JAROSLA V POS V AR

PIENil\DZ DENAROWY I GROSZOWY NA SLl\SKU
(ZE SZCZEGÖLNYM UWZGL�DNIENIEM JEGO ZWll\ZKÖW
Z CZECHAMI)

Ziemie czeskie byly od pradarwnych czas6w ipolq,czone ze Slq·Skiem
szeregiem dr6g stanowiqcych w niekt6rych wyipadkach jednoczesnie cz�sci
skladowe wi1e1kich szlak6w handliowych z zachodu na wsch6d i z polud
nia na p6lnoc 1. Do najstarszych europej,skich szlalk6w handlowych z za. chodu na wsch6d I1Jalezala tzw. droga klodzka, kt6rq zmierzala z Pragi
na Lysq, Nymburk, Chlumec n. C., Hradec Krälove, gdzie dzielila si� na
dwa odgal�zienia, gl6wne i poboczne. Gl6wne prowadzilo na Slatin�, Pro
vodov, Nächod do Sloneg, o w Klodzikiem, Klod�a, Nysy, Brzegu, Namy
slowa, Kalisza i Gdan,ska bqdz z Nysy na p6lnoc do Wroclawia 2• Z Ja
rormerza odchodzHa w bok droga trutnowska na Trutnov, Kamierim:i
Gor� do Bolkorwa, a stqd do Legnicy i Glogowa lub z Bolkowa przez
Swidrric� czy przez Dobromierz do Wr,oclawia 3• Inna droga wiodla z PraH. L o w m i a n s k i, Podstawy gospodarcze formow.ania si� panstw slowian
skich, Wa.rszawa 1953, ·s. 221 i literatura tarn cytowana; J. K o st z e w s k i, Sto
sunki mi�dzy ziemiami polskimi a terytorium Czechoslowacji w pradziejach (Prze
glqd Zachodni, VIII, 1952, t. III, s. 96 nn.); J. No w a k o w a, Rozmieszczenie ko
m6r celnych i przebieg dr6g handlowych na Slqsku do konca XIV wieku, Wrodaw
1951, s. 7 nn.; W. H ·e n s e 1, Slowianszczyzna wczesnosredniowieczna, Warszawä
1965, s. 559 nn.; J. F li 1 i p, Praveke Ceskoslovensko, Praha 1948, s. 126 nn., 291 nn.;
Po va
Obchodni cesty v ceskych zemich, na Slovensku, ve Slezsku a v Polsku
do 14. stoleti (K hospodafskym vztahum cesko-slovensko-polskym) (Slezsky sbornik,
LXII, 1964, s. 54 nn.).
2 H. J i r e c e k,
Slovanske prcivo v Cech<ich a na Morave, t. II, Praha 1864,
s. 145; t e n z e, 0 stari;ch cestcich z Cech a Moravy do zemi sousednich (Casopis
Musea kräl. ces., 1856, nr 2, s. 114 nn.); t e n z e, Stezky pres pomezi ceske a mo
ravske v ohledu vcilecnem q obchodnim (tamze, 1856, nr 3, s. 90 nn.); J. K. H r ase,
zemske stezky, �trciznice a brciny v Cechcich, N. Mesto n. M. 1885, s. 17 nn.; No
w a k o_w a, op. cit., s. 69 nn.; Historia Slqska, t. I, pod red. K. Maleczynskiego,
cz. 1, Wroclaw 1960, s. 177; Historia Polski, t. I, Wa.,rszawa 1957, s. 389.
I
3 Pos v ä r,
Obchodni cesty... , s. 60; No w a k o w a, op. cit., s. 73 nn.
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gi przez Nymburk, Mladq Boleslav, Mnichovo Hradiste,. Vartemiberg do
Zytawy '(tzw. droga vartemberska) lub odgal�zieniem na Melnik i Libe
chov do Vartemberku i Zytawy, skqd dalej na Zgorzelec, Glog6w i Poz
na:6 do Gda:6Ska 4• Z Mnichovo Hradiste odchodzil trakt semilski na Tur
nov, Seµiily, Jilemnic�, Vrchlaibi i przez Karkonosze na Jelenic:1 Gor�
i Bolk6w do Wrodawia 5•
Morawy byly pohtczone ze Slq1skiem kilkoma drogami. Jedna z nich
p�owaidzila traisc:1 zwanq trstentckie driogi z poludnia pr2;ez Brno (Meniin),
Lanslkroun i Mi�dzylesie do Kfodzka i przez Niemcz� do Wroclawia 6•
Droga ta lqczyla si� ze szlakiem do Austrii. Z Olomunca wiodla prasitara
droga na Litovl, dolinq Morawy na Stare Mesto i pr21ez Przel�cz Klodzkc:1,
a inina na Dolany, Jivovc:1 (tzw. droga jiviovska), Domasov, Bruntäl prze·z
Glucholazy do Nysy bqdz przez �arni6w i Prudnik do Ny,sy 7• Nast�pne
polqczenie Moraw ze SlqSkiem priowadzBo z Olomunca ina Lastany,
Sternberk i tmv. drogq rudnq na Beroun, Dvorrce i Opaw�, a stqd na
Glulbczyce, Opdle luh na Raicilb6rz 8• Z Menina, a p6zniej z Brna, szla dro
ga wschodnia na Vyskov, P�ostejrov, Hranice, Novy Jicin, Fulnek na
Hradec k. Opawy i Opaw� 9 bqdz z Hrank na Frydek i Cieszyn 10. Z po
ludnia ·z Doliny Morawskiej nawiqzywala do tego szlaku pradarwna tzw.
d:r,oga bursztynowa, zm1erzajqca Bramq Morawskq na Wroclaw, w kt6rego ok01icy znaleztono trzy wielkie sklady buirsztynu 11•
'Jaik widac, lctcznosc Slqiska z Cz,echami byla dzi�ki licznyrn polqcze
niom drogowym niewc:1tpliwie bardzo zywa. Po drogach ,tych dostawaly
si� na Slqsk denary wchodnioeuroipej:sk1e i czeskie 12. Dzialo si� to za4 H r ase, op. cit., s. 77; No w ak o w a, op. cit., s. 119; Pos vä r, Obchodni
cesty ..., s. 59.
s Pos vä r, Obchodni cesty ... , s. 59; No w a k o w .a, op. cit., s. 77.
6 Pos v ä
Obchodni cesty ... , s. 60; No w ak o w a, op. cit., s. 69 nn.
7 L. Ho sä k, Zemske stezky a podruzne cesty na Morave v dobe predhusitske
(Caso;pis Spolecnosti pfätel starozitnosti, 1951, s. 84); No w a k o w a, op. cit.,
s. 105 nn.
,s H o sä k , op. cit., s. 84 nn.; Pos vä
Obchodni cesty ..., s. 61; No w ak o w a,
op. cit., s. 106.
9 No w a k o w a, op,. cit., s. 107; Historia .Slqska, t. I, cz. 1, s. 177.
. 10 H. L o w m i ans k i, Poczqtki Polski, Warszawa 1963, s. 227; No w a k o w a,
Op. cit., S. 122, 123.
11 K o s t r z e w s k i,
Stosunki ... , s. 96; Pfehled ceskoslovenskych dejin, t. I,
Praha 1958, s. 22; Historia Polski, t. I, cz. 1, s. 41; Historia SLqska, t. I, cz. 1, s. 177 nn.:
F i 1 i p, Praveke ..., s. 291, 295, 299; t e n e, Keitove e stfedni Evrope, Praha
195'6, s. 319.
12 M. G um o w s k i , Moneta na .Slqsku do koil:ca XIV w. (Historia Slctska,
,
t. III, Krakow 193·6, s. 574); R. Ki e r s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy w Polsee
wczesnosredniowiecznej, Warszawa 1960, s. 63 nn.; M. Hai s i g, Wczesnosrednio-
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r6wno w okresie, kiedy monety denariowej na Slqsku nie wybijano, ja:k
i w cza:sach p6zniejszych. Za pierwszy denar slqski uznaje1 siE: nmiej wiE:
cej ·zgodnie denar ·z portretem spanujqcego z odkrytq glowq na obu stro
nach, w gladkiej obw6dce, z napisem BOLlZLAVS DVX na awersie,
a SCS JOHANNES na rewersie 13. Jest on znany z wie, lu egzemplarzy,
np. ze znaleziska na Bialej G6rze k. Pragi, z Wr0dawia i innych. miejsco
wosci. Stronczynski, Gumows!ki, Kiersnowsiki, Friedensburg, Fiala, Skal
sky i inni 14 zgodnie oporwiadajq siE: za pochodzeniem tej monety z·e
Sl�a, a ze wz:glE:du na imiE: swiE:,tego - z Wroclawia. Friedensburg
i Fiala podkreslajq, z,e denar r6.zni ,siE: sposobem wyrobu od monet czes
kkh i ze nie mozna zakladac jiego pochodzienia z Moraw, gdzie monety
z tym imieniE;m datowane sq az po 1100 r. Gumowski podkresla, ze de
nar pochodzi z wirodawskiej mennicy ksiijzE:cej ·zarzqdzanej .przez kapitu
l�, kt6ra czcila w ten spos6b swego patrona Jana Chrzciciela. Friiedens,..
burg przypisuje-tE: monetE: Boleslawowi Chrobremu, dartujqc jq na 1017 r.,
gdy wladca ten w czasie wo,jny 'Z Niemcami mial swq gl6wnq rezydencjE:
we Wrioclawiu. Gumowski sqdzi, .ze denar m6gl byc wy,bijany i wczesniej
w zwiqzku z zalo.zeniem bislkuipstwa slqskiego i katedry wrnclawskiej.
Tego samego zdania jesit te.z Slkalsky, kt6ry bylby sklonny cofnqc jego
datacjE: 1p�zed 1000 r. R6wnie.z Kostrzewski 15 pr:zyjmuje ikoniec X w. Fia
la 16, opiernjqc siE: na znalezrsku ·z Bialej G6ry z 1885 r., przypuszcza, .ze
to ·zu1pelnie dokladnie chrono1ogicznie ustalone znal,ezisiko nie pozwala
na przyznainie wymienvonej monety Bole'Slawowi Chrobremu, lecz do
piero Bolesliawowi Krzywoustemu (1102-1138). Jest on jednak w swoim
wieczne skarby srebrne ze Slqska, Wrnclaw 1966, s. 43 nri.; H. Seger, Die schle
sischen Silberfunde der· spätslavischen Zeit (Al tschlesi:en, 1928, nr 2, s. 129 nn.;
1931, nr 2, s. 72); J. Pos v ä f, Ceske a polske prvky v poccicich slezskeho mincov
nictv
. i (Ce.sko-.pol sky sbom
, ik vede1ckych prad, t. I, Braha 1955, s. 118); S. G i b a
s ie iW i c z, Skarb denar6w z konca X w. ze zbior6w Biblioteki w K6rniku (Wia
domosci Numlizmatyozne, 1958, s. 14 nn.); K. Tur n wa l d , K zaccitkum platebniho
styku Slezska se sousednimi oblastmi (Slez. numismatik, 19,62, nr 15, s. 57 nn.).
13 M. Gu m.,o ws k i, Podr�cznik numizmatyki polskiej, Krakow 1914, nr 4.
14 K.
S t ron c z y n s k i, Dawne monety polskie dynastii Piast6w i Jagiello·
n6w, · t. II, Pliotir.k6w 1884, s. 21; Gum ows k i, Moneta na Slqsku, s. 573; K ier
s n o ws k i, Pieniqdz kruszcowy ..., s. 270; F. F r iede ns burg, Schlesiens Münz
geschichte im Mittelalter (Codex diipl . Silesiae, t. XIII, Wrnclaw 1888, s. 149, nr 478,
479, dalej skr6t cyt. pozycji: Fr iede n s burg, CDS). Zob. tez t e n ze, Münz
kunde und Gel.dgeschichte der Einzelstaaten, Münichen u. Berlln 1926, s. 79; E. F i a1 a, Ceske dentiry, P
raha 1895, s. 182 nn. G. S k a 1 s k Y; Zwei Berichtigungen zu
Friedensburg „Die schlesischen Münzen des Mittelalters" (Al tschlesie n, 1932, s. 166
nn.); t e n z e, Denar knizete Vaclava Svat�ho, P
raha i929, s. 34; Pos v a f, Ceske
a polske prvky..., s. 116.
15 J. K os tr ze ws k i, Pradzieje Slqska · (Historia Slqska PAU, t. I, s. 122).
16 F i a 1 a,
op. cÜ., s. 188.
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zdaniru osamotniony. W t'ym mi,ej'scu nie chodzi nam j,ednak ostatecznie
o doklad:ne ustalenie chronologiczne poczqtk6w denarow S' lq'skich, lecz
o ich datacj� przybli:honq. Przeciez ipierwszych denar6w slqsldch nie bylo
tak wiele, aby w pelni zaspokajaly zapotrzebawan:i!e na srodki pliatnicze,
w obtegu wi� musialy znajdowac si� r6wniez i denary obce. Jest to
zresztq zjawi1sko powszechne, ze moneta miejscowa dopiero stopniowo
wlqcza si� w zycie gospodarcze kraju, a dlugo jeszcze utrzymuje sie,
handel wymrenny. Jak podaje Gumowski 17, na Slqsku znajdowaly siE: naj
pierw w obiegu w wi�szo�ci denary nierrrüeckie, :p6ziniej zas czeslkie i pol
skie, eo uwidacznia siE: w tamtejszych znaleziskach. Znalezisko w By
strzy,cy, gdz:i!es ·z czas6w Boleslawa Chrobrego, wykazuje ZiWi�kszony do
plyw monet ·czeskich, a ·znalezisko w Zqbkowica.ch ·z okresu panowania
Brzety,slaw,a na SlqiSku dowodzi iprzewagi czeskich monet w uzywanym
ptenici,dzu obiegowym. Jest rzeczq zrozumialq, ze zwiqz· ki gospodarcze
i ipolityczne Slqska z ziemiami czeskimi znajdowaly swe odbicie w wi:ze
runkach widniejqcych na monetach slq,Skich, na kt'6rych spotyikamy mo
ty,wy :przej�te bqdz naiwiq·zujqce do motyw6w ty,powych dla denar6w
czeskich lub morawskich 18.
Moneta denarowa opierala si� na syst,emie majqcym za ,podstaw�
grzywnE: (libra, talent) o 20 solidach liczqcych po 12 denar·6w.
Grzywna (libra, talent)

Solidus

Denar

1

20
1

240
12

J.es. li chodzi o wag� tej grz)7iWny, to w Europie Zaichodniej i w Cze
chach byla to grzywna karoliirska o wadze 408 g 19, z kt6rej bito pierwot17 G umow:siki,
Moneta na Slqsku, s. 576; po'I'. tez Ki ersn o ws ki, Pieniqdz kruszcowy ..., s. 213 nn .
18 K.
S t ,r o n c z y n s k i, Pieniqdz Piastow od czasow najdawniejszych do roku
i
i
dla monet pOll
wzor6w
1300, Wars'Zaiwa 1847, s. 2,10-213, kt6ry podaje 17 czeskich
sildrch z XI-XIII w . Szozeg6lowo zas S. S uc h o d o 1 s ki, Czeskie wplywy na wy
obrazenia polskich monet we wczesnym srednfowieczu (Wiadomosci Numizmatycz
ne, VI, 1962, s. 199 nn.); por. tez K i ersn o wsk i, Pieniqdz kruszcowy..., s. 270
nn.; Ha isi g, op. cit., s. 44.
19 J. Pos v ä t, Mena v ceskych zemich (od 10. do poc. 20. stoleti), Opava 1962,
s. 18; G. S k a 1 s ik y, K dejincim mincovnictvi ceskeho a moravskeho do poc<itku
XIII. stoleti (Casqpi's Matice moravske, XLVIII, 1924, s. 5 nn.); E. No h e j 1 o v a
Pr_ät o v a, Krcitky pfehled ceskeho mincovnictvi a tabulky cen a mezd, Qpava
1964, s. 14; R. K i ersn o w sk i, Wst�p do numizmatyki polskiej wiekow srednich,
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Wa'l'szawa 1964, s. 148 nn.
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nie 240 denar6w, a solid stanowil jedynie jednostkE: obrachunkowq 20•
P6zniej zas ilosc wybijanych z grzyrwny denar6w wzrastala, tak ze za
ksiE:cia Udalryka wyibijano z jedrnej .'grzywny srebra juz 375 sztuk de
nar6rw 21. Ta pierw0itna ciE:zka grzywna zostala za !ksiE:cia Brzetyslawa
okolo polowy XI w. zastqpiona l.z1ejszq jednostkq, grzywnq o wadze ok.
210 g, z kt6rej wybijano 200 denar6w 22• Zdania numizmatyk6w na te
mat wagi grzywny na Slqsku nie Sq jednolite. Gumowski uznawal po
czqtkowo zgodnie z Luschinem za podl$faWE: sy;stemu denarowego na Slq
sku g.rzywnE: karolinskq. R6znil siE: jednak z nim w ocenie wagi tej
grzywny. Gdy Luschin rprzypisywal jej wagE: 408 g, Gurp,owski m6wil
o 367 g 23. Grzywna ta zostala jednaik wedlug Gumowskiego 24 zastqpiona
p6zniej lekkq grzywnq o wadze 183,5 g. Friedensburg natomiast ·przyzna
wal grzywnie slqskieij do 1300 r. wag� tyLlm 155,8 g, a od tego roku waga
jej miala u•lec podwyzszeniu do 187 g. Do tego poglqdu pr:t,yh:iczyl siE:
niedawno Gumowski 25, w t'ym sensie, ze slqsko-wroclawska grzywna
X1II w. j,est identyczna z grzywnq polsko-krakowskq. Dowodzil przy tym
na podstawie dw6ch dokument6w biskupa. wroclawskiego Tomasza, ze
miala ooa wagE: nie 155 g, lecz 182 g, czym tylko nieznacznie r6zni siE: od
swego pierwotnego wyliczenia na 183,5 g.
Chcialbym w tym m1ejscu za1js:ic siE: blizej uwagami Gumorwskiego.
Dokument btskupa wroclawskiego Tomasza z 1271 r. podaje, ze bi:skup,
zobowiqzany do rocznej oplaty l 1 /2 grzywny zlota, 1placi raz 15 grzywien
sreibra, a drugi ·raz tylko 10 grzywien i 3 skojce srebra. Gumowslki 26 do
mysla siE: po pierwsze, ze liczba tych ,grzywien oznacza raz grzywny wag�
polskiej, a drugi raz W['oclaiWskiej (slqskiej), przy czym wedlug niego na
lezy przyjqc relacjE: zlotia <lo srebra jak 1:10, a nie 1:8, jak czyni Frie
densburg 27• ,Ten zas dalej widzi w ekwiwalencie 15 grzywien srebra za
P/2 grzywny .zlota monetE: slqska, a w 103/24 grzywny ,srebra monetE: nie1

G. S k a 1 s k y, SoLidus a denar. Mince na pfechodu veku (Numism. listy, IV,
s. 45 nn.); Pos V ä r, Mena ..., s. 30.
21 J.
Po s v ä f, O grzywnach na ziemiach czeskich i polskich (Wiadomosci
Numizmatyczne, VI, 1962, s. 189); S k a l rs k y, K dejinam mincovnictvi... , s. 21.
22 P. R a d o m e r s k y, Penize Kosmova veku
(Numism. cas. es., XXI, 1952, s. 55
rnn.).
23 A.
Lu s c h i n v. Ebe n g ,r e u t h, Allgemeine Münzkunde und Geldge
schichte, München u. Berlin 1926, s. 160; G u m o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 571;
t e n z e, 0 grzywnie i monecie piastowskiej (RAU, t. LI, Krakow 1908).
24 G u m o w s k ,i,
Moneta na Slqsku, s. 578; por. P o s v ä f, 0 grzywnach ... ,
20

1949,

s. 194.
25
26

21

M. G u m o w s k i, Slezska hfivna (Slez. numismatik,
Tamze.
F r i e d e n s b u r g, CDS, t. XIII, s. 315.

1960,

nr

4/5,

s.

13).
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miecko-kolonskq, tak ze dochodzi rzeczywiscie do wagi 158,85 jako wagi
iomniemainej grzywny polslkiej. Rachunek ten nie jest j,ednak slus"Zny,
poniewaz w dokumencie nie zostaly wymienione ani monety slqsk1e,
ani kolons1lde. Ale nawet gdy.by . tak bylo, nie stanowilyby one wedlug
Gumowskiego r6wnorz�ny;ch wartosci, poniewaz zloto i slqskie brakteaty
mialy warfösc srebra 13, a denary ko1on'skie 15. W,edl,ug tego zas waga
6wczesnej grzyiwny polslm-slqskiej wynosilaiby 182,7, a nie 155 g. Testa
ment tego biskupa przekazuje rocznie po 1 denarze biednym mi1asta Wro
c.lawia, przy czym zastirzega, aby denary byly takiej jaikosci, zeby 14
sztuik r6wnalo si� wartosci 1 skiojca. Takimi denarami mogly byc tylko
wielikie brakteaity slq:skie, kt6rych 100 sztuk dawalo przeci�tnq wag�
0,5428 g. na sztuk�. To przy 'Zalozeniu 14 denar6w na 1 skojec dawalo
waig� grzywny o 24 skojcach 182,37 g, przeto prawie ca�korwicie zgodnq
z wyHczeniem pierwszego dokumentu. Poniewaz wyst�puje tu norwa
wartosc, skojec, przypominam, ze zwr6cimy na niq uwag� w dalszym
wytk�adzie.
Kwestiq grzywny slqskiej w ramach problemu grzywny po1Skiej zaj
mowal si� r6wniez Kiersnowski 28, kt6ry rozr6znia w ·zasadzie dwie jed
nostki wagi: malq i duzq, gdyz w koncu XI w. powstala norwa jednostka
piieni�zna, pierwotnie jako obriachunkowa, wagi ok. 170 g, kt6rq pod
wyzsz,ono .p6zniej do 198 g. 'I'aka byla takze wedlug Piekosinskiego wa
ga grzywny krakowskiej 29• Wbrew temu S. Suchodolski 30 ,przypuszcza,
ze w poczqtku dI'IUgiej polowy XI w. pojawila si� w Polsee grzywna
o wadze ok. 210 g, k,t6ra odpowiadala ci�z,arem grzywnie czeskiej i grzyw
nom skandynawskim. Waga jej jednaik ulegMa r6znym odchyleniom
zaleznie od polit�ki menniczej panujqcych.
W zwicp'Jlm z dokumentami z XIII w. wspomnialem wyzej o skojcach
(skiatach) jako j,ednostkach pieni�znych. Grzy.wna bowiem slqska i pol- ,
Ska dzielila ,si� na wiardunki, slmjce i denary w ten spos6'b, ze .na jednq
grzywn� wypadaly 4 wiardunki lub 24 skojce albo 240 denar6w:
1

1

28 K i e r s n o w s k i, Pieniqdz kruszcowy ..., s. 374 nn., 402 nn.; t e n z e,
Wst�p... , s. 154 nn.
29 F. Pi e k o s i n s k i, Moneta poLska w dobie piastowskiej (RAU, t. XXXV,
1898, s. 387 nn.).

30 s. s u c h o d o 1 s k i, Grzywna i stopa mennicza w Polsee XI-XII w.
(Wiadomosci Numizmatyczne, IV, 1960, s. 11 nn.); zob. tez jego referat na pierwszym
sympozjum numizmatycznym w Brnie w pazdzierniku 1964 r., K vaze moravske
hrivny v casnem stredoveku, gdzie wyrazil poglcid, ze grzywny polska, czeska
i slqska �ie roznily sn� zbytnio mi�dzy soibq i wazyly ok. 210 g, nawiqzujcic do
girzywien skandynawskiej i kolonskiej, kt6re pierwotnie nie przewyzszaly 200 g.
Do tej g-rupy nalezy i grzywna ruiska, wazqca r6wniez ok. 200 g, a podobnie i w�
gierska.
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Grzywna
slqska
1

Wiardunek
4

1

Skojec

Denar

24

240
60
10

6

1

Wedlug Kier�nowskiego 31 wiardunek j1est pochodzenia niemieckiego
i oznacza tyle, co cwierc. W przeciwienlstwie do tego skojec uznaje Kiers
nowski za wyraz rodzimy, chocia·z wy,st�puje on takze w zr6dlach ob
cych. Skojec ma fo samo znaczenie co niemiedki Schatz, ainglosaski sce
atta, ru:ski skoimica, przy czym w j�zykach s· lowiaiuskich wyraiz ten jest
zlqczony z poj�iem bydla - slwtu jakio jednego· z wy!kladnik6w bogac
twa. Skojec j,ako 1/24 gr, zyiwny nie byl jednostkq monetarnq, lecz tylko
jednostJkq obrachuinkowq liczc:tcq dziesi�c denar6w. Kiedys wprawdzie
skojec odpowiadal 1 dena,rowi o wadze ok. 1,4 g. Warto tu ·zwr6cic uwag�,
ze skiojec wyst�je np. w raffeLstetteirskiej taryfie celnej z poczqtku
X w., w kt6rej znajdujq odzwierciedlenie zwyczaje handlowe wczesniej
szych wiek6w. Skojec i(skot) ma tarn wartosc massi:oli bqdz p6ldrachmy.
Byl on bawariskq jednostkq monetarnq i r6wnal sj� 1,5 denara frankon
i zi Kiersnowski - jednostkq ro
skiego 32 • .Jesli skojec ·byl - j1ak ·twie:rd
dzimq, wywodzqcq si� od powszechnie uzywanego poj�cia majqtku, bo
gactwa, wtedy rw·ca .si� w oczy jego niemal oa�kowicie r6wna wartosc
w Bawarii. Interesujqci y jest przy tym fakt, zie na ziemiach c�eskich, acz
kolwiek poloz.onych blizej Bawarii, termin skojec (skot) w tym znaczeniu
nie wyst�puje.
W drugiej polowie XII w. dochodzi do �iany monety slqskiej. W la'
tach drwudziestych tego wieku pojawiajq si� w niekt6rych krajach nie
mieckkh, np. w Turyngii, Misni i innych, monety szerokie, ale bardzo
cienkie, poniewaz piel'!Wo1Jna waga monety ·zost,ala ·zachowana bez zmia:n.
To zas powodowalo w nast�pstwie plytkie wybijanie stempla albo jego
przenMrnnie na drugq istron� monety. Mamy tu do ozynienia z tzw. p6l
braikteatami 33• W dalJszym rozwoju moneta ta byla wybija,na tylko jed
nym stemplem ipo jsdnej stronie, taik ze na drugiej st!}onie (rewersie)
wyist�powal negaJtyw awersu. Monety te numizmatyka oznaczyla mia
nem hrakteat6w, aczkolrwfok wisp6lczesnie m6wiono tylk,o o denarach. Nie
chodzilo ·tu wi�c ,o in!ny system monetarny, lecz jedynie o inny rodzaj
'31 K i er s n o w s � i, Pieniqdz kruszcowy... , s. 416 nn.
J. P o s v f, Die byzantinische Währung und das Großmährische Reich
(Byzantinoslavica, XXVI, 19i65, s. 310).
33 Lu s chi n.
Allgemeine Münzkunde..., s. 88; K i er s n o w s k i, Wst�p ...,
s. 56.
32
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pieniqdza. Powodem byl jedmak upadek dotychozasowej monety denaro
wej, kt6ra od czas6w Boleslawa Ohrobrego spadla na w,adze z 1,5 do
0,35, a nawet 0,25 g 34 i kt6rej ci�zar ·z,mniejiszamo coroeznie przy kazdo
razowej wymianie pieni�dzy 35. Wskutek tego przestala ona odpowiadac
potrzeibom zycia gospodarczego i rozpocz�to uwazac jq za prz1estarzalq.
W ten spos6b doszlo do tego, ze juz w lafach osiemdziesic1tych XII w.
sipotykamy na Slq!Sku tzw. male brakteaty, ikt6re wyibijala mennica wroc
lawska za czas6w Bolaslawa Wysokiego. Wedlug dbraz6w W)list�pujqcych
na tych monetach moZ'na iprzj7tpus2ic.zac 36, ze w celu przeprowadzenia
wymiainy zinajdujqcych si� w o:biegu rpieni�dzy iksiqz� rpowolal niemiec
kich rytowni!k6:w i mincerzy.
Monety tego rodzaju dzieli · si� na 'kilka grup · wedlug wyst�pujqcych
na roch dw6ch postaci: k•si�cia lub ipatron.a diecezji wroclaWJSikiej J ana
Chrzcicie1la. rDo tej iJrnte,gorii _ trzeba •zaliczyc przede wszystkim brakteat
o wi�szej sredrucy 37, kt6ry przyznaje si� mennicy wroclawskiej i przy
pi!suj,e rspecjalne pamiq�owe :zmaczenie jako srodka uczczenia swi�tego.
F!riedensburg 38 uwaza go jedinaik za nasladownictwo wzor·u halberstadz
kiegio. Brakteat pr,zedstaiwia glow� sw. J1ana na m�sie pod daszkiem mi�
dzy dwoma wiezami z nap1sem CAPVT IOHANNIS BAPT. Iinny brak
teat malej srednicy 39 nosi wizerunek k1�i�cia z mieczem i proporcem
w_ r�ku, stoj�eego na zamku mi�1zy dwiema wiezam�. Kolo ksi�cia wy
bito !S�owo DVX, przy czym litery DV ,sq ipolqczone. Na ·otoku widnieje
slowo VRATIZ, eo wedlu,g Gumowsikiego ·znaczy VRATl'ZLAVIA, lecz
absolutnie nie VRATIZLAVS w powic11zaniu z DVX
· , jak przypuszczajq
nie!k:t6rzy autorzy. Stronozyooki 40 przyipisuje t� monet� Henrykowi I,
a Friedensburg 41 Bo1eslawowi Wy,soikiemu, Oumowski 42 zas sqdzi, ze
mamy tu do czynienia ·z monetc1 okolioznosdowq wydanq na paimiqtlk�
przejscia Wroclawia z rq"k seniora 'krakowskiego pod panowanie ·ks! i�cia
slq skiego. Pamiq1tkowy chariakter przyznaje si� r6wniez trzeciej monecie
prizedstawiajqoej dwa 1popiersia uistawirone wsr6d bogatej architektury
romanskiej z legendq BOL.ANA, kt6ra 1odnosi si� zapewne do Bolesla1

34 Gum o ws k i, Moneta na Slqsku, s. 576; por. J. Pos v ä f, K slezske minci
ve 13. stoleti (Slez sky sbomik, LII, 1954, s. 384 nn.).
35 M. Gum o rw s k i, Mincerze i ich ro.l a w czasach piastowskich (Wia.domosci
Num. -. Arch., 1909: s. 137); J. Po s v ä f, Renovatio monetae v Polsku (Numism.
listy, VIII, 1953, s. 62 nn.).
36 G um o w s k i,
Moneta sa Slqsku, s. 586.
37 Tamze.
38 Frieden s b u,r g, CDS, t. XIII, s. 163; CDS, t. XXIII, s. 32.
39 G um o w s 1k i,
Moneta na Slqsk'l!,, s. 5'87.
40 St r o n c z y ns k i, Dawne monety ... , t. II, nr 93.
41 Friedens b uT g, CDS, t. XIII, nr 482; CDS, t. XXIII, s. 31.
42
Gumowski, Moneta na Slqsku, s. 587.
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wa IV KE;dzierzawego i jego zony Anastazji. Gumowski 43 przypisuje jq
mennky wroclawskiej, ale nie z czasow wymienion€go ksi�cia, l,ecz do
piero z ostatnich dziesi�cio}eci XII w. za panowania Boleslawa Wysokiego
i uznaje jq za dow6d wdzi�znosci ik:siqzqt slq,Skich 'Za powt6rne odzysk�
nie rzqd6w w kraju. Mionet� t� wymie.piajq tez Stronczynski i Friedens
burg 44• Do tej gru,py nalezy tez pamiqtkowy brakteat praedstawiajqcy
kisi�ia i 'b:iskupa z literami BOL.V AR. Jego •genez� lqczy si� z porozu
mieniem Boleslawa Wysokiego z synem Jaroslawem (VAR 02JI1acza YAR)
z 1198 r. i wyiniesieniem Jaraslawa na biskupstwo wroclawskie 45•
W tymze okresie i w zwiqzlk:u 'Z tymze wydarzeni,em wyipuszczono emisj�
inlllego typu z naizwami cn6t ewangelicznych: CARITAS, IUSTICIA i FI
DES. Na obu .monetach sq przedstawione tez dwie postacie z krzyz·em
w srodik:u, a w dole popiersie z palmami przedstawiajqce patrona Wroc
lawia sw. Jana Chrzdciela 46.
Obok wymiiem.ionych ,brakteat6w wyist�pujq hme monety z imieniem
BOLESLAVS mniej lutb wi�cej znieksztalconym, oo do iki6rych Stron
czynski 47 ma' wqtpliiwosd, nie wiedzqc, komu je przypisac. Gumowski 48
przyznaje je Bol,eslawowi Wysakiemu i mennicy wroc�awskiej, opiera
jqc sw6j sqd na sposobie wybicia przypomin.ajqcym swym bagactwem
i artystyoznym wykonaniem, jak tez ,szeregiem sziezeg6l6w, monety swi�
tojanskie. Mamy na nich ,np. bogatq architekitur�, posr6d kt6rej wysit�
puje z reguly postac ksit}Cia, dalej ornament w ksztalcie lilii itd. Grupa
ta nawiqzuje do mnych monet slctskich, na kt6rych obolk imienia ksüµ:�
cego widnieje ilni� sw. Jana Chrzdciela. D alszym rodzajem Sq monety
z wizerunikiem glowy, ikrzyza, orla, sk['zydla orlego lub aniol'a. Lit€ry BA
przy dolnym brzegu monety oznaczajq chyba skr6t Baptista, to jest Jan
Chrzciciel. Orzel luib orle skrzydlo Sq urwazane za atrybuty Jana Ewan-:
gelisty 49• Takie wymi1eszanie znak6w swi�tojanskich posi.ada wedlug Gu
mowskiego od,powiednjjk takze w sfragistyce slc:tskiej. Wplyn�lo ono za
pewn€ r6wniiez na herb· Piast6w slq'Skich. Byly to monety iksiqz�e, a nie
biskupie i prawdopodobnie wybijane w ,okresie wojny domowej po ustq43 Tamrze, s. 588; M. G u m o w s k i, ,,Inflacja" za Mieszka III (Wiado mosci
Num.-,Arch., 1936, s. 28, iryc. 12).
44 S t r o n c z yn
sk i, Dawne monety... , t. II, nr 76; Fri e de ns b ur g, CDS,
t. XIII, nr 497; por. tez M. Haisi g, Pieniqdz kruszcowy na Slqsku do polowy
XVIII w. (Slciski Kwartalnik Histor�czny Soib6tka, XXI, 1966, nir 1, s. 14).
45 Gumo wsk i, Moneta na Slqsku, s. 588; S t ronczyns k i, Dawne mo
nety ... , t. II, m 77, przypisuje jci jakiemus Ojpatowi klasztoiriu lubiq1Skiego.
46 s t r o n c z y ns k i, Dawne monety ..., t. II, nr 142 i 143; Fri edensbur g,
CDIS, t. XIII, nr 499 i 500.
1
47 S t r o n c z y n
ski, Dawne monety..., t. II, s. 120 nn.
4.8 G um o ws ki, Moneta na Slqsku, s. 589.
49 Tamze, s. 590.
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pieniu Boleslawa Wysolkiego z W,roclawia. Dlate,go chyba tamtejsiza men
nica poslugiwala siE: imieniem patrona jallm neutra1nym. Da1ej do grupy
tej nalezq i inne nieme brakteaty z r6znymi obrazami. Sq one datowa
ne 50 na czasy Boleslawa Wysokiego •ze wzglE:du na wiele szczeg6l6w
zigodnyich z monetami tej epoiki. Chodzi tu zwlaszcza o bogatq architeik
turE: wystE:pUjqcq w obrazach i dobry poziom rytowniczy. · Wielka ilosc
monet przypisywana Boleslawowi Wysoikiemu (1163-1201) swiadczy
o duzej aiktywnosci menniczej tego iksi�cia, kt6ra byla zarpewne nastE:rp
stwem cz�stej wymiany ipieniE;dzy.
W okresie gdy na Dolnym Slq;sku rzqdzil Boleslaw Wysoki, a po
nim jego syn Heimyk I Brodaty (1201-1238), wladcq G6rrrego Slqska,
czyli ksiE:Stwa' opolisko-raciborskiego, byl M1esi�o I (1163-1211), a po
nim j'(?go
KaJzimierz I (1211-1229). Henry'kowi Brodatemu przy
pisuje ISiE: emisje mennicy wroclawslkiej prze. dstawiajqce· ksi�cia z pro
porcem, mieczem lub tarczq opatr:wne legen.dq DVX HEINRICVS. Do
nich nalezy zaszeregowac tez dals1ze emisje o podobnym wykonaniu ze
znieiksztalconymi napisami i figurq ksi�cia, jednak o znacznie bardziej
Ulproszczonym obrazi,e 51• Wydaje siE:, z,e mialy one za wz6,r czeskd.e mo.
nety Wladyislawa I (1109-1129), prz, y ozym Gumowski konstatuje trwale oddzial)7!wani:e w2ior6w czeskkh '.na monety slqskie 52, o czym je'Slzcze
b�zie mowa. Ksiqz�a g6rnoslq1scy wybijali r6wniez wlasne moneity.
Mozna o tym wnioskowac z brak.teatu ·z literaJmi MESC i z dokumentu
z 1226 r., wedrug lkt6rego ma siE: placic iza myto w Olesnicy „duos dena
rios Opolienses" 53• Poniewaz Mieszko I rezydowal w · Raciborzu, wy
pada sqdzic, z-e �ybijal monety w swej rezydencji, chociaz mennic:a raci
borska nie1 jest ze zr6del znana, a jego syn KiazimieriZ posiadal stolic�
i mennicE: w Opolu 54. Monety ty,ch ksiqzqt r6zniq SiE: znac:zmie SWq nie
doskonalosciq od monet wroclaw�kich. kh identyfiilrncja jest be:z:siporna.
Te male brakiteaty slqsilde, kt6r,e dokladnie op1sali i ,prz. edstawili
Friedensburg i Gumowski, •pyly wy.bijane w mennicach slqskich mniej
wi�cej do 1230 r., chociaz juz znaci�nie wczesrri.ej siE: przezywaly, przy
gotowujcl'c dalszy etap rozwoju mennictwa slq,Skiego, epokE: wielkich
bralkteat6w. Tego rodzaju monety o wiE:klszej srednicy spomqdzane

syn

50 Ta.mze, s. 592.
51 Tamze, s. 596;
F de d en s b ur ·g, CDS, t. XIII, nr 538-540; por. tez
J. K a 1 u s, Uwagi o slq.skich brakteatach Mieszka opolsko-raciboll"skiego (Wi�ido
mosci Numizmatyczne, 1962, s. 219 nn.).
52 G um o W iS k i, Mol/1,eta na Slqsku, s. 596, 603; zob. tez ta1b. CLVIII-CLX.
53 G.
G r ü n h a ge n, Regesten zur schlesischen Geschichte (CDS, t. VII/1,

nr

293).
54

s. 121.
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z cien!kiej blaichy srebrnej posiadaly w stosunku do monet dawniejszych
cztery razy wi�szq wag�. Ich sred:nica wynosila 30 mm. Wybijanie ich
lqczy si� ze stosunlkami w Czechach 55. Przed zaj�ciem si� blizej tyrni
monetami musimy jednak uczynic w tym miej1scu pewnq dygresj�. Po
niewaz na ziemiach czeskich regale mennicze bylo zawsze nierozlqcznie
zwiqzane z regale g6rniczym 56, zwT6cimy tez uwag� na te problemy na
Slqsku.
1

Na Slqsku wydob ywano gl6wnie srebro i zloto, kt6rego eksploatacja
si�ga jes:ocze czas6w prz,edhistorycznych 57• Dlatego rozwin�ly si� tu spe
cja}ne ·zwyczaje prawne dotyczqce g6rnictwa z�ota i spraw z nim ZWiq
zanych. DOW1odem tego jest ,przywilej z 1233 r. dla Zakonu Niemieckiego
w ziemi chelmmskiej, wedlug kt6re, go odkrywca zlota ma korzystac z ta
kich samych praw, jaikie obowiqzujq w tym wzgl�dzie na Slqsku, nato
miast odkrywcy srelbra mieli poslugiwac si� prawem frei1berskim 58• Jakie
byly obyczaje slq,skie zwiqizane z g6rnictwem ·z�ota i jakie bylo ich po
chodzenie, trudno powiedziec, zwla,szcza gdy nie znamy obyczaj6w obo
wiqzujqcych przy wydobywaniu zlota w tej epoce na ziemiach czeskich
czy w innych krajach 59• Slqskie g6rnictw,o srebra bylo natomiast, na
· odwr6t, zalezne od Freiibergu, poniewaz jeszcze w 1258 r. uzywalo oby
czaj6w freibensikich, jak widac t,o z pnzywileju ksü;cia Boleslawa
z 5 II 1258 r. 60 Przywilejem tyrn otrzymal Henryk, qpat klasztoru lu
biq;Skiego, prawo wydobywania STebra w posiadlosciach klasztornych.
Akt wzoriOwany byl na nadaniu szwagra Boleslawa, margrabiego mis
nieirskiego He.nryka, dla klaisztoru w Alt Zelle, przy czym odkrywcy
srebra iprzyznawaino uprawnienia wedlug zwyczajowego · prawa freiber
skiego (more Vrfüergensi). Jesli chodzi o 1zwiqzki z ziemiami ·czeskimi,
nalezy ·zacyfowac wiadomosc z dokumentu papieza Honoriusiza III
1

1

G um o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 604; Pos v ä :f, Ceske a polske prvky ...,
s. 122 nn.
56
J. Pos v ä :f, K dejincim tezby kovu a horni organisace ve Slezsku do 14.
stoleti (Slezisky sbomik, LIII, 1955', s. 77 nn.).
57 E. S t e i n b eck, Geschichte des schlesischen Bergbaues, seiner Verfassung,
seines Betriebes, t. I, Wiroclaw 1857, s. 10; F. Pos e'P n y, Das Goldvorkommen
Böhmens und der Nachbarländer (A·rchiv f. praktische Geologie, t. II, Freiiberg 1895,
s. 427); K. M a 1 e c z y ti. s k i, Z dziej6w g6rnictwa slqskiego w epoce feudalnej
(Szkice -z dz�ej6w Slqslk:a, t. I, Wairszawa 1955, s. 201 nn.).
5.S CDS, t. VII/1, nr 397, gdzie podaino pierwszq cz�sc tekstu. Drugq zob. H. La
b� c:k i, G6rnictwo w Polsee, t. I, Wariszawa 1841, s. 103.
59 K.
Mail. e c ,z y ti. s k i, Uwagi o powstaniu g6rnik6w w r. 1220 (K,wartalnik
Historyczny, LXI, 1954, nr 3, s. 153). Zob. J. Pos v ä :f, Hospodcifske pfedpoklady
pro sblizovcini Slezska se zememi Ceske korm;iy v 2. polovine 13. stoleti (Slezsky
sbor-nik, 1957, s. 211, pirzyip. 15).
60 O
DS, t. VII/2, nr 995; blizej Pos v ä :f, K dejincim tezby kovu.•., s. 78.
55
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z 1224 r. donoszqcego kr6lowi czeskiemu o skargach biskupa wroclaw
skiego, wedlug kt6rych margrabia morawski Wladyslaw Henryk uzytko
wal niekt6re majqtki biskupstwa wroclawskiego, gdzie znajdywano zlo
to 61. Jesli az do 1258 r. obowüµywaly na Slqsku obyczaje misnienskie,
to wkr6tce nastqpila pod tym wzgl�dem zmiana.
W tym miejscu trzeba jednak powiedziec par� sl6w o morawskiej
Iglawie. Iglawskie prawo g6rnicze zostalo skodyfikowane w polowie
XIII w. jako cz�sc przywileju miejskiego, kt6ry obejmowal pr6cz tego
jeszcze inne miejskie ,przepisy prawne. Prawa g6rniczego dotyczyla je
dynie ostatnia cz�sc przywileju, przy czym nie chodzilo o systematycznq
kodyfikacj�, lecz jedynie o niekt6re kwestie w tym okresie zape,wne
sporne, gdy natomiast innych przyj�tych w zyciu obyczaj6w nie po
trzebowano ujmowac na ipismie 62• Iglawa przez swe bogactwo rud,
o kt6rym wiesci dochodzily do odleglych kraj6w Europy 63, stala si�
najbardziej znanym regionem g6rniczym tej epoki, a jej wydobycie
osiqgn�lo irliewqtpliwLe nadzwyczajne rozmiary. Dlatego i iglawslkie
prawo g6rnicze opierajqce si� na technice oraJz rozmiarach tamtejszej
produkcji nabralo niebywalego znaczenia, a iglawski Sqd g6rniczy stal
si� sqdem apelacyjnym, kit6rego jurytsdykcja przekroczyla granice ziem
czeskich 64.
Nie ulega Wqtpliwosci, ie stosunkowa blislmsc slqSldich odkryc g6rni
czych stala si� przyczynq tego, iz SlqSk zacz.ql iposlugtwac si� technicz
nymi i prawnymi zwy;ozajami iglawskimi. Dowodem tego jest wyrok
iglawskiego s'qdu g6rniczego z 1268 r. 65, do kt6rego zwr6cil si� z pr.osbq
o rozstrzyigni�cie kwestii Milkolaj, opat klas2;torru w Lubiqzu; jemu to
wlasnie przed 10 laty nadano przywi1€j uzywania g6rniczego prawa
freiberskiego. W wyroku stwierdzono, ze wydali go „judex et jurati
cum universitate civium in Igla atque urborarii nostri regis in Bohemia
et Moravia" 66• Jak z tego widac, chodzilo o rozstrzygni�de oborwiq:zu
jqce takze i dla ziem czeskich. Na Slq sku wyrolk ten zostal ogloszony
9 VI 1268 r. dokumentem ksi�cia Boleslawa Rogatki wydanym w po1

1

1

61 CDS, t. XX, nr 8; S tein b eck, op. cit., t. I, s. 95; K. Pete r, Die GoLd
bergwerke bei ZuckmanteL und Freiwaldau (Zeitschriift d. Verein f . Gesch . u. Alt.
Schlesiens, XIX, 1885, s. 38) .
62 A . Z y 'C h a,
Das böhmische Bergr.echt des Mittelalters auf GrundLage de_s
Bergrechts von Iglau, t. I,, Berl in 1900, s. 42 nn.; J. Pos v ä f, Nekolik pozncimek
k jihla.vskemu hornimu prcivu (Num ism. 1.ilsty, 1950, s. 116 nn.).
63 Chronic01t Colmariense (MGHSS, t. VII, H annover 185'9, s. 245) .
64 p O s V ä f, N ekolik poznamek... , s. 118.
65 CDS, t. VII/2, nr 1308; takze K. S te ,r n b e ir g, Umrisse einer Geschichte der
böhmischen Bergwerke, t. L/2, Br ag 1837, zbi.6r dokument6w, s. 23, nr 14; Pos v ä r,
K dejincim tezby kovu ... , s. 78.
66 CD
S, t. XX, nr 23; Pos v ä f, Hospod<irske predpoklady... , s. 212 .
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rorumieniu z }ego synem Henryikiem 67• Z tego wszystkiego mozna slusz
n1e wnio.skowac, z� Slq:sk , byl uwazany rprzez sc:1d iglawski za rejon
oddizialywania tegoz sqdu ,oraz iglaW1Skiego prawa g6riniczego. Znaczy to,
ze w wydobywaniu metali naistc:1pHo na Slqisku odejscie od zwic:1•zk6w
z. Misnic:1 na rzecz Iglawy. Wyrazem tego byl nast�pnie prizywilej Hen
ryikia IV wroclawskiego z 1273 r. 68, lkt6rym udzielono Ludrwikowi, opa
towi 'klaszt:oru w Kamiencu, pelnc:1 wolnosc w zalk:Tietsie odlkryc metali
i m1neral6w na ziemiach klaJSztornych, talk:c:1 „ja:kq majq poddani jego
wuja, ikr6la czeskiego Otokara''.
Podporzqdkowanie. g6rnictwa ·slqsldego czeskiej jurysdykcji g6rniczej
nie bylo na ipewno c:z;czq formalnosciq, lecz odbywalo si� niewc1tpliwie
r6wnole, gle z uzywaniem technicznych i. s· pol�cznych doswiadczei:t g6r
nictwa czeskiego, lktorego zna,czenie w tej epoce przewy21szalo powaznie
pozostale osrodki g6rnicze Eumpy Srodlmwej i rej·on6w sqSiednich.
. O:rgani'zacja prawna ·byl� konseikwencjq dokonanych zmian gospodar
czych. J.esli iprzeto g6:vnictwo slqstkie i jego organizacja odeszly w dru
giej polowie XIII w. od pierwotnego wznru misnienskiego, jesli poiza
tym nie trwal:o nadal przy niekt6rych zwyczajach rodzimych, nalezy
Si� W tym dopa:trywac r6wniez WZIDOCilienia Z•Wiqzkow gospodarczych
Slqiska z ziemiami czeskimi, kt6rym to zwiq�kom fowarzyszyly i wi�zy
1
pdkrewierilstwa. Zaleznosc w kwestiach prawa g6rniczego musiala prze
jawiac si� r6wniez na polu mincerstwa.
Jak wyzej wspomniano, juz w pienwszych trzech dziesic1tkach lat
XII w. widac trwale oddzialywainie pienic1dza cz�skiego na monet�
slqiskq. Pieni�z czes1ki czynil w tej epoce znaczme post�y pod wzgl�
dem pla!Stycznym, w�bogacajqc isi� o nowe elementy i motywy obrazo
we,· lkt6re z raeczywiistq i mi!Strzowskq umiej�tnoscic:1 rprzedstawiano na
niewielkiej powierzchni. Stawal si� on rwspanialym wzorem nie tylko
wsp6lczeisnej sZJtUlki me.nniczej, lecz 1zara:zem drobnej plastylki srednio
wiecznej 69• Ten artystyczny pO!St(W minceristwa c:z;eskiego lqczyl si� chy
ba i z nowq technikq menniczq, w kt6rej obraz powstawal nie przez
zestaiwienie drobnych naikruc, lecz byl caly ryty w st,emplu, t�k ze ezeska
moneta w pterwtszej pol'owie XII w. nie miala w minceristwie europej
skim roWiljego sobie ipod w:z;gl�em artystyczinym odpowiednika 70• Nie
jest przeto dziwne, ze oddzialywala nie tyllko na ip�eniqdz mo�awski
slqJSki, lecz takze ,polski i bawarr-ski.
1

67 CDS, t. XX, nr 24; St ein b e c k, orp. cit., s. 70 nn.
68 CDS, t. VII/2, nr 1441; Pos v ä r, K dejinam tezby kovu... , s. 78 run.
69 G. S k a 1 s k y, Ceske mince a peceti 11. a 12. stoleti (Sbornik Näir. musea,
I, PJ:-aha 1938, s. 7 nn.).
70 Tamrze, s. 10;
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Powiedziano juz wyzeJ, ze ok. 1230 r. nastqpilo na Slqsku pr2;eJSc1e
od maiej monety braikteatowej do Il!Owego Todzaju wiie�kich brakteat6w.
Gumowski 71 lqczyl ten fa.kt ze stosunkami z ziemiami czeskimi,
a w szczeg61nosci z g6rniczym prawem iglawskim oraz z riozporzc:1dize
niem menniczym 'Z 1253 r., wedluig kt6rego wybijaino w üzechach
w pierwszej pruowie roku 316, a w drugiej 364 monety ·z jednej grzywny
czystego srem-a, eo czyni roaniem Gumowskiego przeci�tnie 340 sztuk,
to jes1t tyle, ile bito na Slc:1·Sku. Do teg,o doda!j,e, ze jiednak ,przy do
kladniejszych ·bad.anfach stwierd:wll!o, iz reforma monetarna zostala prze
prowa�ona na SlqSku wczesniej niz w Ozechach, dalej, ze wprowadze-
nie nowych liczb menniczych bylo rw Oz-echach pMmiej1sze, z,e slc:1ska re
forma ,przyn:uosla material znacznie bogatszy i 10rygina�niejszy, wreszcie
m6wiqc ikrot'ko, ze reforma slqska byJ:a w2Jorem dla Cze�h, a nie od
wrotnie, jaJk si� dawniej przyjmowafo. Tym w widoczny spos6b nawic:1zywal do stwierozenra Friedensburga 72, ze odkrycie w Zalesiu wstruis
,n�lo teoriq o czeskim w�orcu dla Slqska. W rzeczywiistosci - jak·
wykazal Ska}sky - najwi�ksza cz�sc zawartosci t-ego znalezi,ska byla
czeska n.
Do rwywod6w GumorwSkieg,o trzeba jednak dodac kilka uwag. Przede
wszystkim jesli chodzi o domniema!Ile zarzqrl�enie mennicze z 1253 r.,
Gumowski ·zacytowal je wedlug Fiali 74, lecz nie wiedzial o tym, ze
pochodzi ono ·z formularza ·znanego kodeksu Zdenka z Trebice 75, zawie
rajqicego r6zne wzory .list6w dla kanoelarii kr6lewskiej Przemysla II
i ,Wadawa II. Dlateg,o tez .jego tresc nalezy przyjmowac z rezerwq, po
niewaz w rzeczywistosci nie bylo 'to konkretne rozpor.zqdzenie o mone-.
de. Fiala przejql datowa1nie domniemanego dokumentu z Codex iuris
Bohf:mici Jirecka 76• Caly cytorwany dorw6d o liczbi,e mermicz,ej brak
teat6w czeskich 'Z 1253 T. wydaje si� przetio zupelnie wqt,p'liwy.
P.onadto w ·zwic:1·zku z .pog1c:1dami Gumowslkiego nalezy wsporn:niec, ze
br.akteaty w koncu pierws2;ej po}owy XIII w. wybij1 ano na podstawie
reformy monetarI1Jej krola Przernysla I wedlurg wzocr.'U bra'k:iteat6w mis
nienskich. Skalsky 77 dorwodzil, ze refonna w Ozechach nie zostala. wy
wolaina przyczynarni technicznymi jak w Niemczech, gdzie rw nast�pst,wie
1

1

n G u m o w s k i, Moneta na Slqsku, s. 604.

72 F r i e d e n s b u ·r g, CDS, t. XIII,· s. 79.
73 G. s k a 1 s k y, Studie o ceskych a moravskych braktecitech III (Numism.
fas. es., XI/XII, 193·5/1936, nr 22).
74 F i a 1 a, Ceske denciry ... , s. 124.
75 R�kopis w Narodowej i UniJwersy,teokiej Bibliotece w Pradze.
76 H. J i :r e c e k, Codex iuris Bohemici, t. I, P,:riaha 1867, s. 126, nir 43.
77 G. S ,k a 1 :s k y, Studie o ceskych a mo,ravskych braktecitech II (Numism. cas.
es., VIII, 1932, s. 30 nn.).
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zwi�kszenia srednicy i jednoczesnie zmniejszenia grubosci monety od
bicie sitemipla przeniika�o z · jednej str.ony na drugq, tafk iz trzeba byto
udec si� do jednostronnego wybijania, lecz ze chodzilo tu raczej o braik
zaufania do starej monety denarowej, psutej kilkakrotnie w ciqgu ·roku,
ora1z o kolonizacj�.
W koncu XII, ,a gl6wnie w poczqtku XIII w. ruszyl w kieru!Ilku ziem
czes!ldch \J)rqd emi,granit6w, kt6rzy przybywali w poszukiwaniu lepsz.ego·
chleba, jaki tu mogli z:nalezc, a czasem TOWniez Z obawy prned karq,
na kt6rq w swej ojczyznie zasluzyli 78• Kolonrisci przyn1osili z.e sobq obce
pieniqdz,e r6zniqce si� od denar6w cz,eslkich, sporzqdzone ,z lepszego me
talu. 0 mnostwie obcych pieni�dzy poucza'jq nas znaleziska z tej e.poki 79•
Poniewaz bralkteaty misnienskie z poczqtiku XIII w. byly wybijane
niemal z czystego srebra, stanowily wielkq konikuTencj� dla miejiscowej
monety denarowej, ta!k ze nakazem rozsqdnej polityki gospodarczej
stawalo si� dostosowanie nowych czeskich pieni�zy pod wzgl�dem za
wartosci srebra do brakotea1:6w . misnienskich, choci:a.z :one daly tym
os, tatn:im wzorzec wyglqdu zewn�trznego 80• Dlatego tez ,pierwsze czeskie
bra!kteaty wybijano z czystego srebra (aDgenrt:um puTum) ja:kosci 15-luto.
wej (0,9375), o i1e na to 6wczesne mozliwosci techniczne pozwalaly 81•
W zwiqzlku z tym nalezy wspomniec i miJncerza czy mistrza mermiczego
Drilofüa (DTiloth monetarius), wymienionego jako swiadek w dokumen
cie z 1207 r ., kt6rym Przemysl I darOiwal klaLsztorowi praskiemu gTunt
w Jinonica1ch. Zapewne wlasnie t,enze DTiloth, z ipochodzenia Niemiec,
wprowadzal w Czechach wybijanie nowych monet wedlug wzor6w przy
niesionych ze 1swego kraju 82• Kr61 czeski Przemysl I mial zresztq
w zwiqzku z mO'Ileiq bralkteatowq pewne doswiadczenie, poniewa.z jego
poprzednicy i cm sam bil juz t� monei� w XII i na p,o,czqtlku XUI w.
w Budziszynskiem i ZgoTZeleokiem.
J ednakze r6wniez po wprowadz,eniu wfa,snych monet brakteatowych
na ziemiach czeskich znajdowaly si� nadal w obiegu fbrakteaty mis
ni€nskie, stanowiq·ce w niekt6rych znaleziskach z tej epoki calkowitq
1

7.a Zob. J.
Ce 1 a k o vs k y, Privilegia kr<ilovskych mest venkovskych (Codex
iuris minkiipaHs Regni Bohem.iae, t. II, Praha 1895, s. 42 nn.), w dokumende loka
cyj-nym miasfa Policki z 2t7 IX 1265: ,,securamus i1Psos [tj. koilonisit6iW] et absoluim:us
per biennium ab om1ni impetid.one cuirus,cu_nqrue cauisae et culpae alibi perpetrate,
debito dumtaxat exce;pto".
79 S k a 1 s k Y, Studie II, s. 34; t e n z e, Razba dvoustrannych dencirü v Ce
ch<ich v do.be braktecitove (Numism. cas. es., JGV, 19�9, s. 28).
80 S
k a 1 s k Y, Studie II, s. 35; J. P o s v ä f, K pocatküm razby brakte<itü
(Numism. listy, 195.3,- s. 117 nn.).
.ai G. S k a i1s k y, O marce prazske a moravske na rozhrani stol. 13. a 14.
(Numiism. cas. es., III, 1927. , s. 47).
B2 S k a 1 s k y, St.udie 11, s. 31.
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ich zawartosc, a w innych przewazajqcq bqdz znacznq cz�sc odkrytych
monet 83• Dopiero w pol,owie stulecia wyst�puje w znaleziskach prze
waiga pieni�y czeskich. Zwyci�stwo monety rodzimej zostalo wywo
lane w pierwszym rz�zie przez obfitosc srebra w kopalniach lglawy
i w innych Tegionach Wyzyny Czesko-Morawskiej .oraz przez technicz.ne
i admim.istracyjne wyikorzystanie tych bogaotw naturalnych za czas6w
Waclawa I. Slkorn ty1ko ,pieniqdz rodzimy opanowal ry,nek, obserwujemy
ok. 1260 r. jego odejscie od obcego wzorca misnieiiskiego, to jest od
misec�owatego 'ksztaltu z wizerunkiem siedzqcego kr6la. Nowy rodzaj
denar6w czeskich jest mniejszy i ulkazuje ibogatq kombinacj� r6znych
element6w fol'1ITlalnyich posr6d ostrrio wyst�pujqcego wy,puklego kofa. Za
panowania Przemysla II c:z;eski ibrakteat uzyisk:al nast�pnie tzw. form�
guzikowq, krqg wok6l obrazu podwy�sza si� i rozszerza przy jednoczes
nym .pogl�bieniu wizenmiku, kt6ry traci na · ostrosci 84•
Wr6cmy mi6w ku poczqtkom wie1kich bra:kteat6w slqs1kich ok. 1230 r.
W okresie tym rmca si� w oezy podobienstiwo mi�dzy brakteatem z na
pisem REX OTADKARVS wok6l budyinku z wiezami a slqiskim brak
teatem z orlem slqlSlkim z p6iks1i�·zycem na piersi ornz legend.c1 HEINRI
CVS DUX 85• Gumowski sc1dzi 86, ze obie monety byly wsp6lczesne.
Pierwszc1 uznaje i'a brakteait Pr2;.emysla I, drugq zas za pierwszq slqsikq
monet� tego rodzajru i przypisuje Jcl Heilrr'yikowi I Brodatemu. Poglqd,
ze brakteat Renrylka oznacza poczc1tek wiellkich monet takieigo typru na
Slc11sku, Friedensburg �iera na testamencie biskupa Tiomasza z 1268 r.,
o kt6rym juz wspomniano, gdzie m6wi si�: ,,denarios autem tales . esse
volumus, quod ad minus XIIII valeaint unum scotum; si enim ad mo
n€tam minimam in Wratisfavia redkentur, in denariis pauperibus dan
dis rproximo dicto taxationis habeTi volumus radonem" 87• Sikalsky, kt6ry
poswi�cil <jbfU monetom specjalnq uwag�, przypu1szcza 88, ze moneta
czeska nie nalezy do Przemysla I, lecz Przemysla II, a slc1Ska nie do
Henry,ka I, ale do wsp6kresnego Przemysfowi II Henryika IV, walczc1cego pod Suehy,mi &utami przeciw Rudolfowi Habsburskiemu. Jesli
Skalsky ma racj�, a brakteat He11Ty1ka uwazal:iJbysmy za pie['wszy z wiel
kich bra:kteat6w slqSkich, wtedy poczc1teik wielkich monet brakteato
wych na SlqSku rnileza}oby pr'zesunqc o 40 lat p6z.niej. Testament bo...
83
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wiem biskupa Tomasza mozna interpretowac talkze w ten spos6b, iz
trze1ba byro w nim zamaczyc, ze wyplata ma si� odbywac w duzych
pienüid�ach, to podkreslenie zas nie wydawaloby si� konieczne, gdyby
ich bide bylo od dluzszego czasu (od r. 1230) w zwyczaju. Poniewaz
.nie m,iano 1pewnosci eo do przyj�ia si� w obiegu niowej monety, m6wiono r6wniez o powrocie do malej monety brakteatowej. Jest rzeczy
wiscie mozliwe, ze do wprowadzenia wieLkiej monety brakrteatowej na
Slq1sku doszlo p6zniej. J esli spoj,rzec na wypadki, jaJkie mialy miejsce
tarn po smierci Henryka I, tj. spustc,szenie kraju przez Tatar6w i anar
chi� ·z a czas6w maloletnosci jego wnruka, olkrres ten nie wydaje si� od
powiedni na wprowatdzanie nowych pieni� 89• W ten spos6b wyjas
nione ziastaly wqtpliwosci Friedensbu:riga 9o, dlaczego Hen�ylk I prrzyjql
dla swej rnonety wz6r czeski, skoro utrzymywal zyws7Je kontaJkty
z Niemcami. P6zniej sytuacjra ulegla zmranie, eo uwidoczmialo si� mi�zy
innymi w cytowanym przyj�ciu g6rniczego iprawa i;glaw.skiego na Slq
slm. Interesuj�ce jest, ze testament bislkupa Tomasza ,pokrywa si� .chro
nologicznie z wyrokiem iglawskiego sqdu g6miczego wydanym na prosb�
opaita lubiqSkiego. Intensywniejsze ·zwiql.Zlki gospodaTcze Sl4ska z zie
miami czeskimi w drugiej polowie XIII w. byly jednak uwaTunlkowane
r6wniez i sojuszem politycmym Henryika IV ora-z innych ksiqzqt slc:i
Skich z kr61em czeskim Przemyslem II 91• I1stnieje ipr-zeto wiele argru
ment6w na. popaI"cie ,poglqdu, ze wiellkie brakteaty slq'skie wstaly W1pro
wadzone do obiegu wedlug wZJoru czeskiego, i to nie juz ok. 1230 r.,
leoz dopiero w drugi·ej polowie XHI w.

*

*

*

Moneta denarowa ina Slqsku, reprezentowana przez slq:skie denary,.
a . naJSt�pni,e brakteaty, zositala zastq1piona monetq kwartniikowc:i. Zanim
jednalk :zajmiemy si� blizej kwartnikami sl�kimi, trzeba powiedziec
kilka sl6w o czeskiej reformie groszowej z 1300 r.
Zainteresowama finansowe kr616w czeskich, a w szczeg6lnosci Prze
mysla II, kt6re lqczyly si� be�osredmio z mocarst:wowc:i polifykc:i Prze
myslid6w i kosztownym prowadzeniem dworu wedlug obcych wzo
r6w 92, wiodly ku czerrpaniu znac2JI1ych dochod6w z regale menniczego,

s

s.

389.
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90 F .r i e d e n is b ur g, CDS, t. XIII, s. 15.
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Po s v ä f, Hospodcirske predpoklady..., s. 212; por. F. Pa 1 a c k y, Dejiny
ncirodu ceskeho v Cechcich a Morave, Praha 1921, s. 261; zoib. itez Cesi a Polcici
v minulosti, t. I (Ted. J. Maicürek), Praha 1964, s. 7,6 nn.
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J. S u ·s t a, Dve knihy cesk{Jch dejin, t. I, Praha 1917, s. 5'41 nn.; J. Po
s v ä f, Ceskci grosovci reforma a Polsko (Studia .z dz iej6w polskdch i czechoslowac
kich, t. I, W.roclaw 1960, s. 126).
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eo uniemozliwialo utrzymanie istalej warlosci monety i zmuszaro do
zmniejszania jej wagi przy pomocy przymusowej wymiany (renovatio
monetae). Fotrzeby gospodarcze przera:staly jednak wlasciwosci b�dc:1cych w obieg.u :pieni�<l:zy, -tak ze nalezalo przystc:1pic do radykaJinej zmia
ny m01I1ety i caleg,o systemu monetannego. W koncu XUI V!· odikrycie
kutnohorskiego .srebra UJmozliwHo przeprowadzenie refiormy i tak
w 1300 r. za rwladzy Waclawa II dosz�o do wy'bicia pierwszych gr, oszy
czes.kich 93. Reforrma monetarna wymagala poza szeregiem krok6w ad'mi
nistracyjinych r6wniez nalezytej podistaiwy finansowej, kt6rej jednaik za
dluzony skarb kr6lewski nie m6_gl jej 'Zapewnic 94• Reformy finansowe
wi�c przeprowadzali finansisci florencrcy, zwani w zr6dlach „socii de
' Fl.oreincia" 95• Na ich czele stal prawdopodobnie Rtnieri, kt6ry zostal
wkr6tce czlonkiem czesikiej ikomory kr6lewskiej 96•
· Nowc:1 monetc:1, kt6ra zastc:1pila pozbawione wartosci brakteaty, s:tal
si� gmsz prn:ski 97, pienic:1dz ibify obustmnnie, opa·tr2Jony symbolami Kr6lestwa Ozeskiego, tj. komnc:1 !k:r6leW1S1kq na awersie, a l1wem czesikim na
rewersie, z legendc:1 oznaczajc:1cc:1 rodzaj pieni�dzy (GROSSI PRAGEN
SES) i imi� ikrr6la jako ipatna menirricy (WENCffiSLAVS SECVNDVS DEI
GRA:TIA REX BOEMIE). Grosze wybijano niemal z czystego srebra ja
kosci 930/1000 o sredniiey ok 28 mm 98• Jednoczesnie z zapoczqtlmwa
niem wyibijania nowej monety wstala oczywiscie wprowadzona i nowa
jednostka monetarna: grzywna praska (marca Pragemis) o warlze
253,14 g, na !k:t6rq szly 64 grosze o wadze 00{. 3,9 g 99. Stwierdz·ona waga
93 G. S k a 1 s k y, Mincowni reforma Vaclava II. (Cesky cas. historii.cky, 1934,
s. 12 nn.); K. Ca :st e 1 i n, Ceska drobna mince doby predhusitske a husitske
(1300-1471), Praha 1953, s. 12 rm.; K i e r s n o w s k i, Wst<:p... , s. 129 nn. W. Te r1 e c k i, Reforma monetarna "Kazimierza Wielkiego (Wiadomosoi Numizmatyczne,
1962, s. 251 nn.).
94 S u ist a, Dve knihy ... , s. 541 111I1. i 661.
95 Codex diplomaticus Moraviae, t. V, nr CXXII, OLXXIV; por. J. S ust a,
Soumrak Premyslovcü a jejich dedictvi, Praha 1953, s. 551.
96 C ais t e 1 in, Ceska drobna mince... , s. 15; 'P os v ä t, Ceska g1'osovci refor
ma.,., s. 127, 135. Rinieri czy Reinherus wyst�uje w zr6dlach po niiedlugim czasie,
juz w -r. 1303, jako stairo.sta kiraikowski. Zadanie, jakie mu na tym stanorwisku po
w.ierzono, !PÖllegalo m. in. na dostosowa111iiu tamtejszych sitosunk6w monetamych do
pieni�dzy groszowych i zabezpieczen1iu obiegu grosza pra·skiego jako obiegowego
srrodka platniczego, a moze rowniez zorgani.zowaniu wybijania groszy w mennicy
krakowskiej.
97 J. s m o 1 i k, Prazske grose a jejich diLy, Praha 1894, s. 7 nn.; Cast e 1 i n,
Ces,ka drobna mince..., s. �6 nn.; NO h e j 1 o V ä - PT ä t o V ä, Krcitky prehled ce.ske
ho mincovnictvi..., s. 15 ,nn.
98 1S m o 1 i k, Prazske grose..., s. 7, podaje jakosc 922/1000-933/l_OOO.
99 s k a 1 s k y, O marce prazske a moravske ... , s. 49 rnn ..
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zachowanych groszy wynosi 3,774-3,86 g 100. Jaik dlugo jakosc groszy
utrzym)1iWa1110 rra pierwotinym poziomie, grzywna groszy odpowiadala
jednej grzywnie czystego srebra. Wkr6tce jednaik weszla w zycie jako
jednostka obrachun!kowa kopa groszy (sexagena grossoTum) o 60 g.ro. szach, kt6ra wyst�powala ipowszechnie gl6wnie· w Czechach 101 gdy na
,
Morawach liczono cz�sciej wedlug grzyrwien groszy liczby morn,wskiej
po 64 grosze 102. Kazdq grzywn� mozna bylo dzielic na p6lgrzywny (me
dia marca), na cwierci, czyli wiarduniki (fertones) o 4 lutach (16 lut6w
na grzywn�), a lut 111a 4 kwinfüki (64 na grzyw1n�), tak ze kwintlik
r6wnal si� 1 grioszowi, lut 4 gro1s:zom, wial'dunetk zas 16 groszom 103: ·
W dokumentach spotykamy tez szylling ,groszy, kt6ry liczyl 12 groszy,
tak ze 5 szyl'ing6w szro na jednq kop� g,roszy.,
Grzywna
praska (235 g)
1
64 grosze

I

Wiardunek
(ferto)
4
16 groszy

Lut
16
4 grosze

Kwintlik
64

1 grosz:
12 parvus6w

Drobnq man�tq waluty gro.szowej byl parvus, to jest maly (grosz)
i rosz praski, majqc
w ilosci 12 na 1 grosz. Przypominal on wyglqdem g
na jedniej S'1Jronie lwa czeskiego, a na drugiej koron� kr6lewskq, przy
.czym w legendzie podawa1110 skr6ty imienia pana mennicy W II R BOEM,
kolo lwa zas oznaczenie wartosci PRAG PARV·I. Waga iparvusa wyno
sila przeci�tnie 0,48-0,54 g, ja!kosc srebra 544/1000, a srednica - i5-16 mm. P6zniej pairvusy otrzymaly nazw� halerzy 104.
Zina,czenfi.e reformy groszowej ipolegalo na tym, ze ·znosila ona zupel
nie dotychczasawe monety denarowe liczione na talenty o 240 denarach
czy o 20 solidaoh po 12 denar6w. Zerwano ·z obowiq·zikowq wymianq
pieni�dzy �z·e1pTowadzanq dotychczas kilikaikrotnie w ciqgu rolku. Rynek
pieni�ziny osiqgnql przez to pewnq staibilizacj�, .poniewaz uzysikal do
1 a bylo przy powazdyspozycji wi�ks.zq jednostlk� monetarnq, jaikq mozn
ca s t e 1 in, Ceskci drobna mince..., s. 30; Smo1 i k, Prazske grose... , s. 7.
podaje waig� 3,5-3, 7 g.
101 s k a 1 s k Y,
0 marce prazske a moravske... , s. 50; Pos Vä f, Mena V ceskych zemich ... , s. 44.
102 pos vä f,
Ceskci grosova refo,rma... , s. 129, pr�yp. 32, podaje przyklady
z materialu do!kumen,tarnego.
103 S m.o[ i 1:c, Prazske grose ... , s. 8 nn.;
Pos Vä f, Mena V ceskych zemich ... ,
s. 45.
104 S m o 1 i k, Prazske grose... , s. 8;
Ca s t e 1 in, Ceskci drobnci mince... , s. 33
nn.; Nohe jlo vä-Pr-ä,tovä, op. cit., s. 16.
100
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niejszych sumach lkzyc na grzywny lub kopy groszy. Dla pospoliitego
handlu codziennego istnialy zas d�obniejisze wairtosci 105. Pierwsze grosze
czeskie pojawily si� wedle swiadectwa kronikarza w lipcu 1300 r. 106
Wkr6tce obieg ich rozszerzyl si� r6wniez i na ikrnje Sq1siadujqce z Cze
chami.
W zwiqZiku ·z tym, eo powiedzi:ano wyzej, nalezy -za.jqc si� tzw. ikwa:rt
nilkami slqskimi. Wediug poglqd6w "'Friedensburga 107, Gumowskiego 10a
oraz Kiersnowskiego 109 iksiq.z� glogawski Henryk II rozpoczql bic ok.
1290 r. ci�z!kq monet� dwustroninq o 1przeci�tnej wadze 1,668 g z 14-,
15-lutowego 'Srebra. Jej wyglqd przyipomina w uderzajqcy spos6b grosze
praskie. Na 1 g,rosz lic�ono dwie nowe 1monety zwane kwartni.kami.
Nazwa ta jest wzi�ta ze zr6del .pisanych, w kt6rych pieniqdze takie
wystE;pUjq jako „quartenses" czy „denarii quartenses". Tstnieje tez
wmniank.a· ·o „marica quartensium". Kwartniik posiadal wag� 1/ 4 skojca,
tj. 1/16 grzywn� srebra 110. Bito go mniej wi�cej do lat 1325-1330 w 34
mermfo:ach slqskich. Znamy okolo 100 ,T6z,nych rodzaj6w ikwartnik6w m.
Ich powstanie jest poswiadczone w wiadomosciach o wprowarlzeniu no
wego podatku ·zwanego Münzgeld, kt6rym pan mennicy wyr6wnywal
sobie strat� zysiku z dawnej 1przymusowej wymiany pieni�dzy. Danina
ta wed�ug Frieden:sbur,ga i idqcego za nim Kiersnow:skiego wyst�puje
w zr6dlach pod latami 1292, 1296 i 1300. lninym swiadectwem jest
nazwa „quarta" wyst�pujq·ca pod 1294 r. 112
Dowod6w tych nie uwaizam jednaik za iprzekonywajqce. Wedlug
R. Grodeckiego 113 podatek ten odlpowiadal podatkowi pobieranemu juz
w porowie X:III w. na Mazowszu, Kujawach i gdzie indziej, nazywajc:i
cemu si� ,,moneta" bc:idz „obrzaz". Placono go do mennicy za zuzycie
monet, kt6re przez obieg stawaly si� mniej wartosdöwe. R6zniej prze105 S k a 1 s k y, Mincovni refotma..., s. 13.
Fantes rerum Bohemicarum, t. IV, cap. LXVI, s. 8: ,,Anno ig;itur domini
MCCC 0 mense Julio moneta grossorum pragensium et parvorum, quorum duode
dm grosso equivail.,ent, inistituitur... "
107 Fr i e ,d e n s b u ,r g, CDS , t. XIII, s. 4·3_
10s M. G u m o rw s k i, Monety polskie, Warszawa 1924, s. 69, ,pierwotnie twier
dzil:, ze kwartniki powstaly ipd wplywem g.ro.szy czesk1i.ich, lecz p6zniej (Moneta na
Slqsku, s. 649 nn.) sklond.l si� ku zdaniu Foriedenisburga. Por. tez H a i s i g, Pieniqdz
kruszcowy ..., s. 15 nn.
·1!ll R. K i e ,r s n o w s k i, Kwartniki slqskie i czeskie grosze (Wiiadomosci Numizmaity,czne, 1962, s. 225 nn.).
110 F,r i e de 1Il s b u r g, CDS, t. XIII, s. 42.
m Gu m ows k i, Moneta na Slqsku, s. 655.
112 Fr i e d ,e n s b u r g, CDS, t. XIII, ,s. 44 nn.; K i e ,r .s n o w s k i, Kwartniki ...,
s. 225.
m R. (ur o d e c k i, Poczqtki pieni�znego skarbu panstwowego w Polsee (Wia
domosci Num.-Arch. 1933, s. 13 nn.); t e n z e, ,,Obrzaz" (tamze, 1922, s. 95 nn.).
10s
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ksztakil si� on w podatek powszechny, plaoony wed�ug staJnu posiadania
ziemi, bez zwiqziku z zadnq reformq monetarnq. W ·slowniku Schröttera
pod haslem „Münzverrufung" 114, opublikowainym ipod ·znakiem aiutor
skim Su[hle] figuruje wzmiainlka, ze danitna MÜlnZlgeld lub pecunia
monetalis ·sive derfectus monetae jest poswiadczona na Slq·sku juz
vJ. 1226 r. w dokumencie b:iskupa wroclawskiego Wawrzynca. Biskup
prz.eilrnzuje nim 10 girzywien rioc2mie w dw6ch terminach opatowi klasz
toru kanonik6w regularnych we Wroclawiu 115•
Pierwsza wzmiarn'ka o tak wczesnym pobieraniu daruny zwanej
Münzgeld zmajduje si� u G. A. Stenzla 116• StoSIU!nikowo tiaTdzo wczesne
pobieranie daniny pobudzilo zapewne p6zniej Tagmanna 117 do bliz
szego zaj�cia si� tq · sprawq. Tagman pisze, ze pecutnia monetali.s byla
placona w miastach jalko podatek staly, na wsi zas wedlug ilosci la
n6w 118• Dokument cytowany ,przez Stenzla Tagmainn pirzejrzal w oTygi
nale i stwierdzil� ze nie m6wi si� w nim doslownie• „de pecunia mone
tali", lecz tylko „de moneta". Wyciqga wi�c z tego wniosek, ze w tym
wypadku chodzi racz.ej o dziesi�cin� ibiskupiq z mennicy ksiqz�cej 119•
Jest przeto dziwne, ze slownik Schröttera, _znacznie p6zniejszy od stu
dium TagmainJna, cytuje pierwotne zdanie Stenzla jaJm dow6d istnie
nia podatllru zwanego Münzgeld w 1226 r. 120. Friedensburg natomiast
sam oslabia do pewnej miary swe twierdz.enie o dowodach wyst�powania
tego poda:tku w ostatnim dziesi�cioleciu XIII w., ktedy m6wi o nich
tylko warunlkowo jako 'O najistarszych.
Suhle w slowniku Schröttera wspom:ina 121, ze przymu1sowa wymiana
pieni�dzy przeprowadzana z reguly dwa razy rocznlie sprawiala szcze
g6lnie duze trudnosci kupcom miejskim i ·ze miasta wyikupywaly si� od
niej placeniem specjalnego podatku. Pan mennicy zoibowiqzywal si�
w 'Zamian, ze do pewnego czasu nie b�z\e 'Odnawial monety. Stracony
zySik z wymiany mial mu wyr6wnac. ten p�:>d.atek. J est przeto cahlciem
mozliwe, ze bi'skup wroclawski juz w 1226 T. ofiarowal owe 10 grzy
wien wlasnie z tego ,podatiku miejskiego, jalki placilo mu miasto Wro
claw, aby zrzekl si� d� pewnego · terminu odnawiania pieni�dzy. Z tego,
F. S c h r ö t t er, Wörterbuch der Münzkunde, Berlin-Leipzig 1930, s. 442.
s· c h r ö t t er, Münzverrufung..., s. 442.
116 G. A. Tzs h o p p e,
G.. A. S t enze 1, Urkundensammlung zur Geschichte
des Ursprungs der Städte, Hamburg 1832, s. 6 nn.
117 R. T a g m an n, Über das Münzwesen Schlesiens -bis zum Anfang des 14.
Jahrhunderts (Zeitschrift d. Ver . f. Gesch . u. Alt. Schlesiens, I, 1855, s. 33 nn.).
118 Tam1ze,
s. 46.
119 'I'amze, s.
47.
120 Praca Tagmanna - 1855 r., Schröttera - 1930 r.
121 S c h r ö t t er, Wörterbuch ... , s. 442.
114
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eo powiedmano tu o podatku zwanym Münzgeld, wynika, ze wiadomo
sci o nim nie nalezy podawac za dowody wiprowadzenia nowego rodza
ju pieni�dzy.
D alszy dow6d Friedenshu:rga w , sprawie wiprowadzenia Teformy
kwar1milmwej jeszc�e prized 1300 r., oparty na ddkumencie z 1294 r. 122,
w kt6rym uzyto slowa „quarta", jakie mialro odpowiadac nowo wprowa
dzonej monecie, jest T6wniez niedostarteczny. Jest to po prostiu termin
mefoologicZIIly ozna:czajqcy 1/4 'Skojca slq.Skiego, a w zadnyrn razie ter
min monetarny. R6wniez Kiersnorwsiki zgadza si� z wy.razonyrm tutaj
przeze mnie zdaniem 123.
slqska

Grzywna

1
48 groszy cz.

Wiardun ek

Grzywna slqska

Lut

16
3 grosze cz.

Sk ojec
24
2 grosze cz.

Szyli ng groszy czeski ch

1
1

1

96

Kwarta

i- grosza

cz.

Grosz czeski
48
12

Jesli chodzi o dowody charakteru numizmatycznego, pierwotnie r6w
niez i Friedensiburg sqdzH, ze grosz.e czeskie mialy wplyw i!konogr-aficzny
na wyglqd kwartnilk6w 124, zwlas�cza w prz.edstawieniu korony i lwa
(F. 454 i 691). P6.zniej jedinak ten sw6j poglqd odwolal i ,oglqsil za cal
kiem niewlasciwy. Dopuszczal mimo to, ze oznaczenie „grossi" (np. F. 468,
479 i 625) jest przej�te 'Z groszy czeskich 12s. Podobnie do niego r6wniez·
Kiersnowski wywodzi motyw · kOTony 'Ze sitarszy,ch brakteat6w sl�slk:ich
(np. F. 34-38). PTzyipomina jednak, ze wecUug Castelina 126 chod:zi ra:czej
o bralkteaty morrawSk.ie. Zresztq wedliug KieJ"snowsikiego typ ikorony na
kwartnillrnch swidniclkich i na kwar1mi!ku 'Z Krosna r6.zni si� zasadniczo
od Jmrony na groszach praskich. W zwiqzlku ·z tyrm domysla si� on raczej
wtplywu hrandenburskiego 127• Kiersnorwski wbrew FTiedensbur:gowi nie
przyjmuj'e hipotezy o przej�ciu naz;wy „grossi" od groszy praskich. Co
si� tyczy chronologii kwartnik6w, Kiersnowski uwaza za naj'starszy typ
Fr i e d e n :s ,b u ,r g, CiDS, t. XIII, s. 45.
Ki er s n o w s k i, Kwartniki... , s. 236; t e n z e, Wst�p..., s. 153.
124 Fr i e d ,e n s b ur-g, CDS, t. XIII, s. 45.
12s CDS, t. XXIII, s. 17.
126 K. Ca s ,t e 1 in, 0 tvaru ceske kor_uny na mincich (Slez. numi smatik, 1960,
nr 4-5, s. 14).
127 K i ,er s n o w is k i,
Kwartniki ..., s. 229.
122

123
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F. 623 i 624 ze Wschowy 128, a ta!kze typ F. 687 blty za .panowania
Bolika I swi.dnidkiego {1278-1301), przy czym nie wylqcza mozliwosci, ze
wybij.a1no go dopiero w ostatnkh miesiqcach zycia ksi�cia, tj. juz po roz. pocz�ciu emisji groszy w Kutnej Horze. Nielkt6re typy kwartnilk6w
Henryka III glogowskliego {1273-1309) mogly pochodzic z okresu jeszcze
prned 1300 r. Jednak znacznq wi�kszosc tych monet wypuszczono we
d�ug Kiersnowskiego w okresie rp6zniejszym, a ich produkcja rozwijala
si� T6wnomiernie przez calq pierwszq cwierc XIV w. az do 1330 r. Sqdz�,
iz r6wniez na rpodstawie materialu numizmatycznego trudno jest udo
wodnic, ze kwartn'iki byly wybijaJne przed groszami pra'skimi.
Kiersnowsiki wqtpi w sluszmosc mej tezy, ze grosze. czeskie daly pod
niet� do wyibijania tych monet slqskich i ze iksiqz�ta slqscy bronili si�
w ten spos6b przed przenilkaniem do ich ziem grosza czeskiego, anal'O
gkznie jalk Przemysl I zastqpil dotychczasowe zeprute denary czesikie
braikteatami jaJkosdowo i ikono1grad:icznie podobnymi do misniensikich 129•
Twierdzi on, ze wedrug prawa Kopernika r(Greshama) przy jednakowej
nominalnej wartooci ·zla moneta wypiera dobrq. Czeskie grosze mo,glyby
przeto wypi�ac ·z obiegu slqskie kwartniki tylko wtedy, gdyby byly ·
gorsze. To zas stalo si� d01piero dlmlo 1327 r., gdy jakosc groszy prasikich
si� obnizy}a. Moim zdaniem, prawa ,tego nie mozna rozciqgac na stosunek
denar---4bralkteat ani grosz---4kwaTtniik, tponiewaz nie chodzi tu o monety
jednakowej ,wartosci. Jesli produkcja lkwartnik6w w latach 1325-1330
zmniejszyla si�, a na:st�pnie zanikla, mozna to umotywowac jedyinie tym,
ze nie mogly one wytrzymac wspMzawodnietwa z gros1zem, za kt6rym
stalo wtedy pot�zne panstwo czeiskie. Ksiqz�t8: slqscy stairaili si� przy
pomocy pr6by wybijania kwartnik6w ratowac swe doehody z regale
mennkzeigo, lecz ostatecznie pr6ba ta si� nie powiodla.
Kliersnowsiki pisze 130, ze reforma kwartnikowa byfa pierwszq tego
ty;pu w Eurorpie Srodkowej i ze przeprowadzono jq wedlug wooru fraJn
cuskiego, chociaz ,lJllizej nie wykazal, jakje kontalkty handlowe lU!b poli, tycme z Francjq ,posiadali 6wczesni ksiqz�ta slq'scy. Jest Tzeczq znanq,
ze ci�zsze monety pojawily si� od konca XU w. w gospodarc2Jo zaaw1:1n
sowanych miastach p6ln:ocnych Wloch, skqd w polowie XIII w. wybi
janie ci�zszych monet. przeszlo do Francji, gdzie od 15 VIH 1266 r.
L udwik IX rozpoczql wypuszczac tzw. grossus tumosus o wadze 4,22 . g.
J eszcze przed koncem XIII w. rozpowszechnily si� one w Holandii
1

Tamze, s. 227; Stronczynski j,edinak sqdzi, ze byly one wybijane az po 1312 r.
J. P o s v ä r, Jeste k sLezskym kvartnikilm (Slez. numismatik, 1963, nr 1819, s. 71); t e n z e, K otcizce sLe-zskych kvartnikil (Slez. numismatik, 1960, nr
4--5, s. 16 nn.).
13° K i e r_s n o rw s k i, Kwartniki..., s. 242.
128

129
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i Lotaryngii 131• Handel slqski w XIII w..byl tymczasem skierowany gl6w
nie na Wsch6d i W�gry. W ostatniej cwierci tego stulecia jest pos:wiad
czony bezposredni kontalkt z Bawariq, a w niekt6rych 21r6dlach poja
wiajq si� wzmianki o monecie wagi kolonskiej 132. Wbrew temu nie
ulega wqtpliwosci, ze juz w drugiej polowie XIII w. Slqsk zaczql wüµ:ac
si� gospodarczo i politycznie z ziemiami czeskimi. Jesli zas wezmiemy
pod uwag� W1plywy czeskie wyst�pujq,ce juz iprzy W1prowadzeniu wiel
kich brakiteat6w slqskich, u czym wyzej wspomnia:no, trudno byloby
uwierzyc w tez�, ze ksiqz�ta slqScy kierowali si� wzorem odleglej Fran
cji, z kt6rq nie posiadali bezposredrnich kontaikt6w, kiedy w sqsiedztwie
przeprowadzano reform� grosmwq, mogqcq sluzyc tak.2Je wlasnym, rodzi
mym potrzebom.
Gros2Je iczeskie wkr6tce po ich wprowadzeniu do obiegu przenikn�ly
na Slq:sk, poniewaz uzy,wanie ich na ty,m terenie jest pisemnie poswiad
czone juz .pod 1300 r. l33 Dalsza wzmianka :o nich pochodzi z 1305 r. 134,
a od 1310 r. byly wymieniane cz�sciej w dokumentach slq5kich. Sq one
oznaczane jalko ,,grossi denarii regales", ,,,grosse kungespfe'Il!nige", ,,de
narii regales", ,,grossi regales" itd. Na Slqsku nie przyj�to jedna/k.
grzywny praskiej, lecz tzw. li:c:z;b� polskq - 48 groszy na jednq grzywn�
slq:skq. Wyst�puje wi�c „marca grossorum numeri ·consueti polonici" lub
,,mairca gTossorum P•ragensium denariorum ad numerum ipolonicum" itd.
W zwiq2Jku z wcieleniem Slq;9ka- do Korony Czeskiej w 1335 r. grosze
praskie staly si� tarn pospolitq monetq obiegowq. Kwartn.i!ki slq1skie,
dop6iki byly wybijane i znajdowaly si� w .obiegu, s+t'anowily polow� gro
sza czeskiego.
W mennicach Slq:Ska druigo nie wyibijano groszy slq·skich, poniewaz
rynelk byl · zaopatrywany groswwq monetq obiegowq naplywajqcq z ziem
czeskich. Pojawily si� one dopiero w lkonou X·V w., za czas6w Macieja
Korwina 135• Naj:pi�rw, po r. 1470, wybijano je we Wrocfawiu, a na
st�pnie, ,po r. 1475, takze w Karniowie. Na awersie majq one znak kr6la
Macieja i jego uni� ·z tytulem !kr6la czeskiego, na rewersie podobizn�
sw. Jana i w legendzie GROSSVS WRATISLAVIENSI1S bqdz Madmm�
i oznaczenie GROSSVS CARNOVIENSIS. Ozmaczenie to okre·sla tylko
rodzaj monety, a nie jej rzeczywistq wartosc, poniewaz wyst�puje r6w131 S c h r ö t t er, Wörterbuch ... , hasla: ,,Groschen", ,,Gros tournois", ,,Gros,so";
por. Pos v ä
Ceskci grosovci reforma... , ,s. 131 nn.
132 K. M a 1 e c z y
s k i, Dzieje Wroclawia, Katowice-W!I'oc law 1948, s. 76 nn.
133 G rünh ag e n, Regesten ... ,
Ceskci grosova refor
nr 2607; por. Pos v
ma ... , s. 133 nn.
134 F r i e,d en IS b u r g, CDS, t. XIII, s. SO.
135 K ier s n o wsk i, Wst�p... , s. 131.
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niez i na ,pocho�qcych z tych mennic p6lgroszach. Grosze slqslkie roz,
rpows�echniajq si� na szersZq skal� po 1505 r ., ikiedy to zostalo zawarte
porozumienie mi�dzy ksiqz�tami i miastami slqskimi w sprawie wy.bija
n.ra tejze monety. Wypuszczaly jq mennice: we Wrodawiu, Legnky, Gfo
gowie, Olesnicy, Zlotym Stoku, Nysie i Karniowie, a od 1506 r. taikze
w Swidnicy, wreszcie od 1511 r. w Kr,osnie. O.patrywano je rozmaitymi
obrazami, gl6wnie znakami heraldycznymi lub wizerunlkami patron6w.
Ty,]ko na g,roszach wrodawskich wid:nial lew czeski.
· Moneta groswwa utrzymala si� na SlqSku, podobnie jak na pozosta
lych ziemiach Korony Czeskiej, az do polowy XVI w., chociaz JUZ
w drugiej cwierci teg,o stulecia pojawily si� talary, aby nast�pnie za
panowac calkowicie w zyciu gospodarczym kraju 136•

DENARE UND GROSCHENMÜNZEN IN SCHLESIBN

Zunädwt werden die NaichTkhten über alte Veribindungen und Handelsstraßen
Zlwischen Schlesien, Böhmen und· Mähren zusammengestellt. Wde sich zeigt, be
standen zwischen den genannten Ländern lebhafte Kontakte. Verbindungen zwi
schen polnischen Münzprägungen Schlesiens und bähmisch-mährischen Münzen
existierten bereits seit dem 11. Jahrhundert. Zugleich treten in schlesischen Fun
dorten häufig böhmische und mährische Münzen auf. Die Analyse schlesischer
Brakteaten des 12. bis 13. Jahrhunderts zeigt die Einflußnahme böhmischer Prägun
gen auf die Gestaltung der schle�ischen Münze jener Epoche. Diese Formen wurden
infolge des künstlerischen Hochstandes der damaligen böhmischen Münzkunst
nicht nur in Schlesien, sondern auch in Polen und Bayern übernommen. Nach der
These des Verfassers wurden die großen Brakteaten in Schlesien noch nicht um
1230, sondern erst in der 2. Hälfte des 13. Jh. eingeführt und zwar nach böhmi
schem Vbrbiid. Bei der Behandlung der Münzprobleme des 13. Jh. wird dem
Einfluß des Bergrechtes von Jihlava auf die schlesischen Beziehungen vorrangige
Beachtung gezollt.
Bezüglich der Groschenmünzen ist der Verfassers anderer Auffassung als
Friedensbmg, Gumows1ki und Kiersnowski. Er glaubt, daß die schl:esdschen „Vier
dunge" nicht fTüher zu datieren sind als die böhmischen Gr.oischen, sondern später
und daß sie den Vergang der böhmischen Münze in Schlesien verhindern sollten.
Nach der Meinung des Verfassers waren die „Vierdunge" die Nachfolger deir
böhmischen Groschenmünze. .Aibschließend infoirmieTt der Aufäa,tz kurz über die
sch�esischen Groschenprägungen seit der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts.
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