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Maciej Nabiałek – Z cyklu „Ulubiona moneta“

Antoninianus Probusa (276 – 282)

Awers:  IMP C M AVR PROBVS AVG   cesarz zwrócony w prawo w
radialnej koronie w płaszczu

Rewers:  CLEMENTIA TEMP / Z · / XXI cesarz z lewej strony z
berłem zakończonym orłem otrzymuje glob od Jowisza

Monetka z mennicy Antiochii RIC V vol.2 nr: 921 datowana na 276 r.

Waga 4,00g  średnica max 22,40mm / min 21,25mm

Mennica w Antiochii gdzie działało aż 9 oficyn  (oznaczenia oficyn A,
B, Γ, ∆, ε, ς, Z, H, ε∆). Tu poniżej warianty oznaczeń mennic dla tego
numeru 921, datowanego na pierwszy rok panowania: A / XXI do H/
XXI,  A · / XXI do H· / XXI



Tak więc widać, że mamy aż osiemnaście monet do uzbierania.
Niewątpliwie może to być bardzo ciekawy temat do kolekcjonowania,
przedstawienie Jowisza i Cesarza jest dość częste i zbiór takich monet
może sprawiać nam dużo satysfakcji.

Może teraz trochę o tym co odczytujemy z monety, szczególnie rewers
jest interesujący. Cesarz i Jowisz. Hasło na monecie CLEMENTIA
TEMP ma oznaczać spokojne lata panowania cytując [..] Probusowi jako
nowemu imperatorowi zależało na przekonaniu mieszkańców państwa
rzymskiego, iż przynależna mu boska i nieograniczona władza nie
zostanie wykorzystana z pogwałceniem spokoju wewnętrznego w
Imperium.[..] Wiesław Kaczanowicz –Aspekty ideologiczne w rzymskim
mennictwie 235 - 284  Monety tego typu wybijane były również w
Serdice, Siscii, Ticinum, Kyzikos, Trypolis. Tak więc widać ideę
spokojnej władzy lansowano w dużym obszarze Cesarstwa. Jak czytamy
u Katarzyny Balbuzy w Triumfatorze [..]Propaganda zwycięskości
walecznego władcy pozostawała w ścisłym związku z zapewnieniami o
jego łagodności. Clementia była częstym hasłem na monetach
Probusa[..] Ten fragment tyczył się samej personifikacji, gdzie dla
legendy CLEMENTIA TEMP[orum], Clementi towarzyszy
przedstawienie siedzącej na tarczy Romy, trzymającej posążek Wiktorii i
berło (RIC V2 – 306). Taka sama legenda ale zamiast Romy stoi
Clementia z berłem i opiera się o kolumnę (RIC V2 – 641, oraz Cohen
86, 642). Taka sama legenda ale na monetce mamy wizerunek cesarza
trzymającego berło otrzymującego glob od Jowisza. Na globie tym
czasem pojawia się posążek Wiktorii (RIC V2 – 643 do 648, oraz Cohen
87,88,91,94,101) Należy pamiętać, że w mennictwie Probusa hasła i
wyobrażenia nawiązujące do Jowisza rozpoznawać należy w emisjach
typu CLEMENTIA TEMP i RESTITVTOR ORBIS. Wiedzą pewnie
wszyscy co symbolizuje to przedstawienie na monetce Probusa, Jowisz
wręczający glob cesarzowi to nic innego jak szczęśliwe panowanie nad

światem, symbolizowanym przez glob. Clementia to uosobienie
(personifikacja) łagodności i łaskawości. Vojtech Zamerovsky o Jowiszu
w książce Bogowie i Herosi mitologii greckiej i rzymskiej napisał:
Rzymianie utożsamiali go z Zeusem [..] W rzeczywistości był u nich
jeszcze znaczniejszy niż Zeus u Greków; uważano go za
najpotężniejszego władcę bogów i ludzi. Ze wszystkich miast, państw –
według ich przekonania – najbardziej lubił Rzym, który chronił i
wspierał w dążeniu do panowania nad światem. Ośrodek kultu to
świątynia na Kapitolu, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu zamykające od
północnego zachodu dolinę, w której znajdowało się Forum Romanum,
na północnym wzgórzu zbudowano w VI w. p.n.e. pierwszą świątynię
trójcy, Jowisza, Junony  i Minerwy.

Monetka nie jest jedyną z moich ulubionych, gdyż właściwie wszystkie
w moim zbiorze monety mają coś interesującego do powiedzenia. Ta
akurat moneta została upolowana na allegro, ma bardzo ciekawą

chropowatą fakturę, niektórzy nazywają, że moneta jest ostra w dotyku.
Widać na niej srebrzenie, resztki płatków srebra, co dodaje jej
atrakcyjności wraz z plamami patyny.

Flavius Anastasius Probus, 276 - 282



Dariusz Ejzenhart

WIZYTACJA MENNICY WARSZAWSKIEJ
PRZEZ PREZYDENTA STANISŁAWA

WOJCIECHOWSKIEGO

        W dniu 11 stycznia 1924 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Wojciechowski podpisał ustawę o naprawie Skarbu Państwa, a
w dniu 20 stycznia 1924 r. wydał rozporządzenie o polskim systemie
monetarnym, wprowadzające w odrodzonej Polsce nową walutę, która
miała zastąpić odziedziczone po okupacyjnym Królestwie Polskim
marki polskie. Od dnia 28 kwietnia 1924 r. nową walutą II RP miał być
złoty równy 100 groszom.

        Ustanowiona po odzyskaniu niepodległości Mennica Państwowa,
ulokowana początkowo w prowizorycznych pomieszczeniach Głównego
Urzędu Probierczego w Warszawie przy ul. Złotej 37, w dniu 14
kwietnia 1924 r. otrzymuje jako siedzibę wyremontowane w tym celu
budynki byłego rosyjskiego monopolu spirytusowego przy ul.
Markowskiej 18.

        Zarówno wprowadzenie nowej waluty złotowej, jak i otwarcie
nowego gmachu mennicy były tak znaczące w swojej symbolice dla
odradzającego się państwa, iż w dniu 12 kwietnia 1924 r. Mennicę
Państwową wizytuje Prezydent RP Stanisław Wojciechowski.

To doniosłe wydarzenie mennica uczciła emisją okolicznościowej
monety o nominale 5 groszy projektu Wojciecha Jastrzębowskiego.
Została ona wybita z mosiądzu w nakładzie 500 egzemplarzy. Na jej

awersie – zgodnie z wzorem przyjętym dla nominałów groszowych –
widnieje stylizowany orzeł, nad jego łapami sygnatura projektanta W –
J, a w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA 1923. Na rewersie,
pod nominałem 5 GROSZY umieszczona została data  – 24 (12
kwietnia 1924 r.) rozdzielona stylizowanym monogramem     SW
(Stanisław Wojciechowski).

Ilustracja: PDA/PGNUM Aukcja nr 11, poz. 863

(Ø 20mm, 3,598g)

i

Prezydent Stanisław Wojciechowski



Piotr "Orpio" Orłowski

Monety namiestników rzymskich w Judei

Kiedy w 63 r. p.n.e. Pompejusz Wielki wkroczył do Jerozolimy,

zakończyła się po raz kolejny, niepodległość państwa Żydowskiego.

W administracji rzymskiej państwo żydowskie stało się częścią nowej

prowincji Rzymu – Syrii. Choć faktycznie, Żydzi stracili niepodległość,

zachowano jednak marionetkowe królestwo Judei. W 37 r. p.n.e. z woli

rzymskiego senatu, jego władcą został Herod zwany Wielkim. Pomimo

wielu przedsięwzięć zwłaszcza budowlanych, Herod nie znalazł uznania

w oczach Żydów. Tradycjonalizm ówczesnych mieszkańców Judei nie

pozwalał im zaakceptować władcy, który nie był prawowiernym Żydem.

Warto zaznaczyć, że wbrew tym nieprzychylnościom Herod i jego

następcy próbowali wykazać pewną łączność z wcześniejszą dynastią

Hasmoneuszy. Czynili to też i w mennictwie. Głównym motywem, który

występował na monetach Hasmoneuszy były skrzyżowane dwa rogi

obfitości oraz pomiędzy nimi owoc granatu. Takie symbole można także

znaleźć na monetach Heroda Wielkiego czy Heroda Archelausa. Z

drugiej strony, na monetach dynastii Herodiańskiej nie widzimy żadnych

napisów w języku hebrajskim czy aramejskim (por. Fot.1 i Fot.2).

Wszystkie te monety mają inskrypcje w języku greckim. Jeśli jednak

będziemy pamiętając, że ziemie żydowskie już od dawna były pod

wpływem świata greckiego, nie możemy traktować tego, jako czegoś

niezwykłego.

Fot. 1. Prutah Jana Hyrkana I (Hendin 457)
Rewers przedstawia typowy symbol dynastii

Hasmoneuszy: dwa rogi obfitości oraz owoc

granatu pomiędzy nimi.

Fot. 2. Prutah Heroda Wielkiego (Hendin 500)
Awers: kotwica, HPW BACI (Herod Król),

Rewers przejęty Hasmoneuszy: dwa rogi obfitości

oraz owoc granatu pomiędzy nimi.



Właściwa historia bezpośredniego zwierzchnictwa Rzymu nad

Judeą rozpoczyna się w 6 r. n.e., kiedy to Oktawian August usunął

okrutnego etnarchę Heroda Archelausa i zastąpił go rzymskim

prefektem. Zmieniono także siedzibę władz Judei: przeniesiono ją z

Jerozolimy do Cezarei. Jedynie podczas świąt żydowskich prefekt

przenosił się powrotem do świętego miasta. Zaznaczmy również, że

pozycja namiestnika rzymskiego w Judei była dość niska (np.: nigdy nie

wybijali swoich imion na bitych monetach). Faktycznie podlegali oni pod

namiestnika Syrii jako bezpośredniego zwierzchnika.

Pierwszym rzymskim namiestnikiem w Judei był Koponiusz.

Rządy swoje sprawował w latach 6-9 n.e.. Nie wiemy o nim zbyt wiele,

jedynym namacalnym świadkiem jego rządów są monety. Pozostawił po

sobie bardzo skromny dorobek numizmatyczny, znany jest nam tylko

jeden rodzaj monety (Fot.3). Ta z pozoru mało istotna moneta

odgrywała znaczną rolę w mennictwie prefektów rzymskich, a także

samych Żydów.

Fot.3 Prutah, Koponiusz (Hendin 635)
Awers: Kłos jęczmienia, KAICA/POC

Rewers: Palma daktylowa, L Λς

Fot. 4. Prutah Herod Antypas (moneta datowana na
1 r. p.n.e.)
Awers: Ziarno jęczmienia lub pszenicy, ETPA/HC/∆
Rewers: Palma daktylowa, HPW

Na awersie przedstawiony jest kłos jęczmienia oraz grecki napis

KAICAPOC, co oznacza stwierdzenie „cesarza”. O wiele ważniejszy jest

jednak rewers tej monety. Przedstawia on palmę daktylową1 z

charakterystycznymi „kulami” owoców.

Roślina ta, choć wcześniej nie była używana w mennictwie

żydowskim (znamy jedynie, niedawno odkrytą, a co za tym idzie bardzo

rzadką monetę Heroda Antypasa2 – Fot.4), później stała się bardzo

popularna. Co ciekawe, symbol ten musiał być dość bardzo dobrze

odbierany przez prawowiernych Żydów, gdyż występuje on na

monetach zarówno     I-go Powstania Żydowskiego jak i Powstania Bar

Kochby. Możemy zatem wysnuć wniosek, że moneta bita przez

                                                          

1 Palma daktylowa czy daktylowiec jest nazwą tylko potoczną. Prawidłowo, roślina ta
nazywa się daktylowcem właściwym. Więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Daktylowiec_właściwy
2 Dla wszystkich zainteresowanych tematem odkrycia tej monety przez Davida
Hendina niezbędne będą wydawnictwa: Israel Numismatic Journal No. 15 (2006) pp.
56-61 lub The Celator (styczeń 2007)



Koponiusza, na pewno nie miała na celu wywołania niepokojów

społecznych i wpisywała się politykę Pax Romana.

Na rewersie znajduje się także data wybicia monety. Mimo, że

monety żydowskie nigdy nie słynęły z precyzji ich wykonania to jednak

w tej kwestii wszyscy rzymscy namiestnicy w Judei byli bardzo

skrupulatni. Każda z ich 19 monet posiada datę i pozwala nam na

precyzyjne określenie czasu, z jakiego pochodzi. W tym miejscu warto

się zatrzymać nad datowaniem tych monet. Oczywiście każda

umieszczona data odnosi się do początku panowania cesarza, który

powołał danego namiestnika. Data, tak jak cała reszta inskrypcji na

monetach, napisana jest w języku greckim. Właśnie, nie jest ona

opisana cyframi, lecz literami. W alfabecie greckim każdej literze

przypisana jest określona liczba, co pozwoli zobrazować poniższa

tabelka:

Α 1 ς 6 K 20 Ο 70 Τ 300

Β 2 Ζ 7 Λ 30 Π 80 Υ 400

Γ 3 Η 8 M 40 ϑ 90 Φ 500

∆ 4 Θ 9 N 50 Ρ 100 Χ 600

Ε 5 Ι 10 Ξ 60 Σ 200 Ψ 700

Korzystając z niej, możemy określić datę wybicia monety Koponiusza.

Na rewersie znajduje się, jak wspomniano wcześniej, data wybicia: L

(oznaczające, skrót od greckiego słowa rok) oraz „data właściwa” - Λς -

odnosząca się do roku panowania cesarza – w tym przypadku

Oktawiana Augusta. Greckiej literze Λ przypisana jest liczba 30, zaś ς- 6,

co daje nam rok 36 czyli 6/7 rok wg naszej ery (po urodzeniu Chrystusa).

Kolejnym prefektem był Marek Ambibulus (9 – 12 n.e.). Nie wniósł on za

wiele do mennictwa namiestników rzymskich – po prostu kontynuował

typ monet zapoczątkowanych przez Koponiusza. Powodem takiego

działania, mogło być dobre przyjęcie monety jego poprzednika wśród

społeczności żydowskiej lub może chęć kontynuowania i pokazania

ciągłości władzy rzymskiej w Judei. Marek Ambibulus wybijał monety w

latach: ΛΘ (39 rok panowania Augusta – 9/10 rok naszej ery), Μ (40 rok

panowania Augusta, -10/11 r.n.e.), ΜΑ (41 rok, 11/12 r.n.e.).

Fot.5 Prutah, Marcus Ambibulus (Hendin 636)
Awers: Kłos jęczmienia, KAICA/POC

Rewers: Palma daktylowa, L ΛΘ



Fot.6 Prutah, Marcus Ambibulus (Hendin 637)
Awers: Kłos jęczmienia, KAICA/POC

Rewers: Palma daktylowa, L M

Z dzisiejszej perspektywy, niezależnie od motywów kierujących

Ambibulusem, kontynuacja typu monet po Koponiuszu powoduje

trudności z ich dokładną identyfikacją. Sprawa wydaje się prosta, jeśli

zachowała się wybita na monecie data, jednak, jak już wspomniano

wcześniej, mennictwo w Judei odznaczało się kompletną

niestarannością. Często krążki metalu nie były uderzane centralnie,

przez co zdarzały się „niedobicia” takich monet. Zapewne jednym z

powodów tego stanu rzeczy była wielkość tych monet (rozmiary

prutahów prefektów wahały się od 11 do 15 mm średnicy), a także ich

niska wartość nabywcza3. Czy w przypadku braku na tego typu

monetach daty, jesteśmy bezradni w identyfikacji pomiędzy

Koponiuszem a Ambibulusem? Otóż nie do końca. Okazuje się, że

istnieją różnice pomiędzy, z pozoru, identycznymi monetami.

Podstawową sprawą jest wspominana już wcześniej palma daktylowa z

rewersu tych monet. U Koponiusza liście tej palmy nie spadają tak w dół

jak w przypadku monet Ambibulusa (por. Fot. 3 z Fot.5, Fot.6 lub Fot.7).

                                                          

3  Prutah w czasach rzymskiej dominacji odpowiadał wartości jednego kwadransa, czyli
był warty 1/64 denara. Był to pieniądz najuboższych warstw społecznych.

Jest to dość charakterystyczny element, że daje nam sporą szansę na

poprawną identyfikację. Kolejną różnicą jest sposób zapisu daty. U

Koponiusza rok jest zapisany w jednej linii (tzn. litery Λς), natomiast u

jego następcy data jest pisana zawsze po lekkim łuku tzn. w przypadku

np.: ΛΘ - litera/liczba Θ jest wyżej niż Λ4.

Jako ciekawostkę warto też dodać, że wg niektórych naukowców

tzw. „wdowim groszem” (znanym nam z kart Ewangelii) mógł być

prutah Koponiusza lub Ambibulusa nie zaś Aleksandra Jannaeusa – króla

z dynastii Hasmoneuszy (Fot. 8).

Fot.7 Prutah, Marcus Ambibulus (Hendin 638)
Awers: Kłos jęczmienia, KAICA/POC

Rewers: Palma daktylowa, L MA

                                                          

4 Sposoby identyfikacji za książką „A Numismatic Journey Through The Bible”,
Richard Plant.



Fot.8 Prutah, Aleksander Jannaeus (Hendin 637)
Awers: Kotwica, BAΣIΛEΩC AΛEΞANΔPOY

Rewers: gwiazda ośmioramienna, hebrajskie

litery

Następnym rzymskim prefektem, który wybijał monety był

Waleriusz Gratus (15-26 r.n.e). Człowiek ten, w czasie swojego dość

długiego jak na prefekta Judei rządów, pozostawił po sobie szeroką

gamę monet, bo aż siedem typów. Sprawował on swoje rządy z nadania

cesarza Tyberiusza. Zauważmy iż monety bite przez Gratusa

równorzędnie wychwalają cesarza Tyberiusza jak i jego matkę Julię-

Liwię, która odegrała niebagatelną rolę by wprowadzić swojego syna na

cesarski tron. Gratus przez pierwsze trzy lata swoich rządów wydawał

jednocześnie monetę ku chwale cesarza i jego matki. Później wybijał już

jeden typ monety z awersem dla cesarza, a rewersem dla Julii-Liwii.

Chronologicznie najstarszymi monetami były bite, zapewne zaraz po

objęciu urzędu, monety datowane na drugi rok sprawowania władzy

przez Tyberiusza. Pierwsza (Fot.9), która była poświęcona cesarzowi nie

powinna być obca mieszkańcom Judei. Odwzorowywała ona typ monet

dynastii Hasmoneuszy (jak i później wzorujących się na nich monet

dynastii Herodiańskiej). Na awersie znajduje się wieniec, w którym

wpisany jest, tytuł władcy. Sam wieniec był już uważany za symbol

władzy i to zarówno przez Żydów jak i też Rzymian. O ile przy monetach

Hasmoneuszy, zapisanych po hebrajsku widniały przeważnie tytuły,

jakie posiadał władca tj. król, główny arcykapłan (dodatkowo znajdował

się tam, inny organ władzy: rada żydowska, prawdopodobnie

Sanhedryn) o tyle Gratus natomiast, krótko i dosadnie wpisał po grecku:

cesarz, czyli KAICAP. Rewers jest też kopią wcześniejszych monet

żydowskich, jednak z kilkoma drobnymi różnicami. Po pierwsze, brak

stałego motywu owocu granatu, który zawsze znajdował się pomiędzy

rogami obfitości, a po drugie umieszczono tam napisy (TIB skrót od

imienia Tyberiusza oraz data L B – czyli rok drugi jego panowania), czego

nie było nigdy wcześniej. Owoc granatu kojarzył się zbyt dosłownie z

religią5 i z niepodległością – w następnej monecie (Fot.10) poświęconej

cesarzowi został on zastąpiony kaduceuszem związanym z kulturą i

religią rzymską. Właśnie ta moneta wydana w trzecim roku panowania

Tyberiusza, posiada na rewersie już pełne imię cesarza: TIBEPIOY.

                                                          

5 Owoc granatu był częścią stroju arcykapłana zgodnie z przepisem podanym w

Biblii, w Księdze Wyjścia (Wyj 28, 33-34: „Na dolnych jej brzegach dokoła

przyszyjesz jabłka granatu z fioletowej i czerwonej purpury oraz z karmazynu, i

dzwonki złote pomiędzy nimi dokoła. Dzwonek złoty i jabłko granatu będą

następowały na przemian dokoła na dolnych krajach sukni”. Dla chętnych,

którzy chcą zobaczyć wizualizację stroju arcykapłana – poniższy link:

http://www.mesjasz.info/book-page/14-służba-świątynna-i-szaty-kapłańskie



Fot.9 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 639)
Awers: Wieniec, KAI/CAP

Rewers: dwa skrzyżowane rogi obfitości, TIB L B

Fot.10 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 641)
Awers: Wieniec, KAI/CAP

Rewers: dwa skrzyżowane rogi obfitości

pomiędzy nimi kaduceusz, TIBEPOY L-Γ

Gratus jak wspomniano już wcześniej, wydawał także monety

poświęcone matce Tyberiusza Liwii, która w 14 r. n.e. została

adoptowana do rodziny Augusta i przyjęła imię Julii. Awersy wybijanych

w drugim i trzecim roku panowania Tyberiusza są identyczne, co do

stylu analogicznym monetom wybijanym ku czci cesarza. Oczywiście we

wieńcach znajduje się imię cesarzowej: IOVΛIA. Ciekawiej prezentują się

rewersy tych monet. W roku drugim, Gratus umieścił liść palmy (Fot.11)

(motyw ten został później używany przez prokuratora Festusa, a także

na konrmarkach na monetach Poncjusza Piłata6). W drugiej monecie

Gratus prezentuje inny motyw roślinny – kwiat lilii (Fot.12). Kwiat ten,

występował na pierwszej monecie wolnej Judei (za czasów dynastii

Hasmoneuszy), bitej przez Jana Hyrkana I. Gratus prezentuje nam co

prawda trzy lilie, jednak wydaje się że miały one tylko poprawić efekt

wizualny, niż posiadały jakieś inne ukryte znaczenia.

Fot.11 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 640)
Awers: Wieniec, IOY/ΛIA

Rewers: liść palmy, L B

                                                          

6 Dla zainteresowanych tematem kontrmarek na monetach Poncjusza Piłata odsyłam do
artykułu prof. J.P. Fontanille (posiadacza największej prywatnej kolekcji takich monet
na świecie) – www.coinsitte.com/content/Articles/Pontiuspilate.asp



Fot.12 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 642)
Awers: Wieniec, IOY/ΛIA

Rewers: trzy lilie, L-Γ

Najciekawszymi a zarazem najbardziej dopracowanymi

stylistycznie monetami Valeriusa Gratusa (a może także ze wszystkich

innych prokuratorów i prefektów Judei) były te z motywami winorośli i

przedmiotów związanych z winem. Chodzi o krótką, bo tylko dwu-

monetową serię. Na awersach tych monet mamy greckie napisy: na

jednej cesarza TIBEPOY (Fot.13) na drugiej Liwii - IOVΛIA (Fot.14).

Warto zaznaczyć, iż motyw liści winorośli, na każdej monecie był nieco

inny. Rewersy natomiast, zdobią odpowiednio: krater, czyli puchar do

picia wina dla Tyberiusza oraz amfora dla jego matki. Warto jeszcze raz

podkreślić, że staranność wykonania stempli do bicia monet przewyższa

dokonania wszystkich rzymskich namiestników. Ciekawostką jest

olbrzymie podobieństwo tych monet do tych wybijanych podczas

Pierwszego Powstania Żydowskiego w roku drugim i trzecim tego zrywu.

Fot.13 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 644)
Awers: Liść winorośli oraz jej wić, TIBEPOY

Rewers: Krater, L ∆

Fot.14 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 643)
Awers: Liść winorośli oraz jej wić, IOYΛIA

Rewers: trzy lilie L-∆

Jak już wspomniano wcześniej, ostatni typ monety był

połączeniem w oddawaniu czci cesarzowi i jego matce. Monety te były

wybijane w roku czwartym (Fot.15), piątym (Fot.16) i jedenastym

(Fot.17) panowania Tyberiusza. Na awersie zgodnie z tradycją żydowską

w wieńcu przedstawione zostało imię cesarskie i tytuł – TIB KAICAP.

Rewers przeznaczony jest dla Julii. Gratus tu posłużył się już wcześniej



znanym motywem liścia palmy (choć innym stylistycznie). Dodatkowo

mamy tu imię matki Tyberiusza oraz rok wybicia monety.

Fot.15 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 645)
Awers: Wieniec, TIB/KAI/CAP

Rewers: liść palmy, IOY/ΛIA, L ∆

Fot.16 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 646)
Awers: Wieniec, TIB/KAI/CAP

Rewers: liść palmy, IOY/ΛIA, L E

Fot.17 Prutah, Waleriusz Gratus (Hendin 647)
Awers: Wieniec, TIB/KAI/CAP

Rewers: liść palmy, IOY/ΛIA, L IA

Kolejnym rzymskim prefektem był Poncjusz Piłat. Osoba, o której

słyszał właściwie każdy z naszego kręgu kulturowego, lecz także postać,

która budzi szereg kontrowersji wśród historyków, religioznawców, ale

także numizmatyków. W tym miejscu ograniczymy się tylko do

problemów związanych z numizmatyką. Monety Piłata wyróżniają się na

tle pozostałych monet prefektów motywami, kompletnie obcymi

kulturze żydowskiej. Przyczynę takiego stanu rzeczy często tłumaczy się

chęcią prowokacji wobec Żydów lub kompletnej ignorancji w

zwyczajach i wierzeniach mieszkańców Judei.

Wszystkie bite przez Piłata monety posiadały na awersach

rytualne przedmioty kultów etrusko-rzymskich: simpulum i lituus7.

Pierwszą z nich była moneta z simpulum (rodzaj czerpaka, który służył

kapłanom podczas składania ofiar ze zwierząt). Oczywiście, przedmiot

                                                          

7 Więcej informacji odnośnie tych przedmiotów rytualnych można znaleźć np.: w
elektronicznej wersji słownika S.W. Stevensona: simpulum -
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Simpulum oraz lituus -
http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Lituus%20Augurum



ten był dość często wykorzystywany w numizmatyce rzymskiej, jednak

moneta Piłata była pierwszą, w której wystąpił w roli głównej. W około

simpulum znajduje się napis: TIBEPOY KAICAPOC LIS. Bez wątpienia

ostatni człon legendy rewersu nie wysławia cesarza Tyberiusza jako

szczwanego lisa, lecz mówi nam o roku wybicia monety: L – oznacza rok,

IS – 16 rok panowania cesarza, czyli 29 rok n.e.(Fot.18). Ten właśnie rok

miał spore znaczenie dla cesarstwa i jego losów, ponieważ umiera

cesarzowa Julia, a właśnie jej poświęcony jest awers. Możemy

przypuszczać, iż ta moneta została wybita jeszcze za jej życia. Także na

awersie znajdują się trzy kłosy żyta oraz napis: IOYLIA KAICAPOC. Motyw

kłosów zboża nie wydaje się tu być żadną prowokacją wobec Żydów.

Jednak zdarzają się hipotezy próbujące tłumaczyć w ten sposób

znaczenie tego znaku. Otóż na monecie widać trzy kłosy, jednak tylko

środkowy trzyma się prosto, dwa skrajne są, nazwijmy to delikatnie,

przywiędnięte. Ma to rzekomo świadczyć o wyższości rzymskiego

prefekta nad Żydami. Czy jest w tym jakaś prawda ciężko powiedzieć,

niemniej jednak na dość popularnej, ale późniejszej monecie Heroda

Agrypy I, też są trzy kłosy lecz każdy z nich trzyma się prosto (Fot.19).

Fot.18 Prutah, Poncjusz Piłat (Hendin 648)
Awers: Trzy kłosy żyta, IOYLIA KAICAPOC

Rewers: simpulum, TIBEPOY KAICAPOC L IS

Fot.19 Prutah, Herod Agrypa I (Hendin 553)
Awers: Parasol, AΓPIΠA BAΣIΛEΩC

Rewers: Trzy kłosy zboża, L ς

Teraz przechodzimy do prawdziwych „gwiazd” nie tylko wśród

monet Poncjusza Piłata, ale chyba także wszystkich namiestników

rzymskich. Oczywiście powody tak wielkiej popularności są

pozanumizmatyczne i związane z chrześcijaństwem. Monety bite przez

Piłata w roku 30 i 31 n.e. posiadają na swoich awersach lituus (laskę

używaną przez kolegium augurów). Legenda awersu jest identyczna jak

na poprzedniej monecie, usunięto tylko datę: TIBEPOY KAICAPOC. Tym

razem na rewersie znajduje się wieniec i w jego środku data: LIZ – rok

17-ty panowania Tyberiusza  (Fot.20), LIH – rok 18-ty  (Fot.21).



Fot.20 Prutah, Poncjusz Piłat (Hendin 649)
Awers: Lituus, TIBEPOY KAICAPOC

Rewers: Wieniec, L IZ

Fot.21 Prutah, Poncjusz Piłat (Hendin 650)
Awers: Lituus, TIBEPOY KAICAPOC

Rewers: Wieniec, L IH

Jak wcześniej wspomniano, przedmioty lub może dokładniej

atrybuty religii rzymskiej, budziły pytania o powód, dla którego się tam

znalazły. Częstym wyjaśnieniem jest chęć sprowokowania Żydów lub

ignorancja ich wierzeń i obyczajów. Czy jednak nie są to zbyt duże

uproszczenia? Jeśli Piłat faktycznie chciałby sprowokować, czy nie

umieściłby wizerunku zwierzęcia lub popiersia cesarza? Dlaczego tylko

odwołuje się do ważnych skądinąd przedmiotów kultów rzymskich,

przecież takie przesłanie nie było jednoznaczne by mogło

oddziałowywać na ogół Żydów. Należy także pamiętać, że ogólna

wiedza na temat innych kultów nie była w ówczesnej Judei aż tak

rozbudowana, aby wyłapać, co tak naprawdę przedstawia dana moneta.

Fot.22 Kwadrans, Oktawian August (RIC I, 424 )
Awers: Simpulum i lituus, PVLCHER TAVRVS

REGVLVS

Rewers: III VIR AAAFF, SC

Fot.23 AE13, Augustus (RPC 4539), moneta bita w
Berytos (dzisiejszy Bejrut)
Awers: okrąg z kropek, AVG

Rewers: Lituus



Piłat potrafił prowokować i to w sposób znacznie bardziej

dosadny niż prezentując wizerunki przedmiotów rzymskich kultów8. Czy

zatem był ignorantem, który poruszał się po omacku w obcej sobie

kulturze? Przecież nie działał on sam, miał zapewne swoich doradców,

którzy byli bardziej obyci z wierzeniami Żydów.

Ciekawą teorię odnośnie przedmiotów na monetach podaje

Florence Aiken Banks. Twierdzi ona, że prawdopodobnie Piłat był

wcześniej kimś w rodzaju wróżbity i jasnowidza. Cesarz Tyberiusz był

dobrze znany ze swojej słabości do takich ludzi, może, więc przez swoją

znajomość z cesarzem możliwa była jego nominacja na takie

stanowisko. Jeśli faktycznie Piłat był wróżbitą, przedstawia on na

monetach przedmioty, które sam używał i do których miał sentyment.

Warto także zaznaczyć, że rewersy tych monet są już dobrze

zakorzenione w mennictwie żydowskim (na monetach z lituus – wieniec

laurowy – motyw prawie wszystkich monet Hasmoneuszy oraz

Herodianów lub niewzbudzające żadnych niepożądanych skojarzeń –

kłosy żyta moneta z simpulum – motyw kłosów występował już przecież

na monetach poprzedników Piłata).

Podsumowując, mennictwo Poncjusza Piłata charakteryzowało

się pewnym kompromisem. Jak to wyraził, wspomniany już wcześniej

prof. J.P. Fontanille, badacz i znawca monet tego prefekta: „Jeśli to

                                                          

8 Józef Flawiusz w Dawnych Dziejach Izraela” opisuje przypadki łamania przez Piłata
obyczajów żydowskich. W księdze XVIII rozdział III ustęp 1, opisuje jak na rozkaz
Piłata żołnierze rzymscy pod osłoną nocy wkroczyli do Jerozolimy nisąc „godła z
wizerunkami Cezara”, czym złamali Prawo. W drugim przypadku, Księga XVIII
rozdział III ustęp 2, Józef Flawiusz podaje, że Piłat pobudował akwedukt, a kosztami
obciążył skarb świątyni Jerozolimskiej. W obu przypadkach, Piłat wobec protestów
Żydów decydował się na rozwiązania siłowe.

byłoby możliwe wczuć się w umysł Piłata, kiedy on wybierał projekty

swoich monet, to łatwo jest sobie założyć taki oto sposób myślenia:

jedna strona dla mnie, druga dla nich.”9

Kiedy Poncjusz Piłat został odwołany ze swojego stanowiska

przez ówczesnego namiestnika Syrii, ojca późniejszego cesarza, Lucjusza

Witeliusza, nastąpiło po nim kilku prefektów, których monet nie znamy

lub w ogóle ich nie bili.

Kolejnym, tym razem już prokuratorem, który wpisał się w

numizmatyczną historię starożytnej Judei był Antoniusz Felix. Ten

wyzwoleniec objął stanowisko z nadania cesarza Klaudiusza, który w

owym czasie prowadził właśnie taką politykę, pozwalającą zajmować

różne stanowiska ludziom nie tylko wysoko urodzonym. Felix potrafił

dość dobrze odnaleźć się w takiej sytuacji. Przez małżeństwo z córką

Heroda Agrypy (skądinąd przyjaciela cesarza Klaudiusza) wszedł do

rodziny królewskiej. Jednak jak się później okazało nie nadawał się

zbytnio do rządzenia Judeą. Zostawmy, zatem sprawy polityczne i

przejdźmy do mennictwa tego prokuratora. Pozostawiał on po sobie

tylko dwa typy monet – obie bite w 54 r. n.e. – w roku śmierci

Klaudiusza. Pierwszą rzeczą, która rzuca się w od razu w oczy jest

długość inskrypcji na tych monetach. Pamiętamy, że poprzedni

namiestnicy byli w tej materii dość oszczędni.

Na awersie pierwszej monety (Fot.24), Felix umieszcza pełną

tytulaturę cesarza: TI KΛAY∆IOC KAICAP ΓEPM czyli Tyberiusz Klaudiusz

Cesarz Germanik. W środku awersu znajdują się dwie skrzyżowane

                                                          

9 cytat z J.P. Fontanille „The Pontius Pilate Coinage” –
www.coinsitte.com/content/Articles/Pontiuspilate.asp



gałęzie palmy oraz data L I∆ - czyli 14 rok panowania cesarza Klaudiusza

co daje nam 54 rok n.e. Wiemy już, jak duży wpływ na władzę

(zwłaszcza w dynastii julijsko-klaudyjskiej) odgrywały kobiety.

Poprzednio Liwia-Julia, żona Augusta i matka Tyberiusza. Tym razem

była to żona Klaudiusza (siostra i żona zarazem poprzedniego cesarza

Kaliguli) – Julia Agrypina. Zdawał sobie z tego sprawę zapewne i

Antoniusz Felix, i poświęcił cały rewers swojej monety właśnie

cesarzowej. We wieńcu znajduje się właśnie jej imie: IOYΛIA

AΓPIΠΠINA. Druga moneta (Fot.25) prezentuje się jeszcze ciekawiej, a

to za sprawą osobliwego rewersu. Po raz kolejny w mennictwie

namiestników rzymskich mamy elementy, które nie mają żadnego

związku z mieszkańcami Judei. Chodzi tym razem o dwie skrzyżowane

germańskie tarcze. Ciężko tu, co prawda jak to było w przypadku Piłata

doszukiwać się jakiegoś zgorszenia dla religijnych Żydów, jednak symbol

wydaje się nieco dziwny. Trochę światła na tę kwestię rzuca mennictwo

samego Klaudiusza. Prototypem takiego właśnie awersu było

prawdopodobnie denar czy aureus Klaudiusza (RIC I, 73 i 74). Inskrypcja

na tej stronie monety przedstawia nie tylko cesarza, ale także jego

przybranego syna, a późniejszego cesarza – Nerona: KΛAY∆ KAICAP

NEPΩ. Rewers, można powiedzieć, że wyrasta z tradycji poprzedników

(Koponiusza, Ambibulusa) i przedstawia drzewo palmowe. W tym

jednak przypadku jego przedstawienie jest nieco uproszczone. Nad

palmą znajduje się napis: BPIT skrót od imienia syna cesarza – Britanika.

Poniżej znajdują się dwa rzędy napisów: L I∆ - data wybicia (14 rok

panowania Klaudiusza) oraz KAI – skrót od słowa oznaczającego cesarza.

Fot.24 Prutah, Antoniusz Felix (Hendin 651 )
Awers: Skrzyżowane dwa liście palmy,  TI

KΛAY∆IOC KAICAP ΓEPM  L I∆
Rewers: Wieniec,  IOY/ΛIA AΓ/PIΠΠI/NA

Fot.25 Prutah, Antoniusz Felix (Hendin 652 )
Awers: Skrzyżowane dwie germańskie tarcze,

KΛAY∆ KAICAP NEPΩ
Rewers: Drzewo palmowe, BPIT, L I∆, KAI

Ostatnią znaną nam monetą namiestników rzymskich w Judei

jest prutah przypisywany następcy Felixa, Porcjuszowi Festusowi.

Istnieją pewne wątpliwości komu przypisać tą monetę ponieważ jest na

niej wybita data L E, czyli rok piąty panowania cesarza Nerona co daje



przełom 58/59 roku n.e.. Wiemy, że do tego czasu prokuratorem Judei

był jeszcze Antoniusz Felix. Także na przełomie 58/59 r.n.e. objął swoje

stanowisko Festus. Ostatnio przyjmuje się jednak, że ta moneta należy

do Festusa, który wybił ją zaraz po objęciu swego urzędu. Dziwić w tym

wszystkim może fakt, że była to jego jedyna inicjatywa numizmatyczne

w całym jego czteroletnim panowaniu. Moneta prezentuje się o wiele

skromniej niż monety Felisa (Fot.26).

Fot.26 Prutah, Porcjusz Festus (Hendin 653 )
Awers: Wieniec, NEP/ΩNO/C, X

Rewers: Liść palmy, L E, KAIC/APOC

Na awersie znajduje się wieniec a w nim napis, komu moneta

jest dedykowana NEPΩNOC, czyli Neronowi. Na dole wieńca jest znak X.

Rewers natomiast, znowu posiada symbol związany z palmą – jedną

gałązkę oraz napis: L E KAICAPOC.

Podsumowując, można zauważyć, że żaden z namiestników Judei

nie chciał monetami prowokować Żydów. Choć warto zaznaczyć, że jako

okupant miał możliwość umieszczenia dowolnych elementów na swoich

monetach. Trzeba także pamiętać, że możliwości wojskowe a także

znaczenie namiestników było dość skromne. Bili oni przecież tylko jeden

typ monety – prutah. Wartość takiej monety była bardzo niska i była

używana przeważnie przez najniższe warstwy społeczne, które w owych

czasach stanowiły większość społeczeństwa. Podsycanie i tak napiętej

sytuacji w Judei I wieku nie miało najmniejszego sensu.

Myślę jednak, że samo mennictwo Rzymian w Judei było

ciekawe. Potrafiono wykorzystać pewne motywy i symbole, które były

znane w mennictwie żydowskim już wcześniej. Jednocześnie znaleziono

z kolei takie symbole, które były potem wybijane podczas dwóch

wielkich powstań przeciwko Rzymowi.

Fot.27  Inskrypcja poświęcona cesarzowi Tyberiuszowi przez Poncjusza Piłata

(odnaleziona w 1961 roku w okolica Cezarei Nadmorskiej).

Zachowały się trzy niepełne wiersze:

TIBERIEUM / [PON]TIVS / [PRAEF]ECTVS IVDA[EAE] –

– Tyberiuszowi,  Poncjusz, Prefekt Judei"



Dariusz Ejzenhart

NIENOTOWANA ODMIANA
TROJAKA RYSKIEGO Z ROKU 1591

        Wydany pod koniec ubiegłego roku Katalog trojaków polskich
autorstwa Tadeusza Igera, Zbigniewa Galusa, Ryszarda Kondrata i
Marka Kondrata z pewnością stanowi podstawowe źródło dla
zainteresowanej tym typem monety szerokiej rzeszy kolekcjonerów.
Cieszy również otwarcie autorów na zgłaszane do tego opracowania
uzupełnienia i zmiany, które mogą znaleźć swoje miejsce w kolejnych
jego wydaniach. Przykładem takiego uzupełnienia może być
prezentowany poniżej trojak ryski Zygmunta III Wazy z roku 1591,
którego odmiana nie jest notowana zarówno w  tym katalogu, jak i w
Katalogu monet polskich 1587-1632 Czesława Kamińskiego i Janusza
Kurpiewskiego (KAW 1990) oraz w opracowaniu Edmunda Kopickiego
Monety Zygmunta III Wazy (Szczecin 2007).

Opis liternictwa na awersie i rewersie wg systemu zastosowanego przez
Tadeusz Igera:
Aw.:  SIG×III×D×G×REX×PO×D×LI
Rw.:  ×III×/15-91/GR-OS/ARG×TRIP/CIVI×RI/×GE  (arabskie cyfry 1 w
dacie).

        Wydaje się, iż trojaki ryskie Zygmunta III Wazy z roku 1591
powinny zostać w katalogu Igera podzielone na dwie grupy, tj. trojaki z
okresu wcześniejszego z tzw. wąskim popiersiem (jako grupa R.91.1)

oraz trojaki późniejszej emisji, z szerszym popiersiem króla (jako grupa
R.91.2). Obecnie zastosowana, jednolita dla tego rocznika numeracja
wymusza dopisanie zaprezentowanej powyżej odmiany pod poz.
R.91.1g, choć ze względu na wcześniejszy okres emisji tej odmiany,
moneta ta winna się znaleźć pomiędzy obecnym typem R.91.1b, a
typem R.91.1c.
        Fakt, iż przedstawiony trojak z roku 1591 nie został opisany w
żadnym z dotychczasowych opracowań katalogowych może sugerować,
że odmiana ta jest rzadsza od pozostałych typów z tego rocznika
(R2 ?) .
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