeszcze uporządkowana. W małej ilości znajdują się monety dawnych
Gedyminowiców z herbem kolumny oraz pieniążki podobne do moskiewskich kopiejek z
wyobrażeniem kopii i krzyża.

Moneta x. Kiejstuta
S. g. Jeździec = pogoń lit.
S. o. Kolumny czyli brama o 3-ch wieżach
herb rodu, aż do Zygm. Augusta

Pieniądz X. Witolda (kopiejka (?))
S. g. Napis słowiański: „Печать"
S. o. Grot kopii z krzyżem

Zwykle zaś bojarowie lub złotnicy odlewają z bardzo czystego srebra (15 1/2 próby) podłużne
sześciokątne sztabki zwane rublami; dla zapewnienia rzetelności wymaganem było wybicie
imienia tej osoby, która sztabkę wypuszczała w obieg. Przez stosunki z Polską wchodziły
grosze, a Swidrygajłło bił podobno półgroszki; z czasem ruble cenić się zaczną na 100 groszy
(litewskich), czyli 96 prazkich. Po wojnie pruskiej przybyła jeszcze moneta miasta Gdańska,
które z mocy sławnego przywileju Kazimierzowego 1455 r. otrzymało prawo posiadania
własnej mennicy, a przy wielkich swoich obrotach handlowych biło dużo denarów, szelągów,
trojaków, szóstaków. Toruń, Elbląg, Wschowa, Poznań, Lwów używają podobnego
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przywileju; liczba mennic pomnaża się, co sprowadza znaczne zamieszanie w systemacie
monetarnym. Nawet królewska moneta, chociaż od r. 1422 została poddaną pod kontrolę
sejmów, nie utrzymuje się w jednakowym walorze. Ku końcowi XV w., mianowicie w r.
1496, idzie już 30 groszy na 1 czerwony złoty czyli na floren węgierski. Tak spodlony grosz
traci naczelne swe stanowisko w systemacie monetarnym; zajmie je złoty.
III. Odkąd mamy datować początek okresu złotowego? Zdania uczonych różnią się
wielce. Zdaniem naszem najwłaściwszą datą powinno być panowanie króla Aleksandra, czyli
pierwsze lata XVI w. Już bowiem w 1502 (podług Xcia Lubomirskiego) rachunki skarbu
królewskiego są obliczane na złote; przedewszystkiem zaś zwrócić należy uwagę na ukazanie
się złotego w prawodawstwie pod rokiem 1504, kiedy konstytucja sejmu Piotrkowskiego
(Vol. Leg. I fol. 297), tworząca urząd podskarbiego koronnego, wyznaczyła mu połowę zysku
z wybijania złotych na opłacanie wszystkich majstrów w mennicy; nareszcie konstytucya
sejmu Radomskiego z r. 1505 (Vol. Leg. I fol. 306) oznacza wartość złotego węgierskiego na
32 grosze. To ostatnie prawo trwało jednakże niedługo; w pojęciach całego narodu ustaliła
się, owszem, stopa 30-groszowa dla złotego na zawsze, aż do naszych czasów. Złoty się
zmieniał, lecz stopa ta pozostała niezmienną przez wieki.
Z początku złoty był w istocie monetą złotą. Aleksander bił dukaty, które dziś
stanowią wielką osobliwość dla numizmatyków. Ale Zygmunt I, powierzając zarząd mennicy
krakowskiej Kacprowi Ber „konsulowi” zaraz po swem wstąpieniu na tron 1507 г., kazał mu
bić monetę srebrną według stopy 30-groszowej, tak aby z mieszaniny 15 łutów srebra
czystego (fajnu) i 24 łutów miedzi wychodziło złotych 8. A więc powstaje „złoty polskiej
rachuby, po pół kopy, po 30 groszy” (florenus numeri polonicalis, florenus per mediam
sexagenam, per 30 grossos). Wszakże w ciągu półtora wieku taki złoty pozostaje monetą
liczalną, prawie idealną, gdyż mennica wybija tylko monety pomniejsze: denary, półgroszki,
grosze, trzeciaki, szostaki, których trzeba było naliczyć 540, 60, 30, 10 lub 5, chcąc zapłacić
złotówkę (skojce i kwartniki znikły w końcu XV w.).
Zygmunt I był o monetę troskliwym i panowanie jego stanowi epokę w numizmatyce
ze względu na udoskonalenie techniki mennicznej, a szczególnie ze względu na zwyczaj
nowy umieszczania popiersia królewskiego na stronie głównej. To też na monetach możemy
widzieć zmiany, jakie starość sprawiała na twarzy jego. Bił dukaty ze złota w czystości 23 1/2
karatów (wedle konstytucyi d. 15 lutego 1528 r. sejmu Piotrkowskiego), żeby dotrzymać
kroku wszystkim innym państwom spółczesnym, lecz nie zmniejszał ich wielkości stosownie
do zniżania się ceny monet srebrnych. Tym sposobem „czerwony złoty” oddzielił się od
złotego „polskiego” srebrnego i liczył po 35, w r. 1548 już 51 groszy.
Od r. 1518 ukazują się w Czechach nasamprzód 2-łutowe srebrne pieniądze, bite przez
hrabiów Schlick’ów, właścicieli kopalni w Joachimsthal i zwane po niemiecku
Joachimsthaler-Groschen, lub krócej: Thaler, a w Polsce zrazu Jochemthaterones, później zaś
po prostu talarami. Zygmunt I każe je bić też w swojej mennicy od r. 1528; szły one wtedy po
30 groszy, a więc równały się złotemu, ale wkrótce zaczęły się podnosić w cenie: na 31 gr.
(1543), 32 gr. (1546-1558) i t.d. Zygmunt August, otrzymawszy część tak zwanych sum
neapolitańskich po matce swojej Bonie od Filipa II w neapolitańskich talarach, użył ich w
nagłej potrzebie na zapłatę wojska, wyciskając na nich tylko herb koronny, żeby im nadać
kurs przymusowy w cenie 60 groszy, zanimby można było je przebić w mennicy po
ukończeniu wojny. W XVII w. wchodziły też talary hiszpańskie drogą handlu i krążyły bez
żadnego cechowania.
Moneta litewska za Zygmunta I zbliża się kształtem do koronnej, tylko ma na jednej
stronie pogoń lub kolumny rodu Gedymina i liczy się na kopy groszy. Stopa była о 1/4 lepsza
od koronnej, a zatem kopa, czyli 60 groszy litewskich były równe 75 polskim aż do r. 1569,
kiedy aktem unii Lubelskiej doprowadzono ją do zrównania z koronną.
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Zygmunt August bił wykwintną monetę swoją wyłącznie w mennicach litewskich: w
Wilnie i Tykocinie. Gdy zaś przyjął Inflanty pod berło swoje, przybyła moneta inflancka,
Kurlandzka i od r. 1581 zastosowana do stopy polskiej moneta m. Rygi ze znakami królów
polskich, jako suwerenów.
Stefan Batory urządził mennicę w Olkuszu do wybijania pieniędzy koronnych z
miejscowej kopalni srebra. Za pomocą nowych ordynacyj uporządkował starannie i ulepszył
technikę menniczną tak, że od r. 1578 wychodzą najlepsze co do stopy i wagi pieniądze w
ciągu 23-chletniego okresu, najświetniejszego pod względem numizmatycznym. I wtedy
jednak złoty polski obniżył się znacznie w swej wartości mennicznej, skoro w dukacie
mieściło się już 56 groszy w r. 1578, a 60 w r. 1600, a więc grosz ten zawierał zaledwo
połowę ilości czystego srebra w porównaniu z groszem Aleksandra, а 1/4 w porównaniu z
groszem Kazimierza Wgo. Wartość ekonomiczna uległa jednak mniejszemu obniżeniu, niż w
Europie Zachodniej pod wpływem ogromnego dowozu srebra z Ameryki, płacono bowiem za
wołu wprawdzie 9 złp. (czyli 270 groszy), ale za korzec żyta w Krakowie tylko 8 groszy,
pszenicy do 16 groszy, za kurę l 1/2 grosza, za parę butów 19 gr.; cieśla pobierał 4 1/2 grosza
dziennie (Pawiński, Skarbowość w Polsce, str. 463).

Dwudenar Zygmunta Augusta litewski
Trójak kurlandzki

Szeląg ryzki

Trójak Zygmunta Augusta
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Zygmunt III wśród ciągłych wojen szukał powiększenia dochodu z mennicy przez
spodlenie monety drobnej. Sejm warszawski 1620 r. widząc, iż „przez niezmierną cenę
pieniędzy Rzeczpospolita szkodę ponosi”, surowo nakazał, aby nie brano czerwonych złotych
w cenie wyższej nad 4 złp., talarów „starych” nad 2 1/2, a nowych „złotowych” nad 37 groszy.
Przy takim kursie trzeba było płacić żołd usarzowi w kwocie 30 złp. Zamiast 15 z czasów
wyprawy Pskowskiej Batorego, a kozakom po 20 zamiast 12 złotych kwartalnie. Pomimo tej
konstytucyi w roku 1627 talar doszedł do 3-ch złotych (90 groszy), a czerwony złoty w r.
1630 do 5 1/2 złp. (165 groszy). Musiał nareszcie Zygmunt III zrzec się swego przywileju
bicia monety i oddać mennicę wraz ze wszystkiemi jej zyskami pod zarząd Rzeczypospolitej.
Pieniądze te wszakże były jeszcze lepsze od zagranicznych i wspomniany sejm zabraniał
wprowadzania monet cudzoziemskich do kraju oprócz talarów i dukatów. Pod względem
zewnętrznym przedstawiają się monety Zygmunta III okazale: ozdobione biustem jego na
stronie głównej, a na odwrociu herbami polskiemi, litewskiemi, szwedzkiemi, snopkiem
Wazów i łańcuchem złotego runa; talary mianowicie podwójne, 10-dukatowe złote portugały
i 5-dukatowe portugały (dawane na pamiątkę, nie zaś do obiegu) przypominają bardzo monetę
Habsburgów hiszpańskich.

Talar podwójny Zygmunta III

Portugał 10-dukatowy Zygmunta III
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Portugał 10-dukatowy Zygmunta III

Od r. 1621 ukazał się nowy gatunek monety w Bydgoszczy - ort, na wzór dziesiątaków
gdańskich, wybijany w ilości 28 sztuk z grzywny krakowskiej o 11 łutach fajnu; wart był 16
groszy; brano go za 1/4 talara.

Ort Zygmunta III

Władysław IV na sejmie koronacyjnym 1633 r. zrzekł się też zarządu mennicą; więc
nie dbał o nią; komisarze znów Rzeczypospolitej zajmowali się opieszale i nie dość
umiejętnie; więc mennica nie wypuszczała wcale monety drobnej (już od 1627 r.), biła tylko
dukaty, talary i półtalary i to w ilości niedostatecznej. Przy braku krajowej napływała
zagraniczna: krajcary, greszle, piątaki, tułacze, trojaki, hellery lichej wartości. Stąd idą coraz
wyżej czerwone złote - do 6 złp. (1648) i talary złotowe do 54 g, a lewkowe (niderlandzkie z
lwem na tarczy) do 80 groszy.
Wiadomo, że od r. 1648 zaczyna się straszna epoka wojen kozacko-tatarskich,
moskiewskiej i szwedzkiej, nie licząc pomniejszych. Nie było ani jednego zakątka w
Rzeczypospolitej, któregoby nie nawiedził i nie splądrował nieprzyjaciel. Wśród powszechnej
ruiny, gdy wysychały źródła podatkowania, sejm 1654 r. chwycił się spekulacyi na mennicy:
zniżył ligę monety tak, aby Rzplta „od każdej grzywny nad cenę fejnu i menniczne unkoszty
4 złote zysku mieć mogła” (Vol. Leg. IV, 454). Potem, 1659 r. przyszło do użycia miedzi bez
żadnego pobielania wartości 1/3 grosza na sumę 2-ch, a następnie 5 1/4 milionów złp. (V. L.
IV, 599). Wykonał te uchwały Tytus Liwiusz Boratyni, dzierżawca mennicy. Wreszcie w r.
1663, gdy wojsko od kilku lat niepłatne zawiązało się w konfederacyę, komisarze sejmowi
upoważnili innego dzierżawcę, Andrzeja Tümpe, czyli Tympfa do wybijania złotówek po 30
sztuk z grzywny 8-łutowej próby, t.j. po połowie z miedzią mieszanej. Tak więc po raz
pierwszy ów idealny, od półtorasta lat w liczeniu powtarzany złoty polski wcielił się nareszcie
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w postać widzialną i namacalną - monety srebrnej i to z lichego srebra. Wyryto na niej napis
XXX groszy polskich, chociaż wartość rzeczywista nie przenosiła 13 dobrych groszy.
Nadając jej niby kurs przymusowy, ozdobiono stronę główną szczerem wyznaniem,
przypominającem obowiązki patryotyzmu: „Dat pretium servata salus, potiorq. metallo est”,
t.j . „Cenę nadaje ocalenie kraju i to lepszem jest od kruszcu” czyli: „ocalenie kraju wyższą
nad cenę kruszcu nadaje wartość”. Przeszło 3 lata (3/X 1663 do 20/XI 1666) pracowały trzy
mennice (lwowska, krakowska i bydgoska) aż wybiły 6 milionów sztuk. Nieuniknione w
takich razach zaburzenie ekonomiczne wywołało wkrótce powszechną nienawiść do
myncarza; musiał on uciekać do Gdańska, a gdy tam wyprawiono za nim rozkaz
aresztowania, uciekł dalej aż do Hamburga. Jaka była wina jego? Żadna, jak się zdaje, gdy
niska próba monety nie była fałszerstwem jego, lecz stopą, nakazaną przez rząd. Może
przesadził nieco dla powiększenia zysku swojego, ale to nie tłómaczy nam złorzeczenia masy
ludności. Ta masa gniewała się też na króla i przedrzeźniała jego cyfry, wyryte na stronie
czołowej tynfów, czytając w literach I. С. R. Initium calamitatis regni, t.j. „początek niedoli
królestwa”. Właściwa jednak przyczyna tej niedoli tkwiła w niezmiernem zubożeniu
spustoszonego rabunkami i pożogą kraju, gdyż pomimo wszystkich wyrzekań tynfy i
miedziane szelągi na całe stulecie pozostały główną monetą obiegową czyli tak zwaną
„bieżącą”. Odróżniano od niej monetę „dobrą” (bona moneta) i prowadzono dwie różne
ewaluacye względem dukata, tak np. w końcu panowania Jana III 1696 r. na dobrą monetę
czerwony złoty był wart 7 1/2 złp., a na bieżącą 12 złp: podobnież talar twardy w pierwszym
wypadku cenił się na złp. 3 gr. 15 do 18, a w drugim na złp. 6.

Tynf (złotówka) z r. 1663
S.g. Pod koroną cyfra I.C.R. = Joannes Casimirus
Rex. Napis: Dat pretium servata salus potiorq(ue)
metallo est.
S.o. Ukoronowana tarcza z herbami, po bokach głoski
A.T. oznaczają Andrzeja Tiimpe. Niżej XXX Gro(ssi)
Pol(onicales).

Za królów Saskich, wśród największego rozprzężenia władz państwowych, sprawy
pieniężne poprawić się nie mogły. August II nie otwierał mennic w Polsce; tylko wierny mu
podskarbi litewski Ludwik Pociej wybił w Grodnie 1706 i 1707 nieco lichych szostaków,
nazwanych „ludzkim płaczem” od inicyałów jego (L. Р.), gdy stronnictwo Leszczyńskiego
wywołało ten pieniądz z obiegu. Bito jednak w Lipsku na stopę polską, chociaż bez
upoważnienia sejmu i rady senatu, różne monety srebrne i złote z imieniem i wizerunkiem
Augusta II, jako króla polskiego i elektora Saskiego. Zamęt w szacowaniu rozlicznych monet
tył nieznośny. Dla zaradzenia temu sejm 1717 r. oznaczył kurs legalny dukata na 18 złp, tynfa
na 38 groszy, talara bitego na 8 złp. monetą bieżącą czyli szelężną.
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Atoli za Augusta III przyszła nowa klęska. Podczas wojny siedmioletniej Fryderyk II,
król pruski, znalazłszy w Dreźnie mennicę polską, osadził w niej żyda berlińskiego Efraima i
kazał mu bić monetę fałszywą z popiersiem Augusta III. Korzystał niby jako władca Prus
Książęcych z nadanego traktatem Welawskim prawa bicia monety z cechami polskiemi.
Wysłał więc do Polski w latach 1757-1763 mnóstwo lichych augustodorów, szostaków,
groszy i tynfów, zwanych „bąkami" w ogólnej sumie, według rachuby Stanisława Augusta, na
200 milionów złp. Dopiero w 1761 r. poznał się na tej machinacyi podskarbi w. kor. Teodor
Wessel i pragnąc zaradzić nieznośnemu podrożeniu wszystkich rzeczy, kłótniom po miastach,
targach i gościńcach, zabojom, a stąd nieskończonym procesom, wydał uniwersał
ewaluacyjny dla ogłoszenia całej powszechności. Opisał cechy rozmaitych monet i oznaczył
cenę dla 3-ch kategoryj tynfów (dawniejszych) po 35 groszy, dla jednej po 33, dla jednej po
30, a dla kilkunastu gatunków imitowanych saskich tynfów po gr. 15. Dodany był jeszcze
długi rejestr monet zagranicznych, hiszpańskich, niemieckich, tureckich. Prostaczkowie nie
potrafili niewątpliwie skorzystać z tak zawiłej informacyi; zamożniejsi zaś ludzie woleli
zawierać wszelkie tranzakcye na dukaty. Ale i z tą najlepszą monetą trzeba się było mieć na
ostrożności, ponieważ okrawali ją fałszerze i obcięty dukat, czyli tak zwany „kulfon" bywał o
kilkanaście lub kilkadziesiąt procentów mniej wart od całkowitego.
Skuteczną reformę wykonał dopiero Stanisław August, gdy otrzymał od sejmu 1764 roku
odjęte koronie przed 137 laty prawo bicia monety na własny zysk. Ofiarował swoją posesję na
mennicę w Warszawie (przy ulicy Bielańskiej - gmachy te istnieją do dziś dnia, lecz mieszczą
obecnie warsztat artyleryczny). Nie oglądając się na własne zyski, sprowadził z zagranicy
biegłych myncarzy, probierzy i rzemieślników, a wszelkich starań dołożył, aby zakład jego
nie ustępował najlepszym w Europie. Pochwalając te urządzenia, sejm 1766 oznaczył nową
stopę menniczną: po 80 złp. z jednej grzywny kolońskiej (233,8123 gramów). Przy takiej stopie
czerwony złoty próby i wagi holenderskiej, powinien był cenić się tylko na 16 3/4 złotych
polskich, a talar na 8. Złoty polski dzielił się na 4 grosze srebrne i na 30 miedzianych, których
120 miało się wybijać z funta miedzi (V. L. VII f. 451). Kanclerz Zamojski, wyjaśniając, że
stopa ta jest zgodną ze stopą cesarstwa niemieckiego (ad ligam Imperii), wynurzał najlepsze
co do przyszłości nadzieje. „Proporcya między złotem a srebrem jest zachowana tak dalece,
że kupcom będzie za jedno, czyli złotem czyli srebrem za nasze płacić towary, a tak na
obydwóch metalach nam zbywać nie może”. "Wszystkie tynfy i bąki były odtąd wycofane z
obiegu i przetapiane w mennicy na nową, monetę.
Teraz więc ukazała się w obiegu złotówka normalna i za taką przez wszystkich
uznawana, tem imieniem bez żadnych przezwisk nazywana. Obok złotego utrzymywały się w
rachunkach skarbowych dwa pomniejsze typy, zabytki poprzednich okresów monetarnych
zdrobniałe i skażone w ciągu wieków: grosz miedziany, wyrównywający wartością jednej
trzydziestej części złotego, i denar, liczony jako 1/15 grosza, ale już podobno nie wybijany,
najmniejszą bowiem z monet, jakie wypuszczała mennica Stanisława Augusta był szeląg
(solidus Regni Poloniae), stanowiący 1/3 grosza czyli 6 denarów. Nie zdarzyło się też nam
widzieć w rachunkach skarbowych w rubryce denarów liczb innych oprócz 6 i 12, albo
innych ułamków przy groszach, jak 1/3 i 2/3. Nadto mennica biła monety większe:
dwuzłotówki, półtalary, talary i czerwone złote - wszystkie wyborne pod względem
artystycznym i technicznym.
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Złotówka według stopy 1766 r. z herbem
Poniatowskich (ciołek) w środku, na dole
litery myncerza F.S. (Fryderyk Sylm)

Po latach 20-tu okazało się jednak, że moneta srebrna polska była zbyt dobrą w
porównaniu z zagranicznemi, tak, że nastręczała pokusę spekulantom do wyprowadzania jej
za granicę. Wyszło też jej z kraju 40,000,000 złp., jak świadczył podskarbi w. koronny.
Przytem w potocznej rachubie utrzymywał się uporczywie dawniejszy stosunek 18 złp. na 1
czerw, złoty; skarb nawet w swoich księgach kasowych prowadził dwoistą rachubę: dawną i
nową podług redukcyi. Sejm przeto z r. 1786 zmniejszył stopę do 84 1/3 złp. na grzywnę
kolońską feinu czyli 18 złp. na 1 czerwony złoty.
Nareszcie z powodu kłopotów finansowych Rada Najwyższa Narodowa d. 13 czerwca
1794 r. zniżyła jeszcze raz wartość złotego, kazała bowiem bić po 84 1/2 złp. z grzywny
kolońskiej.
Przytoczmy ceny niektórych przedmiotów dla poznania wartości ekonomicznej
złotego polskiego w latach 1786-1793: korzec żyta w Krakowie średnio 12 złp., w Warszawie
12 1/2 złp., pszenicy w Krakowie 15 1/2 w Warszawie 18 złp., mięsa funt w Warszawie 7 1/2
groszy, w Wilnie 4 grosze, krowa 50 złp., para butów chłopskich z podlejszej skóry 6 złp.,
pańskich z czerwonej kajsarskiej skóry 26 złp. 12 gr., łokieć sukna krajowego 3 do 12 złp.,
płótna 20 gr. do 1 złp., dzień roboty ciesielskiej w Krakowie złp. 2 gr. 7 1/2 (67 1/2 groszy).
Płaca towarzysza w kawaleryi narodowej wynosiła 300 złp. na kwartał.

Złotówka podług stopy 1786 r.
Na dole litery myncerza E.B. ( Efraima Brenn).
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Z takim to systematem monetarnym zakończyła Polska swoje istnienie państwowe.
Pod obcemi rządami denar znikł, ale szelągi i trojaki Stanisława Augusta, a nawet niektóre
monety miedziane Jana Kazimierza, zabytki strasznych lat „potopu”, dziś jeszcze posługują
do regulowania obrachunków najdrobniejszych, a grosz i złoty krążyły w XIX wieku w nowej
postaci z kursem legalnym. Gdy mianowicie utworzonem zostało Królestwo Polskie pod
berłem cesarza Aleksandra I, nastąpiło porównanie złotego polskiego z 15-kopiejkową
monetą ruską. W tym celu ustawa z r. 1815 nakazała wybijać złotówki mniejsze od
poprzednich z okresu Stanisława Augusta i z czasów Księstwa Warszawskiego (1807 r.)
podług stopy 86 86/125 złp. z grzywny kolońskiej próby 13 łutów i 16 gran, oraz monetę
zdawkową w sztukach 10 i 5-groszowych po 138 złp. z grzywny kolońskiej czystego srebra w
próbie 3 łutów i 2 gran, t.j. po 414 sztuk 10-groszowych i po 828 sztuk 5-groszowych. Te
monety utrzymywały się aż do naszych czasów. - (Patrz: Kazimierz Stronczyński: Dawne
monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów. Piotrków, część I 1883, część II 1884, część
III 1885. Dr. Franciszek Piekosiński: O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV w.
Kraków 1878. Max Kirmis: Einleitung in die polnische Münzkunde w Zeitschrift der
historischen Gesellschaft für die Provinz Posen 1888, III und IV Heft. Józef Szujski: Kraków
aż do początku XV w. w Opow. i Roztrząsaniach historycznych 1880. Ignacy Zagórski:
Monety dawnej Polski z trzech ostatnich wieków. Warszawa 1845. Antoni Ryszard:
Bibliografia numizmatyczna polska Kraków 1882).
Tadeusz Korzon.
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