Rzeczoznawcy TPZN
Nie tylko wycena, ale przede wszystkim identyfikacja numizmatów jest
jednym z ważniejszych tematów goszczących na forum TPZN. Zrozumiałym jest,
że nie każdy – z sobie wiadomych powodów – może chcieć zadawać nurtujące
go pytania publicznie. Wychodząc na przeciw takim sytuacjom przedstawiamy
listę polecanych przez nasze Towarzystwo rzeczoznawców, do których można
zwracać się bezpośrednio (poprzez kontakt na PW lub e-mail podane na forum
TPZN).
Mając na uwadze jeden z podstawowych, statutowych celów naszej
działalności, tj. poszerzanie wiedzy na temat monet oraz innych środków
płatniczych, ciekawsze zagadnienia z którymi zetkną się rzeczoznawcy TPZN –
przy zagwarantowaniu anonimowości osób zwracających się z konkretnym
problemem – będą prezentowane również na forum.
Zdając sobie sprawę z faktu, jak przedstawiona poniżej lista daleka jest
od objęcia swoim zakresem wszystkich okresów i obszarów mogących znaleźć
się w sferze zainteresowań członków i sympatyków TPZN, prosimy osoby, które
są specjalistami w określonych dziedzinach numizmatyki, do zgłaszania swoich
kandydatur celem umieszczenia ich na naszej liście rzeczoznawców.
Rzeczoznawcy TPZN:
Piotr (Orpio)
Cesarstwo rzymskie I - II w.
Maciek (Nabializm)
Cesarstwo rzymskie III - IV w.
Marek (Harpsycho)
Moneta polska okresu groszowego
Europejska moneta średniowieczna
Darek (Wrocek)
Stanisław August Poniatowski
Moneta zastępcza Śląska
Marcin (Prankster)
Monety obiegowe XX-XXI wiek

BIULETYN INFORMACYJNY NR 2/2009
Finansowanie Forum
W dniach 18–26 kwietnia br. na forum TPZN odbyła się aukcja literatury
numizmatycznej, z której dochód został przeznaczony na pokrycie wydatków
związanych z coroczną opłatą za korzystanie z serwera oraz opłatą za domenę.
Na aukcji wystawionych było 13 pozycji, w tym m.in.: A.Banach „Kobiety na
monetach” Ossolineum 1988, E.Kazimierczak „Tczewski skarb monet srebrnych
z początku XVII wieku” Gdańsk 1990, S.Kubiak „Znaleziska monet rzymskich
z Mazowsza i Podlasia” Ossolineum 1979, R.Podhorodecki „Wazowie w
Polsce” LSW 1985. Na aukcji znalazły się również czasopisma numizmatyczne
(Przegląd Numizmatyczny, Grosz, Biuletyn Numizmatyczny, Wiadomości
Numizmatyczne) oraz katalogi aukcyjne (GDA, Teutoburger, WCN).
W wyniku naszej aukcji zebraliśmy kwotę 164,00 złotych, która zgodnie z
regulaminem w całości została przeznaczona na finansowanie naszego forum.
Wszystkim biorącym udział w aukcji, tj. osobom, które wystawiały na
sprzedaż literaturę oraz osobom, które brały udział w licytacji serdecznie
dziękujemy za dowód zaangażowania na rzecz Naszego Forum.
Wrocek – TPZN 033
Wiceprezes
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Monety anglosaskie

System monetarny wypadł z ogólnego stosowania w Brytanii po odejściu
Rzymian. Powoli, w szóstym i siódmym wieku, Anglosascy osadnicy nauczyli
się korzystać z monet, począwszy od złotych solidów i mniejszych tremisów
przywiezionych z kontynentu. Tremisy Merowingów wybijano na terenie Toul.
W Anglii rozpoczęto bicie własnych monet od początku VII wieku, opartych na
tych samych nominałach, chociaż tremisy były prawdopodobnie znane w Anglii
jako szylingi (staroangielski skilling). Naciski ekonomiczne, doprowadziły do
upodlenia złotego szylinga, a w 670 r. został on zastąpiony przez nową srebrną
monetę znaną jako penny (staroangielski penning).

Metale szlachetne były wtedy znacznie bardziej wartościowe niż obecnie
i nawet najmniejsza z tych monet, srebrny penny, miałby wartość co najmniej
10-20 dzisiejszych funtów, a złoty szyling mógłby być warty 100 funtów lub więcej.
Tak więc nie mogą one być traktowane jako drobne pieniądze. Pomimo to
monety te musiały być szeroko rozpowszechnione w rynkowych transakcjach,
ponieważ zarówno srebrne jak i złote, są często znajdywane w całej wschodniej
i południowej Anglii.
Anglosaski system monetarny do niedawna był zaniedbywany jako źródło
wiedzy historycznej. Po bardzo prostych formach artystycznych, siódmy i ósmy
wiek, dostarczyły szeregu niezwykłych żywych obrazów i geometrycznych
wzorów, jak ilustrowane rękopisy, rzeźba kamienna, rzeźbione kości słoniowe
i inne kości. Ilość odnalezionych monet i ozdób metalowych znacznie wzrosła
w ciągu ostatnich 25 lat wraz ze wzrostem popularności wykrywaczy metali.
Szczegółowa znajomość obiegu monetarnego w najbardziej oczywisty
sposób przyczynia się do poszerzenia wiedzy historycznej na temat siódmego
wieku i pierwszej połowy ósmego wieku, okresu złotych szylingów i wczesnych
srebrnych pennies ( "tremis" i "sceattas").
Sceattas („porcja”) to małe, grube, srebrne monety. Ich nazwa wywodzi się
od staroangielskiego słowa oznaczającego „bogactwo”. Pierwszy raz z tą nazwą
spotykamy się w VII wieku w oparciu o interpretacje przepisów prawa kodeksu
króla Ethelberta z Kent (Ethelbert I, zm. 24 lutego 616) - jeden z ośmiu znanych
z imienia hegemonów heptarchii anglosaskiej, określanych mianem bretwalda
oraz poemat „Beowulf”¹. Ethelbert był władcą Kentu od 560 roku, autorem
pierwszego, zachowanego do dziś kodeksu praw anglosaskich. Żonaty z Bertą,
chrześcijanką, przyjął życzliwie misjonarzy pod przewodnictwem św. Augustyna,
wysłanych do Brytanii przez papieża Grzegorza I Wielkiego. Zezwolił im osiąść
w Canterbury, w 601 roku przyjął chrześcijaństwo.
Monety te bito w Anglii, Fryzji (Holandia), Jutland (Dania). Prawdopodobnie
to monety zwane przez współczesnych groszem, podobnie jak późniejsze
anglosaskie srebrne monety. Są one bardzo zróżnicowane, zebrane w ponad stu
rodzajach znajdują się w British Museum w Katalogu z 1890 r. i szerzej
alfabetycznie sklasyfikowane przez Stuarta Rigolda w 1970 r. Monety znajduje się
wciąż przez ostatnie trzydzieści lat przy pomocy wykrywaczy metali, dzięki czemu
radykalnie zmieniła się wiedza na temat tych monet, a jednocześnie jest obecnie
jasne, że te monety były w codziennym użytku w całej wschodniej i południowej
Anglii w początkach VIII wieku.
Sceaty nie posiadają nazwy mennic. Znajdują się na nich krótkie runiczne
legendy, takie jak „Aethiliraed” i „Efe”, które prawdopodobnie odnoszą się do
pieniądza, nie królów. Jedna z serii U, została związana z Królem Aethelbaldem
z Mercii (716-757) na podstawie jego ikonografii, choć to przypisanie jest
wątpliwe, a ostatnie badania sugerują, że jest to bardzo mało prawdopodobne.
Zaproponowano również, na podstawie ikonografii sceatów, że zostały one
wydane przez władze kościelne, takie jak biskupstwo z Abbots.

trojak gdański Augusta III Wettina z roku 1755 (Kam.Żuk.937 R7, ilustr.9), stan
II, cena sprzedaży 54.000 zł.
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Wszystkie ilustracje zamieszczono za zgodą ich autorów

¹¹ O istnieniu takich denarów wspominał już Stronczyński (op. cit. str.8), błędnie jednak opisując
monetę, uznaną później za halerz głogowski Zygmunta I. Dopiero R. Kiersnowski omawiając
odkryty w 1971 skarb, w przekonywujący sposób przypisuje znalezione denary mennicy
krakowskiej Wacława (por. R. Kiersnowski „Parwusy praskie i denary anonimowe odkryte pod
Pińczowem“ , WN XV, str.39-50). Celowo pominąłem w niniejszych rozważaniach kwestię
chronologii tychże denarów – niezależnie od braku wystarczających badań trudno byłoby uznać
denar, bez względu na moment jego wybicia, za prekursora okresu groszowego (przyp. aut.)
¹² W. Terlecki „Reforma monetarna Kazimierza Wielkiego”, WN VI, 3-4, str.269
¹³ J. A. Szwagrzyk – op. cit. str.7
¹ J. A. Szwagrzyk – op. cit. str. 93 i dalsze
¹ J. Kurpiewski „Katalog monet polskich 1506 – 1573“, Warszawa 1994, str.11-12

Dariusz Ejzenhart
RZADKIE ODMIANY TROJAKÓW
NA AUKCJACH NUMIZMATYCZNYCH
W styczniu b.r. na forum internetowym TPZN pojawił się ciekawy wątek na
temat trojaka z roku 1544 Albrechta Hohenzollerna z kontrasygnatą gdańską
z roku 1577 (Kop.7409 R5, ilustr.1). Moneta wystawiona została na aukcji
nr 49/50 zorganizowanej w dniu 09.02.2009 r. przez firmę Westfälische
Auktionsgesellschaft. Stan monety został oceniony w niemieckiej skali jako
sehr schön/vorzüglich (III/II) i osiągnęła ona cenę 1.450 euro (tj. ~6.430zł).
Oczywiście nie mniej rzadkie odmiany trojaków pojawiły się w I połowie br.
także na krajowych aukcjach numizmatycznych. Podane poniżej ich zestawienie,
pomimo iż ukazuje tylko kilka wybranych przykładów, jest dowodem na to, jak
bogata jest oferta rynkowa tylko dla tego jednego – bardzo popularnego wśród
kolekcjonerów – typu monety.
W dniu 04.02.2009 r. na aukcji prowadzonej przez portal Allegro wystawiona
została klipa trojaka poznańskiego z roku 1597 (Kop.1062 R8, ilustr.2), stan III-,
cena wywoławcza 8.900 zł (brak ofert zakupu).
W dniu 29.03.2009 r. na aukcji prowadzonej przez portal Allegro wystawiony
został przez Antykwariat Numizmatyczny trojak gdański Stefana Batorego z roku
1579 (Kop.7434 R5, ilustr.3), stan II, cena sprzedaży 11.000 zł.
Na aukcji PDA/PGNUM12 zorganizowanej w dniu 04.04.2009 r. znalazły się
m.in. takie rarytasy jak: trojak szyderczy Zygmunta II Augusta z roku 1565
(Kop.3308 R5, ilustr.4), mennica Tykocin, stan II-/III+, cena sprzedaży 8.000 zł,
trojak wileński Stefana Batorego z roku 1582 (Kop.3367 R7, ilustr.5), stan II/II+,
cena sprzedaży 34.000 zł, trojak wileński Zygmunta III Wazy z roku 1597
(Kop.3532 R8, ilustr.6), stan III, cena wywoławcza 24.000 zł (brak ofert zakupu).
Wreszcie na aukcji WCN40 zorganizowanej w dniu 23.05.2009 r. wystawione
zostały m.in.: trojak krakowski Zygmunta I Starego z roku 1529 (Iger 28.2 R5,
ilustr.7), stan III, cena sprzedaży 4.100 zł, trojak wileński Zygmunta III Wazy
z roku 1602 (Iger V.02.3 R7, ilustr.8), stan III, cena sprzedaży 3.200 zł oraz złoty
– 18 –

Bardzo trudno jest sceaty przypasować do mennicy lub królestwa - musimy
opierać się przede wszystkim na badaniu, w jakim regionie znaleziono dane
monety. Głównie odkrywa się je przy pomocy wykrywaczy metali. W ten sposób
możliwe jest poznanie atrybutów niektórych rodzajów monet np. z terenów
Wessex - seria „H” , z Southampton - seria „S” z Królestwa Essex. W Danii seria
„X” została powiązana z wczesnym centrum handlowym w Ribe. Chronologia
sceatów jest również bardzo trudna do rozwikłania. Przy niektórych z
pierwszych serii wykorzystano takie same wzory jak w blado złotych tremisach
(łaciński „tremissis”, jedna trzecia złotego solida) oraz na Frankijskich wzorach
monet, które można datować na 680 r. Wiadome jest, że te monety były bite
w Fryzyjskim mieście Dorestad (tylko na południe w Utrechcie w Holandii, były
one powszechnie krążącą walutą w sferze Franków do reformy walutowej
Pepina). Trzydzieści lub czterdzieści lat po 680 produkcja „podstawowej serii”
seatów została rozpowszechniona, były one na ogół dobrej jakości i wagi
ok. 1–1,3 gramów. Zostały w dużej mierze ograniczone do Kent i Thames
Estuary, choć kilka zostało wyprodukowanych w Northumbrii, noszących imię
króla Aldfritha (685-704). W średniej serii, wybitej w ok. 710 do ok. 750,
odnotowano ogromną ekspansję na całej południowej i wschodniej Anglii,
docierały do anglosaskiego królestwa: jeden lub więcej typów można
przypisać bardziej lub mniej Wessex, Mercii, Sussex, Essex, Kent, Northumbrii
i Wschodniej Anglii. Dużo sfałszowanych monet może wahać się wagowo
dość znacznie (ok. 0,8-1,3 gramów). Istnieje stosunkowo niewiele skarbów z
tego okresu.

Brytania, sceat anglosaski, ok. 675 – 710. Mennica nieznana, prawdopodobnie wybita we
wschodniej Anglii, w okolicach dorzecza Tamizy, średnica 11.6 x 12.0mm. Waga: 1,00 gram.
Awers: Dwie głowy zwrócone do siebie. Rewers: Bardzo stylizowane cztery ptaki tworzące koło,
w środku malutki krzyż.

Bestie, bóstwa na monetach VIII wieku
We wczesnym średniowieczu w bestiariuszach² czytamy o bestiach: gryfach,
syrenach, jednorożcach, smokach. Wszystkie legendarne potwory opisywane
w bestiariuszach są postaciami z egzotycznych krajów, jak również z legend
i opowieści wędrownych kupców. Te bajkowe stwory pojawiają się na monetach
już w VII wieku w Anglii jak również we Francji i Skandynawii.
–3–

Na monetach sceatach widzimy wizerunki przeróżnych bestii nawiązujących
do miejscowych tradycji. Bestie przypominają jelenie czy też wilki, dziki, bądź
inne niezidentyfikowane zwierzęta. W Skandynawii spotyka się monety z
wyobrażeniem jelenia, depczącego węża, jak również parą kogutów³. Jeleń
w kulturze celtyckiej związany jest z „rogatym bogiem” Cernunnosem jak
również Cocidiusem i Oisinem . Jest symbolem męskości, a co za tym idzie
płodności, jest wojownikiem, solarnym bóstwem, uosobieniem mocy. W Norwegii
cztery jelenie przy świętym drzewie Yggdrasilu reprezentują cztery wiatry.

od roku 1526? Tak można by „przeciągać“ okres groszowy po dzień dzisiejszy.
Absurdalność takich rozwiązań skłania zatem do przyjęcia tezy sformułowanej
poprzednio – też wprawdzie osobliwej, ale przynajmniej pozwalającej na
stworzenie czytelnej cezury. NB. interesującym fenomenem wydaje się fakt,
że półgroszki okazały się epigonami minionej epoki w o wiele większym stopniu,
niż znacznie starsze denary; bicie ich wygasa praktycznie w czasach
Zygmunta Augusta – pomijając może interesującą i bardzo rzadką „efemerydę“
Zygmunta III z roku 1620. Później bicie monety o takim nominale podjął jeszcze
tylko Stanisław August Poniatowski, ale to jest już zupełnie odmienna historia ...

Ostatni „klasyczny“ półgrosz polski Zygmunta III Wazy z roku 1620
(Kurp. 253 R3, Gum. 896)

Ilustracje: Archiwum WCN, wikipedia, coinarchives
_________________

Cernunnos panel z Gundestrop Cauldron I – II w. p.n.e.

¹ T. Kałkowski „Tysiąc lat monety polskiej“, wyd. III, Kraków 1981
² por.: R. Kiersnowski – „Kwartniki śląskie i czeskie grosze“ – WN VI, 3-4, str.237;
J. A. Szwagrzyk „Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w.“, Ossolineum 1990, str.51;
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pražský_groš . Jest zagadką, dlaczego T. Kałkowski (op. cit., str.
84) przesunął początek produkcji grosza praskiego aż o 10 lat wstecz, nb. przenosząc miejsce
ich bicia do Pragi – ale na tej samej stronie jego dzieła czytamy też, że bicie groszy turońskich
zapoczątkowano już ok. roku 1240;
w rzeczywistości nastąpiło to dopiero w 1266 r. (przyp. aut.)
³ K. Castelin „Kdy byly raženy prvni pražské groše?“, NL XV, 1960, str.164
J. A. Szwagrzyk op. cit. str. 53; autor powtarza tu pogląd wypowiedziany przez R.
Grodeckiego w pracy „Pojawienie się groszy czeskich“ WNA XVIII 1936, str.80 (por.
R. Kiersnowski, op.cit. str.231)
J. Pošvář „K otázce slezských kvartniků“, Slezský Numismatik, 1960, nr. 4 -5, str.16
R. Kiersnowski – op. cit.; por. też M. Męclewska „Mennictwo śląskie w XIV i XV wieku“, PiM

Cernunnos z Pilier des nautes, Paryż
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5/1985, str.70
E. Hutten-Czapski „ Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises“, t. I,
St. Petersburg Paris, 1871 (reprint), str.14
E. Kopicki „Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych“, Warszawa
1995, Teksty, str.431
K. W. Stężyński-Bandtkie „Numizmatyka krajowa“ , Warszawa 1839 (reprint), str.12
¹ K. Stronczyński „Dawne monety polskie dynastii Piastów i Jagiellonów“, t. III, Piotrków
1885, str.8
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u Zygmunta Starego zarówno monety należące jeszcze do okresu groszowego,
jak i te z nowego okresu – trzy spośród czynnych podówczas mennic biły monety
„obu rodzajów“:
1) mennica krakowska bije do roku 1511 półgroszki, które zaliczymy do okresu
groszowego; wszystkie późniejsze monety (od 1526 !!!) – do okresu złotowego,
2) mennica gdańska: tutaj bite w latach 1524-1526 jeszcze na mocy starych
przywilejów szelągi zaliczymy do okresu groszowego; monety bite po ponownym
otwarciu mennicy w 1530 r. – do okresu złotowego, ale...
3) ...głównym źródłem problemów stanie się mennica wileńska. Półgroszki
litewskie, cięższe od koronnych i o odmiennej ikonografii, bito i wtedy, kiedy
produkcję półgroszków koronnych musiano zatrzymać ze względu na napływ
zafałszowanych półgroszy świdnickich – konsekwentnie aż do roku 1529, bez
oglądania się na nowo wprowadzony system pieniężny¹ .

Cocidius - Obraz po lewej stronie pochodzi z tablicy odkrytej w Bewcastle, Cumberland.
Obraz po prawej pochodzi z Risingham.

Półgrosz litewski Zygmunta I Starego z roku 1529
- ostatnia polska moneta okresu groszowego.
Srebro, średnica ok. 20mm, waga ok. 1,29g

Dochodzimy zatem do nieco paradoksalnej konkluzji: uznając rok 1528 za
początek okresu złotowego, musimy równocześnie przyjąć, że pierwsze monety
tego okresu wybito w Krakowie już w 1526, zaś ostatnimi monetami poprzedniego
okresu były właśnie półgroszki litewskie z 1529! Teraz pojawia się jeszcze jeden
problem: oto Zygmunt August przejmując w roku 1545 Litwę rozpoczyna na nowo
bicie dawno już zarzuconych półgroszków o prawie identycznych gabarytach...
Czy mielibyśmy i te monety włączyć do poprzedniego okresu? W żadnym
wypadku! Wprawdzie bito je w oparciu o archaiczny standard, ale decyzję o ich
ponownym włączeniu do obiegu podjęto przy pełnej świadomości nowych reguł
systemu. Jeśli wprowadzilibyśmy do systematyki okresu groszowego owe
półgroszki, nie mielibyśmy powodów do wyłączenia z niej np. groszy litewskich
Zygmunta I. A zaakceptowawszy także i te, czemu mielibyśmy pominąć koronne
Yggdrasil - W.G. Collingwood (1854 - 1932)
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Kazimierza Wielkiego z roku 1338¹². Najpoważniejszą wadą tego typu postulatu
byłaby moim zdaniem konieczność „odcięcia“ całokształtu mennictwa Łokietka
od okresu groszowego – wprawdzie mennictwa skromnego i w głównej mierze
denarowego, ale jednak funkcjonującego już w obrębie nowych uwarunkowań
ekonomicznych – właśnie w konsekwencji reform Wacława. Tak więc
interpretacja oparta o podane w powyższych rozważaniach argumenty wydaje
się być bardziej adekwatna – pozwala nam ona na uznanie roku 1300 za
początek okresu groszowego w Polsce.
Anglosaski sceat Króla Northumbri Aldfrith Northumbria. 685-705, waga 1,09g, mennica York, awers
AldFRIdUS, w środku amulet. Rewers: Lew z rozwidlonym ogonem stoi w lewo.

Aldfrith Northumbria. 685-705

Mercia, Aethelred I, 695-704. Sceat, w dwóch liniach runiczna inskrypcja "AETHILRAED".
Na rewersie widać jeżozwierza.

Anglosaski sceat wybity ~ 710-720/35, waga 0,84g. Mennica z górnej Tamizy (?). Postać stoi na
półkolu, posiada dwa krzyże. Rewers: ptak dziobie zwrócony w prawo.
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Grosz praski Wacława II, bity od 1300 r.
Srebro próby ok. 0,933, średnica ok. 28–29mm, waga ok. 3,5–3,7g

Parwus praski Wacława II, bity od 1300 r.
Srebro próby ok. 0,544, średnica ok 15–16mm, waga ok. 0,45–0,5g

Jeśli spodziewaliśmy się mniejszych trudności z zakończeniem okresu
groszowego, doznamy też pewnego zawodu. Oczywiście to Zygmunt I Stary
„zastał Polskę groszową, a zostawił złotową“ (albo – jak propaguje Szwagrzyk
– „dukatowo-talarową“¹³). Przełomowym momentem dla powstania nowego
systemu obrachunkowego były uchwały sejmowe z 1526 i 1528 roku.
W konsekwencji tego uznanie roku 1528 za początek nowego okresu
numizmatycznego (jako roku wybicia pierwszego „obiegowego“ dukata)
pozornie nie powoduje trudności¹ . Logiczne jest jednak, że spotkamy
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Denar turoński Ludwika IX, bity od 1266 r.
Srebro, średnica ok. 18-19mm, waga ok. 0,8–0,99g

Całokształt zagadnienia poddał analizie krytycznej R. Kiersnowski – wprawdzie
uznał on niemożność bezwarunkowego udowodnienia datowania pierwszych
kwartników na okres sprzed 1300 r., równocześnie jednak obalił tezę o ich
wtórnym charakterze wobec grosza praskiego, uznając argumenty metrologiczne
za niewystarczające i wykazując zupełnie tylko marginalne związki
ikonograficzne .
Jakie monety były zatem „prekursorami“ okresu groszowego w Polsce? Jeżeli
zaakceptujemy podane na wstępie ograniczenia terytorialne, musimy niestety
kwartniki wykluczyć. W takiej sytuacji kluczową staje się kwestia, czy możemy
monety Wacława II – a więc grosze i parwusy praskie – rozpatrywać w ramach
numizmatyki polskiej. Mimo wszelkich kontrowersji uważam, że możemy.
Skłaniają się do tego zarówno E. Hutten-Czapski , jak i E. Kopicki ; w jakimś
stopniu też Stężyński-Bandtkie , Stronczyński¹ i inni. Za włączeniem monet
Wacława do numizmatyki polskiej przemawiają poważnie trzy względy:
a) był on przez pięć lat koronowanym królem Polski,
b) reforma Wacława i bite przez niego monety miały ogromne znaczenie dla
faktycznego obiegu pieniężnego na ziemiach polskich i uformowały praktykę
menniczą w dalszych stuleciach,
c) aktualnie nie ulega wątpliwości istnienie denarów Wacława bitych w Krakowie¹¹
– stanowiły one niewątpliwy element jego groszowego systemu monetarnego.
Brak wzmianki o tytule króla Polski na inskrypcjach monet Wacława stanowi dla
nas z emocjonalnego punktu widzenia poważny mankament. Rozpatrywanie ich
w obrębie numizmatyki polskiej wydaje się jednak wciąż o wiele bardziej
sensowne, niż np. „przyswajanie“ niezliczonych odmian francuskich emisji
Henryka Walezego, nawet jeśli emitent akurat bił na nich – przeważnie
bezprawnie – tytuł króla Polski. Wyrażony przeze mnie pogląd odnośnie monet
Wacława nie jest oczywiście jedynym możliwym – W. Terlecki opowiada się
np. za uznaniem za początek okresu groszowego w Polsce reformy monetarnej

Sceat 1,11g, 710-760. Mennica w East Midlands. Awers: „Głowa Wodana”, z długimi włosami i
długą brodą na której umieszczone są znaki, krzyże. Rewers: dwie postacie stojące; pomiędzy nimi
długi krzyż ustawiony na trójkątnym wzniesieniu, granulki powyżej jak i w otoku.

Sceat 1,13g, 720-740. Awers: popiersie w prawo w zdobionym płaszczu, wieniec na głowie, postać
trzymająca krzyż. Rewers: głowa wilka zwijająca się w wężową spiralę.

Anglosaski Sceat z Eadberht: + EOTBEREhTVG, stylizowany jeleń zwrócony w lewo, pod nim litera
A. Władca: Eadberht (737-758), prawdopodobnie mennica York.

Sceat Eadberhta: +EOTBEREhTVG•, jeleń zwrócony w lewo, pod nim triquetra , mennica York.
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Sceat Eadberhta: + EOTBEREhTVG:

Królestwo Northumbria. Alhred z Northumbri z abp Ecgberht, 765-774. Sceat 1,03 g. Mennica York.
Awers: napis +ALtHRDL (czytamy wstecz). Rewers: napis +EGBERhT AR

Francji grosz turoński stał się pierwowzorem podstawowych typów takich
monet, m.in. i tych bitych na ziemiach słowiańskich. I tak Wacław II Czeski
rozpoczyna w lipcu 1300 r. masową produkcję słynnych groszy praskich.
Panuje powszechna zgodność odnośnie datowania początku ich bicia²;
jedynie K. Castelin podjął próbę przesunięcia go już na rok 1297³ (możliwe, że
ze względu na nieporozumienia związane z kwartnikami śląskimi), co jednak
nie znalazło szerszego uznania wśród badaczy. Nowy system monetarny
Wacława II stanowił przejęcie 1:1 systemu francuskiego: na grosz przypadało
(podobnie jak we Francji denarów) 12 parvi Pragenses. Warto tu zauważyć,
że historycznie po raz pierwszy wprowadzony do legendy grosza praskiego
napis GROSSI stanowił opozycję nazwy w stosunku do równocześnie bitych
PARVI, nie zaś – jak się często mylnie przyjmuje – do uprzednio kursujących
denarów brakteatowych. Podobnie rzecz sie miała na Śląsku – i tutaj
pojawiające się na przełomie XIII i XIV w. nowe „grubsze“ monety – kwartniki –
zwano w mowie potocznej „groszami“ (a niektóre nawet uzyskały inskrypcję
GROSSI w legendzie), co też stanowiło opozycję w stosunku do „cienkich“
denarów śląskich.
Ten swoisty zamęt terminologiczny nie pozostał bez znaczenia dla sporu o
genezę mennictwa kwartnikowego i jego bezwzględną chronologię. Zwyczajowo
przyjmowano za początek emisji kwartników rok ok. 1290; w ostatniej dekadzie
XIII w. znajdujemy pierwsze wzmianki o Muenzgeld – podatku menniczym,
który umożliwił w ogóle bicie na Śląsku monety grubszej, zastępując stosowaną
uprzednio wymianę monety. Niektórzy badacze czescy wysnuli jednak w swoim
czasie tezę o wtórnym charakterze kwartnika śląskiego wobec grosza
praskiego (przyjęcie takiej tezy logicznie spowodowałoby konieczność
przesunięcia datowania początku bicia kwartników poza rok 1300 – chociaż
wspomniana już koncepcja Castelina „przedatowania“ właśnie początku
produkcji groszy praskich wstecz może być przykładem odwrotnego
rozumowania).

Awers wydaje się przedstawiać pożerającą rybę z ogonem tworzącym kształt triquetra.
Rewers pokazuje abstrakcyjną głowę wilka zwróconą w prawo z grzywą i zaznaczonym uchem.
Wilk atakuje węża zwiniętego poniżej.

Wilk w Skandynawii i Germanii rozumiany jest ambiwalentnie. Dosiadany
jest przez Odyna (Wodan), co wiąże się z symbolem zwycięstwa. Wilk z drugiej
strony reprezentuje zło, Fenrir powołany do życia przez Lokiego. Fenrir zostaje
schwytany, ale wyrywa się gdy zbliża się Ragnarok, nordycki Dzień Sądu. Dwa
wilki Skoll (wstręt) i Hati (nienawiść) nieustannie ścigają słońce i księżyc, by je
pożreć i zgubić świat w pierwotnej ciemności.
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Grosz turoński Ludwika IX, bity od 1266 r.
Srebro próby ok. 0,958, średnica ok. 25mm, waga ok. 3,85 - 4g
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Marek „harpsycho“ Wysocki
UWAGI NA TEMAT USTALENIA RAM CZASOWYCH
OKRESU GROSZOWEGO W … POLSCE (?)
W dziejach pieniądza polskiego wyróżniamy trzy główne okresy: denarowy,
groszowy i złotowy. Dowiadujemy się o tym najpóźniej po pierwszym
przestudiowaniu „biblii numizmatycznej“ naszego patrona, Tadeusza
Kałkowskiego¹. Podstawą przyjęcia takiego podziału było ustalenie, jaki rodzaj
monety w danym okresie pełnił rolę podstawowej jednostki obrachunkowej.
Ewolucja systemów monetarnych następowała naturalnie nie z dnia na dzień –
stąd np. będące „reliktem poprzedniej epoki“ denary bite były jeszcze za Jana
Kazimierza, a grosze, jako drobne monety, przetrwały do dnia dzisiejszego.
Ustalenie dokładnych ram czasowych wspomnianych okresów budzi jednak
szereg kontrowersji. Szczególnie interesujące byłoby tego typu sprecyzowanie
odnośnie okresu groszowego. Gdyby takie przedsięwzięcie powiodło się,
uzyskalibyśmy także „ostre“ granice pozostałych dwóch okresów. Niezbyt chętnie
podejmuje się jednak tego rodzaju próby; autorzy katalogów np. o wiele częściej
systematyzują monety według okresów panowania poszczególnych władców,
unikając tym samym konfrontacji z zasygnalizowanym problemem. Trudno się
dziwić - już samo sprecyzowanie tematu natrafia na pewne trudności. „Ustalenie
ram czasowych okresu groszowego w...“ ale w czym? Nasuwają się nam tutaj
różne alternatywy, a każda rodzi jakieś wątpliwości:
a) ...w Polsce – ale w jakiej dokładnie Polsce? – tej w obecnych granicach, czy
podówczas, a jeżeli „podówczas“, to w którym konkretnie roku ?;
b) ...w mennictwie polskim – w ten sposób zawęziłoby się rozważania tylko do
monet wybitych w polskich mennicach (że „własne“ monety nie zawsze są bite we
„własnych“ mennicach, wiemy przecież doskonale);
c) ...w polskim obiegu pieniężnym – tu stanęlibyśmy przed odwrotnym
problemem: koniecznością uwzględnienia rozlicznych monet obcych, nie aż tak
bardzo interesujących...
Po rozważeniu wszystkich za i przeciw postanowiłem skłonić się w końcu do
wersji a) i rozpatrywać ramy czasowe okresu groszowego w Polsce. Przejmuję
przy tym tradycyjne ujęcie literatury numizmatycznej, przewidujące dla „głównego
nurtu“ rozważań w tym zakresie monety zwane później „koronnymi“ w ścisłym
powiązaniu z litewskimi, a także niektórymi innymi (np. z praktyką menniczą
pewnych wybranych miast - Gdańska, Torunia, Elbląga etc.). Praktyka ta, co
prawda nie zawsze konsekwentna, jest jednak powszechnie uznawana i nie ma
potrzeby jej dalej komentować.
Jak wiemy, pojawienie się w Europie zachodniej monet groszowych stanowiło
reakcję na coraz to bardziej postępujące spodlenie obiegowych denarów i wyraz
zapotrzebowania rynku na dobrą „grubszą“ monetę. Wybity w połowie XIII w. we
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Fenrir z rękopisu 1765-1766, napisanego przez Jakoba Sigurðssona.

Odyn - VII wiek, Tängelgarda. Odin prowadzi oddział wojowników, wszyscy noszą pierścienie.
Valknut (Węzeł poległych ) - symbol ten narysowany pod jego koniem, jest znakiem
wojowników, którzy polegli z mieczem w ręku i udają się do Walhalli.
Symbol składa się z trzech łączonych trójkątów.
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Sceat, wybity w 700-750. Awers: ptak zwrócony w prawo, po prawej stronie pierścień z centralnym
punktem. Rewers: standardowe pięć pierścieni, każdy wokół centralnego punktu, między czterema
grupami potrójnych punktów. Waga 0,89 g, średnica 12mm. Niezwykle rzadki wariant.

Sceaty były produkowane w wielu zróżnicowanych stylach i rodzajach.
Wykorzystywano kombinację abstrakcyjnych wzorów, niektóre z nich wydają się
być podobne do rzymskich modeli, inne są inspirowane sztuką germańską. Były
one jedyną walutą przez ponad pół wieku. W drugiej części VIII wieku były bite
tylko w Northumbri oraz arcybiskupstwie Yorku. Na początku IX wieku, podczas
długiego panowania Eanreda zostały zastąpione przez miedziane styca, przez co
znacznie upodlono monety o podobnej wielkości, których emisja trwała jeszcze
prawie sto lat.
Sceaty należą do monet rzadkich, a nawet bardzo rzadkich, ich ceny
nie schodzą poniżej 250$ (~810zł), tak więc na ich kolekcjonowanie trzeba
wyłożyć dość duże sumy. Jak widać nie są to łatwe monety do interpretacji,
wiele jest spraw do zbadania, i z pewnością jeszcze sporo tych monet
zostanie odkrytych. Są to monety z dużym bagażem symbolicznym. Te monety
poprzez przedstawienia mówią do nas, lecz trudno jest nam je zrozumieć.
Jak trudno jest odgadnąć wizerunki mitycznych stworzeń, widać oglądając
przedstawione fotografie. Monety z pewnością przez współczesnych bez trudu
były rozumiane.
_________________
¹Epicki poemat heroiczny anonimowego autora, jedno z najstarszych dzieł literatury
staroangielskiej. W formie ustnej istniał prawdopodobnie od ok. VIII wieku. Beowulf opisuje
legendarne pradzieje Skandynawii - Danii i Szwecji i jej mitycznych bohaterów umieszczonych w
VI w. Również wspomniane są też postaci rzeczywiste i wydarzenia, które mogły mieć miejsce.
Poemat nie ma wyraźnego tytułu; ten pod którym go dzisiaj znamy został przyjęty umownie
przez badaczy dziewiętnastowiecznych. Etymologia słowa Beowulf (czyt. Bíłulf) jest sporna.
Najbardziej znana teoria tłumaczy to jako "pszczeli wilk" (wilk na pszczoły, pożeracz pszczół) co
jest eufemistycznym określeniem niedźwiedzia i ma symbolizować nadnaturalną siłę i odwagę
bohatera. Według drugiej teorii to przekształcone słowo Beadowulf tj. "wilk wojny", a jeszcze inni
łączą to ze słowem beow oznaczającego "jęczmień".
² Praca poświęcona historii naturalnej. Pierwowzoru należy szukać w starożytnej krainie Egiptu,
Grecji jak również w Rzymie, w źródłach pisanych autorów antycznych Arystotelesa, Eliana,
Herodota, Horacego, jak również w anonimowym „Fizjologu” i mitologii. Zbiór opisów różnego
rodzaju zwierząt, roślin i kamieni wraz z komentarzem moralnym. Pierwsze Bestiaria powstały
w XII wieku.
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³ Kogut jest istotą chtoniczną, uważaną przez Celtów i Skandynawów za ptaka świata
zmarłych.
W mitologii znamy złotego koguta Widofnira siedzącego na gałęzi drzewa Mimameid,
rosnącego obok dworu bogini Menglady, pośród zaś gałęzi Yggdrasilu, kosmicznego jesionu,
którego gałęzie zwisają nad całym światem i sięgają powyżej niebios, mieszkają orzeł i dwa
kruki (Hudin - myśl i Munin - pamięć) Odyna. Bohaterów Walhalli zbudzi kogut imieniem
Salgofnir lub Gollinkambi; Fajlar jest czerwonym kogutem Jotunheimie w krainie olbrzymów,
a inny „jak sadza rudy” pieje „na salach Heli”, w świecie umarłych.
Cernunnos (Cerunonos) – bóg celrycki przedstawiany na siedząco z jelenim porożem na
głowie. Funkcje tego boga łączono z płodnością i bogactwem, jak również ze światem
podziemnym (jeleń przewodnikiem zmarłych).
W religii rzymsko-brytyjskiej, Cocidius był czczony w północnej Brytanii. Rzymianie
utożsamiali go z Marsem, bogiem wojny i polowań oraz Sylvanusem, bogiem lasów, gajów i
dzikich pól.
Osin (Osjan) - imię jest zdrobnieniem irlandzkiego os („jeleń”) i oznacza dosłownie „jelonek,
młody jeleń”.
W mitologii nordyckiej, Yggdrasil było „Drzewem Świata” – gigantyczne drzewo, na którym
znajdowały się różne światy: Asgard, Midgard, Utgard i Hel. Łączy niebo z ziemią, światło
z ciemnością, myśl z materią. Tworzy dla kreacji miejsce pomiędzy rozdzielonymi rodzicami
świata. Yggdrasil to Jesion. Jest ponad czasowy i przetrwa Ragnarok, koniec świata. Bóg
Odin powiesił się na Yggdrasilu (Odin sam na dziewięć dni i nocy powiesił się i przebił
włócznią siebie samego składając w ofierze), podobnie jak frygijski bóg-człowiek Attis, którego
złożono w ofierze na świętej sośnie (Attis pod sosną sam dokonał kastracji). Yggdrasil żywi
wszelkie stworzenie i czuwa nad nim.
Triquetra - to słowo pochodzi od łacińskiego tri-(„trzy”) i quetrus („opanowany”). Jego
pierwotne znaczenie odnosi się po prostu do „trójkąta” i zostało wykorzystane w celu
odniesienia do różnych trójkątnych kształtów. Dziś odnosi się wyłącznie do niektórych bardziej
skomplikowanych kształtów tworzących trzy pęcherzyki w kształcie ryb, czasami z dodatkiem
koła lub wokół niego.
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