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JAROSLAV POSVAR 

ROZWÓJ PRAWA MENNICZEGO I MENNICTWA NA ŚLĄSKU 
W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU 

Książęta śląscy bili monetę do końca XIII, a ściślej do początku 
XIV w., kiedy wchodzić zaczęli w lenną zależność od Korony Czeskiej, 
z tytułu posiadania własnego prawa menniczego 1

. To jednakże prawo 
wraz ze zmianą stosunków prawno-państwowych przeszło na królów 
czeskich. Dlatego np. Ferdynand I użytkował na Śląsku swoje królew
skie regale mennicze 2

. Jednak książęta śląscy i biskup wrocławski, a tak
że miasta śląskie starali .się, jak tylko pozwalały im na to stosunki poli
tyczne, bić własną monetę, która oczywiście w pojęciu królewskiego 
prawa menniczego była monetą prywatną. 

Początek XVII w., zaznaczający się osłabieniem centralnej władzy 
w państwie czeskim, dostarczył okazji do ożywienia suwerennych praw 
menniczych książąt śląskich 3_ Nowa sytuacja nastała w okresie anty
habsburskiego powstania stanów. Stany śląskie, które przystąpiły do 
konfedera':ji stanów czeskich, morawskich, łużyckich i dolnoaustriackich 
i w 1619 r. zobowiązały się do pomocy militarnej 4, były związane też 

1 Por. R. K i e r s n o w s k i, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, 

Warszawa 1964, s. 178; M. Gu m o w s k i, Moneta na Sląsku (Historia Sląska, 

t. III, Kraków 1936, s. 644); J. P o  s v a  i', Slezske moravske mincovny ve 13. sto
leti (Slezsky sbornik, 51/1953, s. 341); t e  n ż e, Pieniądz denarowy i groszowy na

Sląsku (Sląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, R. XXII, 1967, nr 1-2, s. ,12 n.) ..
2 F. F r  i e  d e n s  b u r  g, Schlesiens neuere Munzgeschichte (Codex diplomati

cus Silesiae, t. XIX, Wrocław 1899, s. 75). 

3 Tamże, s. 45. 
4 Ch. d' E 1 v e r  t, Schriften der historisch-statistischen Sektion der k.k. ma.hr.

schles. Gesellschaft zur Beforderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, 
t. XiVI, Brno 1867, s. 28 n., gdzie zamieszczony tekst: ,,Copien Deren zwischen den

Bćihmischen Stiinden und incorporirten Landen in verschienenen Julio vff revision

der schlesischen Abgesandten verglichener Punct vnd Confederations articul" v. 61.
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·stosunkami 'monetarnymi zgodnie z wytycznymi przyjętymi na sejmie
praskim w styczniu 1620 r., w którym uczestniczyli również przedsta
wiciele poszczególnych ziem inkorporowanych s. Konfederacja była, bądź
też miała być, także unią monetarną, jak to wynika z traktatu rozejmo
wego między Ferdynandem II a Bethlenem Gaborem oraz stanami wę
gierskimi i siedmiogrodzkimi zawartego w Bratysławie 15 I 1620 r. 6 To
zaś oznaczało również przejęcie królewskiego prawa menniczego przez
.zbuntowane stany.

Upadek powstania miał jednak swoje konsekwencje i dla mennictwa 
śląskiego, choć odmienne niż na ziemiach czeskich. Kiedy w styczniu 
1621 r. przejmował na Morawach administrację ziem kardynał Dietrich
stein, dla uporządkowania zaś spraw gospodarczych wysłany został do 
Brna w lutym tr. H. Unterholzer, radca dworski tej kamery 7, miało to 
pewien wpływ i na Śląsk. W relacji bowiem Unterholzera z 22 III 1621 r. 
·postulowane są zarządzenia dotyczące Śląska, szczególnie jeśli chodzi
o ściąganie należnych kwot pieniężnych od stanów i miast, o zajęcie ceł
itp. 8 

Trzeba tu oczywiście przypomnieć krótsze okresy emisji monet Fry
deryka, elektora Palatynatu, jako króla czeskiego, które były bite w Ole
śnicy na mocy królewskiego prawa menniczego. Dowodzą tego jego 
48-raki i 24-aki z monogramem oleśnickiego mincmistrza Hansa Tuch
manna. Według Friedensburga bite były monety z portretem Fryderyka
także w Opawie pod mincmistrzem C. Cantorem 9, kiedy to Karol Liech
tenstein stanąwszy po stronie Habsburgów opuścił kraj. Jednak już
w sierpniu 1620 r. książęta śląscy domagali się od Fryderyka, aby
wstrzymał bicie swoich monet, i uchwalili, by z końcem roku wybić mone
tę krajową. Wtedy Fryderyk wezwany został ponownie do zamknięcia
mennicy w Opawie 10. I tu właśnie śledzić można walkę książąt śląskich
o użytkowanie swego prawa menniczego. Stany śląskie biły więc rzeczy-

Tamże, s. 38, tak podano: ,,Schlesien hat sich erkleret, das sie ei nem jeden Lande 

in Nothffillen so hoch vnd in solcher Anzahl zu Ross vnd Fuss zuspringen wollen, 

wie hoch sich ein jedes Land gegen ihnen nagreiffen wird". 
5 Tamże, s. 101, por.: ,,Erklarung, Bestatigung und Annahme des Bundnusses 

vom 15 Janner 1620 durch den bohmischen Landtag und die Abgesandten der 

incorp. Lander: Ąd quintum. Monetae valorem communi majestatis regiae et pro

vinciarum consensu, hunc assignatum esse, ut ducatus ducentes decem . . . etc. 

<:ruciferos . . . valeat". 

s Tamże, s. 88 n. 

7 Tamże, t. XXII, Brno 1875, s. 175. 

s Tamże, s. 199 n. 
9 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 82.
10 Acta publica, Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fii.rsten 

und Stii.nde, t. I-VI, Wrocław 1865-1885, zob. t. III, s. 180. 

' 
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w1Sc1e swoją własną monetę, którą można wykazać w latach 1622 
i 1623 11. Moneta stanowa na Śląsku miała jedna.kże inny sens niż mo
nety stanów czeskich czy morawskich. Jeśli tam była wyrazem opozycji 
antyhabsburskiej i zaprzeczeniem habsburskiej władzy łącznie z prawem 
menniczym, na Śląsku stanowiła w istocie kontynuację stanu przed po
wstaniem i była raczej znakiem wzrastającej siły książąt oraz upadku 
centralnej władzy rządowej niż wyrazem opozycyjnego, antyhabsbur
skiego ruchu, ponieważ książęta śląscy zabraniali użytkowania prawa 
menniczego również królowi czeskiemu Fryderykowi. Dlatego zapewne 
moneta stanowa utrzymała się na Śląsku dłużej niż w Czechach i na 
Morawach, gdzie Ferdynand II po stłumieniu powstania uchwycił twar
do władzę i skutecznie realizował swoje królewskie prawo mennicze, 
skoro objął w posiadanie np. obie mennice stanowe na Morawach, 
w Brnie i Ołomuńcu 12

. Bił tam swoje monety już od 1621 r. 
Swoje centralistyczne wysiłki w mennictwie zwiększał Ferdynand II 

jednak stopniowo i na Śląsku, gdzie w 1622 r. były czynione próby urzą
dzenia cesarskiej mennicy 13

. Sytuacja bowiem mennictwa śląskiego nie 
była tak pomyślna, jak dawniej, co wynika ze sprawozdania złożonego 
przez Unterholzera w związku z mennictwem na Morawach już 27 IX 
1621 r. 14 Unterholzer skarżył się więc na otwarcie mennicy w Nysie 
przez biskupa wrocławskiego, arcyksięcia Karola. Mennica ta, położona 
w pobliżu mennicy w Ołomuńcu, będzie - według opinii radcy -

, przynosić szkodę przez wybieranie pagamentu, toteż proponował prze
jęcie jej przez cesarza. Biskup wrocławski wydzierżawił nowo otwartą 
mennicę za niskim czynszem Andrzejowi Reberowi oraz braciom Ada� 
mowi i Henrykowi Schafferom na okres 3 lat 15_ Unterholzer wskazywał 
na to, że we Wrocławiu znajduje się od dawna odpowiednia mennica 

' 

cesarska, która obecnie nie jest w ruchu, i proponował jej otwarcie. 
W następstwie tego doniesienia cesarz napisał do swego brata Karola 
30 X 1621 r., domagając się w interesie jedności mennictwa austriackie
go i dla powstrzymania dalszych szkód wywołanych przez wykupywanie 
pagamentu na Morawach przekazania mennicy w Nysie w cesarską 

11 Za Fr i e d e n s b u r g i e m, op. cit., s. 82 n., stwierdza, że początkowo była 
bita tylko gruba mon�ta · złota i srebrna, i podaje jej opis. Por. V. M i  11 e r zu 
A ich ho 1 z, A. L o eh r, E. Ho 1 z m a  i r, Oesterreichische Mii.nzprćigungen 1519-

1938, Wien 1948, s. 113 n. 
12 J. P os va i', Mtistin dejin brnenske mincovny II. (Numism. sbornik, R. VI, 

1960, s. 321); A. R u m p  1, Moravske vltidni mince za tficetilete vtilky II. (tamie, 
s. 208).

u F r i e  d e n s b u r g, op. cit., s. 85.
14 d' E 1 v er t, op. cit., t. XXII, s. 225. 
1s R u m p I, op. cit., s. 219. 

2 - Sobótka 4/72 
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dzierżawę 1s. Do pertraktacji w sprawie cesarskiej mennicy we Wrocła
wiu doszło dopiero w roku następnym. 

Mimo że Ferdynand II realizował, jak tylko można, swoje prawo 
mennicze na Śląsku, znosił początkowo jeszcze monetę stanów. Jednakże 
w reskrypcie z 28 IX 1621 r. 11 dla kamery śląskiej, wydanym w związku 
z nową ordynacją menniczą obowiązującą już w pozostałych krajach, 
zarządził, aby wydano zakaz dalszego wzrostu kursu monety grubej, bicie 
zaś monety drobnej ma być przeprowadzone zgodnie z umowami zawar
tymi z dzierżawcą. Ponadto miały być bite tylko 3-, 12-, 24- i 48-kraj
carówki. Zdaje się jednak, że wartości emisji talarowych były różne 18• 

Kiedy więc zgodnie z umową z 18 I 1622 r. wszystkie mennice czeskie, 
morawskie i austriackie zostały wydzierżawione konsorcjum de Witta 19

, 

dzierżawą objęta być miała również mennica wrocławska. Do tego jednak 
nie doszło, widocznie na skutek sprzeciwu biskupa wrocławskiego Karo
la 20, który sam bił monetę w Nysie. Dopiero w lutym 1623 r. cesarz 
osiągnął swój cel i otworzył własną mennicę we Wrocławiu. Stało się to 
na podstawie rewersu z 21 II 1623 r. gwarantującego przywileje mennicy 
i z upoważnienia miasta Wrocławia 21• Kierownictwo mennicy przejął 
Hans Tuchmann, przedtem zatrudniony w mennicy w Oleśnicy, który 
kazał bić ogromne ilości 24-krajcarówek z popiersiem cesarskim i orłem 
dwugłowym 22

• 

Działalność tej mennicy nie trwała jednak długo. Jeszcze w ciągu 

tego roku mennice śląskie wraz z morawskimi przeszły w dzierżawę 
Baltazara Zwirnera 23, będącego przedtem mincmistrzem w Ołomuńcu, 
w 1622 r. zaś prowadzącego mennice książęce w Oleśnicy, Opolu, Raci
borzu i w Nysie. Układy ze Zwirnerem w sprawie dzierżawy mennic 

1s d' E 1 v e r  t, op. cit., s. 241. 
11 Tamże, s. 226 n.
1s F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 82 n., przytacza monety z napisem: MONET A 

SILESIAE XX.X CR,VCIFERORVM, MONET SILESIAE III THALERORVM, MO

NETA SILESIAE VI THALERORVM, a także złote emisje o wartości 25 i 121/: ta

larów. Por. H. Ce r m a k - S k r  be k, Mince kralostvi ceskeho za ponava.n! rodu 

Habsburskeho od r. 1526, Pardubice 1892--:18917, s. 183. 

19 J. N ew a 1 d, Die lange Munze in Oesterreich (Numismatische Zeitschrift, 

1881, s. 103 n.); E. N o h e j  1 o va - P ra t o  va, Dlouha. mince v Cechach a na 

Morave v letech 1621-1623 (Num. listy, 1946, s. 32); P o� v a  t, Nó.stin ... II., s. 322; 

R u  m p  I, Morawske vla.dni mince ... II., s. 218. 
2
° F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 86. 

21 Tamże, s. 85.
22 Acta publica ... , t. VI, s. 36; F r  i e  d e  n s bu r g, op. cit., s. 85.

23 N e  w a I d, Beitriige zur Geschichte des osterreichischen Mi.i.nzwesens wći.h

rend der Zeit von 1622-1650 (Blatter des Vereines f. Landeskunde von Niederoster

re ich, t. XXVI, Wien 1882, s. 148 n.). 
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morawskich i śląskich, mennic wiedeńskiej i bratysławskiej prowadzone 
były dłuższy czas, jak to potwierdza projekt kontraktu z 28 II 1623 r. 24 

Ferdynand II nie zamierzał widocznie przedłużać umowy z konsorcjum 
de Witta na dalszy rok, skoro pierwotny roczny termin upłynął z po
czątkiem 1623 r. Minęło jednak nieco czasu, zanim doszło do zawarcia 
umowy ze Zwirnerem 25, mającym już za sobą działalność, która go za
pewne zanadto nie rekomendowała. Miał jednak mocnego protektora 
w osobie biskupa wrocławskiego Karola. W końcu 23 VI 1623 r. cesarz 
zalecił kamerze śląskiej poczynienie przygotowań do przekazania men
nictwa śląskiego Zwirnerowi 26. Chodziło o 6 mennic śląskich: we Wro
cławiu, Głogowie, Żaganiu, Nysie, Opolu i Raciborzu. Przeto już 24 VI 
kamera poleciła wrocławskiemu mincmistrzowi Tuchmannowi, by oddał 
Zwirnerowi mennicę wrocławską wraz z całym urządzeniem 27. Pismami 
cesarskimi z 8 i 10 VI 1623 r. wydano Zwirnerowi polecenie bicia wy
łącznie cesarskich talarów w jak największej ilości 2s, aby zaspokoić 
niedostatek dobrej, grubej monety. Talary miały być bite według starej 
stopy i próby, jak to kilkakrotnie powtarzano w ciągu sierpnia i wrześ
nia 29. 

Ostateczna umowa dzierżawna została jednak zawarta dopiero 29 XI 
1623 r., kiedy ogłoszony został właściwy patent 30. Umowa miała obo
wiązywać jeden rok. Tymczasem już 11 X 1623 r. kamera śląska prze
kazała do Wiednia sprawozdanie, że mennictwo śląskie jest jeśli nie 
całkowicie, to w znacznej części zniszczone i że bije mało albo prawie 
nic. Z 1 XI 1623 r. pochodzi projekt wypowiedzenia Zwirnerowi umo
wy a1. Cesarz jednak nie miał wyjścia, ponieważ całe mennictwo znalazło 
się w zupełnej ruinie. Z końcem 1623 r. ogłoszony został patent o tzw. 
kaladzie s2, oznaczający całkowity upadek monety. Wiadomo, że w Cze
chach, na Morawach i na Węgrzech przyczyniło się do tego eksploata
torskie bicie monety przez konsorcjum de Witta, ale mennice śląskie nie 
były wydzierżawione temu konśorcjum. Nasuwa się więc pytanie, jakie 

24 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 86. 
2S J. Po s var, K dejinam olomoucke mincovny v 17. stolett (Num. listy, 1954,

s. 46).
2s F r i e d e n s b u r g, loc. cit.
21 Tamże. 
2s M ikułowsk i protokół o korespo ndenc ji Dietr ichstei na (dalej skrót MP), ks. 3, 

fol. 174, nr 12, 14; d'E l v er t, op. cit., t. XXII, s. 362. 
29 d'E 1 v e r t, op. cit., s. 364 n. 

oo MP, ks. 3. fol. 179, nr 10. 
31 Fr i e  d e  n s bur g, op. cit., s. 87. 
32 Tamże, s. 54; A. B. W alt h er , Silesia diplomatica oder Verzeichniiss de1'er

gedruckten Diplomatum, Privilegiorum, Landes-Gesetze, Statuten etc., t. II, Wro

cław r.t 742, s. 163.
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były powody upadku monety śląskiej i w jakim stopniu przyczynił się 
do tego w okresie swojej półrocznej działalności Baltazar Zwirner? 

W początkach XVII w. czynna była na Śląsku większa ilość mennic 
książę_cych 33, co pociągnęło za sobą pogłębienie kryzysu monetarnego, 
który nastąpił w całej Europie w następstwie przywozu srebra amery
kańskiego. Książęta śląscy dbali przeto, aby prawo mennicze jak naj
lepiej wykorzystać, a przez to ucierpiała jakość monety, stale się po
garszająca. Prześcigano się w tym wzajemnie, jak można wni0skować ze 
sprawozdania z 26 VIII 1621 r., jakie złożył swemu panu menniczemu 
Krzysztof Hedwiger, zarządca mennicy w Oleśnicy 34• Jak zauważa Frie
densburg, monety wędrowały z jednej mennicy do drugiej i wychodziły 
zawsze coraz gorsze 3�. Mimo wszystkich patentów o zakazie podrażania 
monet same stany przepłacały dukaty i twarde talary w generalnym 
urzędzie podatkowym, płacąc wyższe ceny, niż były ustanawiane w ich 
obiegu. Skutek takiej ,spekulacji przejawiał się w tym, że każdy śpieszył 
wymienić starą dobrą monetę na nową złą, choć o wyższej wartości 
nominalnej 36_ Podobnie działo się w Czechach i na Morawach, ale z tą 
różnicą, że o psucie monety postarało się tam oficjalne konsorcjum 
Witta. Na Śląsk przeniknął w 1621 r. także 24-ak, wprowadzony ordyna
cją menniczą stanów z 28 VI 1619 r. Posiadał on pierwotnie wartość 
24 krajcarów, czyli 12 białych groszy śląskich, ale w 1623 r. był już 
brany za 24 śląskie grosze 37. Choć opuścił mincmistrz liczbę „24" na 
oznaczenie nominalnej wartości, był on łatwo przyjmowany jako dobry 
ćwierćtalar, co też skłoniło księcia legnickiego do wydania zakazu opu
szczania znaku wartości na stemplu 38• 

Na Śląsku zepsuta moneta nazywana była „długą", ,,lekką", słomia
nym talarem itp. 39 Szybki upadek monety prowadził do niepewności 
w życiu gospodarczym i przejawiał się w zaburzeniach przeciw mince-

33 O śląskiej monecie stanowej por. C e r  m a k - S k r  b e k, op. cit., t. III, tab. 
XXX.VII, XXXVIII (1619-1621); Mi l l e r  zu A i c h h olz, Lo e h r, Ho l z m a i r, 
op. cit., tab. 15. 

a4 Fr i e d e n  s b u r  g, op. cit., s. 47: w dokumencie z Archiwum Państwowego 
w Brzegu „das Sy mit Aussbringung ihrer Miintze anderen Fiirsten in Schlesien 
wie geringe sie auch ihre Miintze fertigen, folgen milssen". 

as Tamże; M. Ha i s  i g, Mince ve Slezsku do poloviny 18. stoleti (Slezsky nu
mismatik, 14-15, 1967, s. 79), 

.3{) Acta publica ... , t. V, s. 319. 
37 Fr i e  d e ns b u r g, op. cit., s. 48. Cały tekst ordynacji menniczej z 28 VI 1619 

publikuje E. Fi a 1 a, Die Mii.nzungen des stći.ndischen Directoriums und Friedrichs

von Pfalz (1619-1620) (Numism. Zeitschrift, t. XXIV, Wien 1892, s. 123 n.); J. P o
s var, Talary na Sląsku (Sobótka, R. XX, 1965, nr 3, s. 321). 

38 Acta publica ... , t. V, s. 182. 
39 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 49. 
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rzom i wekslarzom. We Wrocławiu przybito na szubienicy imiona 27 
osób, które były obwinione o psucie monety. Znaleźli się między nimi 
i Krzysztof Cantor, i Baltazar Zwirner 40, znani też niechwalebnie z men
nictwa morawskiego. 

Próby naprawy mennictwa śląskiego przez wydawanie zarządzeń 
menniczych nie dawały rezultatu. Myś_lano o dostosowaniu monety śląs
kiej do wartości monety węgierskiej (1620 r.) czy polskiej (1621 r.) 41. 
Bezskuteczny okazał się również zakaz monety lekkiej z kwietnia 
1622 r. 42 Tegoż roku podjęto też uchwałę o wprowadzeniu jednolitej 
monety krajowej, choć przez to miały być naruszone prawa mennicze 
poszczególnych panów menniczych 43_ Mennice książęce zostały otwarte 
pod pretekstem, że mennica krajowa nie nadążała w biciu takiej masy 
monet krajowych. Dlatego mennice książęce podjęły także ich bicie. 
W czerwcu 1622 r. na naradzie panów menniczych w Legnicy uchwalono 
wstrzymanie od 15 czerwca bicia 24-aków, dla srebrnych groszy zaś 
wprowadzenie jednolitej stopy i próby. Mimo to mennice książęce 
w Legnicy i Oleśnicy kontynuowały bicie 24-aków, podobn_ie jak Bethlen 
Gabor w Opolu 4.4. 

Gdy wszelkie podejmowane przez stany próby naprawy zawiodły, 
jedynym wyjściem z impasu wydawało się urządzenie mennicy cesar
skiej. Doszło do tego w 1623 r. po zarządzeniu waluacji talara cesarskiego 
na 6 talarów, dukata na 10 talarów po 72 krajcary i wydaniu zakazu 
wszelkiej innej monety poza cesarską lub państwową 45

. Jednocześnie 
Ferdynand II uzyskał mennicę w Nysie, gdzie bił monetę jego brat, bi
skup wrocławski Karol. Mennice książęce zostały zamknięte, jako ostat
nia - mennica cieszyńska w sierpniu 1623 r. 4s Mennictwo cesarskie 
powierzone zostało - jak wspomniano - B. Zwirnerowi, który wkrótce 
otworzył dalsze mennice. Pośpiesznie przekazano do rozruchu mennice 
we Wrocławiu i Głogowie 47. 

Nadzieje pokładane w wysiłkach cesarskich okazały się wkrótce złud
ne. Zwirner kontynuował po prostu dawniejsze psucie monety, tylko 
w jeszcze większym stopniu. Stany początkowo 'patrzyły biernie na jego 
poczynania, wreszcie we wrześniu wysłały naglące _ pismo do cesarza, 

40 Tamże. 

41 Acta publica ... , t. V, s. 78, 95. , 

42 Fr ie d e n s  bur g, op. cit., s. 51. 
43 Acta publica ... , t. V, s. 2-35 n. 

44 Fr ie d e  n s bur g, op. cit., s. 52; P os v a  i', Talary na Sląsku, s. 32'1. 
45 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 53. 
46 Tamże. 

47 Mennica głogowska bila na rachunek cesarza mo że już o d  1 I 1623 r.; por. 

Statni usti'edni archiv v Praze, Ceska d vorska komora, IV, s. 240, fol. Q. n. 
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w którym szczególnie żaliły się, że 24-aki warte są z biedą 12 groszy i że 
za dobry talar cesarski trzeba ich dać 27. Należałoby ustalić ich kurs na 
24 śląskie krajcary, sześciogroszówek na 6, a srebrnych groszy na 3 
krajcary 48. Patentem cesarskim z 14 XII 1623 r. 49 został więc ustano
wiony kurs talara Rzeszy na 90 dobrych krajcarów, dukata na 2 fl. 20 
krajcarów, cesarska moneta miedziana w wartości 24-ka na 3 krajcary. 
Książęce monety obiegowe dopuszczono do obiegu jeszcze przez trzy 
miesiące po upływie terminu, w połowie wartości nominalnej odpowied
niej monety cesarskiej. Powyższy patent, zwany cesarską kaladą, ozna
czał wprawdzie postęp, ale bynajmniej nie pełne uzdrowienie men
nictwa śląskiego, efekt jego zaś był bardzo drastyczny 50_ 

Z początkiem marca 1624 r. Zwirnera śpiesznie wezwano do Wiednia, 
a potem została mu odebrana mennica wiedeńska, której zarząd przejął 
mincmistrz Mateusz Fellner 51

. Powodem wystąpienia przeciwko Zwir
nerowi była -zapewne okoliczność, że nie mógł on spłacić pierwszej mie
sięcznej raty i 19 II 1624 r. zażądał jej darowania 52

• Niemałe znaczenie 
miała też skarga stanów dolnoaustriackich z 5 III 1624 r., nieprzychylne 
sprawozdanie wiedeńskiej kamery dworskiej z 15 marca tegoż roku oraz 

· inne skargi stanów, a sprawę rozważano także na posiedzeniu tajnej
rady 23 marca 53_ Zwirnerowi udało się znowu uzyskać pomoc arcyksięcia
Karola i jego spowiednika P. Schreinera, którzy w interesie Zwirnera
interweniowali w kamerze dworskiej. Sytuacja jego ponownie się po
prawiła, tak że odważył się nawet żądać zezwolenia na bicie przez okres
3 miesięcy monety węgierskiej w Opolu z takim znakiem i obrazem, jak
w mennicy bratysławskiej, ale zezwolenia mu nie udzielono 54• Zwirner
jednak bił mimo to powyższą monetę, jak to wynika ze skargi z 24 VII
1624 r., w której m. in. czyniono go odpowiedzialnym za zły stan po
wierzonego mu mennictwa 55

. Potem, 29 lipca,· zarządzono jego areszto
wanie, kardynałowi Dietrichsteinowi zaś polecono 30 lipca kontynuować
wszelkimi sposobami bicie monet w imieniu Zwirnera. 12 VIII 1624 r.
wydany został dekret cesarski o zwolnieniu Zwirnera i jego urzędników
ze służby 56. 

4B Acta publica ... , t. 5, s. 194.

49 Tamże, s. 210; W a 1 the r, op. cit., t. II, s. 163; Fr ie de n s bur g, op. cit., 
LK 

50 Fr i e d e n s b ur g, op. cit., s. 54; E. N o h e j 1 o V a - p r a t o V a, o slezskem

mincvnictvi (Num. listy, 1951, s. 20). 
51 Po s va f, K dejintim olomoucke mincovny ... , s. 48. 

52 Ne w a 1 d, Beitriige ... , s. 119. 

53 Tamże. 
54 Tamże, s. 1121 n. 
55 Tamże, s. 122. 
56 P os var, K dejinó.m olomoucke mincovny ... , s. 48. 
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Usunięcie B. Zwirnera nie wystarczyło jednak dla przeprowadzenia 
naprawy. Bicie złych 24-oraków ustało wprawdzie w początkach 1624 r., 
jednakże w ich miejsce pojawił się greszel, którym Śląsk został niemal 
zalany, a pozbyto się go dopiero w połowie 1625 r. 57 Nie doszło również 
do zakazu obiegowej monety stanowej. Ważność jej była sukcesywnie 
przedłużana aż do końca 1625 r., kiedy same stany domagały się z kolei 
usunięcia różnicy między monetą cesarską a używaną w obiegu. Również 
nie uczyniono zadość prośbie stanów o wprowadzenie taryfy cen na 
artykuły spożywcze ani nie zostało przeprowadzone prawne uregulowa
nie należności w związku z przejściem na nową monetę po kaladzie 
z 1623 r. 5s Do tego doszło jeszcze znaczne rozpowszechnienie się monety 
fałszywej, której dostarczały również mennice cesarskie, jak np. Jan 
Jakub Huser w żarach i Zwirner w Opolu 59. Na fałszywą monetę Zwir
nera wydany został osobny zakaz 9 VIII 1624 r. 60 

Jest więc jasne, że stosunki pieniężne na Śląsku znajdowały się 
w złym stanie. Ponieważ jednak konieczne było kontynuowanie emisji 
monet, wydany został już 16 VIII 1624 r. kamerze śląskiej rozkaz, aby 
mennice śląskie były zaopatrzone we wszystko, co jest niezbędne do' 
bicia monety. Chcieli się tym zająć Melchior Taubner i Korneliusz Pauli. 
Równocześnie zażądano sprawozdania o wierzycielach Zwirnera oraz 
wysokości jego długu s1. 

O mennictwie śląskim w 1625 r. brak jest informacji. Wydaje się, że 
nastąpiła tam stagnacja, albowiem wszystkie mennice książęce były już 
dłuższy czas nieczynne, emisje zaś monet cesarskich nie były prawdo
podobnie obfite 62. Od 1626 r. jest wymieniona tylko cesarska mennica 
we Wrocławiu. Kiedy w 1624 r. zmarł arcyksiążę Karol, biskup wro
cławski, cesarz oddał Kłodzko swemu synowi Ferdynandowi, wówczas 
królowi czeskiemu i węgierskiemu, i w jego imieniu została wkrótce 
otwarta mennica kłodzka na mocy zezwolenia cesarskiego z 28 VIII 

57 Fr i e  d e  n s bur g, op. cit., s. 55. Greszęl = 
1/4 grosza.

58 Acta pub lica ... , t. V, s. 2i26; Fr i e  d e  n s bur g, op. cit., s. 55. Do tego: ce

sarska rezolucja z 4 IX 1624 i edykty z 21 XI 1624 i z 18 III 1625 r.; W a 1 t he r, 
op. cit., t. II, s. 163, też J. W e  i n g a r  t e  n, Codex Ferdinando-Leopoldino-Jo
sephino-Carolinus etc., Praha 1720, s. 87 n. 

59 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 56. 
so MP, ks. 3, fol. 217, nr 16. 
61 d'E 1 v e r  t, op. cit., t. XXII, s. 396. Melchior Tauber został 30 VII 1624 r.

zaszczycony tytułem radcy kamery śląskiej i wezwany przez arcyks. Karola do 

przejścia na służbę kamery !(tamże, s. 394). 
&2 Fr i e  d e  n s bur g, op. cit., s. 56. Wydawanie licznych zarządzeń menniczych 

świadczy o nieuporządkowanych stosunkach w mennictwie śląskim. Por. W a 1 t he r, 

Zoc. cit.; W e i  n g a r  t e  n, Codex ... , s. 163, także: Fasciculi diver�orum jurium, t. II, 

Nilrnberg 1690, s. 366, 384. 
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1626 r. Dzierżawcą został J. J. Huser. Do jej uruchomienia doszło fak
tycznie dopiero w marcu 1627 r. 63 

Tymczasem 7 VIII 1625 r. wydany został rozkaż wypuszczenia 
B. Zwirnera za kaucją 64. Domagał się on ponownie powrotu do dzia
łalności menniczej, ponieważ 14 I 1626 r. cesarz pytał się Dietrichsteina,
czy Zwirnerowi na pokrycie poniesionych szkód mogłyby być odstąpione
mennice morawskie 65• O Zwirnerze słyszy się też w związku z oblęże
niem Opawy 20 VIII 1626 r. przez wojska Jana Ernesta sasko-wajmar
skiego. Według Papouska 66 Zwirner musiał uciekać z Wiednia jako
podejrzany o udział w biciu fałszywych groszy z sygnaturą mincmistrza
praskiego J. B. Suttnera. Z przybyciem wojsk antyhabsburskich zjawił
się też w Opawie Zwirner i wkrótce zaczął bić dla wojennego komisarza
i dowódcy okupowanego obszaru opawsko-karniowskiego Joachima Miz
laua fałszywe monety cesarskie 67. Mennica, której zarząd objął Zwirner
jako zwierzchni mincmistrz, przy udziale mincmistrza Daniela Raszki
z Raciborza, była umieszczona w Hradcu koło Opawy. Urządzeń dostar
czył rotmistrz Fryderyk Ross po zajęciu Ci_eszyna z tamtejszej mennicy,
gdzie przedtem biła monetę księżna Elżbieta Lukrecja. Rytownikiem
stempli menniczych był Tobiasz Hartmann, zarządca mennicy karniow
skiej ss. Emisje Zwirnera nie zostały opatrzone jego zwykłym znakiem
BZ, lecz były bądź bez znaku, bądź tylko z rozetą. Na 24-krajcarowych
został też wprowadzony oszukańczo rok emisji: 1623, jak to podał
w swoim sprawozdaniu mincmistrz Fellner 60. 

Te fałszywe emisje monet rozpowszechniły się i na Morawach, o czym 
donosił cesarzowi 24 XI 1626 r. kardynał Dietrichstein z Mikułowa 10. 

Ferdynand w liście z 9 grudnia polecił, aby kardynał przeprowadził pil
nie śledztwo w sprawie tych fałszywych groszy i krajcarów oraz zarzą
dził ich usunięcie z podległego mu terenu. Podobne zalecenia zostały 
skierowane do Czech i na Śląsk 71. Po zdobyciu Opawy przez Albrechta 
Wallensteina Zwirner zbiegł i później pojawił się w Danii 72. Jego fał-

GJ F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 56, 186; C er m a k - S k r b e k, op. cit., t. I, 
s. 371 n.; Mi 11 er zu A i c h h o 1 z, L o eh r, Hol z ma i r, op. cit., s. 124-133.

64 d'E l v er t, op. cit., t. XXII, s. 423.
ss Tamże, s. 432.
GG F. Pap o us e k, Danske (Zwirnerowe) falesne mincovtinł na Hradci u Opa-

vy v letech 1626 a 1627 (Slezsky sborrńk, 1936, s. 151). 
G, Tamże: s. 152. 
os Tamże, s. 153. 

69 Tamże, s. 155; N e w a l d, Beitrćige ... , s. 135. 
fo N ew al d, Beitrćige._ 
11 d'E l v e r t, op. cit., t. XXII, s. 455. O ro zpowszechnieniu tych mo net por. 

P a p o u s e k, op. cit., s. •157 n. 
72 P a p o u s e k, op. cit., s. 159. 
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szywe emisje nadal krążyły po kraju, jeszcze bowiem 20 in 1627 r. 
cesarz polecił Dietrichsteinowi ponownie usunięcie fałszywych monet, 
które przeniknęły na Morawy. Identyczne zarządzenia obowiązywały 
w Czechach i na Węgrzech 73. 

Jak wspomniano wyżej, w Kłodzku działała mennica uruchomiona 
gdzieś w marcu 1627 r. Newald uważa ją za prywatną mennicę Ferdy-
nanda III 74. W 1628 r. przybył tu z Gdańska po Huserze mincmistrz 
Piotr Rema, który bił monety ze znakiem HP 75, dawniej mylnie miesza
nym ze znakiem mincmistrza brneńskiego Hansa Pacze 76. Rema bił 
w Kłodzku aż do 1634 r. W kwietniu tego roku zastąpił go Hans Rossner 
jako mincmistrz i G. A. Huebmer jako wardajn (probierz)

°

. W 1640 r. 
objął urząd mincmistrza G. Werner. Friedensburg notuje działalność 
tej mennicy do 1645 r. 77 „ 

W okresie tym czynna była także prywatna mennica w Żaganiu. 
Albrecht Wallenstein, książę Frydlantu, nabył w 1627 r. księstwo żagań
skie drogą kupna 78. W przywileju z 16 IX 1628 r. cesarz udzielił mu 
prawa menniczego dla Frydlantu i Żagania na bicie złotych i srebrnych 
monet. Wallenstein bił wszakże już od 1626 r. w Jiczynie w Czechach. 
Uruchomienia mennicy żagańskiej podjęli się Hanusz Ziesler i Henryk 
Jakob za rocznym wkładem menniczym tysiąca talarów. Obaj w tym 
czasie zarządzali mennicą we Wrocławiu. Mennica żagańska pozostawała 
w ruchu do marca 1632 r. 79 Ta wallensteinowska mennica była - jak 
wspomniano - mennicą prywatną, działała więc na mocy zezwolenia 
panującego, które tenże udzielił z tytułu swego królewskiego regale men
niczego. Było to więc pochodne prawo mennicze 80• 

W związku z tymi mennicami trzeba wspomnieć również, o mennicy 
w Opawie. Księstwo opawskie dostało się w 1613 r. potężnemu rodowi 
Liechtensteinów, który już w 1607 r. uzy�kał wśród innych uprawnień 

13 d'E 1 v er t, op. cit., s. 460. Por. t eż zakaz z 8 I 16 27: W a 1 t h e  r, op. cit.,

t. III, s. 164.
74 New ald, Beitrii.ge ... , s. 133; M ill er zu Aichhol z ,  Lo ehr, Holz

m air, op. cit., s. 12.4-133, 13'4-155, 157-260 , także tab. 25; Cer mak - S kr bek, 
op. cit., t. III, tab. LXXIV.

1s F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 18 7• n.; N e w a 1 d, Beitrii.ge ... , s. 1133, n.; C e r-
m a k - S kr bek, op. cit., t. I, s. 371 n. 

76 J. P o  s va f, K mincmistrovske znaćce Hanse Pecze (Num. listy, 1954, s. 80 
n.) ; E. N o h e j 1 o v a - P r a t o v a, Dve poznó.mky o moravskem mincovnictvi za.

tficetilete valky (tamże, 1947, s. 6). 
11 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 18 8. 
1a Tamże, s. 57, 137. 
w Tamże, s. 1<38. 
&o Por. J. P o� va i', O mincovnich pravech odvozennych (Moravske numism. 

zpravy, 8/1961, s. 95 n). 
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także up�awnienia mennicze 81
. Liechtensteinowie, wykorzystując te 

uprawnienia, zaczęli bić w mennicy opawskiej, która - jak to było 
w zwyczaju - została wydzierżawiona s2• Emisje mennicze trwały aż do 
1620 r., ostatnio pod mincmistrzem Krzysztofem Cantorem. Kiedy Karol 
Liechtenstein po powstaniu stanowym zbiegł, Cantor bił tu monetę z wi
zerunkiem króla Fryderyka. Po swoim powrocie z wygnania zamierzał 
Karol wznowić emisje, jednak na życzenie cesarza, który sam próbował 
uchwycić mennictwo śląskie w swoje ręce, zajął się mennicą w Nysie, 
aby ciągnąć korzyści z psucia monety. W czasie okupowania Opawy przez 
wojska duńskie bił tu fałszywe monety B. Zwirner, jak już o tym była 
mowa wyżej. Po śmierci Karola Liechtensteina w 1627 r. próbował 
w imieniu młodego księcia Karola Euzebiusza użytkować w 1629 r. pra
wo mennicze Liechtensteinów w Opawie jego stryj i opiekun Maksy
milian, zachęcony widocznie przykładem mennicy wallensteinowskiej 
w Żaganiu as. Sprzeciwiła się jednak tym próbom kamera śląska pismem 
z 23 IV 1629 r., wskazując na szkody, jakie przyniesie to mennictwu 
cesarskiemu. Podobne zastrzeżenia wyraził morawski rentmistrz Nus
ser 84_ Sprawą tą zajęła się tajna rada 9 VI 1629 r. 85 Za jej namową 
zapewne Ferdynand II 14 IX 1629 r. prosił księcia Maksymiliana, aby 
wyrzekł się w tym okresie bicia monet i na jakiś czas zawiesił emisje 
bez szkody dla książęcego prawa menniczego 86

. Maksymilian nie chciał 
-się jednak na to zgodzić, tłumacząc się 24 X 1629 r., że urządzenie men
nicy kosztowało go wiele pieniędzy i że emisje nie były znaczne (4000 fl.

rocznego dochodu) 81, ale nie osiągnął niczego. Reskrypt cesarski z 16 XI
1629 r. as odrzucał protest księcia i zakazywał przyjmowania pieniędzy
liechtensteinowskich we wszelkich urzędach. W trzy dni później Ferdy
nand II polecił też namiestnikowi morawskiemu, kardynałowi Dietrich
steinowi, a by zakazał powszechnego obiegu powyższej monety na Mo
rawach. Rozkaz tej treści iostał wysłany równocześnie do kamery
śląskiej as." Z początkiem 1630 r. doszło widocznie do nowych rokowań
w sprawie odwołania zakazu monet emisji Liechtensteinów i uzyskano
je czasowo, ale w rezolucji cesarskiej dla kamery śląskiej z 26 IV 1630 r.
ponownie zakazano dalszego bicia, wcześniej zaś, 21 marca, cesarskim

81 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 203. 
82 Tamże, s. 204. 

83 Ne w ald, Beitriige ... , s. 125; Fr ie de n s bur g, op. cit., s. 206.

84 Ne w ald, Beitriige ... , s. 137. 
as Fr ie de n s bur g, op. cit., s. 207.

a& d'E l v e r t, op. cit., t. XXII, s. 507; N e w a l d, Beitriige ... , s. 138.

B7 Ne w ald, Beitriige ... , s. 138; Fr i eden s bur g, op. cit., s. 207.
88 d'E l v er t, op. cit.

89 Tamże; Ne w a 1 d, Beitriige ... , s. 138. 
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reskryptem wydanym dla kardynała Dietrichsteina zarządzono w men
nicy Liechtensteinów wymiar:ię i przetopienie wybitego· pieniądza 90_ 

Stanowisko cesarza wobec prywatnej mennicy Liechtensteina, która 
uprawnienia swoje opierała na przywileju monarchy, jest wyrazem sta
nowczej woli monarchy opanowania mennictwa śląskiego. Jest to tym 
ważniejsze, że chodziło o ród, który w czasie powstania stanowego prze
ciw Habsburgom pozostał wierny dynastii panującej i został za to wy
nagrodzony księstwem karniowskim. Cesarz widocznie chciał się pozbyć 
na Śląsku uciążliwej konkurencji. 

W mennicy wrocławskiej zapoczątkowano emisję monet cesarskich 
już w 1623 r. 91 W 1627 r. bił tu monety jako dzierżawca Hanusz Zieslar, 
syn strasburskiego mincmistrza biskupiego, Henryka Zieslera 92. Mennica 
biła pod Zieslerem aż do 1630 r., w którym wyparł go na dwa miesiące 
konkurent, Piotr Hema 93, co potwierdza cesarska rezolucja dla kamery 
śląskiej z 23 II 1630 r. 94 Jednakże już 18 kwietnia sprowadzono tu zno
wu Zieslera. Skarga Hemy nie dała wyników. Kamera śląska zarzucała, 
mu, że w czasie swojej działalności w Gdańsku poważnie się zadłużył, 
co wynikało również ze skargi króla polskiego wniesionej przeciw He
mie 95. 

W lat
a

ch 1634 i 1635 doszło we wrocławskiej mennicy znowu do 
buntowniczych emisji śląskich stanów ewangelickich stojących po stro
nie kurfirsta saskiego 96. Wskazywano przy tym, że w 1623 r. bicie monet 
we wrocławskiej mennicy zostało wstrzymane tylko czasowo, bez szkody 
dla praw menniczych miasta. Moneta stanów ewangelickich miała na 
awersie tarczę (herbową) Jana Chrystiana pod napisem: JEHOV A, 
w obłoku promienistym, a w napisie: SALVE ET VICTORIA NOSTRA, 
na rewersie zaś orła śląskiego z odpowiednim napisem. Po zawarciu 
30 V 1635 r. pokoju praskiego nastąpił koniec ostatniej opozycyjnej emisji 
monet stanów śląskich, a na stanowisko mincmistrza we Wrocławiu po
wrócił znów Ziesler, który bił tu monety aż do swojej śmierci w 1637 r. 97 

Sytuacja cesarza poprawiła się znacznie po pokoju praskim, tak że 
Ferdynand II mógł kontynuować swoje centralistyczne wysiłki w men-

90 d'E 1 v e r t, op. cit., s. 514. 
91 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 56. 

92 Tamże, s. 56, 97.

!13 Tamże, s. 96. 

94 d'E 1 v er t, op. cit., s. 517. 
95 Tamże, s. 521, oraz Fr ie de n s bur g, op. cit., s. 96. 

96 F r i e d e n s b u r g, op. cit., s. 97; C e r m a k - S k r b e k, op. cit., t. I, 
s. 371 n. 

97 Friede nsburg, op. cit., s. 98; Miller zu Aichholz, Loehr,
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nictwie śląskim. Już w piśmie z 23 IV 1635 r. 98 kamera śląska proszona 
byłaf o wydanie opinii, czy nie można by w tym czasie przeprowadzić 
zakazu napływu podłej monety szwedzkiej i polskiej, bądź też osiągnąć 
choćby jej redukcji. Z 4 VIII 1637 r. znane jest zarządzenie o nowej 
obsadzie mennicy kłodzkiej, do której miał być pozyskany nowy minc
mistrz. Miano w niej też wprowadzić sposób emisji monetarnych dosto
sowany do stosunków w Czechach i na Węgrzech 99. 9 III 1638 r. wy-

. dany został w Bratysławie przez Ferdynanda III patent menniczy dla
Górnego i Dolnego Śląska, przedtem zaś, 19 stycznia, osobnym przywi
lejem ustalono stanowisko mincmistrza wrocławskiego 100. Cesarz jednak 
nie zdołał na trwałe utrzymać w swoich rękach wykonywania na Sląsku 
prawa menniczego. Nie mógł bowiem - jak przypuszcza Friedens
burg 101 - domagać się ani moralnie, ani faktycznie przeprowadzenia 
tego, co leżało w interesie mennictwa śląskiego. Sam bowiem pochłonięty 
wydarzeniami wojennymi nie przestrzegał przepisów menniczych i bił 
podłą monetę. Stany śląskie zaczęły więc ponownie dążyć do rea1izowa
nia swoich praw menniczych. Już w 1640 r. Elżbieta Lukrecja podjęła 
w Cieszynie bicie krajcarów i greszli coraz gorszej jakości 102. W jej ślady 
poszli książęta legnicko-brzescy w 1651 r., bijąc dukaty, talary i drobną 
monetę. Wkrótce wznowił emisje i biskup wrocławski Karol Ferdynand 
Waza w mennicach Opola i Nysy (1653-1654), a za nim i innV03

. Ce
sarz musiał się pogodzić z takim rozwojem praw menniczych na Śląsku. 

Możemy zatem stwierdzić, że w pierwszej połowie XVII w. toczyła 
się na Śląsku walka o wykonywanie ·praw menniczych między monar
chą z. jednej a stanami śląskimi z drugiej strony. Stany, wykorzystując
słabość władzy centralnej, dążyły już w początkach stulecia do użytko
wania swoich praw menniczych. Wzniecone powstanie stanowe oznacza
ło osłabienie władzy cesarza jako najwyższego pana menniczego i do-

9B d'E 1 v er t, op. cit., t. XXIII, s. 82. Nar zekania na polską monetę były podno
szone już wc ześniej . Tej sprawy do tyc zą m. in. narady na sejmie śląskim w paź
dzierni ku i listopad zie 1627 r .  (Acta publica ... , t. VIII, s. 229 n). Przeciw ko obcej mo
necie, pr zede wszyst kim gdańskiej i groszom bydgoskim, były c zynione kro ki rów
nież w la tach 1625 - 1626 , W a 1 t h e  r, op. cit., t. II, s. 163 n. 

99 d'E 1 v er t ,  op. cit., t .  X.XIII, s. 116. 
100 Tamże, s. 4117 . O przywileju dla mincmistr za wrocławskiego, por . W a 1 t h er, 

op. cit., t .  II, s. 164. 
101 Fr i e  d e  n s b u r  g ,  op. cit., s. 57. 
102 Papou sek kład zie poc zą tek mennic twa cieszyńskiego aż na 1643 r., w arty

kułach: Pfispevek k dejinam tesinskeho minco vani (Casopis slezsk . musea , IV, 
1954-1955, s, 103 , 111) ora z Tesinsky mincmistr Hans Lorenz, spró.vne Hand łosz 

(tamże, s. 47) . Drugi ar ty kuł był ogłoszony pod ty tułem Teśinsky mincmistr Hans 

Losz, również w „Num. listach", 1955, s. 118 n. 
100 F r i e d e n s b u r g ,  op. cit., s. 57; C e r m a k - S k r b e k ,  op. cit., s. 392. 
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prowadziło do przywłaszczenia sobie prawa menniczego przez stany 

także w Czechach i na Morawach. Kiedy jednak powstanie stłumiono, 
cesarz pokusił się o pozbawienie stanów praw menniczych. Stopniowo 
udało mu się to osiągnąć. Takie centralistyczne dążenia miały prowadzić 
do ograniczenia pochodnych praw menniczych, opartych na nadanych 
już wcześniej przywilejach. W rezultacie udało się cesarzowi zawładnąć 
mennictwem śląskim na krótki jedynie czas, na który jeszcze przypa
dają buntownicze em1sJe stanów ewangelickich na Śląsku w latach 
1634-1635. Już bowiem od czterdziestych lat książęta śląscy znowu za
częli odzyskiwać prawa mennicze i otwierać książęce mennice. 

Ta walka miała także swoje odbicie w życiu gospodarczym na Śląs
ku, a dotykała bezpośrednio stopy życiowej poddanych. Prowadziła rów
nież w konsekwencji do złej jakości monety, ponieważ jej podstawą 
i główną przyczyną była żądza zysku. Osiągano to szczególnie przez po
garszanie, a niekiedy i fałszowanie monety. W jej psuciu prześcigały się 
niektóre mennice. Nie pozostawał w tyle w tej działalności również ce
sarz. Skutki złej monety wywoływały niepewność w stosunkach gospo
darczych, zwłaszcza gdy w niektórych okresach wartość monety spadała 
z dnia na dzień 104. 

Można więc powiedzieć, że cesarzowi nie udało się w pierwszej po
łowie XVII w. przeprowadzić skutecznie centralizacji mennictwa na 
Śląsku i całkowicie pognębić praw menniczych stanów. 

DIE ENTWICKLUNG DES MtiNZRECHTS UND MONZWESENS IN SCHLESIEN 

IN DER ERSTEN HALFTE DES 17 . .JH. 

Der Verfasser schildert den Kampf vwischen der Monarchie und den Standen 
urn die Ausiibung des Rechts zur Mi.i.nzenpragung in der ersten Halfte des XiVII. Jh. 
Die Stande natzten die Schwache der Zentralgewalt aus, urn ihre Miinzfreiheit 
im vollen Ausmass zu geniessen. Nach der Niederlage des tschechischen Auf
standes hat sich der Sachverhalt geandert. Der Kaiser schrankte die Miinzfreiheit 
der schlesischen Herzoge und Stande ein. Urn die Mitte der 30er Jahre wurden 
die fii.rstlichen Miinzstatten jedoch wieder geoffnet und die schlesischen Herzoge 
begannen ihre Milnzrechte auszuiiben. 

Dieser Kampf wirkte sich auf das wirtschaftliche Leben negativ aus, indem 
durch das Verderben der Mu.nzen die Wirtschaft desorganisiert wurde, was wie
derum das Lebensniveau der Untertanen betrachtlich herabsetzte. 

104 Acta publica ... , t. V, s. 95, 194, 227.




