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Dariusz Rozmus1

CZŁOWIEK W KONFLIKCIE Z APARATEM 
SKARBOWYM – RELACJA SPRZED WIEKÓW. 

WINCENTY KADŁUBEK A INSTYTUCJA
 RENOVATIO MONETAE 

UWAGI WSTĘPNE

Tematem tego artykułu jest opisana przez kronikarza, biskupa Wincentego Ka-
dłubka (zm. w 1223 r. w Jędrzejowie), sytuacja konfliktu dobrze sytuowanego miesz-
kańca Polski z przełomu XII/XIII w. z zaangażowanym w reformy monetarne apara-
tem skarbowym. Opisana w stylu nieomal dziennikarskim (w naszym obecnym tego 
słowa rozumieniu) przedstawia niedole wciągniętego w tryby windykacji człowieka 
wyraźnie zagubionego w ówczesnym systemie. Nie wiemy, czy biskup opisał konkret-

1  Dr hab., prof. WSH, Wydział Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 
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ny znany mu osobiście przypadek, czy też opisana historia posłużyła do zilustrowa-
nia szerszego zjawiska związanego z możliwymi nadużyciami aparatu skarbowego. 
W przedstawionej w kronice historii jest też duża ilość informacji o sytuacji gospo-
darczej państwa Mieszka III Starego (zmarł w 1202 r.). 

Przykłady produkcji i dystrybucji monet znamy z południowej Polski już w okresie 
istnienia na tym terenie osadnictwa celtyckiego przed początkiem naszej ery2. Mimo 
oddalenia od centrów cywilizacji śródziemnomorskiej musiały zaistnieć w społeczno-
ści Celtów i ludów o podobnej im kulturze materialnej odpowiednie warunki do rozwo-
ju wymiany gospodarczej, w której jakąś (nie do końca jasną) rolę odgrywał pieniądz. 
Nawet w sytuacji gdyby był on tylko bity i fałszowany (naśladowany) na potrzeby wy-
miany dalekosiężnej z obszarami południowej Europy, Celtowie musieli znać znaczenie 
pieniądza3. Po raz kolejny mennictwo pojawia się na naszych ziemiach dopiero w okre-
sie formowania się państwa monarchii pierwszych Piastów. W wielu ujęciach teorety-
ków ekonomii i historii gospodarczej istnienie samego państwa jako takiego definiuje 
się przy pomocy kryterium istnienia zorganizowanego systemu skarbowego4. 

Monarchia wczesnopiastowska taki system już miała dopracowany. Pierwsze in-
formacje o  systemie skarbowym w  Polsce pojawiają się już w  źródłach omawiają-
cych sytuację ekonomiczną jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa przez Mieszka I                 
i jego dwór. W tym wypadku jest to fragment o pobieraniu podatków znany z relacji 
średniowiecznego kupca Ibrahima ibn Jakuba5. Podatki były pobierane w postaci ta-
jemniczych odważników handlowych6. 

2  Mennictwo pojawia się nawet w  obrębie tworów protopaństwowych, takich jakimi były istniejące 
od schyłku IV w., a potem w III i II w. p.n.e. zgrupowania osadnictwa celtyckiego na terenie obecnych 
Moraw, Dolnej Austrii, południowo-zachodniej Słowacji czy też Dolnego i Górnego Śląska identyfiko-
wane z „państwem”, tworzonym przez znane ze źródeł antycznych plemię Bojów. Najprawdopodobniej 
byli to Celtowie lub lud posiadający celtycki wzorzec kultury, który można rekonstruować w sensie kul-
tury archeologicznej. Bito różne monety wykonane z  brązu, srebra i  złota będące naśladownictwem 
monet greckich. Pierwszoplanową rolę w  produkcji i  dystrybucji tych monet pełniła osada celtycka 
usytuowana w obecnej Nowej Cerekwi. Por. M. Rudnicki, Pieniądz celtycki na Śląsku, [w:] W. Garba-
czewski, R. Macyra (red.), Pieniądz i banki na Śląsku. Poznań 2012, s. 33-67.
3  Piękne zdjęcia monet celtyckich wykonane przez Ryszarda Sierka z Nowej Cerekwi na Górnym Śląsku 
– por. M. Bednarek, Nowa Cerekwia, [w:] Skarby ziemi wydarte, Katowice 2005, s. 72.
4  Por. R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej wieków średnich, Warszawa 1964, s. 178-179. 
5  Chodzi tutaj o fragment, który brzmi następująco: (…) „Pobierane przez niego [Mieszka] podatki 
[lub opłaty][stanowią] odważniki handlowe. [idą one [na] żołd jego mężów [lub: piechurów]. Co mie-
siąc przypada każdemu [z nich] oznaczona [dosł. Wiadoma] ilość z nich (…)”. Por. T. Kowalski, Relacja 
Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al – Bekriego, Pomniki Dziejowe 
Polski, seria II  , tom I, 1946, s. 50 (komentarz do tej relacji jest przede wszystkim autorstwa T. Ko-
walskiego, ale pracowali również nad nim J. Kostrzewski, K. Stołychwa, K. Moszyński i K. Nitsch). A. 
Zaborski, Bilans i przyszłość badań nad tekstem Ibrahima ibn Jakuba, [w:] A. Zaborski (red.), Ibrahim 
ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji, Kraków 2008, s. 25-73. Por. też D. Roz-
mus, Zobowiązania prawne księcia Mieszka I wobec swoich drużynników w świetle kroniki Ibrahima ibn 
Jakuba, „Roczniki Administracji i Prawa” 2015, XV(2), Sosnowiec, s. 105-116. 
6  T. Kowalski, Relacja Ibrahima Ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich…, s. 50. Na temat rozumienia 
terminu odważniki handlowe toczy się od dziesięcioleci dyskusja naukowa. Jest ona ożywiana wciąż nowymi 
znaleziskami tego typu zabytków z Polski i środkowej Europy. Por. A. Zaborski, Bilans i przyszłość badań 
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Pojawienie się na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza (ogólnie ok. ty-
siąca lat temu) mennictwa książęcego i królewskiego (królowie Bolesław Chrobry, Mieszko 
II Lambert) oczywiście nie oznacza już w tym okresie powszechności dostępu do pienią-
dza jako takiego. W skład dochodów księcia wchodziły nie tylko pieniądze, ale także jak 
to określono „niezmincowane” zasoby drogich kruszców, czyli bryły, kruszce, sztaby itp.7 

W polskiej historiografii przeważa pogląd, że pełne wprowadzenie gospodarki towa-
rowo-pieniężnej pojawia się dopiero w XIII w., czyli w okresie kolonizacji niemieckiej8. 
Upieniężnienie miałoby w tym okresie obejmować także wieś. Proces ten zakończyłby się 
dopiero w pełni u progu czasów nowożytnych9. Jak to w nauce bywa, te założenia są rów-
nież dyskutowane10. Omówienie jednak tego zagadnienia przekracza ramy tego artykułu. 

Na temat mennictwa we wczesnośredniowiecznej Polsce nie mamy zbyt wielu informa-
cji. Historycy zajmujący się tym okresem opierają się na skąpych źródłach, co w praktyce 
oznacza dość krótkie ustępy w publikacjach poświęconych historii państwa i prawa11. Wię-
cej do powiedzenia mają numizmatycy (Stronczyński, Kiersnowski, Suchodolski i  inni), 
chociaż i oni w odniesieniu do prawa menniczego wskazują, że prawo to we wczesnośre-
dniowiecznej Polsce znane jest fragmentarycznie i na podstawie pośrednich przekazów12. 

nad tekstem Ibrahima ibn Jakuba…, s. 46-51 oraz R. Bodnar, D. Rozmus, B.S. Szmoniewski, Wczesnośre-
dniowieczne odważniki z Dąbrowy Górniczej-Łośnia – Early Medieval Commercial Weights and Lead Weights 
from Dąbrowa Górnicza-Łosień, wersja dwujęzyczna polsko-angielska, „Zeszyty Łosieńskie”, tom 2, Kraków 
– Dąbrowa Górnicza 2007. W ostatnich latach przybyło tego typu znalezisk z terenu Czech i Moraw. Por. F. 
Biermann, J. Machaček, Pennigsberg Und Pohańsko – vergleichende Untersuchungen zu Landnutzungssytemen 
Und Siedlungsstrukturen im frühmittelalterlichen Ostmitteleuropa, [in:] Beitrage zur Ur – und Frühgeschichte 
Mitteleuropas 64 herausgegeben F. Biermann, T. Kersting, A. Klammt und T. Westphalen, Langenweiβbach 
2012, s. 181-190; R. Bláha, P. Hejhal, J. Skala, Raně středověké olověné artefakty z katastru Roudnice (okr. Hra-
dec Králové), [w:] P. Boroń (red.), Argenti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części Górnego 
Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej fazie wczesnego średniowiecza (X-XII wiek), Wrocław 2013, 
s. 289-305; J. Macháček, R. Měchura, Raně středověké olovo z jižní Moravy a hutnické centrum na Slezsko-kra-
kovské vysočině, [w:] P. Boroń (red.), Argenti fossores et alii…, s. 275-288.
7  O. Balcer, Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej, Lwów 1917, s. 197.
8  Historię obiegu pieniężnego na ziemiach polskich można podzielić na kilka okresów w zależności od ro-
dzajów pieniędzy. 1. Okres denarowy 2. Okres groszowy 3. Okres dukatowy i talarowy 4. Okres pieniądza pa-
pierowego i metalowego. Por. J.A. Szwagrzyk, Pieniądz na  ziemiach polskich X–XX w., Wrocław – Warszawa 
– Kraków – Gdańsk – Łódź 1990, s. 7. Przed pojawieniem się pieniądza można mówić o istnieniu pieniądza 
niemonetarnego – płacideł (skórki, np. kun, kruszec, sól (?), grzywny siekieropodobne, lniane chusteczki, 
ciężarki ołowiane (?) itp.). Por. też J. Adamczyk, Płacidła w Europie Środkowej i Wschodniej w średniowie-
czu. Formy, funkcjonowanie, ewolucja, Neriton 2004. Płacidła zresztą towarzyszą pieniądzowi monetarnemu 
w różnym formach i różnym nasileniu przez całą historię naszego państwa (przykładowa „flaszka” w PRL. 
9  K. Radomski, Upieniężnienie gospodarstw kmiecych w  Małopolsce w  latach 1253–1370, Warszawa 
2012, s. 7-9. 
10  Jak pisze T. Lalik: „Wiele w niej hipotez i punktów niewiadomych, ale poprzez dyskusję i korygo-
wanie prowadzi droga do poznania przemian w epoce poprzedzającej rozwój gospodarki czynszowej 
w XIII–XIV w.” Por. T. Lalik, O cyrkulacji kruszców w Polsce X-XII wieku, [w:] A. Gąsiorowski, I. Skier-
ska (red.), Studia średniowieczne, Warszawa 2006, s. 205.
11  J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 1994, s. 73-74.
12  R. Kiersnowski, Wstęp do  numizmatyki…, s. 177. Nie zawsze istnieje pełny przepływ informacji 
pomiędzy specjalistami różnych dziedzin zajmujących się szeroko pojętą historią (historycy, archeolo-
dzy, numizmatycy czy nawet badacze zajmujący się kilkoma dziedzinami wiedzy), co utrudnia postęp 
w badaniach. 
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Efekt pracy mennicy – moneta jest źródłem o znaczeniu wszechstronnym: mate-
rialnym, historycznym, pisanym i ikonograficznym13. Jest też zwierciadłem odbijają-
cym obraz stanu gospodarki. Świadczy o kondycji tworu politycznego, który ją emi-
tuje – moneta dobra czy też moneta popsuta14. 

Poza funkcjami związanymi z ekonomią monety w społeczeństwie starożytnym i śre-
dniowiecznym mają jeszcze inne zauważalne znaczenie. W starożytności oraz w okresie 
wczesnego średniowiecza i później obserwujemy zjawisko wkładania do grobów monet15. 
Czasami zwyczaj ten to nazywa się obolem Charona (obolem zmarłych)16. Monety wkłada-
no do dłoni lub do ust, układano je czasami na piersi zmarłego, pod jego pachami czy mie-
dzy nogami, układano je więc w grobie na wiele różnych sposobów17. Monety we wczesno-
średniowiecznych grobach występują w Polsce i w krajach ościennych, np. na Morawach18. 

Nierzadko z monet produkowano ozdoby. Dodawano uszko i tworzono zawiesz-
ki. Była to dość powszechna praktyka w całej Europie, od Skandynawii poczynając19. 
Wykorzystywano do tego monety wychodzące z obiegu. Dzięki temu takie zawieszki 
mogą stawać się ważnymi dla historyków (numizmatyków) i archeologów wyznacz-
nikami chronologicznymi. 

Wykorzystywano również monety w  celach magicznych. Na  przykład graffi-
ti na  importowanych dirhemach arabskich odnajdywanych w  Skandynawii należą 
do sfery znaków magicznych20. 

Jak widać, monety były nie tylko elementem rynku ekonomicznego, ale stały się 
też częścią kultury duchowej, a także politycznej propagandy. „Moneta jest ozdobą 
króla i królestwa” pisał św. Tomasz z Akwinu. Rozrzucanie monet było demonstracją 
bogactwa, radości itp. podczas oficjalnych uroczystości takich jak koronacje (Henryk 
Walezy), śluby, pogrzeby (Kazimierz Wielki) itp.21 

13  S. Suchodolski, Moneta źródłem wszechstronnym, materialnym, pisanym i  ikonograficznym, [w:]                 
S. Suchodolski (red.), Źródła historyczne wydobywane z ziemi, Warszawa 2008, s. 33-55.
14  Popsuć można nawet pieniądz papierowy, drukując go bez stosownych zabezpieczeń uniemożliwia-
jących fałszowanie.
15  W. Dzieduszycki, Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski wczesnośredniowiecz-
nej, Poznań 1995, s. 93.
16  Najstarsze przykłady tego obyczaju z terenu Polski znamy z Pomorza z cmentarzyska kurhanowego 
w Świelubiu pod Kołobrzegiem. S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna, Warszawa 2012, s. 222.
17  J.M. Doyen, The “Charon`s Obol”: some methodological reflexion, “Journal of Archaeological Numis-
matic” 2012, vol. 2, P. I-XVIII, pp. I–XVIII. Dokładna dokumentacja z punktu widzenia badań archeolo-
gicznych tego zwyczaju jest niezwykle istotna dla prawidłowej interpretacji tego zjawiska 
18  Jako przykład możemy tu przytoczyć opracowanie grobu ze stanowiska w Divakach na Morawach 
porównane z  innymi tego typu znaleziskami. M. Živny, Mince z  mladohradištních hrobů v  Divákách 
v kontextu nálezů hrobových mincí z Moravy. The coins from slavic graves in Diváky in context of grave 
coins finds from Moravia  [in:] Česká antropologie 55, Olomouc 2005, s. 132-134 .
19  Por. F. Audy, When was the loop added? Dating the transformation of coins in the Viking Age Fest-
schrift to Kenneth Jonsson. Swedish Numismatic Society and the author 2015, pp. 1-4. Na fig. 1 i 2 widać 
przykład zawieszki zrobionej z denara samanidzkiego i monety bizantyjskiej.
20  S. Suchodolski, Warum hat man im frühen Mittelalter Schätze deponiert, [in:] Wolińskie Spotkania 
Mediewistyczne II Economies. Monetisation and Society in the West Slavic Land 800 – 1200 AD, edited 
by M. Bogucki and M. Rębkowski s. 93 Abb 6. 
21  S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna…, s. 208.
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MENNICTWO KSIĄŻĘCE, KOŚCIELNE I PRYWATNE

Wybijanie pieniędzy zawsze stanowiło część ius regale, przynoszącą władcy 
znaczne korzyści. Jak z tego wynika, monety we wczesnym średniowieczu wybijali 
władcy (królowie i książęta oraz inni ludzie posiadający władzę) dysponujący mniej 
lub bardzie rozwiniętym systemem administracyjnym, w tym oczywiście (podkreśl-
my to jeszcze raz ) skarbowym. 

Pierwszym władcą w Polsce, który najprawdopodobniej tylko okazjonalnie zaczął 
wybijać monety, był Bolesław Chrobry22. Emisje monetarne przypisywane niegdyś 
Mieszkowi I23 wiązane są  obecnie z  jego wnukiem Mieszkiem II  Lambertem (zm. 
w 1034 r.) i odległym jego potomkiem Mieszkiem III Starym (zm. w 1202 r.). 

Wybijanie monet odbywało się w ściśle przez zwierzchność nadzorowanych za-
kładach produkcyjnych zwanych mennicami. Za fałszowanie monet groziły najwyż-
sze kary. Fałszerzy więziono, wlewano do gardła roztopiony ołów, obcinano im po-
szczególne części ciała, rzucano na pożarcie dzikim zwierzętom, palono na  stosie, 
ścinano, a nawet gotowano w oleju24.

Gdzie wybijał monety Bolesław Chrobry? Toczy się na ten temat dyskusja25. Czy-
nił to być może w Poznaniu, Kruszwicy, Wrocławiu, Pradze. Najpewniej też w Krako-
wie i być może na terenie Grodów Czerwieńskich w Czerwieniu (być może obecnie 
Czermno na Lubelszczyźnie lub obszar w jego regionie)26. Po zdobyciu Kijowa w 1018 
r. wybił też monety opisane cyrylicą. 

22  “The new finds place the character of the oldest Polish coinage in a new light. It was definitely dif-
ferent from that in neighbouring Bohemia or further away in Hungary, Denmark and Sweden. A short 
series of Polish coins, numerous mules linking coins of very different types, carelessly struck one-sided 
deniers and evident breaks in production show that coinage in the state of the first Piasts was not a well 
organized production on a large scale. On the one hand, coins of demonstrative character were made, 
which were supposed to  support the aspirations of  the rulers to  civilization, but on  the other hand, 
many deniers were struck which cannot be then distinguished from foreign coins, therefore, the reason 
for their striking was the profit coming from the difference between the scrap metal value and the coin. 
It seems that the coinage of Bolesław the Brave was ephemeral and chaotic at the initial stage”. M. Bo-
gucki, J. Magiera, New Coins of Bolesław the Brave, „Wiadomości Numizmatyczne” 2015, R. LIX, 2015,              
z. 1-2 (199-200) Polish Numismatic News IX (2015), s. 124. 
23  Badacze starszego pokolenia nie mieli wątpliwości, że to Mieszko I był pierwszym emiterem dena-
rów. Por. M. Gumowski, Corpus nummorum poloniae, tom 1: monety X i XI w., Kraków 1939, s. 8-18.
24  Por. XIII manuskrypt z  Tuluzy pokazuje gotowanie w  oleju, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b105090434/f74.image Problem fałszerstw istnieje do dzisiaj. W 2013 roku Komisja Europejska, in-
tensyfikując walkę z fałszowaniem banknotów i monet euro, zaproponowała kary od pół roku do ośmiu lat 
więzienia za podrabianie pieniędzy i rozpowszechnianie fałszywek oraz kroki mające na celu ich szybkie 
wycofanie z obiegu, http://www.rp.pl/artykul/977772-Ciezsze-kary-za-falszowanie-euro.html#ap-1.
25  S. Suchodolski, Najdawniejsze mennice polskie, [w:] Civitas Principales. Wybrane ośrodki władzy 
w Polsce wczesnośredniowiecznej, Gniezno 1998, s. 13-16.
26  https://pl.wikipedia.org/wiki/Czermno_(wojew%C3%B3dztwo_lubelskie). O znaleziskach pieczęci 
handlowych z Czermna por. M. Wołoszyn, E.M. Nosek, J. Stępiński, A. Rafalska-Łasocha, W. Łasocha, 
E. Bielańska, Pieczęcie z Czermna (Grody Czerwieńskie, Polska wschodnia) – rezultaty analiz chemicznych 
i metalurgicznych, „Archeologia Polski”, t. LX: 2015, s. 123-152.
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W  późniejszych latach wiodącą rolę odgrywała mennica w  Krakowie. Możliwe 
że  jest to  związane z  powstaniem w  tym mieście skarbca katedralnego, gdzie prze-
chowywano insygnia królewskie. Być może doszło do ewentualnego połączenia tegoż 
skarbca ze skarbcem książęcym. Jak przypuszczał wybitny historyk Oskar Balcer, po-
łączenie obu skarbców mogło nastąpić już w  czasach Kazimierza Odnowiciela (zm. 
w 1058 r). Kraków stał się wtedy, zdaniem tego historyka, stolicą państwa, oczywiście 
nie w naszym obecnym tego słowa rozumieniu, ale w sensie głównego grodu w sieci 
tzw. civitas principales27, do których należały m.in. Wrocław, Poznań i Gniezno. Istnie-
nie w Krakowie mennicy książęcej wydaje się zatem oczywiste. 

Również władza duchowna posiadała swój system skarbowy. Władca płacił 
ze swoich dochodów Rzymowi świętopietrze, a w kraju uiszczał Kościołowi dziesię-
cinę. Stopniowo obowiązek władcy pobierania i przekazywania Kościołowi dziesię-
ciny przechodził na ogół społeczeństwa. Inaczej jednak była ona ściągana od warstw 
rycerskich, a inaczej od chłopów28. 

Czy zatem pieniądze wybijali też dostojnicy kościelni, biskupi? Nie wszyscy ba-
dacze są  w  tej kwestii zgodni. Wybitny numizmatyk Ryszard Kiersnowski uważał, 
że teza o istnieniu w państwach słowiańskich, w tym i w Polsce, we wczesnym śre-
dniowieczu (XI–XII w.) emisji pieniędzy biskupich jest niedostatecznie udokumen-
towana. Twierdził on, że emisje biskupie pojawiają się dopiero w XIII wieku29. Od-
rębne zdanie mieli numizmatycy i  historycy, m.in. M. Gumowski, Z. Zakrzewski,                     
E. Majkowski. Ich argumenty przedstawił wybitny badacz gospodarki państwa wcze-
snopiastowskiego Roman Grodecki30. 

Kluczem do rozwiązania tej kwestii są tzw. krzyżówki – denary krzyżowe uważane 
przez niektórych badaczy za monety wybijane przez Kościół. Naukowcy prowadzący 
badania w XIX w i na początku XX (Kazimierz Strączyński, Wiktor Wittyg) uważali, 
że mennictwo w okresie od 1034 do 1075 roku (czyli od upadku Mieszka II aż do cza-
sów wybijania pierwszych monet przez Bolesława Śmiałego) mogło dostać się w ręce 

27  O. Balcer, Skarbiec i archiwum koronne w dobie przedjagiellońskiej, Lwow 1917, s. 47. Na temat cen-
trów gospodarczo-politycznych por. z bogatej literatury na ten temat: Z. Kurnatowska, Civitas principa-
les w procesie tworzenia się państwa polskiego, [w:] Civitas Principales..., s. 9-12.
28  W Polsce (podobnie jak w wielu innych krajach chrystianizowanych) początkowo daninę świadczył 
panujący, opodatkowując się ze  swoich dochodów w  imieniu wszystkich poddanych. Przez nadania 
majątek stale się kurczył. Nie wcześniej niż od drugiej połowy XII wieku pierwotny obowiązek księcia 
przerzucano na jego rycerzy i ludność poddaną. Ludność niższych warstw początkowo obowiązywała 
dziesięcina snopowa i małdratowa (pobierana w ziarnie). Dziesięcina snopowa była bardzo dokuczliwa, 
gdyż chłop nie mógł zwieźć zboża z pola, póki przedstawiciel Kościoła nie policzył swojej części snopów. 
Niekiedy świadczono także dziesięcinę z innych upraw, np. konopi, lnu, a także miodu, skórek kunich 
i  lisich. Mogły to być też rzadziej ryby i dość rzadko dochody z kopalni, karczm i młynów. W miarę 
rozwoju gospodarki rynkowej dziesięcinę w naturze stopniowo zastępowano dziesięciną w pieniądzu. 
Por. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziesi%C4%99cina. 
29  R. Kiersnowski, hasło „mennice”, [w:] W. Kowalenko, G. Labuda, Z. Stieber (red.), Słownik starożyt-
ności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, 
tom III, część I: L – M, Wrocław – Warszawa – Kraków 1967, s. 192-194 .
30  R. Grodecki, Polityka pieniężna Piastów, Kraków 2009, s. 8-10.



DARIUSZ ROZMUS, CZŁOWIEK W KONFLIKCIE Z APARATEM SKARBOWYM... 145

biskupów, którzy mogli zapoczątkować bicie denarów krzyżowych31. Po ucieczce Bo-
lesława Śmiałego pojawiły się denary krzyżowe wybijane przez palatyna Sieciecha. 
Emisję krzyżówek skończył definitywnie, według W. Wittyga, Władysław I Herman32. 
Obecnie przypuszcza się, że również zmarły po oślepieniu w 1113 roku przyrodni brat 
Bolesława III Krzywoustego, Zbigniew, wybijał dwie odmiany denarów krzyżowych33. 

Kończąc ten fragment rozważań, należy zauważyć, że we wczesnym średniowie-
czu obok monet książęcych, królewskich, cesarskich i biskupich zdarzały się też, choć 
rzadko, emisje monet „prywatnych”, jak chociażby wspomniane powyżej denary pa-
latyna Sieciecha związanego z  dworem Władysława I  Hermana34. Wnikliwa anali-
za monet wybijanych przez wspomnianego palatyna może być przesłanką, choć nie 
ma co do tego pewności, że Sieciech dążył do przejęcia władzy. Monety tego wojewo-
dy były lepszej jakości niźli emisje książęce35. 

JEDNOSTKI WAGOWE 

Bardzo skomplikowaną sprawą jest kwestia systemu wagowego służącego do przeli-
czania ilości kruszcu i monet wybijanych z danej jednostki wagowej. System ten oparty 
był na grzywnach, a potem markach, przy czym określenia te współwystępują i czasami 
nakładają się na siebie. Marka wywodzi się z systemu karolińskiego. Dzieli się na 8 uncji 
odpowiadającym 2/3 tzw. funta rzymskiego lub ½ tzw. funta karolińskiego36. We wcze-
snym średniowieczu ustaliła się tzw. grzywna polska wynosząca ok. 213 g. Nie oznacza 
to  jednak zaniku oddziaływania innych przeliczników wagowych i co się z  tym wiąże 
– zmian w wadze grzywny. Waga ta w zależności od czasu i lokalnych tradycji ulega zróż-
nicowaniu od ok. 197 do 240 g. Pojawiła się też grzywna o wadze 250 g (grzywna ciężka) 
a nawet więcej37. Podobne nieścisłości co do rzeczywistej wagi grzywny mogły utrudniać 
wymianę handlową i prowadzić do mniej lub bardziej świadomych oszustw. Problem 
w tym, że na tradycje obliczeniowe odziedziczone po antycznych systemach wagowych 
miały wpływ dodatkowo ewoluujące systemy karolińskie, orientalne, skandynawskie 
i systemy lokalne o mniej lub bardziej ograniczonym zasięgu oddziaływania. Na przykład 
są to grzywny: budajska 245,538 g, chełmińska 191,29 g, górnicza 189,34 g, hiszpańska 
239,348 g, holenderska 246,083 g, kolońska 233,856 g (inne dane dla tej grzywny w XII 

31  J. Pysiak, Denary krzyżowe, „Notatki Płockie” 1995, 1/162, s. 4.
32  Ibidem, s. 4. Por. też A. Kędzierski,  Czy istnieją denary krzyżowe Władysława Hermana?, „Rocznik 
Kaliski” 2010, t. XXXVI, s. 255-262.
33  A. Dylewski, Historia pieniądza na ziemiach polskich, Warszawa 2011, s. 46-47.
34  R. Grodecki, Polityka pieniężna Piastów..., s. 192.
35  S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna..., s. 323-334.
36  A. Mikołajczyk, Leksykon numizmatyczny, Warszawa – Lodź 1994, s. 187.
37  J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego…, s. 73. Por. R. Kiersnow-
ski, hasło „pieniądz”, [w:] Słownik starożytności słowiańskich…, tom 4, P – R, Wrocław – Warszawa 
– Kraków 1970, s. 89. 
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w. to przedział pomiędzy 201,987 a 215,496)38, krakowska 196,26–201,86 g, królewska 
221,48 g, morawska 280 g, nowogrodzka 204 g, paryska 244,753 g, portugalska 229,5 
g, praska 253,14 g, wiedeńska 280,644–280,688 g39, grzywny skandynawskie40 obliczane 
w przedziale od 211 g do 218 g i inne (np. w Lotaryngii marka tielska). Zgodnie z usta-
leniami S. Suchodolskiego z grzywny polskiej, której wagę określono, tak jak już wspo-
mniano, powyżej na ok. 213 g można było wybić 240 srebrnych denarów41. 

Musimy też stale pamiętać, że podane wysokości grzywny w gramach to nasze 
obecne próby poradzenia sobie z tymi podziałami wagowymi i ich zróżnicowaniem. 
System wagowy oparty na kilogramach (gramach) w średniowieczu nie istniał. 

SREBRO MENNICZE

Aby możliwa była produkcja monet, do mennic musiało być dostarczane srebro. 
Złoto było niezwykle cenne ale w realiach wczesnego średniowiecza to srebro było 
tym metalem, który „płynął w żyłach” ówczesnej gospodarki. Służyło ono nie tylko 
do tezauryzacji dóbr jako takich, ale również do tworzenia więzi społecznych i eko-
nomicznych. Potrzeba jego posiadania wyzwalała w ludziach znaczną mobilność (np. 
rejsy dalekomorskie wikingów) i przedsiębiorczość42. 

Pochodzenie srebra w Polsce to jeden z intensywnie dyskutowanych tematów w pol-
skiej historii, numizmatyce i  archeologii. W okresie najwcześniejszym srebro do Polski 
napływało z Orientu43. Napływało ono głównie w postaci arabskich dirhemów. Świadczą 

38  S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII w., Wrocław 1973, s. 39.
39  W określaniu wag trzeba zachować dużą ostrożność! por. m.in. zestawienie https://pl.wikipedia.org/
wiki/Grzywna_(jednostka_miar). 
40  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 39.
41  Ibidem, s. 40.
42  Taki model zrozumienia znaczenia srebra próbuje się zastosować do realiów skandynawskich, nic 
jednak nie wskazuje, żeby na Słowiańszczyźnie miało być diametralnie różne rozumienie znaczenia sre-
bra. „( …) silver and other valuables were not pursued by Vikingage Scandinavians as wealth in general, 
but because they had properties crucial for the maintenance of social networks. They had a capacity 
to store value, to make social bonds more durable, and thereby to transform individuals’ social standing, 
as well as society itself. This view of movable wealth departs from the paradigm of display, prestige gifts 
and incipient markets, which has long been a mainstream model of Viking economics. As such, it points 
to a new understanding as to why Scandinavians found it worthwhile to embark on long-distance expe-
ditions for what were often modest gains”. Cyt. za: Søren M. Sindbaek, Silver Economies and Social Ties: 
Long-Distance Interaction, Long-Term Investments – and why the Viking Agehappened, [in:] Silver Econo-
mies, Monetisation and Society in Scandinavia, AD 800-1100. Aarhus University Press 2011, pp. 41-42.
43  Na temat handlu świata arabskiego ze Słowiańszczyzną por. m.in. A. Nazmi, Commercial relations between 
Arabs and Slavs (9th-11th centuries), Warszawa 1998; W. Łosiński, Chronologia, skala i drogi napływu monet 
arabskich do krajów europejskich u schyłku IX i w X w., „Slavia Antiqua” 1993, t. 34, s. 1-40. Por. również T. 
Lewicki, Handel Samanidów ze wschodnią i środkową Europą, „Slavia Antiqua” 1972, t. 19, s. 1-18; M. De-
kówna, Zausznice koszyczkowate – przyczynek do badań nad pochodzeniem wczesnośredniowiecznych ozdób 
srebrnych występujących na terenie Polski, „Archeologia Polski” 1992, t. 37, z. 1-2, s. 89-122; M. Jankowiak, 
Two systems of trade in the Western Slavic lands in the 10th century, [in:] Wolińskie Spotkania Mediewistycz-
ne II ECONOMIES, MONETISATION AND SOCIETY IN THE WEST SLAVIC LANDS 800–1200 AD, 
edited by M. Bogucki and M. Rębkowski, s. 137-148. Por. też D. Rozmus, Pochodzenie srebra odnajdywanego 
w Polsce we wczesnym średniowieczu, „Magazyn Numizmatyczny” 2012, nr 38, s. 67-97.
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o tym depozyty srebrnych dirhemów i ozdób44. Sytuacja ta zaczyna się zmieniać w X w. 
Obok monet z Orientu pojawiają się również monety bizantyjskie i przede wszystkim 
zachodnioeuropejskie. Można nawet mówić o reorientacji napływu monet ze wschodu 
na zachód45. Reasumując, można stwierdzić, że po wcześniejszej przewadze surowca im-
portowanego z Orientu od X w. możemy mówić również o srebrze europejskim, a już w 
XI w. mamy zdecydowaną dominację rodzimej produkcji tego surowca z rud ołowiu46. 

Srebro pochodzi z ekstrakcji rud ołowiu. Ten zaś surowiec w pewnym momencie hi-
storii staje się, na co wskazują badania izotopowe zabytków ołowianych z Pragi, przed-
miotem eksportu do naszych południowych sąsiadów47. Można założyć, że podobną dro-
gę pokonywało również srebro. Kwestia ta wymaga dalszych wnikliwych badań. 

Dzięki badaniom archeologicznym i  chemicznym można obecnie dobrze udo-
kumentować produkcję srebra z  rud ołowiowych, którego stanowi domieszkę już 
od drugiej połowy XI w. Można nawet mówić o wczesnośredniowiecznym/wczesno-
polskim zagłębiu wydobycia i wytopu srebra i ołowiu, które rozciągało się na pogra-
niczu obecnego Górnego Śląska i obecnej Małopolski48. Polska pierwszych Piastów 
to kraj gdzie nie tylko „Z niedostanych puszcz rozchodził się dziki zwierz po wszyst-
kich lasach”49, ale dymiły w nim też piece do wytopu żelaza, a także do metali koloro-
wych, w szczególności do wytopu srebra i ołowiu. 

44  We wschodniej i północnej Europie znanych jest około 1660 dużych skarbów dirhemów arabskich. 
Na terytorium Europy, Kaukazu, Bliskiego Wschodu, Azji Centralnej i Afryki naliczono mniej więcej 
475 tysięcy monet datowanych na okres od około 800 do 1015 roku. W przybliżeniu 80% tych monet 
znaleziono jednak w Europie. G. Rispling, Monetary circulation in the ninth and tenth centuries. A short 
survey in the light of die studies, [w:] Money circulation in Antiquity the Middle Ages and Modern Times. 
Time, range, intensity. International Symposium of the 50th Anniversary of „Wiadomości Numizmatyc-
zne”, Warsaw, 13-14 X 2006, eds. S. Suchodolski, M. Bogucki, Warsaw – Cracow 2007, s. 51.
45  S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna…, s. 189-202.
46  D. Rozmus, Konsekwencje istnienia wczesnośredniowiecznej metalurgii srebra i ołowiu na obszarach 
obecnego pogranicza Śląska i Małopolski, [w:] Argenti fossores et alii…, s. 261-272.
47  V. Ettler , Z. Johan, J. Zavrel, M. Selmi Wallisova, M. Mihaljevic, O. Sebek, Slag remains from the 
Na Slupi site (Prague, Czech Republic): evidence for early medieval non-ferrous metal smelting, “Journal 
of Archaeological Science” 2015, 53, pp. 72-83.
48  D. Rozmus, Wczesnośredniowieczne zagłębie hutnictwa srebra i  ołowiu na  obszarach obecnego po-
granicza Śląska i Małopolski (2 połowa XI – XII /XIII w.), Kraków 2014. Odkrycie w 2006 roku na osa-
dzie hutniczej datowanej od drugiej polowy XI w. do drugiej połowy XII w. skarbu srebrnych monet, 
a zwłaszcza srebrnych placków, nazwanego „skarbem hutnika” było dodatkowym bonusem dla arche-
ologów potwierdzającym istnienie wczesnośredniowiecznego/wczesnopolskiego zagłębia wydobycia 
i wytopu srebra i ołowiu. Skarb zdeponowano w szkliwionym naczyniu o formie typowej dla XII wie-
ku. Naczynie wypełniono monetami – srebrnymi denarkami książąt Władysława Wygnańca (panował 
w latach 1138-1146) oraz Bolesława Kędzierzawego (lata 1121-1173). W skarbie znajduje się też jedna 
„krzyżówka” oraz denar Bolesława Krzywoustego (na rewersie: rycerz/książę zabijający smoka). Do-
datkowo w garnku znaleziono prawie dwa kilogramy wytopionych placków srebra. W chwili obecnej 
w Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górn. znajduje się 1125 denarów związanych z  tym znaleziskiem 
(być może 1 denar został zagubiony w innych okolicznościach). Por. D. Rozmus, J. Tokaj, Oblicza św. 
Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego, Dąbrowa Górnicza – Kraków 2010, s. 8 i przypis 9. 
49  S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek, Kraków 2009, s. 43. Historyk ten zapewne miał też tego świado-
mość, wspominając o minach pod Olkuszem, por. tenże, s. 152.
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Jak pisze numizmatyk Stanisław Suchodolski, Bolesław Śmiały (zm. w 1081 r. lub 
1082 r.) w ciągu zaledwie trzech lat swego panowania w latach 1176–1179 wybił oko-
ło dwóch milionów srebrnych denarów50. Jako inny przykład, tym razem dobroczyn-
ności, można przytoczyć donacje Bolesława Śmiałego dla tynieckich zakonników 
w postaci dwunastu grzywien srebra (to jest na nasze współczesne realia ponad 600 
kg)51. „Szczodrego” (taki był jego drugi przydomek) władcę stać było, przynajmniej 
przez pewien czas, na taki rozmach menniczy i gesty.

Dostęp do  tego surowca mógł podlegać dużym wahaniom związanym z  wy-
czerpywaniem się łatwo dostępnych złóż rud ołowiu z domieszką srebra. Rozrzutny 
władca nagle staje się biedny. W konsekwencji doprowadza m.in. do spodlenia mo-
nety. Bo tak zdaniem S. Suchodolskiego można określić różnice pomiędzy emisja-
mi monetarnymi z początku panowania Bolesława Szczodrego i z ostatnich lat jego 
władania. Jak zauważa wspomniany numizmatyk, było ono bezprecedensowe na tle 
podobnych zjawisk w ówczesnej Europie52. 

Zdeponowany blisko 100 lat po opisywanych powyżej problemach finansowych Bo-
lesława Śmiałego, odnaleziony w 2006 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu skarb monet i plac-
ków srebra („skarb hutnika”), umożliwił badaczom m. in. wniknięcie w proces menni-
czy. Surowiec srebrny produkowany był na potrzeby mennicy w Krakowie53. Po dotarciu 
do mennicy srebrne placki zawierające jeszcze od kilku do kilkunastu procent ołowiu 
oczyszczano54 i produkowano w niej doskonałe w jakości (zawartość srebra w denarze 
zasadniczo powyżej 97%) emisje książąt Władysława II Wygnańca i Bolesława IV Kę-
dzierzawego. W czasach Bolesława Szczodrego/Śmiałego na tym etapie monetę psuto. 

50  Por. S. Suchodolski, Mennictwo polskie w XI i XII w., Wrocław 1973, s. 98-99; idem, Polityka mennicza 
a wydarzenia polityczne w Polsce we wczesnym średniowieczu, [w:] S.K. Kuczyński (red.), Społeczeństwo 
Polski średniowiecznej, t. 6, Warszawa 1994, s. 39. Szacunki co  do wielkości emisji monet Bolesława 
Szczodrego są różne, wahają się od jednego miliona do kilku milionów wybitych denarów.
51  G. Labuda, Szkice historyczne X-XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym śre-
dniowieczu, Poznań 2004, s. 262-266. 
52  S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i iko-
nograficznym, Warszawa 2012, s. 336.
53  Według wstępnych ustaleń specjalisty numizmatyka Stanisława Suchodolskiego skarb został ukryty 
pomiędzy 1160 a 1165 rokiem, w czasach, gdy żyli jeszcze niektórzy bezpośredni spadkobiercy Bolesła-
wa Krzywoustego. Jest to okres na krótko przed rozpadem Polski na odrębne pod względem monetar-
nym dzielnice, którego pierwszy etap przypadł na lata 1177-1182. Por. B. Paszkiewicz, Początki polskiej 
monety dzielnicowej: kilka spostrzeżeń, „Wiadomości Numizmatyczne” 2004, R. XLVIII, z. 1(177), s. 15. 
W następnych latach wywodzący się z różnych już linii wnukowie Bolesława Krzywoustego przejawiali 
coraz większą inicjatywę w biciu własnych monet. Można nawet wymienić za Borysem Paszkiewiczem 
kilka prowincji monetarnych, takich jak: krakowska, raciborska, śląska, kujawsko-mazowiecka, wielko-
polska oraz gdańsko-pomorska. Ibidem, s. 15.
54  “The impurities of the silver cakes are the evidence that they are a semi-product. After refining and 
modifying their content with copper addition, denars were minted from them. The silver coins belong-
ing to the hoard show the material of relatively high purity, including low lead content. Slight addition 
of other metallic elements testifies to the good quality of raw material and the effectiveness of its pro-
duction method in the early Middle Ages”. A. Garbacz-Klempka, D. Rozmus, The “Metallurgist’s Hoard”. 
Silver and Lead Smelting in the Early Medieval Poland, “Archives of Foundry Engineering” Volume 15  
Special Issue 1/2015, pp. 17-20.



DARIUSZ ROZMUS, CZŁOWIEK W KONFLIKCIE Z APARATEM SKARBOWYM... 149

RENOVATIO MONETAE

Renovatio monetae (łac. „odnowienie monety”) to  stosowana w  średniowieczu 
wymiana wszystkich monet znajdujących się w  obiegu w  danym państwie. Obo-
wiązek ten nakładany był na ogół mieszkańców oraz na przybyszów. Czy wszyscy 
użytkownicy monet musieli się orientować w zawiłościach systemu monetarnego – 
skarbowego kraju, w którym przebywali? Najprawdopodobniej tak. Niewiedza mogła 
wiele kosztować, o czym poniżej. 

Monety wymieniano na nowe, z potrąceniem podatku. Jak zauważa Ryszard Kier-
snowski, był to  „organizowany przy pomocy aparatu państwowego przymus użyt-
kowania wybijanej przez władców monety na  warunkach przez nich określonych. 
Dotyczył on w zasadzie zarówno obowiązku posługiwania się w transakcjach i płat-
nościach na terenie kraju monetą książęcą z wyłączeniem innych kruszców środków 
pieniężnych, tj. monet obcych i srebra niemonetarnego, jak też, w okresie stosowania 
periodycznej wymiany, obowiązku posługiwania się jedynie monetą bieżącą, o ak-
tualnym w danej chwili stemplu”55. Stosunek liczby jednostek monetarnych nowych 
i tych wycofywanych z obiegu dla XII wieku oblicza się w następujących proporcjach 
od 1:1 poprzez 5:1 czy też 3:2 do proporcji wynoszącej 2:156. Na przykład wymia-
na denarów typu 1 i 2 bitych w początkach panowania Bolesława IV Kędzierzawego 
owocowała, zdaniem S. Suchodolskiego, stosunkiem 3:257. 

Rozwiązania te  w  realiach wczesnego średniowiecza po  raz pierwszy zostały 
zastosowane w  państwie Karola Wielkiego. We  frankfurckim kapitularzu Karola 
Wielkiego z 796 r. zapisano informacje, że nowe pieniądze miały być rozprowadza-
ne do każdego civitas i każdego emporium, a ludność była zobowiązana je przyjąć58. 
O nakazie wymiany pieniędzy wiemy z lat 781, 794, 819, 823–825, 832, 864, 86559, 
co oznacza, że nie było jakiejś szczególnej regularności w tym procesie. Stosowano 
ją w Anglii od X w. (co 5–6 lat), później i innych krajach europejskich. Na przykład 
w Danii po 1075 r.60 W Szwecji system wymiany monet wprowadzono w okresie 
od 1180–1290, czyli od okresu denarowego poczynając, a kończąc w czasach gdy 
na rynku szwedzkim dominowały brakteaty61. W Czechach renovatio monetae za-
stosowano w czasach Wratysława II czyli w drugiej połowie XI w. W Polsce zasto-
sowano ją najprawdopodobniej po raz pierwszy w wieku XII62. Jak zaznacza Sta-

55  R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej…, s. 182.
56  Ibidem, s. 183.
57  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 121.
58  G. Györffy, Święty Stefan I. Król Węgier, tłum. T. Katurkiewicz, Warszawa 2003, s. 401.
59  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 106, przypis nr 8.
60  Por. I. Blanchard, Mining, Metallurgy and Minting in the Middle Ages, vol. 2 Afro – European Su-
premacy 1125 – 1225, Stuttgart 2001, p. 713.
61  R. Svenson, Re-Coinage in Medieval Sweden, Research Institute of Industrial Economics 1 September 
2014, IFN Working Paper No. 1040, 2014, pp. 1-27 .
62  Na ten temat por. m.in. R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej…, s. 183; S. Suchodolski, 
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nisław Suchodolski, można się spierać, czy pojawienie się kolejnych typów monet 
Władysława II Wygnańca (panował w latach 1138 – 1146) to już renovatio monetae 
(R. Grodecki), czy raczej dopiero rządy Mieszka III Starego (M. Gumowski) wpro-
wadzają ten mechanizm63. Musimy jednak pamiętać, ze monety wymieniał już Bo-
lesław Krzywousty. 

Jak się przypuszcza, w okresie rozwoju tej instytucji przeprowadzano ją dwa razy 
w roku. Opór powodowało zwiększenie częstotliwości wymian do np. trzech operacji 
rocznie64. Zdarzało się też, że nadużycia dokonywał nie książę, ale sam aparat skar-
bowy. Budziło to protesty i było traktowane jako pogwałcenie praw zwyczajowych. 

Instytucja renovatio monetae w prawie zgodnej opinii historyków (choć przed 
takim ujęciem przestrzega Ryszard Kiersnowski, ale jego głos jest odosobniony) 
prowadziła do nadużyć. „Spekulacja to była bardzo prosta, wycofywano z obiegu 
starą monetę i przekuwano [raczej przetapiano – przyp. aut.] pod nowym stem-
plem z domieszką podlejszego kruszcu, łatwo więc sobie wyobrazić, że w ten spo-
sób z niezbyt widocznym na razie obniżeniem stopy, każda zmiana monety prze-
kuciem wielkiej ilości niemały procent zysków przynosiła. ( … ) wiedział to dobrze 
Mieszko (Mieszko III Stary) i z każdą zmianą monety zbliżał się do wytkniętego 
celu. Obliczono dokładnie, że  jeśli ta operacja w ciągu roku trzy razy szczęśliwie 
się dokonała, majątek każdego obywatela w gotowiźnie zmniejszał się do 1/27 lub 
nawet 1/64 części65. 

Abstrahując od ścisłości samych, dokonanych przez autora biografii Mieszka III 
Starego, H. Smolkę obliczeń, sam fakt zubożania poddanych na  ogół nie podlega 
dyskusji. Historyk Stanisław Smolka dopatruje się w  tym zabiegu skarbowym do-
datkowych korzyści politycznych mających na celu ograniczenie rozrostu majątków 
warstwy możnowładczej, która mogła zagrażać interesom księcia66. W ramach dygre-
sji można przypomnieć, że w okresie PRL-u również wymieniano pieniądze. Rządy 
PRL-u robiły to rzadziej niźli o tym w kraju mówiono i czym straszono. Z tego też 
m.in. powodu takie znaczenie miały waluty krajów zachodnich, a przede wszystkim 
„ostoja” stabilności ekonomicznej, dolar amerykański, i to pomimo restrykcji doty-
czących legalności ich posiadania. 

Renovatio Monetae in Poland in the 12th Century, “Wiadomości Numizmatyczne”, rok V, zeszyt dodat-
kowy [Special issue for the International Numismatic Congress in Rom 1961 ] pp. 57-75 oraz tenże, 
Mennictwo polskie…, s. 105-121.
63  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 106.
64  R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej…, s. 183.
65  S. Smolka, Mieszko Stary i jego wiek…, s. 277.
66  Ibidem, s. 278.
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DZIEJE PEWNEJ NIEGODZIWOŚCI

Każdy organizm polityczny musi posiadać swój bardziej lub mniej rozwinię-
ty aparat przymusu67. Państwo nawet w sensie quasi-prywatnym (np. jako Domus 
Bolezlai albo jeszcze w innym ujęciu tak jak o Piastach pisali Gall i Kadłubek jako 
przedsięwzięcie tworzone przez principes / domini naturales – książąt przyrodzo-
nych – naturalnych)68 dawało producentom w ramach rekompensaty za poniesione 
obciążenia bezpieczeństwo69. A tego przecenić nie można. Warto pamiętać, że jak 
oczywiście z przesadą, ale nie bezzasadnie zauważał Gall, Bolesław Chrobry uwa-
żał nawet małą stratę wyrządzoną przez nieprzyjaciela chłopu za równie dotkliwą 
co utrata grodu. 

System skarbowy jest powiązany z aparatem przymusu, na straży którego stoi 
wymiar sprawiedliwości (bywa też, że jest to wymiar niesprawiedliwości), tak było, 
jest i  prawdopodobnie będzie nawet w  erze eksploracji kosmicznej. Dlatego też 
bardzo pomocne dla rekonstrukcji dziejów gospodarczych i dziejów sądownictwa 
są okruchy informacji przekazanych nam przez dawnych kronikarzy. 

Niezwykle istotna relacja o  systemie skarbowym powiązanym z  wymiarem 
sprawiedliwości, będąca jednocześnie informacją o istnieniu w państwie górnictwa 
kruszcowego, pojawia się w kronice biskupa Wincentego Kadłubka (napisanej naj-
prawdopodobniej pomiędzy 1190 r. a 1208 r.). 

67  „Aparatem przymusu nazywa się zespół organów państwowych, którego celem jest czuwanie nad 
wykonywaniem przepisów prawa. Odpowiadają one za porządek publiczny, czuwają nad bezpieczeń-
stwem zewnętrznym i wewnętrznym kraju. W krajach praworządnych organy te upoważnione są do 
stosowania aparatu przymusu w sytuacjach określonych prawem. Nie mogą więc stosować siły w sposób 
dowolny. Z przepisów konstytucji wynika bowiem konieczność działania organów prawa na podstawie 
i w granicach prawa. Funkcjonariusz władzy publicznej nie może więc w swojej interwencji wykroczyć 
poza obszar wyznaczony przepisami prawa, gdyż jego działania będą stanowiły przekroczenie upraw-
nień. Aparat przymusu jest niezbędny ze względu na przymusowy charakter każdego państwa. Niektóre 
przepisy bowiem muszą być przez władzę w odpowiedni sposób egzekwowane. Obywatele nie mogą 
stosować prawa w sposób wybiórczy. Państwo odpowiada bowiem za strzeżenie obywateli, dbanie o po-
rządek publiczny, a także uzupełniającą kontrolę innych sfer, takich jak np. gospodarka. George Jellinek 
wprowadził podział aparatu przymusu na policję oraz wojsko. Aktualnie znane nam się jednak inne or-
gany wchodzące w jego skład, takie jak żandarmeria wojskowa oraz straż miejska. W niedemokratycz-
nych systemach rządów, takich jak np. totalitaryzm, aparat przymusu może przyjmować wymiar represji 
czy terroru. Często nie jest ograniczony przepisami prawa. Władza za jego pomocą wkracza oraz kon-
troluje wszelkie sfery życia obywateli” Por. http://wypracowania24.pl/wos/1515/aparat-przymusu-defi-
nicja-charakterystyka. Definicja przejrzysta i tak idealna, że budzi uśmiech wśród ludzi, którzy trochę 
na tym najlepszym z możliwych światów już trochę pożyli. Dodatkowo musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że pojęcie państwa w sensie monarchii wczesnopiastowskiej nie pokrywa z naszym rozumiem 
tego tworu politycznego. 
68  D. Borawska, Mistrz Wincenty w nowym wydaniu i opracowaniu: w stronę cystersów i św. Bernarda 
z Clairvoux: w związku z książką Mistrza Wincentego Kronika Polska, tłum. K. Abgarowicz i B. Kürbis, 
Warszawa 1974, „Przegląd Historyczny” 1977, nr 68/2, s. 343.
69  H. Łowmiański, Zagadnienia gospodarcze wczesnofeudalnego państwa polskiego, [w:] Początki Pań-
stwa Polskiego – Księga Tysiąclecia, Poznań 2002, s. 35.
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Jest to  relacja wskazująca na występowanie nadużyć w stosunku do poddanych. 
Kronika Wincentego Kadłubka przetrwała w  odpisach w  ok. 30  egzemplarzach. 
Z czego dla badań najistotniejsze znaczenie mają trzy egzemplarze (tzw. Eugeniu-
szowski z XIV w., rękopis Jana Fabera z XV w. rękopis hr. Kuropatnickiego z XIV 
w.)70. Interesujący nas fragment przytoczymy w dwóch wersjach polskich i w wer-
sji łacińskiej przepisanej przez Kazimierza Stronczyńskiego z rękopisu datowanego 
na 1450 r. ze zbiorów Biblioteki Redigerowskiej we Wrocławiu71. 

Wincenty Kadłubek w  Kronice polskiej opisał niezwykle realistycznie tarapaty, 
w jakie popadł oskarżony o kradzież bydła, nie wiemy czy słusznie, podsądny. Po-
nieważ kronika Wincentego Kadłubka zachowała się rękopisach, występują różnice 
co do szczegółów zarówno w tekstach drukowanych i – co nie dziwi – w ich tłuma-
czeniach. Poniżej podaję w  tabeli tekst łaciński i dwa tłumaczenia na  język polski 
różniące się tylko w szczegółach. 

Vicinum pecus penes te professus es, abigeatus coviceris;Inter fisco septuaginta.sed huma-
nissime te cum agitur si numeranta petunia possis absolvi, cum ad pondus fisci exploratissimo 
debeas jure in metallum purius condemnari – estimate ille minus onerosum numerate exonera-
ri quantitate; quam instantissime provisam offert, numerat, graciam abolcionis, consternatur, 
exlamat – pape unde tam repente nobis tam novus histrio ridiculo nos prostituit; nebulo prrsus 
ridiculus qui squamis ac  paleis eris cujusdam abjuctissimi nos circumvenire contendit. Qiu-
bus ille – nonne currentis monete mulctam debeo – dicunt ei; trapezetarum est ea culpa non 
mea – ajunt illi: cave ne stultiloquio profundius impinges, trapazetas ne nominaveris, ne fallacy 
numizmate temet ipsum condemnes… Quibus ille: infixus sum in  limo profundi, et  non est 
substancia. – Obsecro tamen quid me jubetis faccere – suffocant eum: Redde quod debes. – Re-
spondit, quidnam reddam, numeratam debeo, numerare contemnitis. Habebant autem solidos 
aliquot ex argenti vena puriore nuperimi numismatis, et recenter eorum arte fabrefacti. Illud 
veum et unicum instantis esse temporis numisma et asserunt et exigent, eam vero qua te absolve 
estimas, exautoratam esse monetam et jam pridem abjectam non dubites72.

70  Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, tłum. i oprac. B. Kürbis, Wrocław 1992, Biblioteka 
Narodowa, I 277, s. CXVII. 
71  K. Stronczyński, Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych do roku 1300, Warszawa 1847, s. 21.
72 Ibidem, s. 21-22. 
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„atoli bardzo ludzko się z tobą postępuje, gdy możesz 
uwolnić się [od kary – w tym wypadku za kradzież 
bydła – przyp. aut.] odliczoną monetą, gdy raczej 
powinieneś zostać skazany według wypróbowanego 
prawa na [zesłanie] do kopalni kruszcu dla skarbu. 
Ten uważa za mniej uciążliwe uwolnić się od cięża-
ru odliczoną kwotą. Natychmiast się o nią postarał, 
przedkłada, odlicza i  prosi o  zwolnienie. Ogląda 
[monetę] skarbnik, zastanawia się mincerz [w tek-
ście łacińskim apocrisiarius*] i z oburzeniem woła: 
Patrzcie no! Skądże nam tak nagle, tak niezwykły 
zjawił się kuglarz? Wystawia nas na pośmiewisko, 
nicpoń i wręcz żartowniś, który usiłuje oszukać nas 
łuskami i plewami jakiegoś najpodlejszego krusz-
cu”. „Czyż nie w obiegowej monecie mam spłacić 
grzywnę?” A oni na to: „Ano właśnie, wyliczaj ksią-
żęce pieniądze, a nie plewy”. Na to on: „Lichwiarzy 
to wina, nie moja”. Oni odpowiadają: „Strzeż się, 
żebyś przez głupie gadanie głębiej się nie wkopał. 
O  lichwiarzach nie wspominaj, abyś sam się nie 
potępił za  fałszowanie monet, ponieważ bydlę, 
które by dotknęło góry, zostanie ukamienowane”. 
Ów na to: „Ugrzęzłem w głębokim błocie i nie mam 
mocnego gruntu, lecz zaklinam was, co mi każecie 
czynić?” [A oni] duszą go: „Oddaj, coś winien!” . „A 
cóż oddam? Pieniądze winienem zapłacić, a wy nie 
chcecie ich przeliczać”. Mieli zaś kilka solidów z czy-
stego srebra, niedawno wybitych i świeżo ich sztuką 
wykonanych. Twierdzą, że to jest prawdziwa i je-
dyna w obecnym czasie moneta obiegowa i takiej 
żądają: Ta zaś moneta, którą myślisz się wykupić, 
wiedz, że straciła ważność i już dawno została za-
rzucona”**.

„Doniosłeś, że się cudze bydle u ciebie znajduje, 
wnet ci  zarzucają kradzież, a  zatem płać 
skarbowi siedemnadziesiąt; i bardzo ludzko się 
z tobą obchodzą, jeżeli ci się pozwolą gotowymi 
pieniędzmi opłacić, bo  właściwie powinieneś 
być na grzywny w czystym kruszcu skazany***. 
Ów  biedak sądzi mniej uciążliwym pozbyć się 
zarzutu gotowizną, która natychmiast nabywa, 
liczy i błaga o laskę uwolnienia od winy. Patrzcie 
podskarbi, przygląda się pisarz i zgorszony woła: 
przebóg! skądże się nam wziął ten nowy figlarz 
który sobie z nas żarciki stroi – zaprawdę to ja-
kiś filut, co blaszkami i plewą najlichszej monety 
nas chce oszukać – którym on – czyż nie bieżą-
cą monetą nas chce oszukać – którym on – czyż 
nie bieżącą monetą mam płacić winę – mówią 
mu – zapewne, a zatem płać pieniądz książęcy 
a nie plewy – na to on – to zmienaczów jest wina 
nie moja. Rzekną mu – strzeż się, bo się głupią 
mową twoją więcej jeszcze powikłasz, zmienia-
czów nie powołuj żebyś się sam fałszywym pie-
niądzem nie potępił … którym on – popadłem 
w  taką biedę a  nie mam majątku, zaklinam 
was jednak powiedzcie co  mam czynić. Duszą 
go i mówią oddaj coś winien – cóż wam oddam 
powiada, toć winieniem gotowiznę a gotowizny 
przyjąć nie chcecie – mieli zaś pod ręka kilka 
sztuk pieniędzy ostatniego stempla z  czyściej-
szego srebra, świeżo przez nich wybitych – za-
pewniają, że to właśnie jest jedyny owego czasu 
bieżący pieniądz, i takiego się domagają. O tym 
zaś którym się mniemałeś okupić, nie wątpij 
że dawno z obiegu jest wywołanym”****.

* Por. J. Bardach, Historia państwa i prawa, t. 1, s. 127, 253. Przy czym termin ten oznacza 
wedle słownika łacińsko-polskiego: odpowiedzialny urzędnik, przedstawiciel papieża, legat 
lub nuncjusz w Konstantynopolu, urzędnik książęcy lub kościelny, tytuł nadawany niektórym 
dostojnikom. Czyli termin ten ma dość szerokie zastosowanie. Por. J. Sondel, Słownik łaciń-
sko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 67. 
**  Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska…, s. 180-181.
*** Cum ad pondus fisci exploratissimo debeas iure in metallum (w tekście wydania elektro-
nicznego jest metattum – błąd ?) condemnari – jak zauważono w  tym fragmencie, doszło 
do zamieszania w tłumaczeniach i nie akcentowano kwestii zesłania do kopalni por. Wincenty 
Kadłubek, Kronika Polska - wydanie elektroniczne s. 188 przypis 38 por. http://biblioteka.
kijowski.pl/sredniowiecze/kad%E5%82ubek%20wincenty%20-%20kronika%20polska.pdf.
****K. Stronczyński, Pieniądze Piastów od czasów najdawniejszych…, s. 22.
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Sytuacja, którą przedstawił biskup Wincenty Kadłubek, jest nakreślona bardzo re-
alistycznie. Czytelnik automatycznie ustawia się po stronie indagowanego człowieka. 
Wydaje się on jakby opleciony przez urzędniczą „mafię”, która tylko czeka na jego błąd. 
Ta zapisana na początku XIII w. scena przypomina wprost szokujące współczesne przy-
padki przedstawiane i nagłaśniane medialnie przez organizacje broniące praw człowie-
ka. Gotowy scenariusz do  programu telewizyjnego emitowanego na  antenie Polsatu 
„Państwo w państwie” lub słynnej, kultowej „Sprawy dla reportera”. Pojawia się pytanie, 
kto za tym procederem stał? Sam książę? Czy też kronikarz opisał samowolne naduży-
cia aparatu skarbowego? O podobnych praktykach w Czechach i na Morawach pisał 
kronikarz czeski Kosmas (zm. w 1125 r.), akcentując niewinność władcy. Pisał wprost 
non duces sed fures – nie książęta, lecz złodzieje73. Czy aby na pewno tylko złodzieje?

Pobieranie podatków nigdy nie było popularne wśród ludności. Władcy wcze-
snośredniowiecznych monarchii radzili sobie czasami z tym problemem przekazując 
ściąganie podatków w ręce ludzi obcych wyznaniowo, np. muzułmanów na obsza-
rach wczesnośredniowiecznej monarchii węgierskiej74. 

PIENIĄDZE

Opisana powyżej sytuacja z kroniki Wincentego Kadłubka wskazuje na działanie 
instytucji renovatio monetae, która powodowała pojawienie się cyklicznie lub niecy-
klicznie nowych rodzajów pieniądza. Nawet w dzisiejszych czasach szybka wymiana 
jednej „waluty” na drugą jest operacją skomplikowaną chociażby ze względów logi-
stycznych. Można zakładać wymianę pieniędzy, dopuszczając przez jakiś czas równo-
legły obieg różnych rodzajów pieniądza lub przeprowadzić wymianę w sposób szoko-
wy. W sytuacji gdy chodziło o różnice w zawartości kruszcu w monetach i pozostający 
z tego powodu w rękach emitera zysk, można raczej zakładać wymianę szokową. 

Emiter denarów musiał pierwej założyć odpowiednią ilość srebra (patrz: musiał 
to srebro mieć) na poczet nowych pieniędzy. Zysk z nadwyżki srebra pojawiał się dopiero 
po ściągnięciu z rynku starych pieniędzy. Przedsięwzięcie trudne (o ile nie karkołom-
ne) i obarczone dużym ryzykiem. Ciekawą rekonstrukcję tego zamierzenia przedstawia 
Stanisław Suchodolski „ (…) jeżeli całość emisji wynosiła nawet 1 milion egzemplarzy 
o łącznej wadze ok. 500 kg, to na każdy z 200 targów przypadało zaledwie 2,5 kg, a gdyby-
śmy przyjęli, że wymiana odbywała się nie na całym obszarze państwa, lecz tylko w części 
południowej i środkowej, to przydział monet na 1 targ mógł być dwukrotnie większy. 
Jeden mincerz obsługujący 10 – 15 targów wiózł ze sobą nie więcej niż 50–75 kg srebra75. 

73  R. Kiersnowski, Wstęp do numizmatyki polskiej…, s. 183. „Na pewno żadna klęska, żadna zaraza 
ani śmiertelność, ani spustoszenie przez nieprzyjaciół całej ziemi łupiestwem i  pożarami, więcej by  nie 
zaszkodziły ludowi Bożemu niż częsta zmiana i pogarszania monety. Jakaż zaraza, albo jakaż piekielna 
czarownica niemiłosiernie ogołaca, gubi i osłabia chrześcijan niż oszustwo władcy w monecie? Ale jednak 
później, gdy zestarzeje się sprawiedliwość i wzmocni nieprawość, powstaną nie książęta lecz złodzieje (…)”. 
Cyt. za: Kosmasa Kronika Czechów, przetłumaczyła i komentarze opracowała M. Wojciechowska, edycja 
komputerowa www: Zrodla.historyczne.prv.pl MMIV 1968, s. 35. 
74  G. Györffy, Święty Stefan I. Król Węgier, tłum. T. Kapturkiewicz, Warszawa 2003, s. 399.
75  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…,s. 117.
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Jak widać, wymiana pieniędzy to trudne od strony logistycznej przedsięwzięcie. Jest 
to kolejny argument na konieczność istnienia skarbu, w którym gromadzono m.in. nie-
poddany obróbce surowy kruszec. Mogły to być nawet wytopki srebra podobne do tych 
odnalezionych w „skarbie hutnika” z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Pojawia się też ko-
lejne pytanie, czy w tym wielkim przedsięwzięciu brali udział rzeczywiście mincerze 
związani z mennicą, czy raczej przeznaczeni do tego urzędnicy książęcy. 

W  cytowanym powyżej tekście kroniki zaznaczono wyraźnie, nieakceptowaną 
przez urzędy, możliwość obiegu na rynku wewnętrznym różnych rodzajów monet. Nie 
wiemy, a jest to ze względów skarbowych istotna sprawa, czy pretensje urzędników do-
tyczą poszczególnych typów denarów, czy tylko odmian denarów w obrębie ich typów. 
Aby to wyjaśnić, musimy się w ramach przykładu odnieść do monet wybitych przez 
Władysława II Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego znanych dobrze autorowi ar-
tykułu z odnalezionego w  Dąbrowie Górniczej-Łośniu tzw. „skarbu hutnika”. 

Typem denara możemy nazwać monetę, na awersie i  rewersie której przedstawiono 
określony schemat ikonograficzny, np. rycerza wznoszącego miecz nad spętanym jeńcem 
na awersie monety Władysława II Wygnańca oraz orła polującego na zająca na rewersie 
tejże (rys. 1), lub monetę przedstawiającą tronującego władcę księcia Bolesława IV Kędzie-
rzawego trzymającego miecz na kolanach czy też tronującego cesarza Fryderyka Barbarossę 
na awersie innego denara wybitego też przez Bolesława IV Kędzierzawego (rys. 4). 

Odmiana to  przedstawione na  denarach warianty tych scen, czyli na  przykład 
rodzaj przedstawionego hełmu i tarczy, ułożenie skrzydeł orła, kierunek z profilu czy 
en face, w którym przedstawiono twarze rycerza wznoszącego miecz i spętanego jeń-
ca. Ponadto wyglądające tak samo denary mogą różnić się znakami dodatkowymi 
(syglami), takimi jak krzyże, kulki, kółka, półkola, gwiazdy. Niektóre z nich mogą być 
też znakami menniczymi i sygnaturami mincerza lub mennicy. Reasumując, można 
uznać, że odmiany to monety w obrębie typu wybijane konkretnymi, różniącymi się 
w detalach rysunku, stemplami menniczymi.

Oczywiście podział na typ i odmianę jest naszym współczesnym rozróżnieniem 
o charakterze typologicznym. Porządkuje on nasze widzenie różnych przedstawień 
na monetach. Nie zmienia to jednak faktu, że już w czasach opisywanych w tym arty-
kule taki praktyczny podział musiał istnieć. Widzimy na denarach sceny (typ) i wa-
rianty tych scen (odmiany). Żmudna praca numizmatyków zmierza często do wyka-
zania pierwowzoru danej sceny w ogóle76 oraz pierwszego wystąpienia danej sceny 
na denarach. Służą temu często bardzo rozbudowane łańcuchy powiązań pomiędzy 
stemplami monet77. Ma to oczywiste znaczenie nie tylko przy rekonstrukcji procesu 
menniczego, ale również przy ustalaniu chronologii poszczególnych emisji. 

76  W. Garbaczewski, Orzeł i zając na monecie Władysława Wygnańca. Geneza, rozwój i symbolika mo-
tywu, „Wiadomości Numizmatyczne” 2000, R. 44, z. 2, s. 135-159.
77  Por. S. Suchodolski, Numizmatyka średniowieczna…, s. 69-88. Por też J. Tokaj, Tablice powiązań stempli 
awersu i rewersu w obrębie poszczególnych typów monet, [w:] D. Rozmus, S. Suchodolski, J. Tokaj, Wczesnośre-
dniowieczny „Skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej-Łośnia. Monografia część 1. Early Medieval „Metalurgist 
Hoard” from Dąbrowa Górnicza-Łosień. A Monograp. Part 1, „Zeszyty Łosieńskie” 2014, nr 5, s. 221-236.
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Rysunek 1. Schemat rewersu denara Władysława II Wygnańca – typ IV. Orzeł polujący na zająca 

Źródło: opracowanie własne.

W skład „Skarbu hutnika” wchodzą denary, na których opisano 94 warianty/od-
miany tej sceny. Przedstawione poniżej przykłady czterech denarów typu IV opisa-
nych jako odmiany 13, 14, 37 i 41 wyraźnie unaoczniają nam bogactwo wariantów 
w jakich podobna scenę można było przedstawić. Z punktu widzenia historyka sztu-
ki można nawet mówić o indywidualnej ręce artysty. 

Rysunek 2. Rewers denara Władysława II Wygnańca – typ IV. Orzeł polujący na zająca – od-
miana 13 i odmiana 14 

Źródło: fot. Józef Popielarz.
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Rysunek 3. Rewers denara Władysława II Wygnańca – typ IV. Orzeł polujący na zająca – od-
miana 37 i odmiana 41 

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Schemat awersu denara Bolesława IV Kędzierzawego – typ 3. Przedstawienie ce-
sarza Fryderyka Barbarossy. W skład „skarbu hutnika” wchodzą denary, na których opisano 
44 warianty/odmiany tej sceny

Źródło: fot. Józef Popielarz.
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Typ ikonografii denara opracowywano oficjalnie i była to decyzja natury poli-
tycznej78. A co z odmianami ? Powodem ich powstania mogły być sprawy bardzo 
prozaiczne, takie jak chociażby pękniecie stempla menniczego. Kolejny stempel, 
powtarzając główny zarys motywu przekazu ikonograficznego, zawsze różnił się 
w szczegółach od pierwowzoru. Powody, tak jak już napisano, były prozaiczne, ale 
mogły być też inne, których obecnie nie znamy. 

Opisana powyżej sytuacja monetarna odpowiada zasadniczo rządom Władysława 
II Wygnańca i Bolesława IV Kędzierzawego. Na dodatek, jak przypuszcza Stanisław Sucho-
dolski, po hołdzie krzyszkowskim w 1157 r. Bolesław IV Kędzierzawy, obłożony trybutem 
3400 grzywien na rzecz cesarza Barbarossy, miał tak mało kruszcu, że prowadziło to do 
zaniku mennictwa pod koniec panowania tego władcy79. Od momentu wstąpienia na tron 
princepsa Mieszka III Starego w 1173 r. sytuacja monetarna istotnie się komplikuje. Poja-
wiają się nie tylko denary, ale też, wybijane co prawda już wcześniej, ale dość rzadko, mone-
ty bite jednostronnie, czyli brakteaty. Te ostanie stopniowo zaczynają dominować na rynku.

Poza monetami z napisami łacińskimi pojawiają się też monety z inskrypcjami he-
brajskimi80. W klasycznych opracowaniach Mariana Gumowskiego wyróżniono 67 ty-
pów monet (brakteatów) z napisami hebrajskimi w 325 odmianach81. Ponieważ w czasach 
Mieszka III Starego na rynku wewnętrznym pojawiły się monety z napisami hebrajskimi 
(ale nie tylko), sugerować to może udział Żydów w systemie poboru podatków. Nic jed-
nak w tekście Wincentego Kadłubka na to nie wskazuje. Gdyby tymi urzędnikami byli 
Żydzi, prawdopodobnie by o tym napisał. Na rynku wewnętrznym za rządów Mieszka III 
Starego cyrkulują zatem denary i brakteaty z napisami łacińskimi, hebrajskimi, z napisa-
mi naśladowczymi i tzw. brakteaty nieme. Wiemy o tym dzięki siedemnastu znaleziskom 
monet z terenów Mazowsza, Małopolski, Kujaw, Wielkopolski i Śląska82. 

Czy wspomniane w  przekazie kronikarza niedawno wybite i  świeżo ich sztuką 
wykonane monety były nowymi typami denarów zaakceptowanych i świeżo wpro-
wadzonych przez władzę świecką do obiegu czy też biskup Wincenty Kadłubek miał 
na myśli nowe odmiany typów funkcjonujących na rynku. W tym drugim przypad-
ku, biorąc pod uwagę, że ich pojawienie mogło być całkowicie przypadkowe i wymu-
szone (np. pękniecie stempla menniczego), podsądny był bez wątpienia bez szans. 
Oczywiście, gdyby nie zakładać drobiazgowości urzędników, kontrowersje mogły-
by tyczyć się typów, a nie odmian. Wiele odmian powinno przecież funkcjonować 
na rynku w tym samym czasie. Jednakże w opisanym wydarzeniu we fragmencie kro-
niki brak znamion dobrej woli. Urzędnicy chcą podsądnego, przynajmniej tak wyni-

78  Na  temat znaczenia przedstawień ikonograficznych istnieje obszerna literatura przedmiotu. Por. 
m.in. W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173-1280, Warszawa – Lublin 2007.
79  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 140.
80  Na temat mennictwa w Polsce denarów z napisami hebrajskimi por. D. Gorlińska, Żydzi w admini-
stracji skarbowej polskich władców czasu rozbicia dzielnicowego, Kraków 2015.
81  D. Gorlińska, Żydzi w administracji…, s. 16.
82  Ibidem, s. 89. 
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ka z relacji biskupa, po prostu zniszczyć. Dlatego też można przypuszczać, że każdy 
pretekst mógł być dobry, aby to przeprowadzić. 

MINCERZ 

Na początku średniowiecza, jak zauważa Ryszard Kiersnowski, centrum rzemiosła 
menniczego stanowiła Galia. Imiona mincerzy pojawiają się na  monetach merowiń-
skich, a także na denarach anglosaskich83. W początku XI wieku po intensywnych i nie-
koniecznie pokojowych kontaktach Anglii ze Skandynawią (rejzy wikingów) anglosascy 
mincerze pojawiają się w krajach skandynawskich. W  X i XI wieku istnieje już dobrze 
rozwinięte mennictwo na terenie wspomnianej Anglii i w Niemczech, a nawet w Cze-
chach. Francuzi organizują mennictwo w Szkocji. A od końca XII w. dużą rolę w Europie 
Środkowej (m.in. Węgry i Polska) zaczynają odgrywać mincerze żydowscy. Doszło nawet 
do unikalnej adaptacji alfabetu hebrajskiego na potrzeby języka polskiego, równorzędnej 
z pierwszymi próbami podobnych adaptacji alfabetu łacińskiego do języka polskiego84. 

Rzadko widzimy mincerzy przy pracy. Większość przedstawień pracy mennicy po-
chodzi już z okresu schyłku średniowiecza. Z XI wieku jako przykład możemy podać 
kapitel kolumny w kościele św. Jerzego w Boscherville. Widzimy na nim płasko rzeź-
bione w stylu romańskim przedstawienie mężczyzny uderzającego młotkiem w stem-
pel menniczy85. Prace nad monetami można podzielić na  wiele etapów, m.in. prace 
przygotowawcze, mincerskie, wykonywanie stempla i bicie monet86. W mennicy funk-
cjonowało zapewne kilka warsztatów. Pracowali w nim rytownicy, odlewnicy, pisarze 
i ludzie znający się na testowaniu czystości kruszcu, czyli na technikach probierczych. 

We  wczesnym średniowieczu personel mennicy, jak zauważa Roman Grodec-
ki, stanowił wspólnotę zorganizowaną na specjalnych warunkach. Podlegli oni są-
downictwu naczelnego mincerza zależnego bezpośrednio od  księcia. Zwierzchnik 
mennicy określany był magister monete. W obrębie zespołu mennicy występuje też 
w  jednym wypadku notarius monete – pisarz menniczy. Podobne regulacje znamy 
z Niemiec i Węgier87. W XIII w. zauważamy istnienie sądownictwa targowego, w któ-
rym ważną rolę odgrywają mincerze (?) bądź urzędnicy książęcy88. 

83  R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 70-71. 
84  Drobny przykład: zapis na monecie wybitej przez Mieszka III, który brzmi „król Polski”, oddany przy 
pomocy liter alfabetu hebrajskiego, jest najprawdopodobniej najstarszym zabytkiem języka polskiego 
zapisanego, o dziwo, przy pomocy alfabetu hebrajskiego, i jak pisze S. Suchodolski, o sto lat wyprzedza 
zapis znany z Księgi Henrykowskiej. Por. R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich…, s. 102-
103; S. Suchodolski, Moneta źródłem wszechstronnym: materialnym, pisanym i ikonograficznym…, s. 43. 
Problematyka ta ma zresztą bogatą literaturę. Por. m.in. J.A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich, 
X-XX w. …., s. 24. Por. D. Gorlińska, Żydzi w administracji skarbowej…, s. 101.
85  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, tablica I. 
86 Ibidem, s. 18-31.
87  R. Grodecki, Polityka pieniężna Piastów …, s. 181.
88  Ibidem, s. 198.
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Jak się przypuszcza, w Polsce w XI i XII w. czynne było nie więcej niż od 1 do 5 za-
kładów menniczych. Zatrudniały one od kilku do kilkunastu pracowników. Organi-
zacje tych warsztatów znamy ze źródeł późniejszych. W Czechach wybijanie krążków 
wykonywali pregierze, czyli wybijacze. Krążki mennicze czasami też wycinano z roz-
walcowanej srebrnej blachy. Prawdopodobnie w Polsce ci sami ludzie topili kruszec, 
a  potem wykuwali i  walcowali blachę, przygotowywali krążki i  następnie wybijali 
monety89. Inną grupę musieli stanowić rytownicy, których możemy w  niektórych 
przypadkach określić jako artystów. 

Sam termin „mincerz” wchodzi do języka polskiego dopiero w XV w., w momencie 
gdy mennictwo polskie od pierwszych emisji Bolesława Chrobrego licząc, ma już kilka 
wieków tradycji90. W Encyklopedii staropolskiej Zygmunta Glogera wyjaśnienia intere-
sujących nas terminów trzeba szukać pod hasłami „minca”, „menica”, „mynica” wywo-
dzącymi się z języka niemieckiego. Gloger zaznacza, cytując Bielskiego: „Za Kazimierza 
Wielkiego dopiero mynicy Polskiej najwięcej poczęto kować gdyż przedtym skórzanej 
więcej było”91. Jest to oczywiście tylko częściowa prawda. Odwołanie się do zasług (nie-
wątpliwych) króla Kazimierza Wielkiego w tej dziedzinie ma tutaj charakter podobny 
jak przekonanie o niezwykłym rozmachu budowlanym tego władcy. 

Zygmunt Gloger podaje nam kilka terminów związanych z mincarstwem w naszym 
obecnym tego słowa rozumieniu. Terminy te funkcjonowały na pewno w XVI i XVII w. 
Tak więc mincarstwem nazywano sztukę bicia pieniędzy. Starszego nad mynicą92 (czy-
li mennicą) określano myncmistrzem, myncarzem, mincarzem. Kierownik mennicy, 
mincerz, czyli magister monetae, negotiaator pecuniarum, monetarius numularius, był 
podwładnym podskarbiego93. Sam urząd podskarbiego wyodrębnił się dopiero w XIV w. 
Mincownikiem zwał się wekslarz, odmieniacz monety za monetę (PRL-owski cinkciarz). 
Wspomina też regulację prawną statutu litewskiego, gdzie wyraźnie zaznaczono „Obra-
żon będzie majestat, gdyby kto mincę bez woli naszej (czyli królewskiej, książęcej) bił”94. 

Wydany w 1900 r. Słownik języka polskiego znacznie rozszerza zakres terminów 
związanych z tym rzemiosłem95. Dowiadujemy się m.in., że mincownik mógł zmie-
niać się w warstwie słownej w miencarza. Czeladnika w mennicy nazywano mincar-

89  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 91.
90  W czasach formowania się państwa pierwszych Piastów Gall wymienia bardzo ogólnie kilka katego-
rii ludzi, w tym artifices – rzemieślników i najprawdopodobniej operatores – robotników. Por. H. Łow-
miański, Zagadnienia gospodarcze wczesnofeudalnego państwa polskiego…, s. 28. Czy w gronie artifices 
(może i operatores ) mogli się znajdować pracownicy mennicy, możemy tylko przypuszczać. Terminy 
magister monete i notarius monete a także apocrisiarius poznajemy blisko dwa wieki później.
91  Hasło Minca, menica, mynica, [w:] Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, ze  wstępem                  
J. Krzyżanowskiego (reprint), Warszawa 1978, s. 217.
92  Inna forma to myńca. Por. hasło „myńca” [w:] A. Krasnowolski, W. Niedźwiecki, M. Arcta Słownik 
staropolski, Warszawa 1920. 
93  Z. Góralski, Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1983, s. 109.
94  Hasło Minca, menica, mynica…, s. 217.
95  Słownik języka polskiego ułożony pod redakcją J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, 
zeszyt 7, Warszawa 1900.
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czykiem, a starszego nad mennicą, wspomnianego powyżej myncmistrza, określano 
też mennicznikiem. Mincyrz przechodził z  rzadka w  wincyrz i  oznaczał odmianę 
prostej wagi, zwanej inaczej i bardziej powszechnie bezmianem. Wszystkie te termi-
ny mają pochodzenie niemieckie. Pojawiają się zdaniem etymologa Andrzeja Bań-
kowskiego od XV wieku. Nazwą osobową jest wzmiankowany w Krakowie w 1473 r. 
człowiek noszący nazwisko Menczer96.

Zdaniem autora tego artykułu nie jest do końca jasne, czy wymienieni w źródłach 
wczesnośredniowiecznych ludzie byli mincerzami w sensie projektantów i producen-
tów monet, czy raczej grupą urzędników skarbowych. Młodsze źródła koncentrują 
się już na producentach monet. My nawet nie wiemy, jak w XI i czy XII wieku w ję-
zyku polskim nazywano ludzi wybijających pieniądze. To  też może być argument 
przemawiający za niewielkim kontaktem tych ludzi z resztą społeczeństwa. Nazwa 
„mincerz” jest nazwą późną i zapożyczoną z języka niemieckiego. 

MINCERZE – URZĘDNICY CZY ARTYŚCI I RZEMIEŚLNICY?

Jak zauważa Ryszard Kiersnowski, w  wielkim i  różnorodnym nurcie średnio-
wiecznych sztuk plastycznych monety zajmują miejsce wyjątkowe. Opanowanie tech-

96  Hasło mincarz [w:] A. Bańkowski, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 2000, s. 189. Nie będzie-
my w tym miejscu rozwijać kwestii pochodzenia samego pieniądza jako takiego. W Encyklopedii staropolskiej 
przedstawiono kilka uwag, z którymi trudno się w obecnym stanie wiedzy zgodzić. „Pieniądz. Gdy pierwotny 
handel wymienny domagał się jakiejś stałej jednostki płatniczej, nadało się do tego u pasterskich głównie Arjów 
bydło przede wszystkiem, wielkie i drobne; »stoma krowami« opłacano żonę albo zabójstwo mężczyzny, »heka-
tomby« (to samo) ofiarowano bogom; we wszystkich językach aryjskich miano dla ‚bydła’ i ‚pienięstwa’ jedno: 
łac. pecus, ‚bydło’, pecunia, ‚pieniądz’; niem. Vieh w obu znaczeniach; słow. skot ‚bydło’, a dawniej i ‚pieniądz’ (skot-
nica, ‚skarb’ i ‚wygon’); wardęga ‚bydło’ i ‚czynsz’; por. dobytek itp. Drobne opłaty składano w płatach lnianych 
(stąd prasłowiańskie płacić), w »kruszach« soli (u nas wiedziano w 13. wieku ogólnie, że nazwa kary sądowej 
»trzysta« właśnie od okruchów solnych poszła), w skórkach kun i białek –wiewiórek (zwyczaj na Wschodzie, 
na Rusi szczególniej, powszechny; twierdzą, jakoby od Finów Ruś go przejęta); wszelakie opłaty, kunne, kunica, 
od tych skórek nazwano (ale kunka czy kumka, nazwa ‚dziewczyny’, innego pochodzenia). W tym samym celu 
łamano pierścionki złote (stąd przy zaręczynach mąż kupuje żonę, więc pierścień jej wkłada) i naramienniki, 
bugy, srebrne, albo odrębywano od sztaby kawałki na miarę należną (stąd nazwa rubli; podobnie niem. schilling, 
choć ten od kruszcu rznięto; i skórki, mordki, łebki, odrzynano, stąd starorus. rězań). Z czasem wyparł kruszec 
(miedź, srebro, złoto) wszelką inną »monetę«, a jej kształt okrągły każdy inny. Wyższości kultury niemieckiej 
dowodzi, że wszelkie nazwy monet, denarów itd., Słowianie od Niemców przejęli, p. pieniądz (nie ma tego słowa 
u Gotów), szeląg, cęta (słowo wyłącznie gockie), skot; pomijam późniejsze liczne pożyczki; pierwotną nazwą była 
tylko grzywna (p. grzywa). Pieniążki służyły ozdobie, u ucha, lub nanizane około szyi; przechowywano je w ka-
lecie przyrodzonej, w mosznie. Do bicia własnej monety srebrnej przyszli Słowianie w 10. wieku, najpierw Czesi; 
od nich wyszły na całą Europę grosze, z końcem 13. wieku. Najpospolitszą nazwę pieniężną, moneta (franc. mon-
naie, ang. money, itd., por. pormonetka), wprost z łaciny, a myńca, menica, z niem. munizza, Münze, zawdzię-
czamy czystemu przypadkowi (jak np. nazwę »fiakrów«): rzymska menica znachodziła się bowiem w świątyni 
Juno Monēta, przezwanej tak nie od upominania (łac. monere, skąd nasz monitor, admonicja, ‚upomnienie’), jak 
wywód ludowy twierdził, lecz od jakiegoś rodu etruskiego. Na Rusi są w obiegu nazwy ze Wschodu, np. diengi, 
ałtyn i in., ale ani ruble z rupi perskich (p. rubl), ani kopiejki od jakiegoś tureckiego słowa nie wyszły; kopiejka 
przezwana w 15. wieku od kopji, ‚włóczni’, na niej wyrażonej: »(w. ks. Iwan III) uczini znamia na dieńgach, kniaź 
wielikij na konie a imieja kopje w ruce, i ottole prozwasza diengi kopiejnyje«. Na Bałkanie panują nazwy greckie 
i tureckie, aspri, pari, i inne”.Por.https://pl.wikisource.org/wiki/S%C5%82ownik_etymologiczny_j%C4%99zy-
ka_polskiego/Pieni%C4%85dz.
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niki miniaturowego rytu w twardym żelaznym tłoku, na którym ryto wzór stempla, 
stwarzało duże trudności. Również masowość i często pospieszność produkcji ogra-
niczała swobodę twórcy97. Zapewne wkradała się też rutyna. Przeprowadzone ekspe-
rymenty polegające na wykonaniu przez doświadczonego rytownika tłoka dla monet 
anglosaskich, przy użyciu technik oczywiście zbliżonych do tych średniowiecznych, 
wykazało, że potrzebował on tylko kilkunastu minut do wykonania swojej pracy98. 
Zapewne jednak w tak krótkim czasie nie powstawały najpiękniejsze przedstawienia. 

Umieszczone na monetach wczesnośredniowiecznych sceny są przykładem mi-
krorytownictwa. Każda z odmian stempla menniczego jest indywidualnym dziełem. 
Widać to  zresztą na  przedstawionych w  tym artykule przykładach monet Włady-
sława IV Wygnańca (typ IV). Obok stempli prymitywnych lub naśladujących (lub 
barbaryzujących) obce wzorce pojawiają się stemple staranne, a  nawet wyjątkowo 
udane, piękne. Możemy je zatem odbierać i oceniać w kategoriach estetycznych, my-
śleć i mówić o nich jako dziełach sztuki lub wytworach mniej lub bardziej biegłe-
go rzemieślnika. Mimo czasami niewyszukanej formy – jak się to czasami określa 
– wzorów ikonograficznych na  piastowskich monetach wczesnośredniowiecznych, 
ich walory artystyczne są  niezaprzeczalne. Jak pokazują przykłady z  ostatnich lat, 
przedstawienia z monet wczesnośredniowiecznych zostały docenione przez współ-
czesnych grafików. Ich urok wpisuje się w kanony sztuki współczesnej99. 

Gorzej jest natomiast z  badaniami tego zagadnienia w  środowisku historyków 
sztuki, co dziwi. Tym bardziej że poprzez masowość treści ideowe i artystyczne trafia-
ły do dużej rzeszy odbiorców100. Zagadnienie ikonografii wizerunków występujących 
na monetach polskich z okresu wczesnego średniowiecza przez szereg lat było nie-
obecne nie tylko w pracach historyków sztuki, ale również, co dziwi, samych numi-

97  R. Kiersnowski, Moneta w kulturze…, s. 73.
98  Ibidem, s. 73.
99  Por. logo międzynarodowej konferencji 12th Annual Meeting European Association of Archaeolo-
gists, 19th -24th September 2006, albo obwolutę wydanego w 2006 roku przez Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa katalogu wystawy „Kraków w chrześcijańskiej Europie X -XIII w.”. Por. też D. Rozmus, 
O wartościach estetycznych ikonografii monet – kilka uwag na marginesie, [w:] D. Rozmus, J. Tokaj, Ob-
licza św. Wojciecha na monetach Bolesława Kędzierzawego, Dąbrowa Górnicza – Kraków 2010, s. 22-25.
100  R. Kiersnowski, Moneta w kulturze…, . s. 74. W ramach dygresji zatrzymajmy się na chwilę nad 
definicjami stworzonymi przez J. Gąssowskiego dla sztuki pradziejowej i dostosujmy je do wczesnośre-
dniowiecznych denarów. „Sztuki plastyczne odznaczają się tym, iż służą trwałemu zakodowaniu pew-
nych wartości pojęciowych (...)”. Por. J. Gąssowski, Prahistoria sztuki, Warszawa 2008, s. 7. Cóż może 
bardziej trwale kodować pewne wartości pojęciowe jak będąca prze wiele lat a nawet czasami dziesięcio-
leci w obiegu, oznaczona tymi samymi lub podobnymi wyobrażeniami a czasami i legendami, moneta. 
„(...) mogą być przekazywane w czasie i przestrzeni, łatwo pokonują barierę językową” – s. 7. Jakiż inny 
przedmiot może bardziej się nadawać do przekazu w czasie i przestrzeni nawet przez wieki (np. długi 
i krótki obieg monet czy też importy do Europy monet ze świata arabskiego, z Chin czy Indii i vice ver-
sa). Szlachetny kruszec może nawet za łatwo pokonuje wszystkie bariery językowe. „(…) zawarte w nich 
treści mają niemałe znaczenie w przekazywaniu tradycji społecznych, wychowaniu młodszego poko-
lenia, a także w utrwalaniu form religijnych i obyczaju. Stają się one często powszechnie rozumianymi 
symbolami o głębszym znaczeniu treściowym, niż sugeruje ich – często niewyszukana – forma” – s. 8.
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zmatyków101. Zdecydowanie lepiej wygląda stan badań nad drogami przekazu moty-
wów ikonograficznych obecnych na średniowiecznych denarach. W ostatnich latach 
badaniom tego zagadnienia poświęciło się kilku badaczy, z których warto wymienić 
W. Garbaczewskiego czy T. Panfila102.

Denary, będąc obiektami wybijanymi seryjnie przy pomocy stempla menniczego, 
w pewnym sensie zbliżają się formalnie do takich dziedzin (również sztuki) jak typo-
grafia czy też grafika. Często dostrzegamy rękę indywidualnego twórcy na etapie pro-
jektowania, rozrysowania sceny oraz na etapie wykonywania stempla103. Wszystko 
to jak widać jest domeną prac rzemieślników, z których niektórzy mogą być określani 
nawet wybitnymi artystami. 

Możliwe że da się zaobserwować ciągłość trwania mennicy niezależnie od zmie-
niających się władz104. I  nie musi w  tym wypadku chodzić tylko o  samą mennicę 
jako zakład produkcyjny, ale także o ludzi, którzy w nim pracują. Rewers późnych 
monet wybijanych przez Bolesława Szczodrego przypomina stylistycznie rewers mo-
nety wybijanej przez Władysława I Hermana. Jest to budynek bramny zwieńczony 
trzema wieżami. Dodatkowo na monetach Władysława I Hermana pojawia się napis 
Cracov. Podobnie rozwiane włosy z  awersu monety Władysława I  Hermana przy-
pominają rozwiane włosy z przedstawienia konnego Bolesława Szczodrego. Widać 
w tym podobną ideę ikonograficzną, choć niekoniecznie tę samą rękę. Inne jest m.in. 
zwieńczenie budynku bramnego105. Ryszard Kiersnowski uważał, że  mennictwo 
Władysława I Hermana podupadło w stosunku do jego poprzednika, ponieważ prze-
stał on korzystać z doświadczeń mennictwa saksońskiego. Musimy pamiętać jednak, 
że ostanie lata rządów Bolesława cechują się kryzysem menniczym. Uważam, że po-
wodem tego było wyczerpanie się dostępnych dotychczas złóż srebra, a nie odkryto 
jeszcze kolejnych106. Jak zauważa specjalizujący się w tym okresie historyk Krzysztof 

101  D. Gorlińska, Ikonografia monet Mieszka III Starego, część I: wizerunki reprezentacyjne, „Widomości 
Numizmatyczne” 2001, RXLV, z. 1(171), s. 1. Ze starszych prac, w których zwrócono uwagę na warto-
ści artystyczne, można przytoczyć pracę Feliksa Kapera Artystyczna wartość monet piastowskich, „Wia-
domości Numizmatyczno-Archeologiczne”, tom XXI, s. 1-10. Autor ten porusza kilka kwestii, m.in. 
sposób ułożenia wizerunku głowy. Zwraca uwagę na motywy architektoniczne i wyraźnie wartościuje 
jakość monet, porównując emisje Śmiałego z emisjami Chrobrego (s. 5-6).
102  Por. W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich…, czy też książkę Tomasza Panfila, Lingua 
Symbolika – O  pochodzeniu i  znaczeniach najstarszych symboli heraldycznych w  Polsce, Lublin 2002. 
W przytoczonej pracy T. Panfil daje zestawienie swoich artykułów poświęconych motywom ikonogra-
ficznym publikowanych przede wszystkim w „Biuletynie Numizmatycznym”. 
103  D. Rozmus, Nocny łowca i inni. Sceny łowieckie na monetach ze „Skarbu hutnika”, Dąbrowa Górnicza 
– Kraków 2012. 
104  A. Krawiec, Król bez korony. Władysław I Herman, książę polski, Warszawa 2014, s. 77.
105  Por. Mennictwo Hermana i monety prywatne Sieciecha, http://www.katalogmonet.pl/Monety-pol-
skie/Mennictwo-Hermana-i-monety-prywatne-Sieciecha oraz B. Paszkiewicz, Mała historia pieniądza 
polskiego. Podobna jest moneta nasza do urodnej panny, Warszawa 2012, s. 11, https://static.wcn.pl/ka-
talogi/WCN50.pdf.
106  Bolesław Śmiały zakończył swoją karierę polityczną po sporze z biskupem krakowskim, później-
szym świętym, Stanisławem ze Szczepanowa. Napisano bardzo wiele na temat powodów tego tragiczne-
go konfliktu, jednak nie zwrócono uwagi na jedną z możliwych jego przyczyn – ekonomiczną. Mennica 
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Benyskiewicz, stosunki Bolesława z Saksonia nie były tak dobre, jak niegdyś uważał 
R. Kiersnowski. Co oczywiście nie wyklucza współpracy mincerzy na innej, pozapo-
litycznej płaszczyźnie107. 

Podobną tendencję zauważam przy denarze bitym przez Bolesława III Krzywoustego, 
tzw. brakteacie protekcyjnym108, datowanym na lata 1135–1138, a awersem widocznym 
na czwartym typie monety bitej przez Władysława II Wygnańca datowanym już na ko-
niec jego panowania, czyli na lata 1145–1146. Na pierwszej omawianej monecie książę 
Bolesław klęczy przed biskupem, w tym wypadku św. Wojciechem, natomiast na denarze 
Władysława II Wygnańca pokonany rycerz wyciąga ręce, błagając o łaskę. W obu przy-
padkach widać podobne ukształtowanie ciała, a zwłaszcza ramienia klęczącej postaci. 

W  obrębie monet znanych ze  „Skarbu hutnika” scena przewagi nad pokonanym 
odzwierciedlona jest w 68 różnych wariantach. W obu przypadkach, czyli na brakteacie 
protekcyjnym oraz na dużej grupie monet wybitych przez Władysława II Wygnańca, wi-
dzimy, że  identyczne jest ustawienie ramienia klęczącej, zastygłej w modlitwie postaci 
(brakteat Bolesława Krzywoustego) oraz rycerza błagającego o łaskę (denar Władysława 
Wygnańca). Podobne, o ile nie identyczne, jest ugięcie kolan osób wyobrażonych na de-
narach. W obu przypadkach widać podobną rękę twórcy. To ten sam rytownik lub jego 
naśladowca i uczeń pracujący w tej mennicy 10 lat później109. 

Przedstawione powyżej uwagi odnoszą się do  kadry mennicy, która składała się 
z rzemieślników, wśród których niejednokrotnie znajdowali się artyści. Czy rzemieślnik 
może być urzędnikiem? Zapewne tak, ale jednym z przedmiotów tego artykułu nie jest 
rozpatrywanie wielorakich umiejętności poszczególnych ludzi, tylko rozważenie, czy 
informacje o średniowiecznych „mincerzach” odnoszą się do nich właśnie, czy raczej 
do urzędników kontaktujących się z mennicą okazjonalnie i służbowo. Sadzę, że przy-

stanowiła własność księcia. To on był emitentem monet, jednakże tereny, na których z rud pozyskiwano 
srebro, najprawdopodobniej znajdowały się w rękach biskupów krakowskich, dzięki czemu mogli oni 
mieć wpływ na  politykę władcy. To  tylko hipoteza, ale w  dość klarowny sposób może ona wyjaśnić 
przyczyny konfliktu między kurią a królem. Podstawą do jej wysunięcia może też być, przytoczona przez 
XIX-wiecznego historyka polskiego górnictwa Hieronima Łabęckiego, wzmianka z dzieła Jana Długo-
sza, z której wynika, że w 1025 roku Bolesław Chrobry przekazał prawo do pozyskiwania kopalin, z wy-
łączeniem złota, w ręce duchowieństwa. Boleslaus rex dotavit ecclesias, attribuens eis praedia et castra 
cum pertinentiis earum,scilicet servitiis diversorum offi ciorum, proventus rerum mobilium et immobilium 
tam praesentium quam futurarum, terra nascentium, scilicet ferri, plumbi, salis et argenti sine exceptione, 
aure vero cum exceptione. O prawdziwości tej późnej, bo XV-wiecznej informacji, wskazywać też może 
treść wspomnianej już Bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku, w której wyraźnie zaznaczono interes ekono-
miczny biskupstwa w Gnieźnie w odniesieniu do pozyskania srebra z nieznanej obecnie miejscowości 
Zversov pod Bytomiem. Por. m.in. H. Łabęcki, Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa pol-
skiego pod względem technicznym, historycznym, statystycznym i prawnym, t. 1, Warszawa 1841, s. 102.
107  K. Benyskiewicz, Władysław Herman książę polski 1079–1102, Kraków 2014, s. 212. 
108  Brakteat protekcyjny: Święty Wojciech z pastorałem unosi rękę w geście opieki nad przyklękającym 
księciem. Por. m.in. S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, tabl. XV. 
109  D. Rozmus, S. Suchodolski, J. Tokaj, Wczesnośredniowieczny „Skarb hutnika” z Dąbrowy Górniczej-
-Łośnia, s. 52-65. Na występowanie tej samej ręki twórcy przez lata w mennicy krakowskiej zwracał już 
uwagę Adam Wolański, tenże, Siva rerum numizmatyczne, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeolo-
giczne”, rocznik 14, nr 5. s. 70. 
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toczone w tym artykule argumenty wskazują na to, że przekazy z okresu wczesnego 
średniowiecza odnoszą się raczej do urzędników, a nie do rzemieślników i artystów. 

ZAKOŃCZENIE 

Na zakończenie pozwolę sobie przedstawić kilka wniosków, które nasuwają się 
po lekturze fragmentu kroniki biskupa Wincentego Kadłubka oraz ogólnego oglądu 
epoki rekonstruowanego na  podstawie znanych mi  wyników badań archeologicz-
nych i dociekań numizmatyków. 

1. Przedstawione przez Wincentego Kadłubka „zderzenie” człowieka z aparatem 
skarbowym za panowania Mieszka III Starego jeśli nawet jest tylko udramatyzowa-
nym obrazem literackim, odnosi się do konstatowanego negatywnie fiskalizmu. Są-
dzę, że przedstawiane w tym artykule zawiłości wczesnośredniowiecznego fiskalizmu 
są argumentem przemawiającym za wiarygodnością przekazu kronikarza Wincen-
tego Kadłubka. Świadczą o  tym również odkrycia z  innych dziedzin badawczych, 
takich jak archeologia i przede wszystkim numizmatyka. Duża ilość typów i odmian 
pieniędzy na  rynku wewnętrznym (dodatkowo pieniądze wybijane przez konku-
rencyjnych w stosunku do Mieszka III Starego książąt) musiała generować proble-
my natury ekonomicznej i być niewątpliwie okazją do oszustw i nadużyć. Człowiek 
oskarżony o posiadanie nieodpowiednich pieniędzy był w konfrontacji z będącym 
na bieżąco w tej kwestii aparatem skarbowym bez szans. 

2. W wielu przypadkach to raczej zawarty w monetach kruszec miał większe zna-
czenie w  wymianie handlowej niźli typ czy też odmiana obiegowego pieniądza110. 
Tego nie znajdujemy w tym fragmencie kroniki, ale wynika to m.in. z ustaleń arche-
ologów. Na prowincji dalej dominowała gospodarka naturalna oparta na samowy-
starczalności i ograniczonej wymianie towarów. Dużą rolę mógł spełniać pieniądz 
niemonetarny (płacidła). Kruszec i pieniądze tylko uzupełniały możliwości wymia-
ny. Liczne znaleziska odważników ołowianych (o ile nie są  one same pieniądzem 
zastępczym) oraz rzadsze znaleziska odważników żelaznych w koszulkach z brązu 
świadczą o istnieniu rynku wymiany towarów, w tym kruszców111. 

3. O  tym, że  kruszec mógł być decydującym czynnikiem na  rynku, świadczy 
również pojawienie się na monetach napisów innych niż łacińskie. Chodzi w  tym 
wypadku o  inskrypcje hebrajskie oraz napisy zbarbaryzowane (pozbawione sensu 
naśladownictwa napisu). Prawdopodobnie nikt poza elitą nie zwracał na to uwagi. 

110  Na pozaekonomiczne znaczenie bicia monet zwracano już wielokrotnie uwagę. „Moneta jest ozdobą 
króla i królestwa” to przytoczony przez S. Suchodolskiego cytat z dzieła św. Tomasza z Akwinu. Por. S. Sucho-
dolski, Mennictwo polskie…, s. 122. 
111  W ostatnim czasie pojawiła się koncepcja uznania tych właśnie odważników (kubooktaedrycznych 
i kulistych) za płacidła w momencie tzw. kryzysu napływu srebra. Por. M. J. Jagodziński, Truso. Między 
Weonodlandem a Witlandem. Between Weonodland and Witland, przedm. M. Kasprzycka, posł. W. Ducz-
ko, tłum. U. Chybowska, Elbląg 2010, s. 140-142.
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Być może zresztą niektórzy ludzie w ogóle nie widzieli pieniędzy (gospodarka natu-
ralna z bardzo ograniczoną wymianą towarową o charakterze barterowym). Dziwi 
natomiast w przypadku napisów hebrajskich brak przez kilkadziesiąt lat oporu prze-
ciwko takim opisom na monetach ze strony Kościoła. Zdaniem piszącego te słowa 
zagadnienie to nie jest dostatecznie wyjaśnione. Tym bardziej że  jak się przypusz-
cza, już od czasów Bolesława Śmiałego ogranicza się napływ obcych monet na ry-
nek wewnętrzny112. Pomimo tej tendencji w obieg wchodzą całkowicie egzotyczne 
(?) hebrajskojęzyczne emisje. Zdecydowanie nie rozumiemy i nie wiemy zbyt wiele 
o okolicznościach zaistnienia tego zjawiska. 

4. Pomimo praktyki umieszczania na  monetach napisów hebrajskich nic nie 
wskazuje na to, że indagujący podsądnego znanego z kroniki Wincentego Kadłubka 
urzędnicy byli Żydami. Cenzura w tej kwestii nie istniała i nic nie przeszkadzało du-
chownemu, biskupowi Kadłubkowi, nazwać rzeczy po imieniu. 

5. Analizując zagadnienie renovatio monetae niejako pośrednio, nasuwa się dość 
oczywisty i  jednocześnie bardzo istotny wniosek. Aby przeprowadzić tę  operację, 
władca musiał najpierw posiadać odpowiednie zasoby srebra. Nieregularność opera-
cji renovatio monetae sugeruje, że nie tylko podczas pierwszej wymiany trzeba było 
zgromadzić potrzebne srebro. Fluktuacje dostępu do tego kruszcu to osobne zagad-
nienie niedostatecznie w chwili obecnej dla czasów wczesnego średniowiecza przez 
naukę zgłębione. Wojny nader częste w tamtych czasach, wyczerpywanie się dostęp-
nych złóż rud tego metalu to najprawdopodobniej główne przyczyny załamania rynku 
tego metalu113. Podkreślmy jeszcze raz: pierwsza i zapewne nie tylko ta wymiana mu-
siała (z akcentem na musiała) być poprzedzona zgromadzeniem odpowiedniej ilości 
srebra, z którego wybito nowe monety, aby wymienić starsze, eliminując je z rynku. 

6. Czy wymiana mogła być kompletna? Czy osiągano zysk? Trudno na te pytania 
jednoznacznie odpowiedzieć. Zysk menniczy osiągano przede wszystkim przeka-
zując administracji księcia różnice między wartością realną a nominalną. Uzyskać 
to było można poprzez kilka operacji finansowych opisanych szczegółowo przez 
Stanisława Suchodolskiego114. Były to: A. Obniżenie wagi monet. Z osobistych do-
świadczeń badawczych mogę stwierdzić, że zaobserwowaliśmy to zjawisko, badając 
wagę monet Władysława II Wygnańca i  Bolesława IV  Kędzierzawego. Nasz zespół 
skonstatował, że z tej samej ilości srebra (wagi skarbu liczonej razem, czyli monet 
i srebrnych placków) Bolesław IV Kędzierzawy mógł wybić ok. 1000 monet więcej 
niźli jego wygnany z Polski w 1146 r. brat Władysław II Wygnaniec115. B. Przez ob-

112  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 123.
113  P. Boroń, D. Rozmus, Traces of war of ores in the Middle Ages on the border of Upper Silesia and 
Malopolska, “Argenti Fodina” 2014, s. 91-98.
114  S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 123-142.
115  D. Rozmus J. Tokaj, Wstępne wyniki badań nad skarbem hutnika – bryłki srebra, [w:] D. Rozmus,               
S. Witkowski (red.), Gospodarka nad Przemszą i Brynicą od pradziejów do początków XX wieku w świetle 
badań interdyscyplinarnych, Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Sosnowiec 2009, s. 103-117.
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niżenie próby monet. Można to zaobserwować w wielu momentach historycznych. 
Jest to klasyczne psucie monety. W przypadku badań nad skarbem hutnika” srebro 
w  monetach zarówno z  emisji Władysława II  Wygnańca i  Bolesława IV  Kędzie-
rzawego jest generalnie dobrej próby116. W tym przypadku obserwujemy, tak jak 
wspomniano powyżej, różnice w wadze pieniędzy, a nie ich jakości. C. Uzyskanie 
zysku przez nadanie większej wartości nominalnej niż wartość zawartego w nich 
kruszcu117. D. Przez obniżenie wartości nominalnej poprzednich monet. Żadne 
z opisanych powyżej przedsięwzięć nie było w realiach wczesnego średniowiecza 
łatwe i nawet obecnie nie jest to prosta operacja ekonomiczna. Czy opisana powy-
żej wymiana pieniędzy mogła generować niezadowolenie społeczne z jednej strony 
a nadużycia aparatu skarbowego z drugiej? Zapewne tak i przekaz Wincentego Ka-
dłubka odnosi się do tego typu sytuacji.

7. Z punktu widzenia zysku, jaki generowała praktyka renovatio monetae, urzęd-
nicy książęcy musieli posiadać określony klucz do przeprowadzenia wymiany pienię-
dzy, czyli wzory monet obowiązujące wedle rozporządzenia księcia118. Taki wniosek 
nasuwa się zresztą z lektury fragmentu kroniki. Wskazuje to na bezpośredni kontakt 
pomiędzy mennicą a aparatem skarbowym. Nie oznacza jednak udziału samych min-
cerzy jako takich w procesie wymiany pieniędzy. Operacja wymiany pieniędzy w skali 
całego kraju, nawet przy populacji obliczanej na  nieco ponad milion ludzi, musiała 
angażować dużą grupę ludzi, z których część z samą mennicą bezpośredniego kontak-
tu nie miała. Dodajmy jeszcze strażników ochraniających kurierów wożących denary 
i brakteaty (czyli bilon). Zwierzchnik mennicy określany terminem magister monetae 
to nie to samo co apocrisiarius (urzędnik, namiestnik). Jeśli nawet uznamy urzędnika 
określanego jako apocrisiarius za szafarza królewskiego lub książęcego skarbu, to nie 
oznacza to, że ten urzędnik to jednocześnie wytwórca monet. Można nawet przyjąć, 
że urzędnicy mogli być z twórcami monet tylko luźno związani.

8. W źródłach historycznych „giną” prawdziwi twórcy monet. Sygnatury mince-
rzy rzemieślników, a czasami, moim zdaniem, wprost artystów, są rzadkie. Nawet nie 
wiemy, czy rzeczywiście odnoszą się one do bezpośrednich wykonawców, czy też jed-
nak urzędników (znowu urzędników) nadzorujących ten proces. Na chwilę obecną 

116  A. Garbacz-Klempka, D. Rozmus, J. Tokaj, Preliminary Results Of Metal Science Research Of Wła-
dysław Ii Wygnaniec And Bolesław Iv Kędzierzawy’s Coins And The Silver Monuments Of The Metallur-
gist’s Hoard In Analogy To The Głogow Hoard, tom 57, Wroclaw 2015, s. 261-269; A. Garbacz-Klempka,               
A. Łukaszczyk, D. Rozmus, J. Tokaj, Skarb hutnika w świetle badań metaloznawczych, [w:] Argenti fos-
sores et alii…, s. 203-224. 
117  Wyższą wartość nominalną można nadawać monecie przez ustalenie określonego stosunku do czy-
stego kruszcu albo do innych monet, np. obcych, będących uprzednio w obiegu lub np. wykonanych 
z innego niż srebro metalu. Por. S. Suchodolski, Mennictwo polskie…, s. 123. 
118  Były to  zapewne świeżo wybite monety. Można przypuszczać istnienie odbitych na  sztabce oło-
wiu wzorów obowiązujących monet. Istnienie tego typu zabytku było sygnalizowane w rejonie zamku 
w  Smoleniu koło Pilicy. Miałem okazję widzieć niezbyt dobre zdjęcia takiego ołowianego próbnika. 
Niestety, miejsce jego przechowywania nie jest obecnie znane. 
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tożsamość twórców monet, ich rękę możemy opisać tylko odwołując się do biegłości 
warsztatowej i zmysłu estetycznego, nadając anonimowym dla nas twórcom pseudo-
nimy119. Warto na to zwrócić uwagę, chociaż ta kwestia może nie jest najistotniejsza 
dla omawianego zagadnienia.

9. Przekaz biskupa Wincentego Kadłubka jest jednym z pierwszych literackich 
przedstawień bezradności podsądnego wobec działania urzędniczej machiny pań-
stwowej120: „(…) Cóż wreszcie? Wydają go oprawcom, krępują łańcuchami, zamykają 
w więzieniu. Ilu miał ludzi, ile dobytku, ile włości [wszystko to] odsyłają do skarbu 
(…)”121. Nihil novi sub sole.
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Streszczenie: W wielu ujęciach teoretyków ekonomii czy też historii gospodarczej istnienie sa-
mego państwa jako takiego definiuje się przy pomocy kryterium istnienia zorganizowanego 
systemu skarbowego. Jest to zatem okoliczność sprzyjająca formowaniu się państwa jako tworu 
politycznego. Z drugiej jednak strony obciążenia fiskalne, zwłaszcza nadmierne, nigdy i nigdzie 
nie spotykają się z życzliwym przyjęciem ludności. Tematem tego artykułu jest opisana przez 
kronikarza, biskupa Wincentego Kadłubka, sytuacja konfliktu mieszkańca Polski z przełomu 
XII/XIII w. z zaangażowanym w reformy monetarne aparatem skarbowym. Nie wiemy, czy bi-
skup opisał konkretny, znany mu osobiście przypadek, czy też opisana historia posłużyła do zi-
lustrowania szerszego zjawiska związanego z możliwymi nadużyciami aparatu skarbowego.

Słowa kluczowe: Polska przełom XII/XIII wieku, system skarbowy, kronika Wincentego Ka-
dłubka, renovatio monetae 

MAN VS. THE FISCAL SYSTEM - A RELATION FROM MANY CENTURIES 
AGO. WINCENTY KADŁUBEK AND THE INSTITUTION 

OF THE RENOVATIO MONETAE

Summary: According to  the approaches of  many theoreticians of  economy or  the history 
of economy, the existence of the state itself as such is defined by means of the criterion of the 
existence of an organised fiscal system. Therefore the latter is a circumstance which is favo-
urable to the development of the state as a political entity. However, on the other hand, the 
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fiscal burdens, especially considerable ones, are not received favourably by people anytime 
and anywhere. The topic of the article has to do with the situation of a conflict of an inhabitant 
of Poland who lived at the turn of the 13th century with the fiscal system that was engaged 
in monetary reforms. The conflict was described by a chronicler, bishop Wincenty Kadłubek 
(who died in 1223 in Jędrzejów). We do not know whether the bishop described a case that 
he was familiar with personally or that the story that was related served to illustrate a broader 
phenomenon associated with the possible abuses of the fiscal system.

Keywords: Poland at  the turn of  the 13th century, the fiscal system, Wincenty Kadłubek’s 
chronicle, renovatio monetae


