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Trzy pierwsze stulecia monety polskiej

W Polsce podobnie jak i na całym świecie daje się zauważyć stały wzrost
zainteresowania monetą, przejawiający się przede wszystkim w zwiększeniu liczby
kolekcjonerów. Z powodu większej dostępności monet nowożytnych i najnowszych głównie
one trafiają właśnie do prywatnych zbiorów. Natomiast ta książeczka będzie poświęcona
monetom starszym, znacznie rzadszym lub nawet unikatowym, które można spotkać tylko w
największych kolekcjach. Będzie tu mowa o najdawniejszych monetach polskich od momentu
ich powstania w końcu X w. do schyłku XIII, a więc z okresu denarowego. Nazwa ta
pochodzi od nazwy jedynej emitowanej wówczas jednostki pieniężnej — srebrnego denara.
Sądzimy, że i te monety wzbudzą zainteresowanie, i to nie tylko numizmatyków, ale również
wszystkich tych, których ciekawi historia i sztuka średniowiecza. Denary bowiem z tego
czasu są cennym źródłem do dziejów pieniądza polskiego, handlu, gospodarki, a także kultury
i historii politycznej. Nie wszyscy wiedzą, że właśnie na monetach znajdujemy najstarsze
spośród zachowanych do naszych czasów zapisy imion Mieszka i Bolesława Chrobrego,
nazwy Gniezna, a nawet Polski.

Wobec braku miejsca trudno tu będzie poruszyć wszystkie zagadnienia związane z
monetą polską z pierwszych trzech wieków jej istnienia. Skupimy się tylko na
najważniejszych. Nie mniej ważną od tekstu częścią tej książeczki są ilustracje, po raz
pierwszy prezentowane w stosunkowo dużym wyborze. Na nich najlepiej widać nieporadność
ręki jednych rytowników, nie nawykłych do wykonywania stempli menniczych, oraz
mistrzostwo innych, którzy na krążku o średnicy ok. 15 mm potrafili pomieścić wyobrażenia
jednej lub kilku postaci i nadać im pełnię wyrazu. Właśnie monety stanowią najliczniejszą
grupę zabytków, reprezentujących drobne wytwory sztuki romańskiej.

Wszystkie monety, o których tu będzie mowa, przechowywane są w kilku
największych zbiorach polskich i zagraniczych, głównie w Muzeach Narodowych w
Krakowie i w Warszawie. Zanim jednak do nich trafiły, spoczywały w ziemi, ukryte przez
swoich właścicieli przed blisko tysiącem lat. Takie zespoły monet nazywane są umownie
skarbami. Jeśli właściciele nie mogli ich odszukać lub też zostali wzięci w niewolę albo zabici
— skarby te pozostawały w ziemi aż do momentu przypadkowego odkrycia w czasie orki lub
prac ziemnych.

Zanim pojawiły się w Polsce najdawniejsze monety rodzime, posługiwano się
monetami obcymi. W wiekach IX i X były to dirhemy arabskie przywożone dwiema drogami:
ze wschodu szlakami lądowymi lub rzecznymi oraz z północy przez Bałtyk. Pod koniec tego
okresu, w związku z wyczerpywaniem się zasobów kruszcu orientalnego, zaczęto sprowadzać
również bizantyjskie monety srebrne, tzw. miliaresia. O wiele większe znaczenie miały
jednak pojawiające się u nas w tym samym czasie denary zachodnioeuropejskie. Pierwsze ich
egzemplarze znamy już z połowy X w. Na większą skalę napływ ich widoczny jest jednak od
4 ćwierci tego stulecia. W pierwszej połowie XI wieku całkowicie opanowały one rynki.
Początkowo były to monety bawarskie i nadreńskie, nieco później fryzyjskie, a zwłaszcza
saskie, które z czasem zdominowały wszystkie pozostałe. Szczególne znaczenie miały dwa
rodzaje monet, które emitowano specjalnie dla zagranicznych rynków, o niezmiennym
stemplu — tzw. krzyżówki oraz denary z imionami Ottona i Adelajdy. Monetom niemieckim
towarzyszyły również denary bite w innych państwach: w Czechach, na Węgrzech, w Italii,
Anglii i w krajach skandynawskich. Olbrzymia większość spośród wymienionych tu monet
została przywieziona na ziemie polskie przez kupców, którzy za nie nabywali u nas towary
wywożone następnie za granicę.

Jednocześnie już od schyłku X w. władcy polscy przystąpili do produkcji swoich
własnych monet. Za najstarsze uważa się denary z wyobrażeniem kaplicy oraz krzyża,
noszące imię MISICO bez żadnego tytułu (1). Część badaczy łączy je z księciem Mieszkiem I
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(ok. 960-992). Pewne wątpliwości co do takiego zaszeregowania budzi jednak chronologia
znalezisk zawierających te monety. Wszystkie zostały ukryte w ziemi dopiero w XI w., co
może skłaniać do wniosku, że denary te zostały wybite nie za Mieszka I, ale za jego wnuka
Mieszka II (1025-1034). Istnieje przy tym możliwość, że nastąpiło to jeszcze przed objęciem
tronu przez tego władcę, w czasie jego współrządów z ojcem Bolesławem. Sprawa ta nie
została ostatecznie rozstrzygnięta, są bowiem również argumenty przemawiające za pierwszą
koncepcją. Jeślibyśmy jednak przyjęli późniejszą chronologię Mieszkowych monet, to
wówczas pierwszeństwo należałoby oddać denarom Bolesława Chrobrego (992-1025), które
bite były chyba już od początku panowania tego władcy.

Najstarsze monety polskie są stosunkowo rzadkie. Dotychczas znamy tylko ok. 50
egzemplarzy noszących imię Mieszka i ok. 150 egzemplarzy Chrobrego. Natomiast pod
względem typologicznym prezentują się bardzo okazale: Mieszkowi przypisuje się 3 różne
typy, Bolesławowi zaś aż 15. Najczęstszymi wyobrażeniami są krzyż, kaplica i głowa lub
popiersie władcy (2-9). Tylko raz pojawia się ręka symbolizująca prawicę bożą i raz ptak.
Jeszcze ciekawsze są napisy towarzyszące tym wyobrażeniom. Poza imionami władców
polskich występują ich tytuły (dux, rex, prince[p]s Poloni[a]e, dux inclitus), sporadycznie
nazwy miejscowości (Gnezdun civitas, Mogiln civitas) oraz imiona świętych patronów
(Wacław i Jan). Na monetach tych pojawiają się również imiona władców obcych: cesarza
Ottona III i jego babki Adelajdy, króla niemieckiego Henryka II, króla anglosaskiego Etelreda
II i księcia czeskiego Władywoja.

Przyjrzyjmy się teraz kilku wybranym typom tych monet. Oto denar z imieniem
Mieszka w otoku, z wyobrażeniem kaplicy zwieńczonej krzyżem, która dawniej była również
identyfikowana z koroną (1). Motyw ten został zapożyczony zapewne z saskich krzyżówek
typu I. Na odwrocie (rewersie) widać krzyż, a w otoku zamiast napisu znaki swastyki, które w
czasach pogańskich były symbolem słońca, potem zaś stanowiły odmianę krzyża.

Nr 1

Denar z obustronnym napisem PRINCES POLONIE nosi wyobrażenie ptaka o
rozpostartym ogonie (2), wzorowane na monetach księcia Sobiesława, który panował we
wschodniej części Czech i miał stolicę w Libicach.

Nr 3
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Ciekawe, że jest to najdawniejszy, zachowany do dziś zapis nazwy Polski, a ptak był dawniej
identyfikowany z późniejszym herbem Polski — Orłem Białym. Od tej ostatniej koncepcji
jednak już odstąpiono. Na rewersie widać specyficzną formę krzyża zapożyczoną z monet
anglosaskich.

Denar z legendą GNEZDVN CIVITAS ma przedstawienie głowy władcy w diademie
(3). Niektórzy doszukują się w nim cech portretowych. Moneta ta została wybita w Gnieźnie,
zapewne w czasie spotkania księcia polskiego z cesarzem Ottonem III w roku 1000 u grobu
św. Wojciecha.

Legenda BOLIZLAS DVX INCLITYS prze chodzi z awersu na rewers kolejnego
typu, który znany jest w dwóch odmianach: z popiersiem (4) i z głową księcia. Ten sam
stempel awersu łączy się z dwoma dalszymi: na jednym widzimy wyobrażenie popiersia króla
Etelreda II otoczone napisem z jego imieniem, na drugim zaś — kaplicy (5), skopiowane z
denarów bawarskich.

Nr 5

Inna hybryda łączy imiona Bolesława Chrobrego i cesarzowej Adelajdy (6). To ostatnie
zostało skopiowane z rewersu denara Ottona i Adelajdy.

Nr 6

Denar z imieniem św. Wacława (7), którego kult zaczęto szerzyć w Polsce jeszcze w
X w., uważany był niesłusznie przez badaczy czeskich za najdawniejszą monetę czeską,
emitowaną przez księcia Wacława (zm. 935).

Nr 7
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Nr 8

Tytuł królewski Bolesława (8), i to umieszczony dwustronnie, pojawia się na
monetach, które na podstawie chronologii skarbów datować można na okres przed rokiem
1024, a więc jeszcze przed koronacją tego władcy. Użycie więc tytułu królewskiego albo
zdradza aspiracje Chrobrego, albo oznacza, że czuł się on już równy koronowanym
monarchom.

Specjalne zainteresowanie budzi moneta z wyobrażeniami wzorowanymi na monetach
bizantyjskich, choć może za pośrednictwem ruskim. Nosi ona z obu stron imię Bolesława bez
żadnego tytułu, zapisane alfabetem słowiańskim (9). Na tej podstawie niektórzy uważają, że
została wybita przez tego władcę w Kijowie w 1018 r., po zwycięskiej wyprawie na Ruś. Inni
przypuszczają, że była przeznaczona dla Grodów Czerwieńskich, odzyskanych przez Polskę
w wyniku tej samej kampanii. Są wreszcie zwolennicy tezy, że monetę wybito w Krakowie,
gdzie miało rzekomo istnieć biskupstwo obrządku słowiańskiego. Wydaje się jednak, że
moneta powstała tam, gdzie niemal wszystkie inne, tzn. w Wielkopolsce.

Nr 9

Niezwykłą formę zawdzięcza chyba po prostu osobie rytownika stempli, którym
przypuszczalnie był jakiś ruski złotnik sprowadzony do Polski po wyprawie kijowskiej.

Analizując bliżej stemple monet, dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia z
dwoma zasadniczymi rodzajami emisji. Stemple pierwszych, aczkolwiek wzorowane na
monetach obcych, zachowują polski charakter. Drugie stanowią mniej lub bardziej udane
kopie współczesnych monet zagranicznych: saskich, bawarskich, czeskich czy anglosaskich.
Nie znajdujemy na nich najmniejszych nawet wskazówek co do ich polskiego pochodzenia. O
tym, że powstały w tych samych warsztatach, w których wybito monety Chrobrego pierwszej
grupy, świadczą jedynie wzajemne powiązania stempli, które doprowadziły do wytworzenia
hybryd. Trudno odpowiedzieć na pytanie, jaki był powód bicia w tym samym czasie i w tych
samych warsztatach emisji tak bardzo różniących się między sobą. Do sprawy tej powrócimy
jeszcze później, wiąże się bowiem ona z zagadnieniem szerszym — charakterem
najdawniejszego mennictwa polskiego i powodem jego rozpoczęcia.

Tymczasem zastanówmy się, jaka była stopa mennicza tych monet. Już na pierwszy
rzut oka widać, że nie była ona stała. Waga monet bowiem waha się bardzo znacznie, od 0,6
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do 2,2 g. Mimo to wykryć można pewne prawidłowości. Monety niektórych typów ważą
średnio w granicach 1,4-1,7 g, innych zaś 0,9-1,1 g, przy czym wydaje się, że emitowano je
przynajmniej częściowo współcześnie. Wspomniane grupy wagowe nie pokrywają się jednak
z wyróżnionymi uprzednio grupami stempli. I tego zjawiska nie potrafimy jednoznacznie
wyjaśnić. Monety cięższe nawiązują, jak się wydaje, do standardu denarów karolińskich z IX
w. oraz wzorowanych na nich denarów bawarskich, kolońskich, niektórych anglosaskich i
skandynawskich. Można sądzić, że wszystkie te monety bite były nominalnie według stopy
karolińskiej, a więc 240 sztuk z funta srebra o wadze ok. 408 g. Stopa taka w XI w. nie była
już używana w państwach Europy Zachodniej. Przyjęto ją natomiast w Polsce i w innych
krajach środkowej i północnej Europy, gdzie zaczęto bić własną monetę. Zastosowano więc
teoretycznie słuszne, ale już nieaktualne zasady, odrzucone przez kraje o starszej tradycji
mennictwa.

Monety należące do drugiej grupy są natomiast lżejsze od współczesnych monet
europejskich. Wydaje się przeto, że mamy tu do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem: z
jednej strony z emisjami teoretycznie poprawnymi, ale przynoszącymi chyba straty, oraz z
drugiej strony z emisjami zawierającymi znacznie mniej szlachetnego kruszcu, mającymi
zapewne przynosić zysk menniczy. W praktyce, jeśli nawet był on osiągany, nie wynosił
wiele ze względu na małe rozmiary produkcji. Można ją ocenić na ok. 120 000 egzemplarzy,
a to na podstawie stwierdzenia użycia 48 stempli awersu i rewersu, czyli średnio 24 par, przy
założeniu, że każdą z nich można było wybić ok. 5000 egzemplarzy.

Dochodzimy tu do problemu zasadniczego — genezy i charakteru mennictwa
polskiego. Dotychczas zastanawiano się, czy rozpoczęto je w celach manifestacyjnych, czy
też ekonomicznych. Charakter manifestacyjny ze względu na treść stempli starających się
podkreślić rolę i znaczenie władcy polskiego, należącego do rodziny władców
chrześcijańskich, nie może ulegać wątpliwości. Za charakterem takim przemawiają również
niewielkie rozmiary produkcji oraz znikomy udział w obiegu monety rodzimej w stosunku do
obcej.

Z drugiej jednak strony pewne jest, że monety Mieszka i Chrobrego bite były również
w celach ekonomicznych. Świadczą o tym nie tylko denary lekkie, ale również takie, które
kopiują wzory obce i nie noszą żadnych śladów polskiego pochodzenia. Trudno sobie
wyobrazić, aby mogły one pełnić funkcje manifestacyjne. Podobna sytuacja panowała zresztą
także w innych krajach, które niedawno rozpoczęły bicie własnych monet. Naśladowano
wzory najbardziej rozpowszechnione na rynku, przez co starano się ułatwić przyjęcie emisji
własnych.

Pod koniec panowania Bolesława Chrobrego bicie monet polskich staje się coraz
rzadsze, aż wreszcie ustało chyba zupełnie. Zjawisko to, do niedawna bardzo niepokojące
badaczy, wydaje się być typowe również dla innych, pozostających na zbliżonym etapie
rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów, które mniej więcej w tym samym czasie
przystąpiły do bicia swoich monet, a nie posiadały własnych złóż srebra. W wieku XI przerwę
w mennictwie widzimy również w Szwecji i Norwegii, a także na Rusi. Domyślamy się, że
mennictwo spełniło już swoje zadania manifestacyjne w umacnianiu władzy państwowej, a
jednocześnie okazało się, że nadzieje na osiągnięcie korzyści ekonomicznych były zupełnie
złudne.

Odnowa mennictwa

Następne monety polskie zostały wybite po półwiekowej przerwie — około 1070 r.,
przez Bolesława Śmiałego (1058-1079). Natomiast krzyżówki przypisywane przez
dawniejszych badaczy Richezie, żonie Mieszka II, a wnuczce cesarza Ottona II, są
niewątpliwie saskiego pochodzenia i noszą zniekształcony napis CRVX, nie zaś RIXA.
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Nowe mennictwo było zorganizowane na zupełnie innych zasadach niż uprzednio.
Zamiast wielu typów monetarnych, wypuszczanych jednocześnie w kilku ośrodkach, ale
reprezentowanych przez niewielką liczbę monet, mamy teraz do czynienia z dwoma
podstawowymi typami następującymi po sobie, powielanymi w milionach egzemplarzy.

Nr 10

Typ pierwszy powstał przed koronacją królewską Bolesława w roku 1076 i jest nazywany
książęcym (10). Na awersie widnieje głowa władcy z profilu, w otoku zaś jego imię bez
tytułu. Na odwrocie przedstawiono jeźdźca na koniu z tarczą i włócznią z proporcem. Typ
drugi jest w ogóle pozbawiony napisów. O tym, że był emitowany już w czasie królewskich
rządów Bolesława (1076-1079), świadczy wyraźnie zaznaczona korona na jego głowie (12).
Na rewersie widzimy rzadki w tym czasie u nas motyw architektoniczny — trój wieżową
budowlę zwieńczoną kopułami.

Nr 12

One to właśnie nasunęły dawniejszym badaczom myśl, że mamy tu do czynienia ze Złotą
Bramą w Kijowie, przez którą miał wjeżdżać Bolesław do miasta w czasie swoich
zwycięskich wypraw w 1069 i 1077 r. Kopuły jednak nie były wówczas obce również
architekturze zachodnioeuropejskiej, o czym świadczą choćby przedstawienia na monetach
niemieckich. W rzeczywistości chodzi tu o typowy motyw murów miejskich, mających
symbolizowąć Państwo Boże — civitas Dei.

Oba typy powstały w jednej mennicy działającej w stołecznym Krakowie. Druga
mennica, o znaczeniu tylko lokalnym, mieściła się we Wrocławiu. Z niej znamy jednak
zaledwie kilka egzemplarzy należących do jednego typu. Nosi on z jednej strony rysunek
głowy św. Jana i jego imię w otoku, z drugiej zaś imię Bolesława i literę S przekreśloną
poziomą kreską (11). Może mamy tu do czynienia ze skrótem jakiegoś, niestety, nieznanego
wyrazu, zaczynającego się na S (signum czyli znak lub sanctus, odnoszące się do św. Jana)?

Prawdziwą zagadkę stanowi typ znany dopiero od niedawna i reprezentowany
dotychczas przez dwa tylko okazy, z których jeden wystąpił w skarbie znalezionym w
Wiślicy, ukrytym ok. 1085 r., pochodzenie drugiego jest nieznane. Na awersie noszą one
postać księcia siedzącego na tronie z mieczem na kolanach. Na rewersie widać scenę walki
rycerza ze smokiem (13). Ze względu na zniekształcenie napisu otokowego nie wiemy, komu
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przypisać tę monetę. Najbardziej prawdopodobne jest, że wybił ją Bolesław Śmiały. Zwraca
uwagę

Nr 13

fakt, że oba wyobrażenia, choć nieobce numizmatyce polskiej, znane były dotychczas z monet
późniejszych o lat kilkadziesiąt.

Niezależnie od typu wszystkie monety Bolesława Śmiałego, jak również jego brata i
następcy, Władysława Hermana, charakteryzuje specyficzna forma — mają oklepane
krawędzie i w przekroju kształt stożkowaty. Są więc bardzo podobne do saskich krzyżówek.
Dotychczas nie wiadomo, w jaki sposób wykonywano takie krawędzie, ani — jaki był cel
tego zabiegu. Można tylko przypuszczać, że starano się nadać monetom bardziej solidny
wygląd i wzbudzić większe zaufanie odbiorców.

O ile dawniej monety bito niemal z czystego srebra, o tyle teraz są one znacznie
gorsze, a niektóre emisje można uważać za wręcz miedziane (9% srebra). Za podstawę
przyjęto nie funt karoliński, lecz grzywnę krakowską o wadze ok. 210 g. Z takiej grzywny
czystego srebra nadal bito, przynajmniej teoretycznie, 240 egzemplarzy. W rzeczywistości
liczba ta dochodziła niekiedy do 1280.

Cechą charakterystyczną monet Bolesława Śmiałego są widniejące na nich znaki
mennicze w postaci liter, krzyży, trójkątów, punktów itp. Wydaje się, że większe z nich
oznaczały warsztaty, mniejsze zaś kolejne emisje w nich wydawane.

Rządy Władysława Hermana (1079-1102) to kontynuacja stosunków pozostawionych
przez jego poprzednika. Nowy książę emitował w mennicy krakowskiej jeden tylko typ,
stanowiący jakby syntezę obu podstawowych typów Śmiałego: z pierwszego przejęto
wyobrażenie głowy, z drugiego budowli. Polepszeniu uległa jednak próba srebra w monetach.
I choć jednocześnie obniżyła się ich przeciętna waga, to w sumie zawierają znacznie więcej
szlachetnego kruszcu aniżeli poprzednio. O miejscu bicia tych monet niedwuznacznie
informuje legenda rewersu: CRACOV.

Rozpoczyna się wymiana monet

Od początku XII w. zmienia się sytuacja w mennictwie polskim. Z czasów panowania
księcia Bolesława Krzywoustego (1102-1138) znamy 6 typów monetarnych, emitowanych
według dwóch różnych stóp (typ 1 i 2 — 240 szt. z grzywny, typy 3-6 — 300 szt.). Rzecz
charakterystyczna, że poza tym stopa ulegała zmianie w czasie bicia monet tego samego typu.
Początkowo wypuszczano denary cięższe, potem zaś stopniowo coraz lżejsze, dlatego ich
odmiany starsze mają wagi przeciętne znacznie wyższe aniżeli odmiany młodsze. Jednak w
momencie wprowadzania nowego typu znów produkowano denary cięższe, ważące średnio
tyle samo, ile w początkach emisji typu poprzedniego. Powracano więc do dawnej stopy,
którą dlatego należy uznać za nominalną, czyli wówczas oficjalnie obowiązującą. Gdyby było
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inaczej, oznaczałoby to, że wypuszczano pewną liczbę monet lepszych niż przewidywały
normy, gdyż zawierających więcej srebra. Jest to oczywiście zupełnie nieprawdopodobne.

Specjalne zainteresowanie budzą dwa typy brakteatów z wyobrażeniem św. Wojciecha
(19, 20), datowane na lata trzydzieste XII wieku i stanowiące najstarsze w Polsce przykłady monet
cienkich, bitych tylko z jednej strony. Zastosowanie tej techniki było tu podyktowane względami
pozaekonomicznymi — chęcią uzyskania możliwie dużej powierzchni, na której można by
przedstawić treści manifestacyjne. Chodziło o pokazanie związku św. Wojciecha z Gnieznem i
roztoczenia przez niego opieki nad władcą polskim, co miało szczególne znaczenie w okresie
osłabienia pozycji Krzywoustego na arenie międzynarodowej i zakusów arcybiskupa magdeburskiego
na niezależność metropolii gnieźnieńskiej.

Nr 16

Również wyobrażenia innych monet Bolesława Krzywoustego odbijają ówczesne
wydarzenia polityczne. Typ najstarszy, bity w okresie współwładzy z bratem Zbigniewem,
przedstawia księcia w postawie stojącej z tarczą i włócznią (15). Na typie następnym,
emitowanym w okresie zdobycia władzy zwierzchniej, widać Bolesława siedzącego na tronie
z mieczem w prawym ręku i z lewą ręką uniesioną jakby do błogosławieństwa (16). W
okresie późniejszym, chyba osłabienia pozycji księcia, ustępuje on miejsca na tronie
patronowi państwa — św. Wojciechowi, a sam zajmuje obok niego pozycję stojącą (17), tak
jak na typie najstarszym. Podobnie imię świętego wypiera z czasem imię władcy na awersie
tych monet. Typ ostatni jest jakby anonimowy, nie zawiera bowiem w ogóle żadnego napisu
ani wyobrażenia księcia (18). Widzimy natomiast scenę walki ze smokiem, znaną nam już z
tajemniczego typu przypisywanego Śmiałemu.

Nowy etap w rozwoju mennictwa polskiego nastąpił za panowania Władysława II
(1138-1146). Z ośmiu lat panowania tego władcy znamy aż 4 różne typy monet pochodzące
również z mennicy w Krakowie.

Nr 17

Tak częstą zmianę wyobrażeń można wyjaśnić upowszechnieniem się systemu periodycznej
wymiany monet — renowtio monetae, wprowadzonej już chyba przez jego ojca i poprzednika
na tronie. Domysł ten został potwierdzony przez analizę wzajemnych połączeń stempli
awersu i rewersu denarów Władysława II. O ile w XI w. stemple łączą się tylko w obrębie
najbliższych odmian, o tyle tutaj połączenia są znacznie częstsze i zachodzą między
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większością stempli używanych w tych samych warsztatach. Świadczy to, że stemple były
przygotowywane zawczasu w dużych ilościach, a następnie używane jednocześnie w celu
dostarczenia wielkiej liczby monet, które miały wymienić dotychczas znajdujące się w
obiegu.

Nr 26

Jednocześnie polepszyła się próba srebra w monetach oraz ustabilizowała ich waga, która nie
była już obniżana w obrębie poszczególnych typów. Jest to zrozumiałe, jeśli zważyć, że te
same monety po wymianie wracały z powrotem do księcia.

Wyobrażenia na denarach Władysława II, choć nie są oryginalne i naśladują na ogół
wzory dawniejszych monet czeskich, prezentują się okazale, stanowiąc piękne przykłady
drobnej plastyki romańskiej (21-23) .  Rycerz walczący z lwem lub zamierzający się mieczem
na powalonego przeciwnika czy orzeł wpijający szpony w kark zająca zdają się
odzwierciedlać ten sam temat — zwycięską walkę dobra ze złem. Nie jest wyłączone, że w
tym wypadku temat zawierał pewne treści aktualne. Nie zapominajmy, że książę toczył
wówczas zacięte walki ze swoimi młodszymi braćmi. Łatwo się domyślić, kto miał
symbolizować siły dobra, a kto siły zła.

Nr 27

Od połowy XII w. za rządów Bolesława Kędzierzawego (1146-1173), najstarszego ze
zwycięskich juniorów, liczba typów monetarnych, a więc zapewne i częstotliwość wymiany,
uległa zmniejszeniu. Trudno się temu dziwić, skoro według wszelkiego prawdopodobieństwa
jednym z zarzutów stawianych wygnanemu poprzednikowi było czerpanie nadmiernych
zysków z mennictwa. Na monetach Kędzierzawego obok księcia (24) występują również
przedstawienia jego młodszych braci, początkowo jednego (Mieszka III), później dwóch
(oprócz Mieszka w rachubę wchodzi albo Henryk Sandomierski albo Kazimierz
Sprawiedliwy). Na awersie książę stoi z proporcem, na rewersie siedzi za stołem z
Mieszkiem, współtrzymając z nim jabłko — symbol władzy (25). Na innej monecie
wyobrażono trzech braci siedzących za nakrytym stołem, seniora pośrodku, juniorów zaś po
bokach (26). Na jednym z typów widać władcę na tronie, w koronie, z berłem i jabłkiem w
rękach (27). Jest to jednak raczej wyobrażenie cesarza Barbarossy aniżeli księcia polskiego,
umieszczone w 1157 r. po przegranej przez Bolesława wojnie i złożeniu hołdu. Polski
charakter monety został podkreślony w napisie występującym w dwóch wersjach na
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odwrocie. Nosi on bądź imię Bolesława, bądź św. Wojciecha, a więc albo władcy kraju, albo
jego patrona.

Napisy na denarach Bolesława Kędzierzawego, w przeciwieństwie do monet
dawniejszych, są w pełni poprawne. Wnioskujemy stąd, że w mennicy pojawiła się osoba,
niewątpliwie duchowna, czuwająca nad jakością wykonywanych stempli. Może był to pisarz,
zwany też notarius monetae, sprawujący z ramienia księcia kontrolę nad działalnością
mennicy. Jednocześnie znacznie zmniejszyły się różnice między wagą poszczególnych monet,
co odczytujemy jako udoskonalenie techniki menniczej. Już w tym czasie każdy krążek
monetarny był osobno ważony, a egzemplarze zbyt lekkie ponownie przetapiane.

Jak wyglądała mennica?

Mennicę w owym czasie można sobie wyobrazić jako duży zakład wytwórczy,
zatrudniający kilkudziesięciu ludzi. Na jego czele stał zarządca — magister monetae, który
najprawdopodobniej spełniał jednocześnie inne funkcje publiczne. Podlegał mu zespół
pracowników, wśród których wyróżniało się kilku mincerzy kierujących odrębnymi warszta-
tami. Oddzielny zespół tworzyli rytownicy pracujący dla wszystkich warsztatów. Wydajność
mennicy na podstawie liczby stwierdzonych stempli oraz przypuszczalnej wytrzymałości
każdej ich pary oceniamy ha około 1 milion rocznie. W wieku XII w okresie stosowania
systemu wymiany produkcja ta nie rozkładała się równomiernie. Najbardziej intensywna była
na początku emitowania każdego typu, kiedy przeprowadzano wymianę. W okresie
późniejszym tylko uzupełniano zasób podstawowy, wypuszczając sporadycznie dalsze emisje,
zazwyczaj gorszej jakości. Okresami mennica była zapewne w ogóle zamknięta, a jej personel
mógł wówczas pełnić różne funkcje w służbie księcia: zbierać podatki, cła i myta, sprzedawać
sól, a nawet sądzić wykroczenia związane ze sprawami pieniężnymi.

Działalność mennicy dostarczała władcom zysku, który próbujemy obliczyć
porównując stopę nominalną i faktyczną monet, a później stosunek wymienny monet starych
na nowe. Zysk ten szacujemy na kilkadziesiąt procent, co wynosiło rocznie około 150 kg
srebra.

Królują brakteaty

Po śmierci Bolesława Kędzierzawego w 1173 r. nastąpiła nowa epoka w dziejach
mennictwa polskiego. Uległo ono decentralizacji. Pojawiło się wiele nowych mennic w
drobnych księstwach dzielnicowych, działających nie tylko w ich ośrodkach stołecznych, ale
także w innych miejscowościach. Zmienia się również zasadniczo wygląd monet. Zamiast
dwustronnych denarów bito odtąd masowo jednostronne brakteaty. W niektórych mennicach
jednak kontynuowano także dawny typ monet. Surowiec menniczy pozostaje natomiast
niezmieniony — w całym wczesnym średniowieczu jest nim wyłącznie srebro z mniejszą lub
większą domieszką miedzi. Brakteaty są na ogół wykonane z dobrego kruszcu.

Tylko nieliczne monety ze schyłku XII i z XIII w. noszą na sobie imiona władców.
Jednak nawet wtedy, kiedy to zachodzi, często nie wiemy, któremu z licznych książąt o tym
samym imieniu (np. Bolesław czy Władysław) należy przypisać dany okaz. Wszystko to
sprawia, że brakteaty są najmniej zbadanymi monetami polskimi, a wiek XIII w naszej
numizmatyce można wzorem angielskim nazwać prawdziwie ciemnym (Dark Age).
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Nr 29

Nr 31

Nr 36

Nr 45

Nr 46

Stosunkowo najlepiej rozpoznane jest mennictwo
Mieszka III Starego (1173-1202), któremu
możemy przypisać wprowadzenie w Polsce monet
brakteatowych, czemu towarzyszyło
zintensyfikowanie systemu renovatio monełae.
Na początku panowania, może już około 1173 r.,
przeprowadził on reformę pieniężną, polegającą na
wymianie lepszych denarów dawnych na gorsze
brakteaty. Od tej pory wymiany były przeprowa-
dzane aż trzy razy do roku. Działalność ta spotkała
się ze sprzeciwem społeczeństwa i była chyba
jednym z powodów aż trzykrotnego usuwania
księcia z tronu. Nic dziwnego, że przy takiej
polityce menniczej wypuszczono kilkadziesiąt
typów monet. Noszą one wyobrażenia — księcia
na tronie, z mieczem i tarczą (32), jego popiersia z
proporcem (30), z berłem liliowatym (34) lub
mieczem (33), głowy (28), czterech głów (29),
jeźdźca na koniu (31). świętych, anioła, lwa (55),
smoka (37), centaura (38), ptaków, wreszcie scen
alegorycznych (36).

Legendy na monetach Mieszkowych pisane
są w języku łacińskim (28-31), hebrajskim (32-
38), a sporadycznie nawet w polskim, lecz
alfabetem hebrajskim. Czytamy tam imię Mieszka,
czasem też św. Wojciecha. Do wyjątków należy
legenda: „Mszka król Polski”. Największe jednak
zainteresowanie budzą imiona mincerzy
żydowskich, takich jak Józef syn Judy czy
Abraham syn Izaaka. Dzierżawili oni zapewne
dochody z mennicy, sprawując jednocześnie
funkcje urzędników książęcych.

Najstarsze brakteaty Mieszka ważyły ok.
0,25 g, a więc znacznie mniej od najmłodszych
denarów Bolesława Kędzierzawego (0,35 g). W
okresie późniejszym Mieszko jeszcze obniżył
wagę swoich monet tak, że były niemal dwa razy
lżejsze niż początkowo.

Częsta wymiana monet oraz wzrost liczby
mennic były powodem wielkiego zróżnicowania
zarówno wagi brakteatów, jak i ich wyobrażeń.
Poza przedstawieniami władców (39, 51, 54) i
świętych patronów (46, 49, 50, 53) widzimy
symbole religijne, jak również wyobrażenia
zwierząt realnych i fantastycznych (47, 48), a
nawet całe sceny, których znaczenie nie zawsze
jest dla nas jasne (52).
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Nr 50 Nr 52

Rytownicy niektórych stempli byli artystami dużej klasy, co stwierdzamy zwłaszcza na serii
pięknych brakteatów z imieniem Bolesława (40-45) przydzielanych albo Bolesławowi
Wysokiemu (1163-1201), księciu śląskiemu, albo Bolesławowi Kujawskiemu (1194-1195),
synowi Mieszka Starego.

Nie tylko książęta...

Niektóre monety możemy przypisywać innym osobom niż książę czy członkowie jego
rodziny. Ze źródeł pisanych wiadomo, że w XIII w. prawa mennicze uzyskali biskupi
poznańscy, arcybiskupi gnieźnieńscy, niektóre klasztory i miasta. Trudniej stwierdzić, które z
zachowanych monet zostały wybite na mocy tych przywilejów. Mamy natomiast podstawy,
aby przypuszczać, że działały również inne mennice nieksiążęce, mimo że brak o nich
wzmianek w przekazach pisanych. W mennicy w Kamieniu Pomorskim wybito w końcu XII
w. denary z imieniem miejscowego biskupa Zygfryda. Biskup wrocławski emitował w tym
czasie denary z własnym wyobrażeniem z jednej strony, a głową św. Jana, patrona
miejscowej katedry, z drugiej. Inne monety można hipotetycznie przydzielić biskupom
krakowskim i wrocławskim, może też arcybiskupom gnieźnieńskim (wcześniejsze jednak niż
data przywileju) i któremuś z klasztorów małopolskich.

Odrębną grupę stanowią monety noszące zamiast imienia książęcego imię lub
monogram jego najwyższego urzędnika — palatyna, zwanego też wojewodą. Najstarsze
monety tego typu pojawiły się już w XI w. i należały do wszechwładnego palatyna
Władysława Hermana — Sieciecha (14). Sądzi się, że bicie ich było wynikiem uzurpacji
praw władcy i wyrazem dążeń tego wielmoży do opanowania tronu. Po raz wtóry widzimy
imię urzędnika po stuletniej przerwie, w końcu XII w., na denarach, które można przypisać
wojewodzie kujawskiemu Piotrowi, synowi Wszebora.

Przypadki bicia monet przez osoby spoza rodziny książęcej były jednak stosunkowo
rzadkie należały raczej do wyjątków. I choć trzeba się liczyć z tym, że w rzeczywistości
zachodziły częściej niż to obecnie sądzimy, były jednak bez porównania rzadsze aniżeli w
Europie Zachodniej.

Zapowiedź nowej epoki

W drugiej połowie XIII w. przeważał w obiegu specyficzny typ brakteatów o
mniejszej średnicy, lecz o bardziej zróżnicowanym profilu, przypominających w przekroju
ścięty stożek. Ze względu na podobieństwo do guzików nazwane zostały „guziczkowymi”.
Nie noszą one żadnych napisów, a miejsca ich wybicia można się jedynie domyślać na
podstawie różnorodnych wyobrażeń. Wśród nich spotykamy symbole bardzo przypominające
późniejsze herby rycerskie. Zjawiska tego nie potrafimy jeszcze wyjaśnić. Nie umiemy
również powiedzieć, do kiedy monety te wybijano. Były one w obiegu jeszcze w pierwszej
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połowie XIV w., a więc współcześnie z nowymi gatunkami monet — śląskimi kwartnikami,
będącymi zwiastunem już nowego okresu, groszowego, oraz również z dwustronnymi
denarami Władysława Łokietka (1306-1333). W tym czasie epoka brakteatowa należała już
do przeszłości.

Na obcym tle

Sumując nasze rozważania o monecie polskiej we wczesnym średniowieczu,
postarajmy się uwypuklić cechy charakterystyczne jej rozwoju oraz porównać z monetą
krajów ościennych.

Początki monety polskiej przypadają na schyłek X wieku, a więc podobnie jak w
innych krajach pozbawionych tradycji mennictwa starożytnego. Nieco wcześniej otwarto
mennice w Bawarii, Saksonii, Danii i w Czechach. Mniej więcej w tym samym czasie co w
Polsce przystąpiono do bicia monet na Rusi. Natomiast w Skandynawii i na Węgrzech proces
ten został zapoczątkowany nawet później. Pod względem skali nasze mennictwo najbardziej
zbliża się do skandynawskiego oraz ruskiego i zdaje się być typowe dla krajów pozbawionych
własnych złóż srebra. Pewna specyfika polska polega na rozproszeniu warsztatów
menniczych w kilku najważniejszych ośrodkach państwowych, gdy na ogół koncentrowano je
w ośrodkach stołecznych. Dalsza różnica wynika z eklektyzmu typologicznego, polegającego
na przyswojeniu bardzo różnorodnych wzorów stempli: saskich, bawarskich, czeskich,
anglosaskich, bizantyjskich, a nawet karolińskich czy italskich. W innych krajach
nawiązywano z reguły do jednego, najsilniejszego ośrodka menniczego: w Czechach i na
Węgrzech do bawarskiego, w Skandynawii do anglosaskiego, na Rusi wreszcie do
bizantyjskiego. Przerwa w mennictwie, jak już mówiliśmy, jest typowa dla krajów
pozbawionych własnych kopalń szlachetnego kruszcu.

Nowe mennictwo w 2 połowie XI w. wykazuje najwięcej analogii do mennictwa
czeskiego i węgierskiego. We wszystkich tych krajach skupia się ono w rękach władców i
ogranicza do centralnych mennic w ośrodkach stołecznych. Z tego względu mennice te
musiały być poważnie rozbudowane i dzielić się na szereg mniejszych warsztatów.
Zdobywanie zysku menniczego przez obniżanie zawartości srebra w monetach, a więc zwięk-
szanie stopy menniczej, jest typowe dla wszystkich krajów i czasów. Obniżanie próby za
Bolesława Śmiałego było jednak chyba bardziej intensywne niż wówczas gdziekolwiek
indziej. Tak mały procent srebra mają tylko niektóre odmiany współczesnych krzyżówek oraz
nieco późniejszych denarów czeskich.

System okresowej wymiany funkcjonował wcześniej zarówno w Czechach, jak i na
Węgrzech. Nie jest wyłączone, że zapożyczono go właśnie z tych krajów. W wiekach XII i
XIII był typowy dla całej niemal Europy Zachodniej. Najdłużej utrzymał się w krajach, które
wprowadziły brakteatowy typ monet. Jest to zrozumiałe, jeśli zważyć na cienkość i kruchość
tych monet, dających doskonały pretekst do ich wymiany.
Waga grzywny krakowskiej nawiązuje do wagi innych grzywien Europy Środkowej,
Skandynawii, a nawet części Europy Zachodniej. Można podejrzewać, że wszystkie one
wywodzą się od pierwotnej marki kolońskiej ważącej ok. 200 g.

Technika wykonania monet w XI w., zwłaszcza owe oklepane brzegi, pozwala
domyślać się udziału w mennicy krakowskiej mincerzy saskich. Natomiast pod względem
wyobrażeń monety polskie XII wieku pozostają pod wyraźnym wpływem czeskim.

W wieku XIII sytuacja monety polskiej jest dosyć wyjątkowa i nie wykazuje bliskich
analogii do sytuacji panującej w jakimkolwiek innym kraju. W Czechach i na Węgrzech do
połowy XIII w. produkcja mennicza pozostaje, praktycznie rzecz biorąc, nadal
scentralizowana, natomiast na ziemiach niemieckich decentralizacja została posunięta
znacznie dalej niż w Polsce. Pewne podobieństwo wykazuje mennictwo krajów
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skandynawskich, mające jednak zupełnie odmienny styl wykonania monet. Pod tym
względem monetom polskim najbliższe są monety niemieckie, ale typy wyobrażeń wykazują i
tu znaczne różnice.

Ile był wart denar?

Jeszcze jedna cecha łączy wczesnośredniowieczne mennictwo polskie i całej Europy
łacińskiej — bicie wyłącznie monety srebrnej o jednym tylko nominale, mianowicie denarów.
Dla większych transakcji wartość ich była zbyt mała, dlatego często brano je na wagę. Z
drugiej jednak strony, ze względu na wysoką wartość srebra, monety te były jednostkami zbyt
dużymi, aby ich używać przy drobnych zakupach. Niestety, mamy bardzo mało wiadomości o
ówczesnych cenach. Tytułem przykładu podajmy tylko, że w wieku X w Pradze za jeden
denar można było kupić 10 kur lub tyle pszenicy, ile było potrzeba dla wyżywienia jednego
człowieka przez miesiąc. Siła nabywcza denara odpowiadała więc sile nabywczej kilkuset
współczesnych złotych. Natomiast na Śląsku w połowie XIII w. koń kosztował półtorej
grzywny srebra, krowa pół grzywny, a owca 1,6 skojca, a więc ok. 300, 100 i 13 g tego
kruszcu. Jednocześnie szatę mężczyzny i płaszcz kobiecy szacowano po pół grzywny, czyli
po 100 g srebra. Ponieważ na Śląsku liczono po 14 denarów (tzn. brakteatów) na skojec (1/24
grzywny), a 336 na grzywnę — cena konia odpowiadałaby 504 denarom, krowy, płaszcza i
szaty po 168, owcy zaś 22,5 denarom. Chodzi tu o duże brakteaty ważące ok. 0,58 g, których
siłę nabywczą można szacować na kilkadziesiąt obecnych złotych. Wartość trzykrotnie
lżejszych brakteatów z Polski centralnej była oczywiście znacznie mniejsza.

Zakończenie

W dziejach wczesnośredniowiecznej monety polskiej można wyróżnić trzy zasadnicze
okresy. Pierwszy przypada na jej początki na przełomie X i XI w., kiedy to nie odgrywała
praktycznie żadnej roli w obrocie pieniężnym. Okres drugi, od 3. ćwierci XI w. do 3. ćwierci
XII w., odznacza się bujnym rozwojem mennictwa denarowego. Można go podzielić na dwa
mniejsze podokresy, w zależności od sposobu zdobywania zysku. W wieku XI osiągano go
przez zmniejszenie zawartości srebra w monetach, w wieku XII zaś przez rozwijanie systemu
wymiany. Do szczytu system ten został doprowadzony już w okresie trzecim — obejmującym
schyłek wieku XII i wieku XIII, który można nazwać epoką cienkich denarów
jednostronnych, czyli brakteatów. Wiek następny to już odrębna epoka — panowania grosza.
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Wyjaśnienia niektórych terminów

AWERS — strona główna monety zawierająca dane o osobie lub instytucji emitującej
(wyobrażenie, imię).

BRAKTEATY — denary bite jednostronnie na cienkiej blaszce.
DENARY OTTONA I ADELAJDY — monety wybijane w Saksonii w latach 991 - ok. 1050 bez

zmieniania wyobrażeń i napisów. Emitowanie ich zapoczątkował małoletni cesarz
Otto III (983-1002) i sprawująca nad nim opiekę jego babka Adelajda, żona cesarza
Ottona I.

DIRHEMY — srebrne monety o wadze ok. 3 g, emitowane na terenie kalifatu arabskiego.
HYBRYDY — monety bite pomieszanymi stemplami, pierwotnie nie przeznaczonymi do

wspólnego użycia, np. różnych władców albo różnych typów.
KALETA — skórzany woreczek na pieniądze, noszony zwykle przy pasku.
KRZYŻÓWKI — pospolite monety z 2 połowy X i XI w. z wyobrażeniem krzyża, czasem

również kaplicy i pastorału; bite przez biskupów saskich, dawniej uważane za monety
polskie.

REWERS — strona odwrotna monety.
STEMPLE MENNICZE — stemple służące do wybijania na krążkach wyobrażeń i napisów. Z

wyjątkiem brakteatów, wszystkie monety bite są dwoma stemplami, z których dolny
jest zamocowany na stałe w kowadle, a górny trzymany ręką. Krążek kładziono na
stemplu dolnym i przykładano górnym, w który uderzano młotkiem. Ponieważ
połączenie to nie było stałe, jeden stempel górny mógł być używany z kilkoma
dolnymi i jeden dolny z kilkoma górnymi. Powiązania te, a czasem nawet ich
kolejność, możemy śledzić, porównując z soba odciski w pozytywie tych stempli na
monetach.

STOPA MENNICZA — liczba monet wyprodukowanych z określonej jednostki wagowej
kruszcu, np. funta lub grzywny. Należy odróżnić stopę nominalną, ustaloną przez
władców, od realnej, stosowanej w praktyce. Ta ostatnia była oczywiście wyższa,
gdyż w rzeczywistości bito więcej monet niż należało.

STOPA KAROLIŃSKA — stopa wprowadzona przez Karola Wielkiego w końcu VIII w. (240
denarów z funta srebra o wadze ok. 408 g).

WYMIANA MONET (renovado monetaé) — wymiana starych monet na nowe, dokonywana
przez władców w niekorzystnym dla ludności stosunku (np. za 3 stare dawano 2
nowe). Drogą tą osiągano zysk menniczy.

ZYSK MENNICZY — zysk osiągany przez władców (lub też upoważnione przez nich osoby) z
bicia monet, zazwyczaj przez zwiększenie stopy menniczej (tzn. zmniejszenie za
wartości szlachetnego kruszcu) lub stosowanie przymusowej wymiany.
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Spis ilustracji

Numery monet dotyczą zarówno fotografii, jak i rysunków

1. Mieszko I (ok. 960-992), MISICO, Ø 19 mm
2. Bolesław Chrobry (992-1025), PRINCES POLONIE, Ø 19 mm
3. Bolesław Chrobry. GNEZDVN CIVITAS, Ø 18 mm
4. Bolesław Chrobry, BOLIZLAS DVX / INCLITVS, Ø 17 mm
5. Bolesław Chrobry, hybryda, EDARED REX ATGO, Ø 19 mm
6. Bolesław Chrobry, hybryda, BOLIZLAVVS / AREA- HLAT, Ø 18 mm
7. Bolesław Chrobry. VENCIEZLAVVS, Ø 20 mm (fot. tylko Rv.)
8. Bolesław Chrobry, REX BOLIZLAVVS, Ø 19 mm (fot. tylko Av.)
9. Bolesław Chrobry. ƂO Л CABЪ, Ø 18 mm
10. Bolesław Śmiały (1058-1076). BOLEZLAVS, Ø 15 mm
11. Bolesław Śmiały (1058-1079). S IOHANNES, Ø 14 mm
12. Bolesław Śmiały (1076-1079). Ø 14 mm (fot. tylko Av.)
13. Bolesław Śmiały (?), Ø 14 mm (fot. tylko Rv.)
14. Sieciech, palatyn Władysława Hermana (1079-1102). Z TECH, Ø 17 mm
15. Bolesław Krzywousty (1102-1138), BOEIZAV (= Bolezlav), Ø 15 mm
16. Bolesław Krzywousty, BOLEZLAVS / DENARIVS lub DVCIS BOLEZLAI /
      DENARIVS, Ø 18 mm
17.  Bolesław Krzywousty, ADABLBLCVS/BOLZLAV (- Adalbertus / Bolezlav),

Ø 15 min
18.  Bolesław Krzywousty, Ø 13 mm
19. Bolesław Krzywousty, brakteat, SCS ADELBIRIAS EPS CNVH, Ø 26 mm
20. Bolesław Krzywousty, brakteat, S (A)DAL(B)ERIVS — BOLEZLAV, św.

Wojciech błogosławi klęczącego księcia, Ø 28 mm
21. Władysław II (1138-1146), VLODIZLAVS, Ø 15 mm
22. Władysław II, popiersia księcia i św. Wojciecha, Ø 14 mm
23. Władysław II, Ø 15 mm
24. Bolesław Kędzierzawy (1146-1173), BOLEZLAWS / SCS ADALBERTVS,

Ø 17 mm
25. Bolesław Kędzierzawy, Ø 16 mm
26.  Bolesław Kędzierzawy, BOL (Z)LAS, Ø 16 mm
27.  Bolesław Kędzierzawy, ADALBERT(V)S lub BOLEZLAVS, Ø 16 mm
28. Mieszko III (1173-1202), brakteat, DVX MISICO, głowa, Ø 19 mm
29. Mieszko III, brakteat, MEZICO, 4 głowy książąt, Ø 19 mm
30. Mieszko III, brakteat, MEZLCO, popiersie z proporcem, Ø 19 mm
31. Mieszko III, brakteat, MES(C)O, książę na koniu, Ø 18 mm
32. Mieszko III, brakteat, napisy hebrajskie, dwaj książęta siedzą naprzeciw

siebie, trzymając miecz i tarczę, Ø 20 mm
33. Mieszko III, brakteat, popiersie z mieczem, Ø 17 mm
34. Mieszko III, brakteat, popiersie z liliowatym berłem, Ø 16 mm
35. Mieszko III, brakteat, lew i głowa w koronie, Ø 20 mm
36. Mieszko III, brakteat, ptak nad leżącą postacią, Ø 18 mm
37.  Mieszko III, brakteat, smok skrzydlaty, Ø 20 mm
38. Mieszko III, brakteat, centaur grający na rogu, Ø 21 mm
39. Kazimierz Sprawiedliwy (1177-1194), brakteat, DVX CAZIM, popiersie w koronie,

Ø 20 mm
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40. Bolesław Wysoki (1163-1201) lub Bolesław Kujawski (1194-1195), brakteat,
BOLEZLAVS, książę z włócznią i tarczą, Ø 19 mm

41. Bolesław Wysoki lub Bolesław Kujawski, brakteat, BOLE, książę na murach z
mieczem, włócznią i jabłkiem panowania, Ø 20 mm

42. Bolesław Wysoki lub Bolesław Kujawski, brakteat, BOL∙ANA, Ø 21 mm
43. Bolesław Wysoki lub Bolesław Kujawski, brakteat, BOL — VI, książę i biskup,

Ø 21 mm
44. Bolesław Wysoki lub Bolesław Kujawski, Brakteat, b — O, popiersie o dwu głowach,

Ø 20 mm
45. Bolesław Wysoki lub Bolesław Kujawski, brakteat, BOLEZ, Samson rozdziera

paszczę lwa, Ø 20 mm
46. Władca ?, brakteat, ALB(E)RTVS, św. Wojciech, Ø 20 mm
47. Władca ?, brakteat, AQVILA, orzeł, Ø 20 mm
48. Władca ?, brakteat, SIRENA, syrena, Ø 20 mm
49. Władca ?, brakteat, rycerz z mieczem, włócznią i tarczą, św. Maurycy (?), Ø 20 mm
50. Władysław Laskonogi (1202-1231) ?, denar. VOLDIZL / Z ADALBVST (= S.

Adalbertus), klęczący książę z mieczem / św. Wojciech, Ø 17 mm
51. Bolesław Wstydliwy (1243-1279), brakteat, BOLE, książę z proporcem, Ø 20 mm
52. Bolesław Wstydliwy, brakteat, DVX BOLEZLAVS, walka z turem, Ø 20 mm
53. Bolesław Wstydliwy, brakteat, DVX BOLE(Z)LAVS, św. Stanisław, Ø 20 mm
54. Leszek Czarny (1279-1288), brakteat, LESTCVS DVX, popiersie księcia z mieczem i

tarczą z orłem, Ø 20 mm
55. Władca ?, denar, książę na tronie (?), z dwiema palmami w rękach, Ø 18 mm (fot.

tylko Av.)

FOTOGRAFIE WYKONALI

Tadeusz Biniewski 2, 3
Stanisław Suchodolski  7 — 11, 13 — 27
Adam Wierzba  4, 12, 28 — 30, 32, 41 — 44, 54
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