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Adam Kędzierski 
 
CZY ISTNIEJĄ DENARY KRZYŻOWE WŁADYSŁAWA HERMANA? 

 
W drugiej połowie XI w. denary krzyżowe - monety z charakterystycznym wysokim 

brzegiem, z wyobrażeniami symboli chrześcijaństwa i legendą otokową złożoną z kółek, 
klinów i pojedynczych liter, były pieniądzem obiegowym na terenie ówczesnej Polski. 
Towarzyszyły im również o wiele mniej liczne inne monety obce oraz denary władców 
Polski, produkowane w Krakowie, a także niezmiernie rzadki pieniądz kruszcowy Sieciecha - 
palatyna Władysława Hermana. 

Początki emitowania krzyżówek wiązać należy z Saksonią1. Eksploatowane za 
panowania Ottona I po 968 r. ogromne złoża srebrnego kruszcu w Dolnym Harzu, w masywie 
Rammelsberg koło Goslaru oraz na zachodnim stoku Gór Harzu w Gittelde i w Górnej 
Saksonii w okolicach Mitteweide2, zapewniały Sasom stały dopływ taniego surowca i 
możliwość wybijania na dużą skalę monet, przeznaczonych na handel ze Słowianami. 

Z pewnością polskie mennice w czasach państwa pierwszych Piastów nie mogły 
podjąć tak dużej produkcji, łączna liczba znanych egzemplarzy denarów Bolesława 
Chrobrego i Mieszka II niewiele przekracza liczbę 200 sztuk. Sytuacja zmieniła się 
zasadniczo za panowania Bolesława Śmiałego. Jego bliskie kontakty ze świeckimi i 
duchownymi feudałami saskimi zaowocowały powstaniem dobrze zorganizowanego 
warsztatu menniczego, co miało zapewne miejsce około roku 10703. Mennica Szczodrego w 
Krakowie zaczęła produkować pieniądze na dużą skalę. Krótką, bo zaledwie trzyletnią, 
produkcję denarów królewskich tego władcy ocenia się na około dwa miliony sztuk4, więc 
istniał już wtedy w Polsce potencjał do wybijania ogromnej liczby denarów krzyżowych. 

Duża ilość własnego surowca srebrnego pozwalała bić monety na wielką skalę. 
Pozyskiwanie srebra na terenie Polski ze względu na zasoby naturalne było niewątpliwie 
przedsięwzięciem o wiele trudniejszym niż w Saksonii. Złoża rud zawierających srebro 
występują na Dolnym Śląsku, w Zagłębiu Krakowsko-Częstochowskim oraz w Górach 
Świętokrzyskich5. Najstarszą znaną informację o wydobyciu srebra na ziemiach polskich 
przynosi jedenastowieczna wzmianka dotycząca Olkusza, w przekazie rabbiego Rasi z 
Troyes6. Nieco późniejszą wiadomość o górnictwie srebra przynosi bulla protekcyjna 
Innocentego III z roku 1136: Item villa ante Bitom que Zversov dicitur cum rusticis 
argentifossoribus et cum duabus tabernis nonnisi ad archiepiscopipertinet iuridictionem''. 
Wydobywanie srebra miało się odbywać w nierozpoznanej miejscowości Zwierszów w 
pobliżu Bytomia. Podobnie starą metrykę ma eksploatacja rud ołowiu w otmuchowsko-
nyskich dobrach biskupów wrocławskich8. Przeprowadzone w ostatnich latach badania 
archeologiczne w Dąbrowie Górniczej-Łośniu potwierdziły wzmiankio wydobyciu srebra na 
terenie Polski. Relikty pieców, żużle zawierające ołów i śladowe ilości srebra świadczą o 
miejscowym pozyskiwaniu kruszcu z rudy, który mógł być wykorzystany do produkcji 
monet9. Wydobywanie srebra w końcu XI w. wydaje się pewne. Tańszy surowiec 
pozyskiwany w rodzimych kopalniach musiał zachęcać do własnych emisji monetarnych. 

Posiadając zarówno możliwości surowcowe oraz technologiczne, mogła być 
prowadzona w Polsce produkcja denarów krzyżowych na dużą skalę. Znane są ich krajowe 
naśladownictwa przypisywane Sieciechowi - wszechwładnemu palatynowi Władysława 
Hermana. Ich identyfikacja możliwa była dzięki analizie największego skarbu denarów 
krzyżowych ze Słuszkowa koło Kalisza10. W zespole znaleziono anonimowe dotąd krzyżówki 
z krzyżem prostym na awersie odmiany CNP 851-860/84811 (il. 1/2), które były wybite tym 
samym stemplem rewersu co denary wojewody typu I/212 (il. 1/1). Dzięki dalszym 
porównaniom przedstawień krzyżówek połączono z mennictwem palatyna również zabytki - 
CNP 851-860/1480 (il. 1/3), których rewersy były z kolei bardzo podobne do widocznych na 
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dużych denarach Sieciecha typu I/I (il. 1/4)13. Wyróżniono łącznie 25 sztuk krzyżówek 
powiązanych stemplami z dużymi denarami palatyna - odmiana 1/2 (średnia waga tego 
zespołu 0,938 g, a średnica 12,7 mm). Denary Sieciecha jego znakiem pojawiły się w 
skarbach od połowy ostatniej dekady XI w.14, więc i jego krzyżówki odkryte w okolicach 
Kalisza, a także w Polsce Środkowej15 i na Śląsku16 są podobnie datowane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Denary palatyna Sieciecha ze skarbu w Słuszkowie 
 

W zespole słuszkowskim wyróżniono również dwa ogromne zbiory krzyżówek, które 
poprzez łańcuchy połączeń stempli można wiązać z emisjami Sieciecha. Pierwsza z grup 
skupia denary zbliżone do odmiany CNP 813 (il. 2/1) w liczbie 1916 egzemplarzy (średnia 
waga monet 0,891 g, średnica 13,3 mm). Do drugiej zaliczono 1470 sztuk krzyżówek (średnia 
waga 0,886 g, średnica 12 mm) zbliżonych do odmiany CNP 867-868 (il. 2/2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Denary odmian CNP 813 i CNP 867-868 ze skarbu w Słuszkowie 
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Znaleziska monet obu odmian odnotowywane były głównie w południowo-wschodniej 
Wielkopolsce, a także w Polsce Środkowej17, a ich chronologia wiąże się z latami około 
1100-1105. Wtedy Sieciech został wygnany z kraju18, a jego warsztaty mennicze mógł 
przejąć książę Zbigniew, władający wówczas Kaliszem. 
Przedstawione wyżej krzyżówki nie wyczerpują listy polskich emisji. Z pewnością należą 
również do nich monety odmiany CNP 858, zbliżone do zabytków, które łączyliśmy z 
Sieciechem. Ich awersy wyobrażają krzyż prosty z czterema kulami między ramionami, 
natomiast rewersy - krzyż kawalerski ze znakiem w kształcie litery U lub V, zamiast 
szerokiego łuku. W dość wąskim już otoku widoczne są szczątkowo zachowane, podobnie jak 
na krzyżówkach palatyna Sieciecha, litery R i X wśród kresek, trójkątów i trapezów (il. 3/1-
2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Denary odmian CNP 858 i CNP 851-860/848 ze skarbu w Słuszkowie 
 

O ile krzyżówki wiązane z Sieciechem i księciem Zbigniewem należą do emisji 
rzadkich i występujących w znaleziskach na niewielkim obszarze, o tyle krzyżówki CNP 858 
są jedną z najpospolitszych odmian denarów z wysoką krawędzią z dwóch ostatnich dekad XI 
w., odkrywanych na terenie całego ówczesnego państwa polskiego, a nieobecnych na 
obszarze Połabia czy Pomorza, gdzie inne polskie monety nie są obecne w znaleziskach. O 
masowości produkcji krzyżówek CNP 858 świadczy na przykład udział w składach 
wszystkich dobrze opisanych znalezisk skarbów z końca XI w. na terenie Wielkopolski 
południowo-wschodniej (il. 4). 
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4. Znaleziska krzyżówek odmiany CNP 858 z południowo-wschodniej Wielkopolski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Krzyżówki odmiany CNP 858 ze skarbów ze Zbierska (1) i Gosławic (2) w Wielkopolsce 
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Dość trudnym zadaniem jest wskazanie miejsca ich produkcji. Pewną wskazówką w 
tym zakresie mogą być najstarsze depozyty zawierające takie denary ze Zbierska i Gosławic, 
a datowane na początek lat osiemdziesiątych XI w. (il. 5). 

Obie miejscowości leżą na szlaku z Kalisza przez Konin do Kruszwicy. Bardzo 
wczesne pojawienie się w tych miejscach interesujących nas krzyżówek może wskazywać 
wschodnią Wielkopolskę lub Kujawy na miejsce ich produkcji. Późniejsze zespoły z takimi 
monetami, datowane przede wszystkim na lata dziewięćdziesiąte XI w., znane są z całego 
terytorium ówczesnej Polski. 

Interesującym faktem jest czas produkcji monet odmiany CNP 858. Jej początki 
wiązać należy z około 1080 r., a koniec z przełomem XI i XII w. co odpowiada okresowi 
panowania Władysława Hermana. Czasy jego rządów nie przypominały zupełnie okresu 
sprawowania władzy przez starszego brata 
- Bolesława II. Propapieska polityka zagraniczna polskiego króla w wyniku zmiany sytuacji 
na arenie międzynarodowej musiała być zarzucona na rzecz sojuszu z Cesarstwem. 
Wyniesiony na tron przez możnych nowy książę oddał im część władzy, w tym przede 
wszystkim swemu wojewodzie Sieciechowi, który w sposób decydujący mógł przyczynić się 
do zmiany panującego19. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że w związku z zaistniałą 
sytuacją po zrzuceniu Śmiałego z tronu, obok istniejącego w Krakowie mógł powstać, być 
może, w Wielkopolsce drugi, duży i prężny ośrodek mennictwa, produkujący masowo denary 
krzyżowe znane ze znalezisk na całym terytorium ówczesnego państwa polskiego. Ich 
pojawienie się mogłoby być nawiązaniem do pełnowartościowych saskich denarów 
krzyżowych, występujących wtedy w obiegu już od kilkudziesięciu lat i cieszących się 
zaufaniem wśród polskich odbiorców. Pamiętać należy, że wprowadzone do cyrkulacji w 
drugiej połowie lat siedemdziesiątych XI w. denary królewskie Śmiałego mocno odbiegały 
jakością kruszcu od współczesnych im krzyżówek, a wdrożenie przez panującego do obiegu 
słabych jakościowo monet mogło przyczynić się w jakimś stopniu do zegnania go z tronu. 
Uruchomienie własnej mennicy denarów krzyżowych przez kolejnego panującego mogło 
zostać dobrze przyjęte przez poddanych jako powrót do produkcji dobrego pieniądza przez 
panującego. 

Badania S. Suchodolskiego nad metrologią polskich monet wczesnośrednio-
wiecznych20 wykazały, że średnia waga denarów książęcych Bolesława Śmiałego 
produkowanych do 1076 r. wynosiła 0,7 g21, przy przeciętnej próbie 450/1000, co przynosiło 
średnio 0,315 g czystego srebra. Trochę młodsze zabytki władcy z okresu królewskiego 1076-
1079 wykazywały nieco wyższą przeciętną wagę 
- 0,711 g, ale przy słabszym ziarnie - średnio 214/1000 (0,152 g czystego srebra w monecie). 
Średnia waga denarów jedynego typu (il.6) produkowanego przez Władysława Hermana 
wynosiła 0,6 g, przy próbie 600/1000 (przeciętnie 0,36 g srebrnego kruszcu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Denar krakowski księcia Władysława Hermana 
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Krzyżówki odmiany CNP 858 w liczbie 1014 całych egzemplarzy wystąpiły w 
składzie zespołu ze Słuszkowa (średnia waga 0,806 g, średnica 12,5 mm). Zawierały one 
średnio 0,381 g czystego kruszcu w czterech badanych egzemplarzach22. Przewyższały w 
zakresie zawartości srebra denary książęce i królewskie Śmiałego, a były podobne w tym 
względzie do współczesnych im krakowskich emisji Hermana. Być może denary krakowskie 
Szczodrego były tak niepopularne w Wielkopolsce, że nowy władca zdecydował się 
przeznaczyć na ten rynek naśladownictwa znanych wtedy od lat denarów krzyżowych o 
podobnej zawartości czystego srebrnego. 

Nie udało się znaleźć dokładnie takich samych awersów krzyżówek Sieciecha i 
zabytków przypisywanych Władysławowi I. Jednak różnice dotyczą jedynie drobnych 
szczegółów, co wskazuje na wykorzystanie nieco zmodyfikowanych przedstawień krzyżówek 
CNP 858 przez późniejsze emisje palatyna. 

Można się zastanowić, czy Sieciech mógł już od około 1080 r. produkować denary 
krzyżowe CNP 858. Nie wydaje się jednak prawdopodobne, żeby już w początkach 
panowania Hermana palatyn mógł zorganizować tak dobrze prosperujący warsztat menniczy, 
produkujący więcej krzyżówek niż książę denarów ze swym wizerunkiem i imieniem w 
Krakowie. Możliwe jest oczywiście, że Sieciech z polecania władcy kierował sprawami 
produkcji pieniądza i sam zaczął wybijać własne denary pod koniec XI stulecia. Można więc 
przypuszczać, że wojewoda raczej włączył się ze swym mennictwem we wcześniejszą akcję 
Hermana. Wielkość produkcji denarów odmiany CNP 858 była ogromna i praktycznie każdy 
depozyt z końca XI w., odkryty w granicach państwa Hermana zawiera takie monety. Trudno 
przypuszczać, żeby ktoś, poza panującym wtedy księciem, mógł na tak wielką skalę 
produkować w Polsce własny pieniądz. 
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