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ANDRZEJ MIKOŁAJCZYK 

KŁODZKIE MONETY W OBIEGU PIENIĘŻNYM 

NA POCZĄTKU XVI W. 

Historia monetarna Śląska czy też poszczególnych jego księstw i miast 
w okresie nowożytnym przez wiele lat - w moim przekonaniu - znaj
dowała się w zapomnieniu badaczy. Od czasów wydania niemieckiego 
katalogu monet śląskich H. von Saurmy-Jeltscha minęło równe stulecie, 
późniejsze prace niemieckie, np. F. Friedensburga 1, również czekają na 
kontynuatorów i korektorów. Oprócz prac ogarniających szersze ramy 
chronologiczne i przestrzenne 2 bądź też traktujących o zagadnieniach 
wybranych z XVII-wiecznego mennictwa śląskiego 3, powojenna litera
tura numizmatyczna rzadko odnosiła się do monet kłodzkich. Wyjątek 
stanowi drobna praca E. Nohejlovej-Pratovej 4, opublikowana tuż po 
wojnie w historyczno-propagandowej broszurce, której zadaniem było 
podkreślenie odwiecznych więzi Ziemi Kłodzkiej z Czechami. 

Mennictwo kłodzkie, którego historycznego rozwoju nic zamierzam 
.omawiać w niniejszej krótkiej pracy, ,przeżyło stosunkowo interesujący 
okres pod kierownictwem Ulryka hr. Hardeku (1501-1534). Ulryk, 
austriacki wielmoża, pochodził z Hardeku (Hardeggu) znad granicy mo
rawskiej. Za cesarza Maksymiliana I nadzorował komorą cesarską. Za 
żonę wziął Zdenkę, córkę Sidonii i wojewody miinsterlberskiego Hen
ryka I (t 1498), a wnuczkę Jerzego z Podiebradu. Od swych trzech 
szwagrów Podiebradowiczów zakupił 3 V 1500 r. wolne hrabstwo kłodz
kie, a 12 listopada otrzymał je jako lenno od cesarza Maksymiliana I. 
Cesarz nadał w liście z 20 V 1507 r. Ulrykowi prawo mennicze. Hrabia 

1 H. von S a ur ma - Je l l s c h, Schlesische Miinzen und MedażUen, Breslau 
• 1883, tablice 36-37, 1,1r 1-6; F. Fr ie de n s bur g, Die Schlesischen Miinzen des

.Mittela!ters, Breslau 1931, nr 461-482, tablice 14-15.
z J. A. Szwa gr z y k, Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., 'Wrocław 

1973. 
s Por. T. Op o zda, Mennica opolska w XVII wieku, (Wiadomoścl Numizma

tyczne, R. 22: 1978, z. 3-4, s. 129-155).
4 E. N o h e j I o va - P r a to va, O Kladskem "'mincovnictvi (Kladsko v historii 

.ceskeho statu, Praha 1947, s. 73-77, tablica). 
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mógł bić monety z własnym znakiem i imieniem według rachunku reń
skiego. Z czasów panowania menniczego Ulryka pochodzą następujące

r 

rzadkie dzisiaj monety: 
-· jednostronne fenigi (wymiennie określane w literaturze halerzami,

a więc półfenigami) typu czeskiego i śląskiego, przedstawiające lwa cze
skiego otoczonego legendą VLRICH. GRAF. ZV. GLOCZ lub VLRICH .. 
GRAF. Z. IIARDEK; 

-· dwustronne halerze typu śląskiego przedstawiające na awersie
monogram V[lricvs] i lwa czeskiego na rewersie, bite w 1513 r. (choć
nie zaopatrzone są w datę); 

- jednostronne fenigi (wymiennie określane jako halerze!) typu
austriackiego, przedstawiające dwie połączone tarcze herbowe - czeską 
i kłodzką, nad którymi umieszczona była pełna data 1511, 1512: luh 
1513; 

- złote guldeny przedstawiające na stronie głównej postać NMPan
ny z Dzieciątkiem na tle promieni, oto·czoną napisem VLRICH GRAF -
3V: hARDEC, a na stronie odwrotnej kłodzką tarczę herbową na krzyżu 
otoczoną napisem * MONET · NOV A A VRE 3V GLOC. 

Ulryk świadomie - jak się można domyślać - zróżnicował bite przez. 
siebie monety, stosując wzory typologiczne: śląskie, czeskie i austriackie 
dla drobnych monet srebrnych, wybijając wreszcie monety złote. Przed
miotE'm mojego zainteresowania bqdą teraz ekonomiczne rezultaty zróż
nicowania lypologii (a także metrologii) drobnego srebra kłodzkiego, 
widoczne w materiale znaleziskowym z obszarów Sląska, Czech i Moraw 
oraz Austrii, datowanym na XVI stulecie. 

W całej bogatej bazie źródłowej, złożonej ze wspomnianych znale
zisk, istotne znaczenie mają dobrze datowane skarby monet zawierające 
emisje kłodzkie, m. in. monety Ulryka hr. Hardeka. Notujemy je w trzech 
skarbach śląskich: 
l. Gołostowice, gm. Kondratów, woj. Wrocław (1928) po 1513 r. Skarb
oko!o 9000 monet śląskich (m. in. kłodzkich), czeskich, niemieckich i pol
skich.
Kłodzko: Halerze przedstawiające literę g i G (38) oraz typu czeskie
go (21). Ulryk hr. Hardek (1501-1534), halerz b.d. (bity w 1513 r.).
Lit.: F. Fr ie d e  n s b u r  g, Neue Miinzfunde, ,,Altschlesien", t. 3, 1930,.
s. 77-85; M. M ę c 1 e w  s k a, A. M i k o  l a j c z y k, Inwentarz skarbów

monet nowożytnych na obszarze PRL, t. I: 1500-1650 (w druku).
2. Debrznik, gm. Marciszów, woj. Jelenia Góra (1961) po 1526 r.?
Skarb ponad 6000 monet śląskich, m. in. kłodzkich:
Kłodzko: Puta z Czastalowic (1422-1434), halerze (19). Ulryk hr. Hardek
(1501-1534), halerze b.d. (bite w 1513 r.) (3).
Lit.: ?\1 ę cle w s k a, Mik o ła j c zy k, op. cit.

3. Słupiec, gm. Nowa Ruda, woj. Wrocław (1978) p0 1574 r.
Skarb 359 monet czeskich i śląskich, m. in. kłodzkich.
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Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), halerz b.d. (bity w 1513 r.) (1). 
Lit.: A. Mik o łaj c z y  k, Słupiec, gm. Nowa Ruda, woj. Wałbrzych, 
Skarb drobnych monet srebrnych z XVI wieku, ,,Wiadomości Numizma
tyczne", 1980, z. 1, s. 46---49; M ę c 1 e w  ska, Mik o łaj c z y  k, op. cit. 

Na obszarze Czech i Moraw zarejestrowano kilka skarbów datowa
nych na .schyłek XV i na XVI w., zawierających monety kłodzkie bite 
w XV w. 
4. Melnik (1918) po 1526 r.
:Skarb 2826 monet czeskich, śląskich (m. in. kłodzkich) i niemieckich.
Kłodzko: jednostronne tzw. ,,husyckie" halerze z literką g typu F 466
,(3) i bez literki g (21).
Lit.: C. O. Castel i n, Pfispevky k chronologii halefu Vladislavovych
a Ludvikovych (nalez melnicky), ,,Numismaticky Casopis Ceskosloven
sky" (dalej NCCSL), 8: 1932, s. 63-73. Ka pozostałe śląskie monety za
rejestrowane w skarbie mielnickim składały się halerze zgorzeleckie
(283), wrocławskie (321 ), świdnickie? (5), cieszyńskie (2) oraz racibor
ski (1), żagański (1) i legnicko-brzeski (1).
5. Neustupov, okr. Votice (1923) po 1526 r.
Skarb około 10 kg monet, z którego zachowało się 600-800 monet cze
skich i śląskich, m. in. kłodzkie.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), denar typu czeskiego F 474 lub
475 (1).
Lit.: C. O. Ca st e 1 i n, Ke chronologii bilych penez Vladislava II,
NCCSL, 6: 1930, s. 75 n.
6. Biły Ujezd, okr. Dobruska (1946) po 1534 r.
Skarb 393 monet czeskich i śląskich (m. in. kłodzkich), i niemieckich.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), denar (1).
Lit.: Em. N o h ej 1 o va, Nalez v Bilem Ujezde, okres Dobruśka, NCCSL,
19: 1950, s. 212.
7. Knysperk, okr. Sokolov (1972) po 1534 r.
Skarb 16 monet czeskich i śląskich.
Kłodzko: Jerzy z Podiebradu (1454-1462), halerz b.d.
Lit.: J. Has k o  va, ,,Numismaticky Sbornik" (dalej NS), 14: 1975/76,
.s. 209-210.
8. Batouchovice, okr. Velke Mezirici (1926) po 1535 r.
Skarb 3000 monet czeskich i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: halerze z literkami G lub g (60) oraz denary typu „husyckie
go" (4)
Lit.: J. L. Cer v i n k a, Prazske grośe a jejich drobne z n(iiezu morav
.skych, Brno 1947, s. 56-57 (rękopis złożony w Dziale Numizmatycznym
Muzeum Morawskiego w Brnie, nr inw. 822).
9. Batouchovice, okr. Velke Mezifici (1927) po 1535 r.
Skarb 162 monet czeskich i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: Denar z XV w. (1). Ulryk hr. Hradek (1501-1534), denary (6).
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Lit.: V. Nem e ce k, Nalezy minci na Velkomezifićsku, NCCSL, 21: 1952„ 
s. 152. Do emisji śląskich należały też halerze wrocławskie (17) i XV
-wieczne denary zgorzeleckie (3).
10. Plichtice, okr. Horazdovice (1905) przed 1540 r.
Skarb ponad 1200 monet czeskich i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: jednostronne halerze przedstawiające lwa czeskiego i literę g
(14).
Lit.: J. Je cny, Soupis a rozbor nalezu minet v jihozap. Cechach po
stronce numismatickej, Plznen 1921, s. 12. Wśród monet śląskich zna
lazły się halerze zgorzeleckie (98), wrocławskie (51) i nyskie (1).
11. Slapanice, okr. Brno-Venkov (1898) po 1548 r.
Skarb 144 monet czeskich, austriackich i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: Jerzy z Podiebradu (1454-1462), halerz b.d.
Lit.: J. S e  j ba 1, Na.łez ze $łapanie (okr. Brno-Venkov), NS, 4: 1957.
s. 212-213.

12. Tabor (1934) ok. 1564 r.

Skarb monet czeskich i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: halerz typu F 467 (1).
Lit.: E. N o hej 1 o va, Na.łez v Tabofe pfi stavbe noveho mosta, pfes
Luznici r. 1934, NCCSL, 11/12: 1935/36, s. 120. Do monet śląskich nale
żały halerze zgorzeleckie (7) i bliżej nie określony ( 1).
13. Vinarice, okr. Louny (1899) po 1564 r.
Skarb zawierający ponad 2200 monet czeskich, austriackich, niemi€ckich.
i śląskich, m. in. kłodzkich.
Kłodzko: Jerzy z Podiebradu (1454-1462), jednostronne halerze typu.
czeskiego F 468 lub 469 (3). Henryk hr Hradek (1501-1534), denary
b.d. (bite w 1513 r.) typu F 482 (2).
Lit.: J. Sm o 1 i k, Na.łez minci na vinaficke hofe, ,,Pamatky Archeolo
gicke" (dalej PA), 18: 1899, s. 525-530.
14. Hrochuv Tynec, okr. Chrudim (1882) po 1570 r.
Skarb około 15 OOO monet czeskich, śląskich (m. in. kłodzkich), niemiec
kich i polskich.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), jednostronny denar typu cze
skiego F 474 lub 475 {1), Jan z Pernsteinu (1537-1548), 1/� lub 1/&
talara 1544 (1), halerz (1).
Lit.: J. Sm o 1 i k, Nalez minci a jejich vysvetleni, PA, 12: 1882; s. 49-
72, 97-108. Wśród monet śląskich znalazły się też emisje legnicko
-brzeskie, świdnickie, wrocławskie, zgorzeleckie i żagańskie.
15. Luzany, okr. Jaromef po 1582 r.
Skarb 1308 monet czeskich, śląskich (m. in. kłodzkich), niemieckich
i polskich.
Kłodzko: denar typu F 465 (1).

I); 
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Lit.: C. O. Ca s t  e 1 i n, Em. N o h ej 1 o va, Ncilez v Luzanech, NCCSL 
11/12; 1935/36, s. 120-130. 
16. Hodov, okr. Velke, Mezifici (1893) po 1617 r.
Skarb 1492 monet czeskich, śląskich (m. in. kłodzkich), węgierskich
i austriackich, z których opisano zaledwie 600 egz.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), denary (2).
Lit.: V. Nem e ce k, op. cit., NCCSL, 21: 1952, s. 153-154.

Również skarby austriackie zawierały monety kłodzkie, tym razem 
prawie wyłącznie egzemplarze pochodzące z czasów Ulryka hr. Hardeka. 
17. Niedergrtinbach, BH Krems an der Donau (1970) po 1515 r. 
Skarb 1029 srebrnych monet austriackich i niemieckich. 
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu austriackiego 
1512 (2). 
Lit.: .G. De m b s k i, H. Jug en wir t h, ,,Fundberichte aus Osterreich" 
(dalej Fo), 9, s. 341-342. Monety kłodzkie stanowiły 0,190/o zawartości 
skarbu. 

18. Weissenkirchen an der Perschling, BH St. Polten (1960) po 1520 r.
Skarb 403 srebrnych monet austriackich. 
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu austriackiego 1511 
(1), 1512 (1), 1513 (1). 
Lit.: E. H o  1 z m a.i r, Fó, 7, s. 231-232. Monety kłodzkie stanowiły 
0,73°/o całego znaleziska. 
19. Gcttsdorf, Dolna Austria (1914) po 1523 r. 
Skarb 442 srebrnych monet austriackich i niemieckich. 
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego 
1512 (1). 

Lit.: F. D w or s c h a  k, ,,Mitteilungen der Numismatischen Gesellschaft 
in Wien", 9: 1914, s. 242-244, nr 373. Moneta kłodzka stanowiła 0,22°/o 
skarbu z Gottsdorfu. 
20. Traismauer, BH St. Pólten (1974) po 1523 r. 
Skarb 395 srebrnych monet austriackich. 
Kłodzko: Ulryk hd. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego 
151? (2). 
Lit.: H. Jun g wir t h, Fó, 14, s. 267-268. Moneta kłodzka stanowiła 
O ,25°/o całego zespołu. 
21. Unterwolbing po 1523 r. 
Skarb 787 srebrnych monet austriackich i niemieckich. 
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu austriackiego 
151? (2) 
Lit.: Fó, 2, s. 302-304. Monety kłodzkie stanowiły ok. 0,2 0/o wszyst
kich monet. 
22. Kirchberg an der Pielach, BH St. Pólten (1964) po 1525 r. 
Skarb 1394 srebrnych monet austriackich i niemieckich.
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Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu austriackiego 
1511 (7), 1512 (3), 1513 (2), 15?? (2). 
Lit.: H. Jun g wir t h, B. Koch, Fo, 8, s. 236-238. :?\fonety kłodzkie 
tworzyły 1,000/o wszystkich monet ze skarbu. 
23. Jauenstein, BH Volkermarkt (1973) po 1527 r.
Skarb 315 srebrnych monet austriackich.

Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego
1512 {1).
Lit.: I. U. Ra u b  er - Zi m m er, Fo, 13, s. 195-196. Moneta kłodzka
stanowiła 0,650/o całego zespołu.
24. Grossrassberg, BH St. Polten (1974) po 1529 r.
Skarb 16 srebrnych monet austriackich.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu austriackiego
r. ? (1).
Lit.: H. J u n g w i r t h, Fo, 13, s. 199-200. Moneta kłodzka stanowiła
0,860/o skarbu.
25. Ungersdorf, Bez. Weiz
Skarb 2025 srebrnych monet austriackich, czeskich
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig
1511 (1). 

po 1532 r. 
i niemieckich. 
typu austriackiego 

Lit.: ,,Numismatische Zeitschrift", 33: 1901 (Wien), s. 197-220. 
26. Gulling, BH Melk (1948) po 1538 r. 

Skarb 2313 srebrnych monet austriackich, czeskich i niemieckich. 
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego 
1511 (1), 1512 (2). 
Lit.: E. Ho 1 z m a  i r, B. Ko ch, Fo, 5, s. 173-175. Monety kłodzkie 
stanowiły 0,12°/o całego skarbu. 
27. Wallensham, Bez. Scharding (1910) po 1540 r.
Skarb 963 sreb rnych monet austriackich i niemieckich.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego
1512 (1).
Lit.: E. D w or s c ha l l, Fo, 1, s. 209-210. Moneta kłodzka stanowiła
·O, 10°/o całego zespołu.
28. Miirfelndorf, BH Melk (1951) po 1544 r.

Skarb 6769 srebrnych monet austriackich, czeskich i niemiecki�h.
Kłodzko: halerz z XV w. (1). Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenigi typu
austriackiego 1511 (1), 1512 (1), r. ? (5).
Lit. B. Koch, Fo, 5, s. 202�207. Monety kłodzkie stanowią 0,11 O/o skar
bu.
29. Ruprechtshofen, BH Melk (1964) ok. 1550 r.
Skarb 2232 srebrnych monet austriackich, czeskich i niemieckich.
Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego
1512 (1).
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Lit.: E. Ho 1 z m a  i r, F. Hut te r, H. Ju ng wir t h, Fo, 8, s. 243-244. 
Moneta kłodzJ.r-1. stanowiła 0,040/o całego skarbu. 
30. Puchberg am Schneeberg, BH Neunkirchen (1945) 
Skarb 794 srebrnych monet austriackich i niemieckich.

po 1564 r.

Kłodzko: Ulryk hr. Hardek (1501-1534), fenig typu austriackiego
1512 (1).
Lit.: F. K o  1 a r  i k, Fo, 4, s. 111-112. Moneta kłodzka stanowiła 0,120/o
całego skarbu.

Przytoczone skarby zawierały około 190 monet kłodzkich, bitych 
w XV i XVI w.; najliczniej wystąpiły one w znaleziskach czeskich i mo
rawskich - 125 egz., najmniejsza ich liczba pochodzi z samego Śląska 
(około 25 egz). Rozmieszczenie skarbów i ich zawartość, gdy idzie o mo
nety kłodzkie, wyraźnie świadczy o zróżnicowaniu omawianego obszaru 
od Odry po Al,py pod względem monetarnym (ryc. 1). Wyraźna granica . 
zdaje się przebiegać w początku XVI w. pomiędzy Sląskiem, Czechami 
i Morawami z jednej strony a ziemiami austriackimi z drugiej. O ile 
bowiem w skarbach śląskich, czeskich i morawskich spotykamy kłodzkie 
monety typu czeskiego i śląskiego z XV i XVI w. (głównie Ulryka), 
o tyle w skarbach austriackich (i jednym karynckim) występują prawie
wyłącznie monety kłodzkie typu austriackiego. Badany obszar nie sta
nowił więc w pierwszej tercji XVI w. jedoolitego rynku monetarnego,
stąd też analizę struktury masy pieniężnej cyrkulującej na Śląsku,
w Czechach i na Morawach oraz w Austrii należy przeprowadzić od
dzielnie.

Śląskie skarby monet ukryte w pierwszej tercji XVI w. (Grodziec, 
gm. Zagrodno - po 1501 r.; Gołostowice, gm. Kondratowice - po 
1513 r.; Jaksin, gm. Borów - po 1516 r.; Bucze, gm. Grębocice - po 
1526 r.; Debrznik, gm. Maciszów - po 1526 r. ?; okolice Zagania -
po 1526 r.; Kłodzko - po 1527 r.; oraz Wrocław - po 1529 r.) 5 dostar
czyły 14 671 egz. monet, określonych w stopniu pozwalającym na pro
centowe odzwierciedlenie struktury środków pieniężnych tezauryzowa
i1ych wówczas na Śląsku. 

Struktura monetarna skarbów śląskich z lat 1500-1530 

Ziębice 
Świdnica 
Opole 
m. Wrocław
J'awor
Lubin
Wołów
Ząbkowice
m. Gło�ów

10,950/o Kożuchów 
8,380/o bp Wrocław (Nysa) 
4,940/o m. Legnica 
4,81 O/o Legnica 
3,170/o Kłodzko 
2,730/o Zgorzelec 
1,740/o Głogów 
1,64°/o m. Brzeg 
1,260/o Karniów 

s M ę c 1 ew ska, Mik o łaj czy k, op. cit.

2 - Sobótka 3/83 

0,940/o 
0,660/o 
0,630/o 
0,590/o 
0,570/o 
0,35°/, 
0,260/o 
0,12°/o 
0,120/o 



324 Andrzej Mikołajczyk 
-------------� 

·- --------------

Szprotawa 
Cieszyn 
Ziębice-Oleśnica 
Bolków 
Bytom-Koźle 

Czechy 
Polska 
Niemcy 

0,070/o rn. Nysa 
0,030/o Oleśnica 
0,030/o Opawa 
0,01 O/o Nieokreślone śląskie 
0,01 O/o 

Śląsk razem 58,240/o 

22,780/o Węgry 
8,330/o Zakon Krzyźacki 
8,130/o Pomorze Zach. 

0,01.0/0 
0,01 O/o 
0,01 O/o 

14,18°/o 

2,15°/o 
0,26°/o, 
0,14°/o 

Monety kłodzkie, tworzące zaledwie 0,570/o wszystkich monet wcho
dzących w skład analizowanych skarbów, stanowiły jednocześnie 0,96°/o 
wszystkich monet śląskich. Zasięg obiegu monet kłodzkich na Śląsku 
musiał ograniczać się do najbliższego sąsiedztwa hrabstwa kłodzkiego 
i samego hrabstwa. Przemawia za tym położenie skarbów zdeponowa
nych zarówno w pierwszej tercji XVI w., jak i w latach późniejszych_ 

W skarbach śląskich zdecydowanie przeważały monety najdrobniej
sze (halerze i denary) - 63,370/o. Podobnie przedstawia się zawartość
\Vspółczesnych im skarbów czeskich i morawskich, w których drobne 
mcncty tworzyły 670/o. Okres obejmujący rządy Władysława II (1485-
1516) i Ludwika (1516-1526) Jagiellończyków w. Czechach przyniósł 
stopniowe pogorszenie się drobnych monet, ale też i groszy praskich. 
W 1525 r. waga czystego srebra spadła w halerzach czeskich z 0,075 g 
do 0,072 g, a w denarach (białych pieniądzach) z 0,165 g do 0,158 g 
natomiRst w groszach z 1,155 g do 1,106 g. Według oficjalnego kursu 
,vymiennego 1 grosz praski = 7 denarów = 14 halerzy, ilość srebra 
\V groszu złożonym z 7 denarów wynosiła około 93-94°/o kruszcu za
wartego w samym groszu praskim i dopiero zrównała się w 1526 r.; 
jeszcze mniej srebra zawierały halerze � około 85°/o, a w 1526 r. -
88°/o. Kurs wymienny faworyzował więc niższe nominały, toteż napły
wały na ziemie czeskie drobne monety obce. Na początku XVI w. źród
b. czeskie wymieniały „polskie dudki", pod którą to nazwą kryły się 
drobne monety śląskie, głównie zaś denary i halerze zgorzeleckie, zwane 
też „gerlickimi" 6. 

Struktura monetarna skarbów czeskich i morawskich z lat 1500-153(}) 
(wg L. Nemeskala) 

Czechy 72,4590/o 
Mora\vy 0,8250/o 
rn. Cheb 0,0160/o 

Czechy i Morawy razem 73,3000/o 

n L. Nem c ska I, K struktui'e obeźiva v [etcch ISOC-1530 u Cechach, na Mo

rave ci ve Sle::sku (Numismaticky Sbornik, 7: 1962, s. 193-'-214). 
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Zgorzelec 
m. \Vroclav-i
Kłodzko
Świdnica
Legnica
Cieszyn

16,714°/o rn. Głogów 
2,6090/o Kożuchów 
O ,5290/o Racibórz 
0,054;°/o Legnic,f-Brzeg 
0,0400/o b;c Wrocław 
0,0160/o Żagań 

Śląsk razem 20,0340/o 

0,0160/o 
0,016°/o 
0,016 °/o 
0,0:)80/o 
0,008°/o 
0,008°/a 

Śląskie monety stanowiły 200/o masy pieniężnej obiegającej Czechy 
i Morawy w pierwszej tercji XVI w., a w liczbie tej monety kłodzkie 
tworzyły 0,529°/o, a więc prawie tyle samo, co na swym rodzimym Ślą
sku. Zmieniła się teraz jednak, i to nawet znacznie, pozycja monet 
kłodzkich wobec innych emisji śląskich. Tylko monety zgorzeleckie 
i miejskie wrocławskie górują nad kłodzkimi w napływie pieniądza 
śląskiego do Czech i na Morawy. Inne mennice śląskie, prze\vażające na 
śląsku nad Kłodzkiem (Świdnica, Opole, Jawor, Lubin, Wołó,v, Ząb
kowice, m. Głogów, Kożuchów, Nysa i Legnica), tworzą na południe od 
Sudetów mniej znaczące odsetki. 

Struktura monetarna skarbów austriackich (zawierających około 
20 OOO monet), ukrytych w latach 1506-1534 7, przedstawia zdecydowa
nie odmienny obraz śląskiego czy też czesko-morawskiego. Bezwzględ
nie przeważają monety austriackie, dalej niemieckie (33,9°/o) i czeskie 
(5,60/o). Kłodzkie emisje są rzeczywiście nie}iczne, c1le jeszcze są ,vi
doczne w strukturze. 

Struktura monetarna skarbów austriackich z lat 1506�-1534 
Austria 58,60/o Włochy 
Szwabia 19 ,40/o Szwajcaria 
Bawaric1 14,00/o Węgry 
Górna Saksonia 0,4°/o Kłodzko 
Dolna Saksonia 0,1 O/o Polska 
Czechy 5,60/o 

0,70/o 
0,6°/o 
0,3°/o 
0,20/o 
0,1 O/o 

Prawie 40 monet kłodzkich odkrytych w skarbach austriackich two
rzą bardzo zwartą grupę. Poza jednym egzemplarzem S<1 to wyłącznie 
monety Ulryka hr. Hardeku, co więcej - monety tylko jednego typu. 
Mamy tutaj bowiem do czynienia z fenigami (denarami) typu austriac
kiego, bitymi jednostronnie i - co równie ważne - datowanymi na 
lata 1511, 1512 i 1513. Najwięcej egzemplarzy pochodzi z 1512 r., naj
mniej z 1513 r. Same skarby zawierające te monety również tworzą 
wyraźne skupisko w Dolnej Austrii, w pobliżu St. Polten, na zachód 
od Wiednia (ryc. 1). 

Koncentracja pokrywa się w pewnym stopniu z zagęszczeniem XVI-
-wiecznych skarbów zarejestrowanych w Dolnej Austrii, lecz zarazem

1 P. Cerwenka, P. W. Roth, Der Miinzumlauf des 16 Jahrhunderts im

Raume des ostlichen Osterreicli. Ein Anwendungs-Bcisp1eł der e!ektronischen Da

tent·erar:Jcitunq in der historisclien Forschung, Graz 1972. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie skarbów XVI-wiecznych zawierających monety kłodzkie: 

a) bite w XV w.;

b) Ulryka hr. Hardeka (1501-1534), bite na wzór śląski i czeski;

c) Ulryka hr. Hardeka (1501-1534), bite na wzór austriacki.

Rys. A. Mikołajczyk 
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wydaje się rzucać światło na politykę menniczą hrabiego Ulryka 
w Kłodzku. 

Emitował on drobne monety typu czeskiego i śląskiego, które mniej 
więcej w jednakowym stopniu weszły w skład masy pieniężnej obie
gającej Śląsk, Czechy i Morawy (około 0,5-0/o). Terytorialny zasięg cyr
kulacji tych monet, którym towarzyszyły jeszcze starsze emisje kłodz
kie z XV w., objął - poza samym hrabstwem - przyległe partie 
Śląska oraz cale Czechy i Morawy. Można nawet zaryzykować twier
dzenie, że halerze kłodzkie Ulryka z Hardeku przeznaczone były prze
de wszystkim na rynek czeski i morawski bądź chętniej były tam przyj
mowane i tezauryzowane. W każdym razie nie notuje się jakichkol
wiek skupisk XVI-wiecznych znalezisk monet kłodzkich na Śląsku, Mo
rawach i w Czechach. Obserwujemy je natomiast w Dolnej Austrii, 
a tworzą je fenigi innego już typu - austriackiego. 

Mamy tu taj do czynienia z typowym przykładem zróżnicowania pro
dukcji menniczej pod kątem planowanego rynku pieniężnego, do któ
rego określone gatunki monet mają dotrzeć lub być dostarczone. Wy
daje się, że druga ewentualność, tzn. docelowy wywóz nad Dunaj wy
bitych w Kłodzku monet, jest bardziej prawdopodobna, gdyż swobodne 
przenikanie fenigów typu austriackiego do Austrii pozostawiłoby zna
leziska tych monet na obszarach pośrednich, w Czechach i na Mora
wach. Zarejestrowano tam, jak wiadomo, stosunkowo najwyższą licz
bę monet Ulryka, ale żadnej typu austriackiego. 

Hrabia Ulryk, pochodzący przecież z Dolnej Austrii, musiał wyko
rzystać przywilej menniczy do wyciągnięcia jak największych korzyści 
gospodarczych w swych rodzinnych stronach. W tym celu przystąpił 
w latach 1511-1513 do bicia monet odpowiadających typologicznie, 
a zapewne też i metrologicznie, pieniądzom obiegającym Austrię, któ
re, jak się można domyślać, ekspediował specjalnymi transportami riad 
Dunaj i tam dopiero puszczał w obieg. Jako wysoki urzędnik komory 
cesarskiej musiał mieć w tym względzie wiele doświadczenia. 

Podobne praktyki nie były w XVI w. wcale odosobnione. Utrzymu
jące kontakty handlowe ze Śląskiem hrabstwo Rietberg (w Westfalii) 
zaczęło w 1519 r. imitować typ świdnickiego półgrosza, który zresztą 
sam stanowił znane naśladownictwo półgrosza koronnego Zygmunta Sta
rego s. 

Zupełnie inny był status guldenów kłodzkich Ulryka, o których na 
zakończenie należy chociażby wspomnieć. 

Złote mc;mety kłodzkie weszły do międzynarodowego obiegu krusz
cowego XVI-wiecznej Europy, zwłaszcza zaś Rzeszy Niemieckiej. z po-

8 A. Mik o łaj czy k, Monety typu polskiego bite w obcych mennicach od

XVI do XVII w. (Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznej 
w Łodzi, seria archeologicwa, nr 27: 1980, s. 278-279, tabl. 1-6). 
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łowy stulecia pochodzą niemieckie {z Augsburga i Norymbergi) szacun
ki kłodzkich dukatów (zapewne Jana z Pernsteinu lub Ernesta Bawar
skiego) ustalające w 1551 r. ich kurs oficjalny na 99 1/2 krajcarów, 
a w 1559 r. na 102 krajcary 9. Można założyć, że również złote guldeny 
hr. Ulryka obiegały rozległe obszary Rzeszy Niemieckiej. 

Przykład kłodzki przybliża nam zasady funkcjonowania mennictwa 
śląskiego u progu okresu nowożytnego, sposobu uzyskiwania przywile
ju menniczego oraz konsekwentnego i przemyślanego wykorzystania na
danych uprawnień w p'rowincjonalnej w kol}CU mennicy na rynkach 
środkowoeuropejskich. Przykład kłodzki udo\vadnia ponadto, iż szczup
łość znanych źródeł pisanych może być zrekompensowana w znacznej 
mitrze przez źródła materialne - znaleziska monet - poz\valające do
kładniej rekonstruować zjawiska historyczne i gospodarcze. 

KLODZKOER MONZEN IM GELDUMLAUF ZU BEGINN DES 16. JH. 

Das klodzkoer Mi.inzwe,en durchlebtc cincn verhaltnismassig inlere,santen 
Abschnitt unter d�r Fi.ihrung des Grafen Ulrich \·on Hardek (1501-1534). 1500 kauf
te der bsterreichische Magnat die freie Graf�chcift Kłodzko von den Podiebrad
�ohueu und erhielt sic vom Kaiser Maxim il i an l. als Lehen. Vom Kai.ser erhielt 
er auch das Mi.inzprivileg. Aus dcn Zeiten Ulrichs stammen folgende kłodzkoer 
l\1Tu.1:.::�a: l..'in�citigc Pfcu:1igc y9m bOhmi�;chcn und schlcsischen Typ; Z\VPiseitige, 
1513 geschlagene (WC!lll a uch nicht mit Dat um \·crschcne) Heller \·om sc:hlcsischen 
Typ; cinscitige, mit den Jahreszahlen 1511, 1512 und 1513 versehcnc Pfci:nige \·om 
oslerreichischen Typ; Goldgulden. 

Der· Autor stelltc 30. rund 190 kłodzkocr :\ll:nzen au, dem 15 . .Jh. u:1d der 
Zeit des Grafe:i Ulrich vo!1 Hardek enthaltende Horte zusammen, die im 16. Jh., 
hauptsachlich in seinen enten 25 Jahren niedergclcgt wurden. Solche Fu:1de treten 
in Schlesien sclbst, in· Bohmen und Młihren sowie in ósterreich auf (,. Abb. 1). 

Die Verteilung der Horte und ihr Inhalt zeugen deutlich von der Differen
zierung des besprochcnen Gebiets von der Oder bis zu den Alpen in milnzkund
licher Hin,icht, wenn es urn die kłodzkoer Munzen geht. 

In den in Schlesien in den ersten 25 Jahren des 16. Jh. niedergelegten Hor
ten (die 14 671 I\hinzen enthielten), stellte:1 die klodzkoer Milnzen 0,57°/o aller fest
gc.<tl'llten Em:ss:onen und 0,96"/o der schlesischen Emissionen. In den bohmischen 
und mahrischen Horten derselben Zeit stcllten die kłodzkoer Milnzea 0,529°/o 
aller notierten l'vli.inzsorlen, also fast genauso vie!, wie in den schlesi,chen Hor
ten. In den zeitgleichen bslerrcichischcn Horten bildeten die kłodzkoer Milnzen 
schon nur 0,20/o. 

Die Differenzierung betrifft auch die in dcn einzelnen Landern registrierten 
Mtinzarten. \Venn namlich in den schlesischen, biihmischen und mahrischen Hor
ten klodzkoer :\H\nzen vom sch!esischen und bbhmischen Typ aus dem 15. und 
16. Jh. (hauptsachlich des Grafen Ulrich) angetroffcn \Verden, so treten. in den
o�terrcichischen Horten fa ,t ausschliesslich klodzkoer Miinzen des Graf en Ulrich
von Hardek vom osterreichischen Typ auf.

•, Des Teutschen Heichs Miinz-Arch.iv, reedycja Mi.inchen 1978, t. 1, s. 331-335, 
360-361, 397, 404.
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Diese Differenzierung spiegelt die Funktiomprinzipien der klodzkoer :-hinze 
unter Graf Ulricry von Hardek wieder. Die rv[(inzproduktion 1ief in Hinsicht auf 
<len Munzmarkt, auf dem man die kłodzkoer Pfennige absetzen wollte. Die An
haufung von Horten mit kłodzkoer Pfennigen \·om osterreichischen Typ i:1 Nie
derosterreich beim gleichzeitigen Fehlen ahnlicher Anhaufungcn irgendwelcher 
klodzkoer Munzen in Scplesien, Bohmen oder l\Tahren, verlockt zu der Annahme, 
dass eine Transitauduhr in Kłodzko geschlagener Mi.inzen an die Donau bestand. 
Der Graf Ulrich von Hardek mu�,;tc das l\fonzpri viteg sicherlich zum Erziclen 
grosstmoglicher Gewinne in seiner Heimatgegencl ausnutzen. zu diesem z,veck 
schlug er in den Jahren 1511-1513 Munzen \·om osterreichischen Typ, die er 
sicherlich nach :s;iedero,terreich ver�andte und dort i1� Umlauf brachte. Ais hoher 
Beamter der kaiserlic:hen Kammer musste er in dieser Hinsicht \·icl Erfah:·ung 
besitzen. 

-




