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DENARY PALATYNA SIECIECHA
przez
Dra Fr. Piekosińskiego
Wykopalisko monet polskich z końca XI wieku, dokonane nad Prądnikiem ojcowskim
a opisane przez p. S. J. Czarnowskiego w numerze 2 i 3 Wiadomości Numizmatycznych tomu
III (rok 1898), jest niezwykle doniosłej wagi i to nie tylko dla numizmatyki polskiej
średniowiecznej, ale i dla ówczesnej historyi polskiej, a to z powodu znacznej stosunkowo
liczby denarów palatyna Sieciecha, jaka się w tym wykopalisku znalazła.
Denarki palatyna Sieciecha nie są w numizmatyce polskiej z doby piastowskiej
nowością, ogłosił je w rysunku i podał wiadomość o trzech egzemplarzach już ś. p.
Stronczyński w dziele swojem: Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, II, str.
54, ale denary Sieciecha wykopane w jaskini nad Prądnikiem ojcowskim są z goła inne i z
ogłoszonymi przez Stronczyńskiego prócz samej osoby palatyna Sieciecha żadnego z goła nie
przedstawiały powinowactwa.
Ogłoszone przez ś. P. senatora Stronczyńskiego denary Sieciecha budziły najwyższy
naukowy interes i stanowiły prawdziwą łamigłówkę. Wiadomem przecież było notorycznie,
że Sieciech był palatynem księcia Władysława Hermana, bił więc w tym charakterze monetę
książęcą, tymczasem owe denarki miały na sobie tylko imię Sieciecha samego a o imieniu
księcia nie było żadnej mowy.
Brak na denarach tych imienia panującego księcia w żaden inny sposób nie dał się
wytłumaczyć, jak że to była prywatna tylko moneta Sieciecha, bita przezeń we własnym
imieniu na mocy uzyskanego od księcia przywileju. Wprawdzie numizmatyka polska
średniowieczna nie dostarczała żadnego innego podobnego przykładu, iżby książęta oprócz
arcybiskupom i biskupom także i prywatnym osobom nadawali prawo bicia monety, wszelako
ogromna ilość bezimiennych denarów śląskich z XII i XIII wieku, nosząca na sobie wyłącznie
tylko herby notorycznie szlacheckie i tożsamo zjawisko widoczne na denarach z wykopaliska
wieleńskiego dowodziła ponad wszelką wątpliwość, że i znakomitsze rycerstwo-szlachta
uzyskiwała przywilej bicia własnej monety. Zresztą przywilej taki nie czynił skarbowi
monarszemu żadnej zgoła szkody. Moneta taka miała bieg tylko partykularny, to jest tylko w
dobrach obdarowanego przywilejem rycerza-szlachcica, w tych tylko dobrach i pomiędzy
własnymi tego rycerza poddanymi miała ta moneta obieg wedle swej imiennej wartości: poza
granicami tych dóbr nie była już ona monetą, ale szła tylko jako kruszec szlachetny, jako
srebro na wagę.
Owa niezmiernie szczupła liczba denarów Sieciecha, o których podał wiadomość
Stronczyński, mianowicie trzy tylko, tem się właśnie tłumaczyła, iż to była moneta
partykularna, mająca obieg jedynie w dobra Sieciecha a więc tylko w północno wschodnim
cyplu województwa sandomierskiego, która przeto tylko wyjątkowo i to nie jako pieniądz,
lecz jako kruszec mogła się dostać w inne okolice kraju. Na takiej monecie imię księcia nie
potrzebowało być wyrażone wcale, a nawet nie powinno było być, gdyż położenie imienia
księcia na monecie dawałoby jej charakter monety książęcej a zatem do pospolitego obiegu
przeznaczonej, czem ona wcale być nie miała.
Ale monety wykopane nad Prądnikiem ojcowskim już takiego tłumaczenia nie
dozwalają. Okolica Ojcowa to nie Sieciechów, to nie cypel północny województwa
sandomierskiego, to jądro Małopolski, okolica leżąca tuż nieopodal Krakowa, gdzie prywatne
denary Sieciecha nie miały żadnej mocy obiegowej. Znalezienie tych denarów w tej okolicy i
to w liczbie tak znacznej gdyż 26 sztuk, dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że to nie była
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prywatna moneta Sieciecha, lecz moneta książęca do pospolitego obiegu przeznaczona a tylko
przez Sieciecha jako palatyna a więc i zawiadowcę skarbu książęcego bita.
Ale i na denarach wykopanych nad Prądnikiem ojcowskim, chociaż one z pod zgoła
innego stempla wyszły brak imienia panującego księcia, a gdyby to miała być moneta
książęca i do pospolitego obiegu przeznaczona, to zaniedbanie takie tam mniej dałoby się
wytłumaczyć, gdy niemal każdy ze znalezionych nad Prądnikiem denarów jest bity innym
stemplem: wzięto więc conajmniej kilkanaście osobnych stempli. Przeoczenie zatem dałoby
się wytłumaczyć przy jednym stemplu, ale nie przy kilkunastu. Jeśli przeto mamy do
czynienia, co najmniej z kilkunastoma stemplami, a wszystkie ze sobą w najbliższem
powinowactwie zostają, to dowód, że tu nie mamy z żadnym przeoczeniem do czynienia, lecz
że tak jak jest, tak być miało, tak zrobić polecono!
A jednak niepołożenie nazwiska monarszego na monecie książęcej byłoby tak ciężkim
przewinieniem, tracącem po prostu zdradą główną, że wprost niepodobna przypuścić, iżby
Sieciech zostający w urzędzie nadwornym, ośmielił się narażać na skutki podobnego
przewinienia. Nie, czegoś podobnego przypuścić nie można, moneta musiała odpowiadać
wszelkim warunkom, jakie podówczas do monety książęcej stawiano.
Przypatrzmy się więc tej monecie bliżej dokładnie.
Z prawej strony wyobraża ona znak przedstawiający u dołu niby pierścień
wyszczerbany, na jego boku krótkie stylisko, a na tem stylisku niby zawiasa. Nad zawiasą
krzyż, o którym wszelako trudno powiedzieć, czy on należy do figury co dopiero opisanej czy
też do otokowego napisu. W otoku zaś jest bardzo wyraźnemi literami położony napis
ZETEH. Owa figura wyżej przez nas opisana jest zatem herbem czyli właściwie stannicą
runiczną Sieciecha, podobną do tych, jakie spotykamy na najstarszych pieczęciach rycerstwa
polskiego wieków średnich.

Ta więc strona prawa naszego denarka nieczym zgoła osoby panującego monarchy nie
wykazuje, lecz zajęta jest wyłącznie przez Sieciecha.
Strona odwrotna tego denara przedstawia znak na pierwszy rzut oka zgoła
niezrozumiały.
Ponieważ imię księcia VLADISLAUS musiało być na tej monecie koniecznie
zamieszczone, przeto musimy w tym pozornie niezrozumiałym znaku domyślać się
przedewszystkiem monogramu utworzonego z tego imienia. Otóż rozbierając ów znak na jego
części składowe z tym stanowczym zamiarem, by z niego imię VLADISLAUS bądź co bądź
wydobyć, otrzymujemy taką analizę:
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Ze względu, że balamuctwa w napisach na monetach piastowskich należą do
najpospolitszych zjawisk, ponieważ ci, którzy się trudnili rznięciem stempli do monet, ani
pisać ani czytać nie umieli i tylko naśladowali udzielone im wzory, nie zawsze kaligraficznie i
starannie wypisane, przeto ostatecznie można ów znak na odwrotnej stronie denarka
Sieciechowskiego uważać za monogram imienia VLADISLAUS, wskazujący panującego
księcia Władysława Hermana.
Ale dopiero teraz, kiedyśmy wybrnęli z najtrudniejszego położenia, moneta powyższa
zaczyna dla nas nabierać niezwykłego zainteresowania.
A więc naprzód: skoro ów znak widoczny na odwrotnej stronie denara
Sieciechowskiego jest monogramem imienia książęcego, imię monarchy musi zaś poprzedzać
imię urzędnika i stać na pierwszym miejscu, przeto ta strona owego denarka, którą dotychczas
za odwrotną uważaliśmy, musi być uważana za stronę główną, zaś strona wyobrażająca
stannicę runiczną i imię Sieciecha za stronę odwrotną.
Następnie zachodzi najpoważniejsze pytanie, skoro na monecie jest imię Sieciecha
wypisane literami tak wyraźnemi i starannemi, jak się to na monetach dawniejszych
piastowskich tylko niezwykle rzadko zjawia, dlaczego imię księcia, stokroć ważniejsze,
ukryte zostało w niepodobnym dla profanów do zrozumienia i odgadnięcia monogramie?!
Otóż tu leży punkt ciężkości wyniosłości wykopaliska ojcowskiego dla dziejów
Władysława Hermana.
W świetle tego wykopaliska palatyn Sieciech przedstawia się jako zdeterminowany
zdrajca.
Przywiedźmy sobie na pamięć pokrótce dzieje XI wieku. Bolesław Chrobry był
monarchą bardzo energicznym a chociaż nie uciskał swoich poddanych, był przecie bardzo
stanowczym, i nie mamy żadnego przykładu z dziejów jego wyłamywania się wielmożów z
pod jego woli, chociaż to byli sami świeży jeszcze dynastowie, przeważnie młodzi
potomkowie dynastyi Popielidów i Piastów. Długoletnie panowanie Chrobrego, urok
bohaterski, jaki go otaczał, był powodem, że otaczający go wielmożowie przyzwyczaili się
słuchać bezwarunkowo jego woli. Zmieniło się to jednak za krótkiego a nieszczęśliwego
panowania jego syna Mieszka II. Urok bohaterstwa, jakim jaśniał Chrobry, który zniewalał
otaczających go dynastów do bezwarunkowego posłuszeństwa, już nie przyświecał
Mieszkowi II, a dynastowie poczęli podnosić głowę. Ze śmiercią Mieszka II rzeczy przybrały
jeszcze smutniejszą dla powagi monarszej formę.
Po śmierci bowiem Mieszka II objął nad jego nieletnim synem Kazimierzem
Miszkowiczem, opiekę oczywiście któryś z przebywających na dworze monarszym
wielmożów, pochodzący z dynastyi Piastów, a więc stryjec, którego imię źródła współczesne
nam nie przechowały. Królowa - wdowa Rycheza nie mogła być główną opiekunką, gdyż
podówczas najpoważniejszym atrybutem władzy monarszej była godność wojewodzińska,
czyli prowadzenie wyprawy wojennej pod własnym dowództwem, czego przecież kobieta
czynić nie mogła. Ów opiekun Kazimierza Miszkowicza, równy co do godności innym
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wielmożom, mniemający nawet za sobą uroku władzy monarszej, nie mógł oczywiście
imponować tym wielmożom a tak urok władzy monarszej, niedawno jeszcze tak świetny,
szybkim krokiem chylił się ku upadkowi.
Wypędzenie z kraju królowej - wdowy Rychezy z nieletnim Kazimierzem i pustoszący
napad Brzetysława czeskiego, któremu rycerstwo polskie czoła stawić nie potrafiło,
spowodowało rozprężenie władzy, a dynastowie magnaci robili, co im się zupełnie podobało.
Kazimierz Mieszkowicz, wrócił do ojczyzny w wieku młodocianym, został ja rozbitą i
wyniszczoną, a tu jeszcze do wszystkiego nieszczęścia i Mieczysław uzurpator mazowiecki
podniósł głowę. Musiała to być dzielna natura ten Kazimierz Mieszkowicz, że znalazłszy
ojczyznę w ostatniem rozbiciu, nie tylko podołał Mieczysławowi mazowieckiemu, ale i
państwo jako tako do kupy zlepił i po krótkich stosunkowo rządach dość silne synowi swemu
starszemu Bolesławowi Śmiałemu w spuściźnie zostawił.
Bolesław Śmiały był monarchą energicznym w całem tego słowa znaczeniu, a nadto
popędliwy i do okrucieństwa skłonny. Wielmożom polskim odzwyczajonym przez trzydzieści
kilka lat po śmierci Bolesława Chrobrego od rządów sprężystych, monarcha tego pokroju, co
Bolesław Śmiały, musiał być niesłychanie niewygodnym.
Poczęto więc spiskować, aby go z tronu obalić, a niedołęgę brata jego Władysława
Hermana na stolcu książęcym osadzić. Do spisku tego należał, a prawdopodobnie główną rolę
w nim prowadził biskup krakowski Stanisław. Spisek wykrył się przed czasem a biskup
Stanisław przypłacił to śmiercią męczeńską. Ale wielmożowie nie dali mu za wygraną, a w
dwa już lata po nieudanym pierwszym spisku, Bolesław Śmiały bez żadnego krwawego
buntu, niby zmiana obrazu w panoramie, idzie na wygnanie a Władysław Herman stolec
książęcy po bracie opuszczony obejmuje.
Gdy Sieciech od pierwszej chwili wstąpienia Władysława Hermana na tron dzierży
najwyższą godność palatyna w państwie nie trudno się domyślić, że to on po śmierci biskupa
krakowskiego Stanisława stanął na czele spisku przeciw Bolesławowi Śmiałemu i ostatecznie
spowodował jego wygnanie, a natomiast wyniesienie na tron Władysława Hermana.
Łatwość, z jaką się udał spisek przeciw Bolesławowi Śmiałemu, dowodzi, że Sieciech
był nielada intrygant, niemniej iż u wielmożów, przebywających na dworze monarszym,
używał zupełnego zaufania. Że zaś był człowiekiem wielkiej ambicyi, więc nie stanął w
połowie drogi, ale widząc, jak łatwo poszło mu ze strącenie z tronu Bolesława Śmiałego,
który przecież był mężem odważnym i rycerskim, zaczął przemyśliwać nad tem, aby i starego
Władysława Hermana zrzucić z tronu i stolec książęcy zdobyć dla siebie.
Że zaś był, jak opowiada Gallus, mężczyzną przystojnym (formosus), więc udało mu
się zbałamucić księżną Judytę, drugą żonę Władysława Hermana, a wdowę po Salomonie
królu węgierskim i pozyskać ja dla swoich planów. Odtąd wszystkie kroki Sieciecha noszą
już piętno oczywistej zdrady na sobie. Stara on się wszystkie urzędy swymi stronnikami i
poplecznikami obsadzić przeciw tym, na których liczyć nie może, występuje z całą
bezwzględnością, a nawet czyni zasadzki przeciw młodocianemu Bolesławowi
Krzywoustemu, którego animusz rycerski widocznie groźnym mu się być wydaje.
Zmiarkowali się młodzi książęta: Zbigniew i Bolesław, podali sobie ręce, a stary
niedołęga Władysław Herman, mimo iż do ostatniej chwili zupełne dla Sieciecha zachował
zaufanie, był wreszcie zmuszony pozbyć się tego swego niegdy sojusznika, a następnie
zdecydowanego i wielce niebezpiecznego wroga.
Na tle tego obrazu jakżeż interesująco przedstawiają się nasze denary Sieciechowe
pochodzące z wykopalisk z nad Prądnika Ojcowskiego.
Imię Sieciecha starannie, wyraźnie i w miejscu celnem umieszczone wraz z jego
stannicą, rzuca się każdemu zaraz na pierwszy rzut oka: imienia panującego księcia, ukrytego
w kunsztownym monogramie, nikt się domyśleć nie jest w stanie, tak, że mając te monetę w
rękach ma się niezachwianą pewność, że się ma tylko z monetą Sieciecha do czynienia.
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Natomiast ów kunsztowny monogram jest w stanie dostatecznie obronić Sieciecha, gdyby mu
zarzucono, że imię księcia ignorował; imiona książąt w monogramach są bowiem w
numizmatyce średniowiecznej dość częstym zjawiskiem.
Że zaś bicie monety należało podówczas przedewszystkiem do atrybutów władzy
monarszej, więc ów denar Sieciechów miał być pierwszym zwiastunem tej godności, do jakiej
Sieciech per fas et nefas zdążał, lecz której na szczęście nie zdołał dopiąć.
Inne monety znalezione w wykopalisku nad Prądnikiem Ojcowskim w liczbie 90,
świadczy dowodnie, że o monetach rzekomych Rychezy lub Kazimierza Mieszkowicza mowy
być nie może, lecz że od śmierci Mieszka II do czasów panowania Bolesława Śmiałego były
u nas przedewszystkiem w obiegu denarki wendyjskie.
Może wszelako zastanawiać brak zupełny monet Bolesława Śmiałego, które w tem
wykopalisku koniecznie znaleźć się były powinny.
Ten szczegół jest bardzo znamienny, nie jestem wszelako w stanie w tej chwili
oświadczyć się, do jakich wniosków mógłby fakt ten upoważniać.
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