
449

VI. Handel i wymiana

1. Monety

Materiał z Nowego Targu zawierał łącznie 152 mo-
nety, z których 62 formowały dwa zespoły, liczące 5 
i 57 lub więcej egzemplarzy, a wśród pozostałych 90 wy-
różniono jeszcze cztery pary126. Mamy więc typowy dla 
badań miejskich zbiór, łączący pozostałości zarówno 
zgub, strat losowych i zamierzonego usuwania monet, 
jak i ich celowych, niewielkich depozytów. Nietypowo 
i bardzo nierówno rozkłada się analizowany materiał 
w czasie: oba skarby – ale tylko trzy monety pojedyn-
cze – pochodzą sprzed roku 1250, co do czterech mo-
net pojedynczych można stwierdzić, że powstały po ok. 
roku 1335. Zatem 83 monety kładziemy do stosunkowo 
krótkiego przedziału 1275–1335, w praktyce zaś jeszcze 
krótszego, ponieważ najwcześniejsze monety z tej gru-
py mogły trafić do ziemi w latach ok. 1295–1300.

a. Przed 1250 rokiem

Najstarszą monetą w badanym zbiorze jest saski 
denar krzyżowy z pastorałem (katalog: nr 89), należący 
do dość pospolitej odmiany, odnotowanej np. w ma-
łym zespole z Kalisza (Kędzierski 2005, s. 25), w dwu 
skarbach z Ostrowa Lednickiego: jednym datowanym 

przedwcześnie po 1064 r., drugim z XI/XII w., tamże 
również pojedynczo (Tabaka 2013, s. 60, nr 13; s. 66, 
nr 5–7; s. 89–90, nr 16–20), a na Śląsku w małym skar-
bie z Chobieni terminus post quem 1075 (Butent-Stefa-
niak, Malarczyk 2009, nr 9), w skarbie z Kopacza pod 
Legnicą (XI/XII w., ibidem, nr 102, jako Jawor), poje-
dynczo zaś w Miliczu (ibidem, nr 103), w Starym Zam-
ku pod Sobótką (ibidem, nr 64) i w samym Wrocławiu 
na Ostrowie Tumskim (ibidem, nr 80). Jest to więc ty-
powa moneta na Śląsku w ostatniej ćwierci XI w. Jej po-
chodzenie nie zostało ściśle ustalone; wyszła w każdym 
razie z biskupiej mennicy we wschodniej Saksonii, tj. 
na obszarze dzisiejszego kraju niemieckiego Saksonia-
-Anhalt. Moneta zalegała w najstarszej warstwie za-
rejestrowanej na stanowisku, oznaczonej jako js. 131, 
datowanej na podstawie innych zabytków na XI–XII w. 
Warstwa wyznacza zatem najstarszy horyzont osadni-
czy lewobrzeżnego Wrocławia.

Następne monety są już polskiego pochodzenia. 
Jest to denar Władysława Wygnańca z początku jego 
panowania (nr 1; typ I Suchodolskiego), wybity, jak się 
uważa, w Gnieźnie (aczkolwiek przekonanie o prze-
niesieniu mennicy z Krakowa do Gniezna po śmierci 
Bolesława Krzywoustego ostatnio słabnie pod wpły-
wem skarbu z Łośnia). Na Śląsku analogiczną monetę 
znaleziono na cmentarzysku w Sokolnikach pod Kąta-
mi Wrocławskimi (Butent-Stefaniak, Malarczyk 2009,         

126 Zaobserwowano ponadto na rynku antykwarycznym 18 
monet zebranych z ziemi wywiezionej z wykopów. Są 
one przedmiotem osobnego opracowania (Paszkiewicz 
2015a).
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nr 62) oraz w dominującej roli w skarbie ze Smolic pod 
Nysą, ukrytym po ok. 1140 r. (Butent-Stefaniak, Malar-
czyk 2009, nr 59). Na tle ogólnie ubogiej w znaleziska 
monet 1. poł. XII w. jest to reprezentacja wcale znaczna, 
ponownie poświadczająca rolę wczesnej emisji Włady-
sława Wygnańca w powszechnym obiegu pieniężnym 
na obszarze Polski. Zaznaczyć też trzeba, że mamy do 
czynienia z ciętą, regularną połówką monety, którą in-
terpretuje się zazwyczaj jako świadectwo nominalnego 
traktowania monet (Kiersnowski 1964, s. 208). Podob-
nie było w Sokolnikach.

Znacznie mniej jednoznaczna jest trzecia w kolej-
ności czasowej moneta (nr 43). Nie znają jej podręcz-
niki. Tylko w zbiorach z XIX w., Tadeusza Wolańskie-
go i Jakoba Reichla, gdzie jej pochodzenie nie było 
znane, a odpowiednie egzemplarze są dziś zaginione 
(Wolański 1847, s. 11). Nie dysponujemy więc prze-
słankami ze znalezisk na rzecz jej atrybucji. Zwraca 
jednak uwagę bardzo prymitywny styl wykonania, 
a jednocześnie ciekawa, niezwykła kompozycja, z gło-
wą z profilu przesuniętą w lewo, a resztą pola wypełnio-
ną prawdopodobnie krzyżem w tle (mogłaby to więc 
być głowa Chrystusa). Nasuwa to analogię do brakte-
atów tzw. ratajskich, bitych na (Dolnym) Śląsku przez 
mniej więcej dwie dekady do najazdu mongolskiego 
w 1241 r. (Paszkiewicz 1998, s. 40–43). Niepokoi jed-
nak to, że w żadnym z wielu skarbów brakteatów ra-
tajskich nie odnotowano takiego okazu. Jeszcze bliższą 
analogią stylistyczną są bardzo rzadkie tzw. brakteaty 
kałowickie, bite na tym samym terytorium w piątej 
dekadzie XIII w. Są one jednak wyraźnie mniejsze od 
omawianej monety. Nie mamy zatem pewności, czy 
znaleziono rzeczywiście monetę śląską, ale takie jej po-
chodzenie nasuwa się z racji miejsca znalezienia jako 
pierwsza hipoteza, a datowanie na 1. poł. XIII w. jest 
prawie pewne.

Pozostają nam z omawianego okresu skarby. 
Mniejszy z nich, złożony z pięciu monet (skarb I), 
zachował się w niekorzystnym środowisku szczątko-
wo. Możemy rozpoznać tylko jedną monetę, należącą 
właśnie do wspomnianej wcześniej grupy ratajskiej 
i znaną z klasycznych skarbów tej grupy: w Jarosła-

wiu, pow. średzki (4 sztuki), w Ratajach, pow. wołow-
ski (113 sztuk), i w okolicy Oleśnicy (7 sztuk) (Kubiak 
1998, nr 49, 104, 118). Przedstawia prymitywną głowę 
na wprost, przypuszczalnie św. Jana Chrzciciela, i nad 
nią, nad czymś w rodzaju daszka, trzy pseudolitery. Za-
zwyczaj małe zespoły monet z XIII w. mają charakter 
podręcznych sakiewek, zagubionych bądź utraconych 
w nagłych okolicznościach, i złożone są z kilku monet 
jednego typu, stosownie do struktury obiegu pienięż-
nego w ustroju renowacji monety (taki zespół znalezio-
no m.in. na wrocławskiej Kanonii, zob. Kubiak 1998, 
nr 166/V). Tak też zapewne było i tutaj, ale sprawdzić 
tego już nie możemy. Dodajmy, że według poglądów 
Ryszarda Kiersnowskiego (1978, s. 55) depozyty brak-
teatów ratajskich odkryte w skarbach wykazywały na 
tyle wysoką zbieżność składu, że można moment ich 
ukrycia łączyć z datą najazdu tatarskiego w 1241 r. Ten 
niewielki skarb odnaleziono w warstwie oznaczonej 
jako js. 72, występującej na niemalże całej powierzchni 
badanego stanowiska. Na podstawie innych znalezisk 
wiemy, że narastała ona od schyłku XII w. W jej obrębie 
zaobserwowano również liczne konstrukcje mieszkal-
ne i gospodarcze.

Drugi zespół, znacznie większy (skarb II), naj-
wyraźniej miał jednak podobny charakter, gdyż i on 
składa się niemal wyłącznie z monet jednego typu – 
Stronczyński (1884) nr 175. Jedynym wyjątkiem jest 
w nim denar Władysława Wygnańca, znanego nam 
już, pierwszego typu tego władcy (w katalogu skarbu 
nr 52). Był to najwyraźniej przypadkowy wtręt w ufor-
mowany sto lat później skarb cienkich denarów wiel-
kopolskich, wybitych przez synów Władysława Odo-
nica i niosących imię nieżyjącego już w czasie emisji 
ojca książąt (w sprawie atrybucji: Paszkiewicz 2009b, 
s. 96–99, 102–104). Dotychczasowe znaleziska monet 
tego typu to wyłącznie skarby, datowane począwszy od 
wczesnych lat 40. do schyłku lat 50. XIII w.: Głogów-
okolica, Moskorzyn pod Głogowem, Pełczyska pod 
Wiślicą i Wielkopolska (miejscowość nieznana, 1870 
r.) oraz tzw. skarb Bekerowski (przy granicy wielko-
polskiej, prawdopodobnie na północ od Wrocławia) 
(Kubiak 1998, nr 36, 96, 108, 185, 186). Zazwyczaj ra-
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zem z nimi występują też inne denary z imieniem Wła-
dysława, bardzo podobne stylistycznie i pochodzące 
z pewnością od tego samego emitenta – Stronczyński 
(1884) nr 43bis – wszelako nieobecne we wrocławskim 
skarbie. Przytoczona lista znalezisk (spośród nich naj-
większą rolę analizowany typ odegrał w Moskorzynie 
i skarbie Bekerowskim), jeśli dodamy do niej jeszcze 
Wrocław i to z tak jednolitym skarbem, budzi obawy, 
czy słuszna jest powszechnie dotąd przyjmowana atry-
bucja wielkopolska tych monet, oparta przede wszyst-
kim na położeniu na nich imienia św. Wojciecha. 
Święty Wojciech był patronem całej Polski, a nie tylko 
Wielkopolski, i był też patronem najstarszej wrocław-
skiej parafii lewobrzeżnej. Książęta śląscy, podobnie 
jak władcy wielkopolscy, wywodzili się od Władysława 
(księcia Polski Władysława II, 1138–1146) i w dodatku 
już wcześniej zaobserwowano na ich monetach odwo-
łanie się do tego przodka (Suchodolski 1993a). Nastą-
piło to jednak w innych okolicznościach: gdy podkre-
ślenie sukcesji uzasadniało ich kwestionowane prawo 
do własnej, dziedzicznej dzielnicy i wybijania własnej 
monety. Takiej motywacji nie widać na Śląsku w 2. ćw. 
XIII w., gdy Henryk I i Henryk II byli najpotężniejszy-
mi książętami polskimi i zwierzchnimi władcami Pol-
ski. Znamy też inne ich monety – przede wszystkim 
w formie brakteatów ratajskich. W Wielkopolsce nato-
miast bracia Przemysł i Bolesław znacznym wysiłkiem 
zjednoczyli dziedzictwo po ojcu (nota bene, po części 
wydarte właśnie z rąk książąt śląskich), przy czym 
Przemysł wyraźnie dominował nad bratem, nie znamy 
jednak żadnej monety z jego imieniem. Podkreślanie 
imienia ojca może tu wyrażać zarówno prawa obu jego 
synów, jak i jedność księstwa w ręku starszego z ksią-
żąt. Musimy też wziąć pod uwagę, że nie mamy odpo-
wiedniej liczby znalezisk monet z Wielkopolski, zatem 
wymowa tej kategorii źródeł może być zniekształcona.

Tu wróćmy do sygnalizowanego typu Stronczyń-
ski (1884) nr 43bis, którego we Wrocławiu nie było. 
Zawierają go skarby z Moskorzyna i Głogowa-okolicy, 
z Praszki, Pełczysk i z Krakowa (Haczewska, Pasz-
kiewicz 2004, s. 95) oraz – pojedyncze znalezisko – 
z Kalisza. W żadnym skarbie typ ten nie ma znaczą-

cego udziału. Jak widzimy, mimo powtórzenia niektó-
rych nazw, wymowa rozrzutu znalezisk jest odmien-
na: monety są rozproszone w różnych dzielnicach, 
a z Wielkopolski znane jest wprawdzie tylko jedno zna-
lezisko, ale za to pojedyncze, które zwykle uważa się za 
lepiej odzwierciedlające obieg monetarny. Dochodzi-
my zatem do wniosku, że próba zmiany atrybucji typu 
Stronczyński 175 (która pociągałaby za sobą również 
przeniesienie typu 43bis) byłaby przedwczesna i mo-
neta ta najprawdopodobniej jest jednak wielkopolska.

W opisach tych monet nie dostrzeżono dotychczas 
cechy widocznej we wrocławskim materiale mimo jego 
złego stanu: oto za plecami klęczącego na awersie ryce-
rza, zamiast występującej z reguły grupy trzech kulek, 
pojawia się na niektórych egzemplarzach krzyżyk. Oba 
te symbole odnoszą się prawdopodobnie do niebiań-
skich mocy wspierających bohatera tej zagadkowej 
sceny: w jednym przypadku byłaby to Trójca Święta, 
w drugim sam tylko Chrystus. Ich wymienność jednak 
może kryć jakieś treści odnoszące się do organizacji 
produkcji tych denarów.

Opisywany skarb wystąpił w warstwie oznaczonej 
w toku badań jako js. 16. Warstwa, pokrywająca nie-
mal cały teren stanowiska, narastała jeszcze przed cza-
sem wyznaczenia placu nowotarskiego i pochodzi z 1. 
poł. XIII w. Pozyskane z niej próby drewna, poddane 
badaniom dendrochronologicznym, wyznaczają nam 
szeroki zakres lat – po 1152 i po 1216 (-6/+9) – spo-
wodowany odzyskiwaniem drewna ze zużytych kon-
strukcji.

Znaleziska monet sprzed 1250 r., choć pod wzglę-
dem liczby egzemplarzy obfite, sprawiają wrażenie 
charakterystycznych dla miejsc raczej zamieszkania 
niż handlu czy kultu: oba skarby wyglądają, jakby zo-
stały w jakichś nagłych okolicznościach pozostawione 
w schowkach w budynkach, które później uległy znisz-
czeniu. Szczególnie destrukcja mniejszego z nich, choć 
nie pozostawiła nadtopień, mogła się wiązać z ogniem.

Monety
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b. Podstawy atrybucji i datowania monet
z lat 1275–1335

Druga grupa monet z Nowego Targu tworzy w cza-
sie wyraźną koncentrację, która urywa się ok. 1335 r., 
co zobaczymy dzięki zidentyfikowaniu monet wrocław-
skich Henryka VI, który w tym roku zmarł. Dużo trud-
niej wskazać, kiedy ta grupa się rozpoczyna. Monety 
czeskie: grosze i parwusy Wacława II i Jana sugerowa-
łyby, że około roku 1300, ponieważ nie znamy z placu 
brakteatów czeskich i morawskich sprzed wprowadze-
nia grosza. W istocie rzecz jest bardziej skomplikowana, 
gdyż monety czeskie są nieco późniejsze niż rok 1300
 i w dodatku mocno zniszczone, co też sugeruje opóź-
nienie ich napływu. Jednakże na okolice roku 1300 lub 
nieco wcześniej wskazują monety śląskie, wśród któ-
rych nie ma szerokich brakteatów, wybijanych, jak są-
dzimy, do lat 90. XIII w. (Paszkiewicz 2002, s. 62), ale są 
inne monety ze schyłku tego stulecia. Tylko mały grosz 
hanoński (Hainaut) hrabiny Małgorzaty II Konstan-
tynopolitańskiej (nr 87), wybity w latach 1275–1280, 
jest na pewno wcześniejszy. Mógł jednak pojawić się 
we Wrocławiu ze znacznym opóźnieniem – trudno to 
stwierdzić, ponieważ nie znamy podobnych monet z le-
piej datowanych kontekstów w Polsce. Podobnie opóź-
niony może być średni brakteat z połuorłem i połulilią 
(nr 55), dotąd wprawdzie nieznany, który atoli na pod-
stawie analogii formalnych i treści stempla przypisuje-
my Mieszkowi III (I) i Przemysłowi, książętom racibor-
sko-oświęcimskim (1281/1282–1290). Analogii tych 
dostarcza brakteat z połuorłem i poługwiazdą ze skarbu 
z Lubomi (Paszkiewicz 2008, s. 139, typ 30). Jeszcze trzy 
monety (dwie śląskie, jedna z Polski północnej; nr 4, 5, 
57) pochodzą najprawdopodobniej z ostatniej dekady 
XIII w., a kilka dalszych z przełomu wieków.

Sześćdziesięciolecie 1275–1335 (a realnie raczej 
czterdziestolecie ok. 1295–1335), reprezentowane przez 
83 monety, dominuje, jak już wiemy, w naszym mate-
riale, mimo braku skarbów z tego czasu. Niewielki jest 
udział monet obcych – 13 czeskich, jedna hanońska 
i jedna pruska – i bez mała tylko o nich możemy powie-
dzieć, że są pewnie określone na podstawie literatury. 

Poza nimi nie budzi też wątpliwości atrybucja kwartni-
ka nyskiego biskupa Henryka z Wierzbna (1302–1319; 
nr 42) ani przynależność do Księstwa Fürstenberskiego 
kwartników z herbem Wittelsbachów i legendą Clipeus 
Bauwarie (nr 37, 38; Kiersnowski 1980, s. 43–44). Jest 
to najczęściej spotykany typ kwartników śląskich, któ-
ry prawdopodobnie pojawił się przed połową XIX w. 
w jakimś nieodnotowanym w nauce skarbie, a następnie 
przed 2004 r. zdominował również niezbadany skarb 
znaleziony w Bogaczowie pod Jaworem (gm. Męcinka; 
po raz pierwszy wzmiankowany bez metryki w: Kier-
snowski 2008, s. 106). Na Nowym Targu znaleziono 
pojedynczo dwa kwartniki tego typu, należące do dwu 
głównych odmian, pochodzących prawdopodobnie 
z dwu mennic, których wszelako nie potrafimy wska-
zać. Oba okazy zalegały, jak się wydaje, w warstwie han-
dlowej, zarejestrowanej na całej powierzchni badanego 
stanowiska, która miała przyrastać na przełomie XIII 
i XIV w. i została oznaczona jako js. 22.

Pojedyncze znaleziska kwartników na Śląsku są 
wciąż rzadkie, ale spotykane zarówno we wsiach, jak 
i w miastach, przy czym ich występowanie jest zwykle 
rozbieżne z rozpoznanym pochodzeniem. Podobny 
do znalezionego we Wrocławiu kwartnik fürstenberski 
znaleziono np. w Sicinach pod Górą (Wróblewski 2015, 
s. 387), a kwartnik nyski – innego typu – pojawił się 
w zamczysku Stare Kolnie pod Brzegiem (Marek, Pasz-
kiewicz 2012). Z kolei w Głogowie podczas badań 
archeologicznych znaleziono w średniowiecznym bru-
ku ul. Garncarskiej dwa kwartniki przypisywane do 
Księstwa Brzeskiego (K. Książek, informacja osobista).

Prawdopodobne określenie na podstawie dotych-
czasowych ustaleń literatury możemy też przypisać 
fałszywemu brakteatowi nr 56. Na podstawie skarbu 
z Wielkiej Wsi pod Szadkiem, gdzie wystąpiły w zna-
czącej liczbie prawdziwe monety tego rodzaju, udało 
się dotychczas ustalić, że jest to najprawdopodobniej 
moneta Księstwa Sieradzkiego z czasów Władysława 
Łokietka, wybita po 1306 r. (Miazga et al. 2012, s. 181–
182, typ 31). Okazało się jednak właśnie, że ten sam typ 
– w znanym też z Wielkiej Wsi (typ 32) mniejszym wa-
riancie – reprezentuje moneta znaleziona pojedynczo 
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w Tumie pod Łęczycą (Chabrzyk 2014, s. 651, nr t; wcze-
śniej znana z błędnego rysunku w: Paszkiewicz 1994, 
s. 6, ryc. 8), co każe wziąć pod uwagę jako możliwego 
emitenta także Księstwo Łęczyckie pod tym samym 
panowaniem. Margines niepewności polega tu przede 
wszystkim na tym, że znaleziona we Wrocławiu mo-
neta fałszywa jest niewyraźna i powiązanie jej z typem 
znanym z Wielkiej Wsi i Tumu nie jest całkiem pewne. 
Brakteat z literą B i z gładkim kołnierzem (nr 41), znany 
także ze znalezisk z Głogowa, jest raczej pochodzenia 
oleśnickiego127. Jeden jeszcze brakteat, z trójlistną lilią 
i wałem zdobionym perełkami (nr 57), dzięki analo-
giom w skarbach z Sarbska i Wielenia może być dato-
wany na koniec XIII w., ale te same analogie wskazują 
też, że nie jest on śląskiego pochodzenia.

Pozostałe monety z omawianego okresu są albo 
zupełnie pozbawione analogii w literaturze, albo znane 
analogie dotyczą pojedynczych, źle zinterpretowanych, 
znanych tylko z rysunków, pozbawionych metryk i za-
ginionych już egzemplarzy. Nie mamy więc w zasadzie 
(poza jednym brakteatem oleśnickim) dla ustalenia po-
chodzenia i datowania tych monet oparcia w dotych-
czasowych znaleziskach. Musimy polegać na obserwo-
walnych ich cechach i jedynym znanym nam znalezisku 
– z Nowego Targu.

Przyjmijmy zatem, że monety nieznane ze znalezisk 
poza Wrocławiem, które na wrocławskim placu wystą-
piły pojedynczo więcej niż dwukrotnie, są najprawdo-
podobniej monetami wrocławskimi – dotychczas bo-
wiem denary wrocławskie z okresu 1290–1362 nie były 
znane nauce (o wcześniejszych zob. Paszkiewicz 2005). 
Takie założenie znajduje indukcyjne potwierdzenie 
w denarach typów „Krzyż/głowa” (cztery egzemplarze, 
w tym jeden fałszywy) i „Lew/orzeł” (dziewięć egzem-
plarzy), na których – przynajmniej na części egzem-
plarzy – rzeczywiście czytamy nazwę Wrocławia. Tym 

śmielej możemy je rozciągnąć na beznapisowe typy 
o takiej samej charakterystyce znalezisk, jeśli dla ich 
motywów znajdziemy we Wrocławiu uzasadnienie. 
Wolno oczekiwać, że rozpoznane w ten sposób w tak 
licznym materiale emisje wrocławskie wypełnią czas 
1275–1335 w miarę zwartą sekwencją.

c. Rozpoznanie nieznanych dotąd monet 
polskich z lat 1275–1335 na Nowym Targu

Nasze oczekiwania jednak zostają zawiedzione 
już na wstępie. Nie mamy w materiale żadnej monety 
z grupy szerokich brakteatów śląskich, w których upa-
trujemy podstawowej formy pieniądza (dolno)śląskie-
go od połowy do schyłku XIII w. Ponieważ monety 
takie były wielokrotnie obserwowane we Wrocławiu, 
sądzimy, że akumulacja tej fazy na Nowym Targu zaczę-
ła się, gdy nie było ich już w mieście w obiegu. Wśród 
stosunkowo licznych brakteatów z Nowego Targu są 
monety potencjalnie XIII-wieczne, ale – poza trzema 
wyjątkami – są one mniejsze niż 20 mm. Jeden z tych 
wyjątków (nr 55) znajduje przypuszczalną analogię 
nie we Wrocławiu, lecz w Raciborzu. Drugi to brakteat 
z kroczącym lwem, znaleziony w dwu egzemplarzach 
(nr 4, 5), ale tworzących jeden zespół. Choć jest to naj-
prawdopodobniej tzw. brakteat zredukowany, tzn. ze 
schyłkowej fazy brakteatów szerokich, i jego stempel 
mógłby znaleźć analogię na pieczęci Henryka IV Pro-
busa (Pfotenhauer 1879, Taf. AI: 6), to nie znamy go 
z innych znalezisk w mieście, a reprezentacja nowotar-
ska jest za mała. Podobne jest przedstawienie parwu-
sa Henryka I (III) głogowskiego (Friedensburg (1887; 
1888) nr 698A; Friedensburg (1931) nr 354), wybitego 
po 1303 r., eksponującego – być może – prawo Gło-
gowczyka do dziedzictwa po Probusie (Miazga et al. 
2012, s. 166–168). Nasze brakteaty byłyby wcześniej-
sze od parwusa głogowskiego i – nie mając żadnych 
bezpośrednich przesłanek na rzecz wiązania ich z 
księstwem głogowskim – opowiadamy się za ich po-
wstaniem we Wrocławiu, gdzie zostały znalezione. 
Raczej jednak nie pochodzą z ostatnich lat panowania 
Henryka IV Probusa (do 1290 r.). Ich ciężar, 0,47 g, 
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127 Inne znaleziska: Paszkiewicz 2000, nr 97 – dwa egzem-
plarze z głogowskiej kolegiaty. Bardzo podobny pod 
względem wielkości i fabryki brakteat znaleziono w Gło-
gowie na posesji przy ul. Grodzkiej (K. Książek, infor-
macja osobista, Muzeum Archeologiczno-Historyczne               
w Głogowie, nr inw. MH/A/5162/96). Na temat atrybucji 
zob. Paszkiewicz 2015a.
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przemawia za nominałem jednostkowym (a nie połów-
kowym), średnica zaś (20,5 mm) – za klasyfikacją do 
brakteatów zredukowanych, podczas gdy najpóźniej-
sze monety Henryka IV Probusa ze skarbu z Secemi-
na są wciąż większe i mierzą ponad 23 mm średnicy 
(Paszkiewicz 2002). Wypada więc, mimo małej repre-
zentacji, przyjąć, że są to monety właśnie Henryka V 
Brzuchatego (1290–1296), jako że w przypadku póź-
niejszych rządów regencyjnych nie widzimy powodów 
do odwoływania się do dziedzictwa po Probusie. Jest 
to jednak wnioskowanie wysoce zawodne i w żadnym 
razie proponowana tu atrybucja nie powinna być przy-
taczana bez znaku zapytania. Inne brakteaty mogłyby 
przynależeć do monet frakcyjnych, towarzyszących 
emisji szerokich brakteatów, lub do brakteatów zredu-
kowanych, które staną się w ostatniej dekadzie XIII w. 
znów monetami drobnymi towarzyszącymi jako frak-
cja pierwszym kwartnikom. Wśród nich nie ma jednak 
okazów powtarzających motywy szerokich brakteatów 
(a po tym dotychczas rozpoznawaliśmy monety frak-
cyjne).

Najbardziej obiecująca jest grupa trzech braktea- 
tów z łbem byka na wprost, wyróżnionych nietypowym 
ornamentem czterech grup trzech promieni na kołnie-
rzu (nr 44–46). Łeb byka na brakteatach jest wprawdzie 
automatycznie kojarzony z kręgiem meklemburskim, 
nie mamy już jednak wątpliwości, że ten pospolity 
motyw pojawiał się również w innych krajach, zwłasz-
cza w Wielkopolsce (Jażdżewski 1879), gdzie później 
utrwalił się w formie herbu ziemskiego. Niezwykły or-
nament wygląda jak wynik skrzyżowania promieniste-
go kołnierza (również dawniej uważanego błędnie za 
specyfikę kręgu bałtyckiego) z kołnierzem napisowym, 
zwykle z czterema literami (spotykanym m.in. na sze-
rokich brakteatach śląskich). Ciężar tych monet odpo-
wiada naszym oczekiwaniom, lecz motyw byczego łba 
nie znajduje wyjaśnienia we Wrocławiu. Domysł o ich 
wrocławskim pochodzeniu nie wejdzie zatem ponad 
poziom wstępnej hipotezy, póki nie uzyska mocniej-
szego potwierdzenia.

Nader kuszący jest w tym kontekście niezwykły 
brakteat z oślą głową (nr 47, 48), odkryty po raz pierw-

szy. Za identyfikacją osła przemawiają wyraźnie wy-
eksponowane, długie uszy. Brak uprzęży wskazuje, że 
jest to dziki osioł (onager), co istotnie wpływa na treści 
symboliczne związane z przedstawieniem: jest to zwierz 
wolny, hardy, szybki, który swym rykiem obwieszcza 
chrześcijanom równonoc wiosenną i zwycięstwo Bożej 
światłości (np. Bestiary 1999, s. 97–100; Fizjolog 2003, 
s. 31–32; Kobielus 2002, s. 238–244). „Fizjolog powie-
dział, że jest on trzymany na dworach królewskich. 
Dwudziestego piątego dnia miesiąca Phamenoth po za-
chowaniu dzikiego osła można poznać, że oto następu-
je zrównanie dnia z nocą. Kiedy zaryczy on dwanaście 
razy, król i dwór wiedzą, że następuje zrównanie dnia 
z nocą” (Fizjolog 2003, s. 67). I tu jednak nie umiemy 
znaleźć we Wrocławiu wytłumaczenia dla tego niezwy-
kłego przedstawienia, a odkrycie dwu osobnych egzem-
plarzy takich monet nie wystarczy, by przydzielić je do 
Wrocławia, choć ogólne pochodzenie śląskie wydaje się 
dość prawdopodobne.

Jak widzimy, ciekawe i charakterystyczne grupy 
monet nie spełniają sformułowanych powyżej założeń. 
Być może założenia te były zbyt rygorystyczne i w oko-
licznościach półrocznej renowacji monety, jaką zwykle 
stosowano przed wprowadzeniem kwartników i par-
wusów, intensywność gromadzenia się materiałów na 
Nowym Targu była zbyt niska, by dać oczekiwane przez 
nas zagęszczenie reprezentacji poszczególnych typów. 
Sytuacja zmienia się dopiero, gdy renowację zastąpił 
półroczny czynsz, contribucio monete (też abeganc lub 
pecunia monetalis). Daninę 80 grzywien monety, płaco-
ną przez miasto księciu 1 maja i 29 września128, wzmian-
kowano po raz pierwszy w 1302 r. (ale może płacono 
już wcześniej129). Rzadziej zmieniane typy monet dały 
obfitszą, łatwą do uchwycenia reprezentację.

Reprezentowany przez sześć egzemplarzy brakteat 
z literą B i promienistym kołnierzem (nr 9–14) może 
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128 Tak już C. Grünhagen w komentarzu do Henricus pauper 
(CDS Grünhagen, s. 7, przyp. 2–3); także Grodecki 2009, s. 124.

129 Mogło tak być już przed rozpoczęciem znanego tekstu 
Henricus pauper. Poza tym datowanie not na 1302 r. po-
winno budzić wątpliwości, skoro odbiorcą czynszu jest 
sprawujący regencję w Księstwie Wrocławskim książę na 
Fürstenbergu Bolko I, który zmarł w końcu 1301 r.
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mieć analogię w kilku skarbach dolnołużyckich: ze Sta-
rosiedla pod Gubinem (3 egz.), Mochowa pod Cho-
ciebużem (1 i ½ egz.) i Groß-Briesen pod Brylandem 
(2 egz.). Niepewność bierze się stąd, że dysponujemy 
tylko rysunkiem jednego brakteatu z Mochowa lub Sta-
rosiedla (Bahrfeldt 1926, s. 217, 242, Taf. XVIII, nr 350), 
który oddaje raczej ogólną koncepcję monety i – co dla 
nas istotne – kształt krążka, nie odzwierciedla nato-
miast dostatecznie dokładnie formy litery B ani liczby 
promieni. Nie wiadomo nawet, czy cień na rysunku po 
lewej stronie litery to dodatkowy znak, jaki widzimy na 
egzemplarzach wrocławskich, czy tylko cień właśnie. 
Dane pomiarowe znamy tylko jako średnią z dwu eg-
zemplarzy z Groß-Briesen: 0,31 g, 15,5 mm (Bardt 1884, 
s. 240, nr 153) – te wielkości zgadzają się z egzemplarza-
mi wrocławskimi (14,5–15,5 mm, 0,30–0,34 g). Skarb 
ze Starosiedla datowany jest po 1315, z Groß-Briesen – 
po 1308 (Paszkiewicz 2009a, s. 109, 118), a z Mochowa 
– po 1310 r. (Szczurek 2007, s. 354). Horyzont chrono-
logiczny zatem również zgadza się z danymi z Nowego 
Targu. W cytowanych trzech skarbach jednakże brak-
teat ten tworzy śladowy udział w znacznej, urozma-
iconej masie monetarnej, podczas gdy we Wrocławiu 
sześć pojedynczych znalezisk to zbiór świadczący jasno 
o miejscowym pochodzeniu. Moneta może zostać 
odniesiona albo do regencji Bolka I z Fürstenbergu 
(1296–1301), albo do panowania Bolesława III Roz-
rzutnego (1305–1311). Umieszczony po lewej stronie 
litery na wrocławskiej monecie dodatkowy znak ma co 
najmniej dwie formy: poprzeczny owal i gwiazda. Mogą 
to być jakieś znaki kontrolne, sugerujące bicie tego typu 
w więcej niż jednej mennicy lub przez więcej niż jed-
nego mincerza. Okaz z gwiazdą, zaobserwowany w 
jednym egzemplarzu, ma też grubsze i mniej liczne 
promienie na kołnierzu, ale mimo to jest on w formie 
zewnętrznej zbieżny z pozostałymi. Zwarta, stosunko-
wo masywna forma tych monet przemawia raczej za 
późniejszym czasem ich wybicia, zatem za Bolesławem 
III, podobnie jak dostrzeżone na jednym egzemplarzu 
ślady przebicia z brakteatu innego typu, prawdopodob-
nie z literą W.

Mamy i taki typ w naszym materiale (nr 6–8), 
z gładkim kołnierzem, a literę W na nim interpretu-
jemy jako inicjał miasta Wrocławia, zapewne użyty w 
czasie miejskiej dzierżawy mennicy. Wiemy, że w ostat-
nich miesiącach życia regenta Bolka I (zmarłego 9 listo-
pada 1301 r.) miasto Wrocław wydzierżawiło mennicę 
książęcą – prawdopodobnie na rok lub dwa (Friedens-
burg 1888, s. 166; CDS Grünhagen, s. 6). Przypadało 
to więc na czas pełnienia w Księstwie Wrocławskim 
regencji przez biskupa Henryka z Wierzbna (schyłek 
1301 – początek 1303 r.). Możemy zatem brakteaty z W 
położyć w latach 1301–1303, a brakteaty z B – w latach 
1305–1309. Znalezienie brakteatów z W w js. 7, a z lite-
rą B w js. 7, 19 i 22 (?) nie koliduje z tym datowaniem, 
brakteat z B natomiast w znacznie wcześniejszej js. 72 
wypada uznać za zaburzenie stratygrafii.

Litera W jako znak herbowy czy cecha miejska 
Wrocławia jest szeroko znana, jednakże jej pojawie-
nie się i szerokie użycie było dawniej datowane na 
schyłek XIV w. (podsumowanie wcześniejszej litera-
tury zob. Czechowicz 2006). Na możliwe wcześniejsze 
użycie litery W w znaczeniu Wrocławia w latach 50. 
zwraca ostatnio uwagę Bogusław Czechowicz (2013, 
s. 185–220), aczkolwiek ze wskazanym przez niego 
przypadkiem (pieczęć majestatowa cesarza Karola IV 
z 1355 r.) trudno się zgodzić. Wystąpienie litery W 
na brakteacie nie musi być przecież jednak uważane 
za niezwykłość. Mamy w śląskim mennictwie 1. ćw. 
XIV w. całą serię kwartników z literami, które bada-
cze zgodnie objaśniają jako inicjały miast: C – Krosna, 
I – Jawora, K – Kościana, L – Löwenbergu (Lwówka), 
M – Münsterbergu (Ziębic), P – Poznania, S – Świd-
nicy, V – Widnej (są też inicjały książąt, monogram 
maryjny i litery niewyjaśnione) (Suchodolski 1993b, 
s. 116–122). Zatem użycie inicjału miejskiego na mone-
cie nie byłoby we Wrocławiu w tym czasie niczym wy-
jątkowym. Z drugiej strony odkrycie tych brakteatów, 
z którym za chwilę pójdzie w parze nowe przypisanie 
zapomnianej monety dwustronnej, pociąga za sobą 
daleko idące konsekwencje dotyczące symboliki Wroc- 
ławia. Zarówno brakteat, jak denar dwustronny trzeba 
bowiem skojarzyć z kwartnikiem noszącym podobną 
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literę W, po drugiej zaś stronie Orła w tarczy (Friedens-
burg (1887; 1888) 472; Friedensburg (1931) nr 1115). 
Jak dotychczas, tylko Marian Gumowski przypisywał 
ten kwartnik Wrocławiowi (Gumowski 1936, s. 679). 
Mechaniczne przyjęcie takiego rozwiązania wobec bra-
ku legend i znalezisk tej monety byłoby wprawdzie po-
chopne – wciąż nie można wykluczyć, że W ma na niej 
inne znaczenie, zwłaszcza inicjał książęcy – ale jego 
prawdopodobieństwo wzrosło (alternatywna atrybu-
cja to: Księstwo Legnickie, Władysław II, 1311–1312).

W 1309 r. doszło prawdopodobnie do kolejnej 
dzierżawy mennicy przez miasto Wrocław (CDS 
Grünhagen, s. 24, notuje bowiem wówczas dochód 
miejski z mennicy w kwocie 24 grzywien bez wiardun-
ka). Wkrótce potem, w 1311 r., Księstwo Wrocławskie, 
dotychczas zarządzane przez Bolesława III Rozrzutne-
go, zostało podzielone między trzech synów Henryka 
V Brzuchatego, a Wrocław przypadł Henrykowi VI. 
Kolejne mocniej datowane monety zobaczymy w roku 
1327. Po 1309 r. – datę końcową możemy umownie 
przyjąć w 1322 r. – umieścić zatem wypada zagadko-
wą grupę beznapisowych parwusów z literą M lub E 
po jednej i W po drugiej stronie. Mamy tych monet 
aż dziewięć (nr 15–23), dwie następne znaleziono już 
w 1977 r. we wrocławskiej farze św. Elżbiety (niepubli-
kowane) i nie są znane z żadnego innego znaleziska, 
a litera W na nich daje się objaśnić bez zastrzeżeń jako 
inicjał miasta Wrocławia130. Ich wrocławskie pochodze-
nie nie powinno zatem budzić wątpliwości, atoli w jego 
świetle litera M, zajmująca całą jedną stronę monety, 
jawi się zagadkowo. Mniej prawdopodobna ze wzglę-
du na proporcję znaku, ale chyba niewykluczona jest 
także uncjalna litera E. Na drobnych wyrobach z XIII–
XIV w. litera M „jest to jeden z najpopularniejszych ini-
cjałów” (Wachowski 2013, s. 79), odnoszony zazwyczaj 
do Panny Marii bądź do Minne (miłości). To drugie 
na monecie nie miałoby precedensu. Skoro nie mamy 
księcia wrocławskiego o imieniu zaczynającym się na 

literę M ani E, a patronki far miejskich, Maria Magda-
lena i Elżbieta, musiałyby chyba wystąpić obok siebie, 
nie wchodzi też w grę Ecclesia, skoro biskup bił swo-
ją monetę poza Wrocławiem – M mogłoby oznaczać 
unię monetarną z innym miastem, jak na monetach 
Świdnicy i Ziębic (S–M) albo Löwenbergu i Jawora 
(L–I). Porozumienie monetarne Wrocławia z Ziębica-
mi (Münsterbergiem) nie jest nigdzie poświadczone 
i byłoby mało prawdopodobne, skoro oba miasta leża-
ły w innych księstwach, a w dodatku ranga i potencjał 
Ziębic był bez porównania mniejszy i trudno, by były 
dla Wrocławia partnerem we wspólnej emisji monety. 
Na terenie księstwa wrocławskiego nie widać większe-
go miasta o nazwie na M ani E. Pozostaje więc przyjąć, 
że litera M z literą W składają się w informację: Moneta 
Wratislaviensis, a odniesienia do władcy na tej monecie 
nie ma. Styl monet jest dość prosty, a pod literą W po-
jawia się niekiedy dodatkowa kulka – znak menniczy 
– wywołując zaskakujące skojarzenie z denarami mia-
sta Visby na Gotlandii, gdzie w latach 1288 – ok. 1450 
stosowano podobne figury. Jedna z monet (z badań 
Nowego Targu, nr inw. 5347/11) różni się nieco od po-
zostałych. Stemple są lepiej wykonane, obwódki z drob-
niejszych perełek, litera M staranniejsza, i chyba srebro 
jest lepsze, za to bicie jest bardzo niestaranne, typowe 
dla śląskich parwusów. Przypuszczalnie to wczesny 
egzemplarz. Ciężary dobrze zachowanych egzempla-
rzy z Nowego Targu to: 0,45, 0,35, 0,34, 0,32, 0,29, 0,27 
i 0,21 g. Są, jak widać, znacznie rozproszone i pozwalają 
się domyślać normatywu ok. 0,34 g. Srebro nie zostało 
poddane analizom, ale wygląda na stosunkowo słabe. 
Ten typ wprowadził do literatury Ferdinand Friedens-
burg, całkowicie mylnie datując go na koniec XV w. 
i przypisując do Kożuchowa (Friedensburg 1904, s. 48). 
Forma litery M jest dla tego późnego okresu zupełnie 
bezprecedensowa, a w dodatku, jak wykażemy osobno, 
we wskazanym przez Friedensburga miejscu i czasie 
emisja monety wyglądała zupełnie inaczej. Również 
struktura chronologiczna znalezisk z Nowego Targu, 
gdzie monet z końca XV w. nie ma wcale, wyklucza 
takie datowanie. Pewnym argumentem w dyskusji jest 
też kontekst, w jakim odnaleziono opisywane monety, 
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130 Trelińska 1991, s. 40, zauważa, że litera W występuje 
w Polsce w tej dobie tylko „w nazwach osobowych i miej-
scowych, w konsekwencji dość rzadko”. Analogie epi-
graficzne dla litery M na monetach tego typu: Trelińska 
1991, s. 35, nr 3, 7, z początku XIV w.
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sugerujący takie właśnie ich datowanie. Zalegały bo-
wiem w warstwach targowych, oznaczonych jako js. 
19 (która miała przyrastać głównie w XIV w.) lub 22 
(datowana na XIII/XIV w.).

Henricus pauper notuje wpływy miasta z mennicy 
w latach 1322, 1326 i 1327, co najmniej w tych latach 
więc mennica była (znów lub wciąż – tego nie wiemy) 
dzierżawiona przez miasto, w dodatku w 1325 r. odno-
towano też wydatek miejski na mennicę (CDS Grün-
hagen, s. 48, 50–52). Wszystko to wskazuje na jakieś 
ożywienie mennictwa. Umieszczamy tu wspomniany 
już typ dwustronnej monety z krzyżem z gwiazdami 
w kątach, otoczonym nazwą miasta Wratislavia, a na 
rewersie z przedstawieniem głowy lub krótkiego po-
piersia na wprost, otoczonym imieniem Iohannes (nr 
24–26 oraz falsyfikat nr 27). Typ ten, do niedawna nie-
znany, pojawił się po raz pierwszy 8 marca 2010 r.131 
na aukcji numizmatycznej firmy Fritz Rudolf Künker 
w Osnabrück, z niepewnym rozpoznaniem jako halerz 
wrocławski lub namysłowski z 1. poł. XIV w. Ważył 0,32 
g (Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG, 165. Auktion 
(8.-9. März 2010), poz. 2668). Wypatrzył go i trafnie 
uznał za parwus wrocławski Grzegorz Skąpski132. Obec-
nie odkryte egzemplarze potwierdzają to rozpoznanie, 
a zarazem wykazują znaczną zmienność przedstawie-
nia twarzy Jana na rewersie, przy jednostajnie wyso-
kim poziomie wykonania. Mimo braku tytułu Sanctus 
nie mamy wątpliwości, że głowa w polu monety nie 
jest przedstawieniem Jana Luksemburskiego (który na 
monecie z tej doby nosiłby koronę) i należy do św. Jana. 
W dzisiejszym herbie Wrocławia, nadanym przez Fer-
dynanda I i Karola V w 1530 r. i złożonym z wcześniej 
używanych emblematów miejskich, mamy zarówno 
głowę Jana Chrzciciela, głównego patrona katedry, bi-
skupstwa i dynastii, jak głowę Jana Ewangelisty, patro-

na kaplicy ratuszowej, przy czym tradycyjnie i zgodnie 
z tekstami ewangelicznymi Chrzciciel jest przedsta-
wiany z bujnym zarostem, a Ewangelista ma młodą, 
gładką twarz. Wrocławska pieczęć radziecka z 1314 r., 
przedstawiająca Chrzciciela, mimo wysokiej klasy ar-
tystycznej pozostaje na granicy konwencji, gdyż zarost 
świętego jest umiarkowanie przystrzyżony, a włosy 
utrefione (głowa nie jest ścięta)133. Na monecie głowa 
ma różne formy (co świadczy o biciu rozciągniętym w 
czasie), ale nie ma śladu zarostu i najwyraźniej przed-
stawia Ewangelistę. Dotychczas obecność głowy Jana 
Ewangelisty w herbie złożonym tłumaczono tym, że 
w latach 1345–1357 w ratuszu wybudowano kaplicę 
pod jego wezwaniem, czyniąc go w ten sposób patro-
nem władz miejskich. Tarcza z głową Ewangelisty zo-
stała też wówczas umieszczona jako herb miasta w tym-
panonie głównego portalu wrocławskiego ratusza134, 
a potem powtórzona w podobnej formie nad wejściem 
z kaplicy do Wielkiej Sali. Motyw postaci Jana Ewan-
gelisty został zaczerpnięty – jak wskazuje Bogusław 
Czechowicz – z grona świętych czczonych w katedrze, 
być może z intencją odwołania się do kolegium apo-
stołów jako wzorca dla miejskiej rady. Tak czy inaczej, 
okazuje się, że Ewangelista już wcześniej widniał na 
miejskich monetach, a wśród symboli umieszczonych 
na wrocławskim ratuszu w połowie XIV w. to właśnie 
on jako jedyny odnosi się do gminy miejskiej, a nie do 
jej ziemskich zwierzchności. Jeśli wolno włączyć się 
do dyskusji nad znaczeniem tego symbolu, można za-
uważyć, że początek XIV w. wskazywany jest jako czas 
nasilenia kontaktów handlowych – realizowanych po-
przez bezpośrednie podróże wrocławian – z Wenecją 
(Myśliwski 2009, s. 449–456), której niezwykła pozycja 
polityczna była symbolizowana przez patrona ówcze-
snej głównej fary miejskiej, Marka Ewangelistę (a nie 
przez patrona tamtejszej katedry biskupiej na Castello, 
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131 Nie pochodził zatem, wbrew nasuwającemu się przy-
puszczeniu, z placu Nowy Targ we Wrocławiu, gdzie ba-
dania rozpoczęto 18 października 2010 r.

132  Skąpski 2013. Inne prace tego autora, chętnie poruszają-
cego problematykę mennictwa wrocławskiego w 1. poł. 
XIV w., pomijamy w bibliografii, gdyż oparte są — co 
mimo notorycznego mylenia przypisów udało się stwier-
dzić — na całkowitym (sic!) niezrozumieniu tekstów ła-
cińskich i niemieckich.

133  Historja 1936, tabl. CXXIV, fot. 128. Na monecie o nr. inw. 
7138/11 głowa św. Jana znajduje znaczne artystyczne po-
dobieństwo do tej pieczęci. Tam jednak oblicze jest bro-
date.

134 Datowanie i interpretacja zob. Czechowicz 2008, s. 38–46; 
szczegółowy opis i analiza artystyczna: Kaczmarek 1999, 
s. 196–203.
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św. Piotra Apostoła). To mogło zrodzić ideę oddziele-
nia pod względem świętego orędownictwa miasta od 
Ostrowa Tumskiego, choć, rzecz jasna, od razu nasu-
wa się pytanie, czemu nie zwrócono się w tej sprawie 
do patronek miejskich far, Elżbiety z Turyngii i Marii 
Magdaleny. Może, jak w Wenecji, potrzebny był w tej 
funkcji ewangelista?

Krzyż na rewersie oczywiście ma tu swoje pod-
stawowe znaczenie symbolu sakralnego, jednocześnie 
jednak nawiązuje do ówczesnego mennictwa zachod-
nioeuropejskiego, szeroko wpływającego na monetę 
śląską w fazie kwartników. Uderzająca jest nieobecność 
księcia na tej monecie – znów żaden element figury czy 
napisu na niego nie wskazuje. To samo widzieliśmy na 
poprzednim typie i sądzimy, że w jakimś momencie 
sprowadzono do mennicy wrocławskiej, pozostającej 
w rękach miasta, wykwalifikowanego rytownika, któ-
ry znacznie poprawił poziom artystyczny wybijanych 
monet. Być może – ale to tylko przypuszczenie, które-
mu nie przeczy proporcja liczby monet znalezionych 
na Nowym Targu – było to w 1322 r. Bito je natomiast, 
jak zaraz wykażemy, do 1327 r. Całkowita autonomia 
motywów parwusa, które nie znajdują na kwartnikach 
analogii (istnieje wprawdzie kwartnik z krzyżem i 
ornamentami – innymi – w kątach, lecz jest bez wąt-
pienia głogowski: Friedensburg (1887; 1888) nr 615; 
Friedensburg (1931) nr 211), pozwala przypuszczać, 
że emisja obu gatunków monety we Wrocławiu przy-
padła w różnym czasie. Niemalże wszystkie opisywane 
parwusy odnaleziono w rozległej warstwie handlowej 
oznaczonej jako js. 7, która narastała przez XIV i XV 
w., a pozyskane próbki drewna wskazują, że proces ten 
następował już od 1. ćw. XIV w. (próbki przyniosły 
daty: 1324 i 1335 r.).

Nie widzimy na wrocławskich monetach śladu prze-
kształcenia Księstwa Wrocławskiego w lenno Rzeszy 
w 1324 r. (Lehns- 1881, s. 65–66). Ostatnią grupą monet 
lokalnej emisji są nieznane dotychczas parwusy z uko-
ronowanym lwem czeskim po jednej stronie i orłem 
– bez korony i przepaski – po drugiej, ważące najczę-
ściej 0,31 g. Mamy tych monet aż dziewięć (nr 28–36), 
różniących się między sobą słabo czytelnymi napisami, 

które mogą zawierać imię Henryka, nazwę Wrocławia 
lub nierozpoznane słowo w następujących układach:

– Henricus / Henricus
– Henricus / oaen…s
– Wratizlavia / Henricus
– Wratizlavia / Wratizlavia
– Wratizlavia / oaen…s

Pozostawiając problem nieodczytanego słowa (Io-
hannes? denarius?), widzimy, że imię władcy i nazwa 
miasta mogą występować samodzielnie lub łączyć się, 
co prawdopodobnie odzwierciedla zmiany w upraw-
nieniach do mennicy wykupywanych przez miasto. 
Uprawnienia te są wszelako dziś trudne do sprecyzo-
wania z powodu niedostatku źródeł. W każdym ra-
zie podstawowy typ: Lew czeski i Orzeł śląski zosta-
nie utrzymany na parwusach – później przezwanych 
halerzami – z mennicy wrocławskiej aż do 1417 r.135 

Zdefiniował go nawet expressis verbis cesarz Karol IV 
w przywileju dla Wrocławia z 1362 r. (Friedensburg 
1887, s. 37, nr 34), toteż w literaturze sądzono zazwy-
czaj, że dopiero wtedy był wprowadzony, opatrzony 
najpierw imieniem Karola (do 1378 r.): Krol’ Boh’ 
Re136, a potem Wacława IV (1378–1319): Wec Boh’ Re 
wokół lwa i stale Moneta Wrat wokół orła. Nawet Frie-
densburg zlekceważył zachowany w rękopiśmiennym, 
XVIII-wiecznym katalogu zbioru Hansa Teophila von 
Röbla opis monety: IOHS. R. BOEM. Löwe. R[ück]s[e-
ite] MON·WRAT. Adler uznał, że był to życzeniowy 
odczyt słabo zachowanego halerza Karola lub Wacła-
wa (Friedensburg 1888, s. 168). Okazuje się jednak, 
że halerz Jana (1335–1346) najprawdopodobniej rze-
czywiście istniał137, skoro monety tego typu wybijał 
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135  O możliwej przerwie zob. Hána, Skala 2004.
136  W Głogowie znaleziono nieznane literaturze egzemplarze 

z napisem [Krol’] Bhe’ re’ (Muzeum Archeologiczno-Hi-
storyczne w Głogowie, nr inw. MG/N/14 i 53), przypusz-
czalnie wcześniejsze (M. Grochowska-Jasnos, informacja 
osobista).

137  Zob. w tej sprawie także Piniński 1990, s. 195, gdzie od-
notowany drugi egzemplarz – niestety, również zaginio-
ny.
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już ostatni wrocławski Piast, Henryk VI138. Wprowa-
dzenie na jedną ich stronę królewskiego Lwa czeskiego 
wiążemy z hołdem złożonym przez księcia Henryka 
królowi Janowi i ustanowieniem czeskiej sukcesji we 
Wrocławiu 6 kwietnia 1327 r. (Lehns- 1881, s. 66–69). 
Monety tego typu bito najprawdopodobniej do doko-
nania się czeskiej sukcesji w roku 1335. Brak na sta-
nowisku parwusów-halerzy z imieniem Jana wiążemy 
z zaobserwowanym, wcześniejszym zakończeniem 
licznego pozostawiania monet na Nowym Targu, 
widocznym wyraźnie w sekwencji monet czeskich. 
W 1334 r., rok przed śmiercią Henryka VI, miasto za-
płaciło mu za dwuletnią dzierżawę mennicy niewielką 
kwotę 26 grzywien (CDS Grünhagen, s. 60). Z dru-
giej strony wiemy z pewnością, że mennica pozostała 
w ręku władcy, skoro w 1340 r. król Jan jako książę wroc- 
ławski przywrócił wypłacanie z niej czynszu 12 grzy-
wien rocznie dla klasztoru trzebnickiego, zapisanego        
w testamencie Henryka IV Probusa (Regesten 1868–
1930, nr 6521, s. 144). Może więc monety z obustron-
ną nazwą Wrocławia bito w latach 1334–1336? Z pew-
nością jednak nie znamy wielu szczegółów stosunków 
własnościowych wokół mennicy. Cztery z odnalezio-
nych parwusów wrocławskich wystąpiły w opisywanej 
już warstwie handlowej, oznaczonej jako js. 19. Miała 
ona przyrastać przez XIV w. Jedna moneta zalegała na 
styku dwóch warstw (js. 7 i 19). Trzy z parwusów wy-
stąpiły w warstwie odkładającej się bezpośrednio nad 
js. 19, oznaczonej jako js. 7 i datowanej na XIV/XV w. 
Jeden parwus miał wystąpić w warstwie datowanej na 
XIII/XIV w., ale tutaj kontekst jest niedokładny i być 
może znalezisko przynależało również do warstwy 
wyższej, czyli js. 19.

Oprócz monet wrocławskich obserwujemy na No-
wym Targu inne, które możemy przypisać innym księ-
stwom, szerzej Śląskowi, bądź też jeszcze szerzej Polsce. 
Paradoksalnie, największe zainteresowanie budzą nie 
okazy reprezentujące typy dotąd nieznane, ale te, które 
odnotowano w dawnej literaturze, lecz których dotąd 
nie udawało się zobaczyć w zdziesiątkowanych przez II 
wojnę światową zbiorach. Wśród nich są dwa kolejne 
typy parwusów: z literą A i orłem oraz z literą M i być 
może również orłem.

Mała moneta z ozdobną, gotycką literą A i orłem od 
150 lat pojawia się w literaturze, przypisywana księciu 
ziębickiemu Albrechtowi (1498–1511). Podobnie jak 
w przypadku monet z M i W, jest to jawny anachro-
nizm w stosunku do stylu tej monety, a zarazem błąd 
historyczny, gdyż Albrecht z Podiebrad nie był nigdy 
samodzielnym księciem w Ziębicach, a księstwem 
zarządzał zwykle jego młodszy brat, Karol139. Frie-
densburg nie znał tej monety z oryginału i opisał ją 
według rysunku Friedricha Wilhelma Kretschmera, 
kustosza Królewskiego Gabinetu Numizmatycznego 
w Berlinie (Friedensburg 1888, s. 267). Dopiero póź-
niej zobaczył ten egzemplarz w zbiorze Emila Bahr-
feldta w Berlinie (Friedensburg 1904, s. 56). W pracy 
z 1931 r. jeden egzemplarz (prawdopodobnie wciąż ten 
sam) jest notowany w zbiorze Schlesisches Museum 
für Kunstgewerbe, ale ilustracja została powtórzona z 
1887 r. (Friedensburg 1931, s. 8, Taf. 5, nr 404). Jego 
późniejsze losy są nieznane. Moneta z Nowego Targu 
pozwoliła przede wszystkim na ogląd rzeczywistego 
egzemplarza, a nie rysunku. Okazało się, że litera jest 
bardziej skomplikowana i ornamentowana, niż widział 
to Kretschmer na niezbyt czytelnym egzemplarzu – w 
szczególności złamana poprzeczka ozdobiona jest skie-
rowanym w dół fleuronem. Styl obu figur na monecie 
jest XIV-wieczny. Monogram bardzo przypomina figu-
rę umieszczoną na dwu kwartnikach. Jeden z nich, po-
zbawiony zrozumiałej legendy, przedstawia po drugiej 
stronie orła (Friedensburg (1887; 1888) nr 466; Frie-
densburg (1931) nr 232), jak nasz denar, drugi nato-
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138  Nie jest to wiedza zupełnie nowa. Jeden z pierwszych 
śląskich numizmatyków, Martin Hanke, przypisał w 1706 
r. Henrykowi wybicie pierwszych halerzy, o których za-
notował: „Diese hatten auf der einen Seiten den Böhmi-
schen Löwen, und auf der andern den Schlesischen Adler 
zu ihrem Bildniß” (Hankius 1711, s. 68). Najwyraźniej 
więc widział taką monetę z czytelnym imieniem księcia 
Henryka i zinterpretował ją – poza anachroniczną nazwą 
„halerz” – prawidłowo. Wiadomość Hankego została po-
minięta przez jego następców, może w przeświadczeniu, 
że była omyłką uczonego. 139  Szerzej pisze o tym Paszkiewicz 2015b.
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miast przedstawia tam lwa, a wokół monogramu czyta-
my tam Namslavia (Friedensburg (1887; 1888) nr 669; 
Friedensburg (1931) nr 231). Na tej podstawie oba typy 
kwartników są – chyba słusznie – przypisywane do Na-
mysłowa, a litera objaśniana jest jako monogramowe 
złożenie MA i odnoszona do Panny Marii jako patronki 
miasta (Gumowski 1936, s. 667; kwestia patronatu wy-
maga jednakże zbadania – Goliński 2006a, s. 43–44). 
W ślad za nimi możemy tę ponownie odkrytą monetę 
także zaliczyć do Namysłowa, pozostającego do 1323 r. 
w jednym z działów Księstwa Głogowskiego. Moneta 
wystąpiła w podobnym kontekście, jak wcześniej opi-
sywane parwusy, i zalegała w rozległej warstwie han-
dlowej, datowanej na XIV w. (oznaczonej jako js. 19).

Mniej jednoznaczny jest parwus z uncjalną literą 
M, nieco odmienną od tej, którą widzieliśmy na mo-
netach wrocławskich, i ze słabo czytelną drugą stroną 
(nr 51). Na znanym Friedensburgowi egzemplarzu na 
drugiej stronie był orzeł, którego fragmentów można 
się dopatrzeć i tutaj. Prawdopodobnie należała także do 
tego typu cięta połówka monety znaleziona w kościele 
św. Elżbiety we Wrocławiu (niepublikowana). Rów-
nież ten typ Friedensburg uważał za halerz Kożuchowa 
z końca XV w. (Friedensburg 1904, s. 48), co nie da się 
utrzymać ze względu zarówno na styl (bynajmniej nie 
„offenbar spät”, jak pisał ten autor140), jak i ciężar mo-
nety (0,42 g, egzemplarz Friedensburga 0,37 g). Naszą 
ocenę potwierdza kontekst archeologiczny, w którym 
wystąpił zabytek. Była to warstwa datowana na XIV/
XV w. (oznaczona jako js. 7). Możliwe na tej podstawie 
przypuszczenie, że jest to moneta Matyldy (Mechtyldy) 
Brunszwickiej jako księżnej wdowy w Głogowie w latach 
1309–1318, wymagałoby poważniejszego wsparcia niż 
występująca – jak widzieliśmy – dość szeroko litera M.

Księstwu Fürstenberskiemu można przypisać mały 
brakteat guziczkowy (nr 39), przedstawiający hełm 
garnkowy ze szparą wzrokową, zwrócony w lewo pa-
trzącego i ozdobiony pięcioma pawimi piórami (Frie-
densburg (1904) nr 816A; Friedensburg (1931) nr 517). 
To przedstawienie znamy bowiem z wielu typów 

kwartników fürstenberskich, a zwłaszcza z często spo-
tykanej monety typu IVVENVM BOLKONVM z lat 
1301–1312. Ferdinand Friedensburg znał takie brakte-
aty tylko z kolekcji, nie ze skarbów, co nie przeczy pro-
ponowanej identyfikacji, gdyż nie były wówczas znane 
skarby brakteatowe z 1. poł. XIV w. Również rozmia-
ry monety i jej ciężar (0,192 g, 14,2 mm) oraz ogólna 
forma z mocno podwiniętym kołnierzem przemawiają 
za nią, aczkolwiek wciąż nie można tej atrybucji trak-
tować jako pewnej. Trzy dalsze brakteaty guziczko-
we z promienistymi kołnierzami (nr 52–54) nie mają 
wprawdzie bezpośrednich analogii typologicznych, ale 
ich forma przypomina monety ze skarbów z Lichyni 
w Opolskiem, z początku XIV w., podobnie jak cię-
żar (0,27–0,34 g). Nie oznacza to wszelako, że muszą 
pochodzić z Opolszczyzny (czyli późniejszego Górne-
go Śląska), ponieważ widzieliśmy również wrocław-
skie monety zbliżonej formy – mogą zatem być także 
z (Dolnego) Śląska. Jeden z tych brakteatów przedsta-
wia kwiat o trzech dwudzielnych płatkach obwiedzio-
nych konturami, a na kołnierzu 27 promieni (nr 54). 
Na Nowym Targu wystąpił w dwuelementowym zespo-
le z dwustronnym denarem wrocławskim z lat 1322–
1327, zatem jest mu najprawdopodobniej współczesny. 
Brakteat z łbem byka na wprost (nr 53) przedstawia 
motyw obecny nawet w dwóch typach w II skarbie 
z Lichyni141, jednak podobieństwo nie jest na tyle bli-
skie, by przypisać go do któregoś z nich. Podobnie 
nie dość bliska wydaje się zbieżność monety z orłem 
w lewo (heraldycznie), z dwoma piórami w skrzy-
dle i 21 promieniami na kołnierzu (nr 52), z okazem 
z II skarbu z Lichyni (Paszkiewicz 2000, nr 95). Nieroz-
poznany pozostaje nawet niezwykle interesujący brak-
teat z odwróconą literą S (nr 58), być może znany już 
Friedensburgowi, nie wiadomo jednak skąd, ponieważ 
poza ryciną nie znajdujemy o tej monecie informacji 
(Friedensburg (1904) nr 248A; Friedensburg (1931) 
nr 877 – pewności jednak nie ma, gdyż na rysunku u 
Friedensburga widać chyba inną konstrukcję wału). 
Friedensburg brakteaty XIII-wieczne z literą S propo-
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140  Analogia epigraficzna: Trelińska 1991, s. 35, nr 47, z lat 
1380.

141  Paszkiewicz 2000, nr 90, 91.
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nował przypisać do Świdnicy (Friedensburg 1904, s. 27, 
51), jednak takie mechaniczne rozwiązanie nie wydaje 
się właściwe. Charakterystyczny, wydęty wał otokowy 
znamy raczej z brakteatów krakowskich niż śląskich.

d. Monety obce z lat ok. 1275–1335

Zasadniczym komponentem monet obcych jest 
grupa 13 monet czeskich, w tym aż pięciu fałszywych. 
Podobnie jak pewnie określone monety wrocławskie, 
zaczynają się dopiero w roku 1300, wraz z początkiem 
emisji groszy i parwusów praskich. Tym razem jednak 
możemy z pewnością stwierdzić, że w materiale nie 
zarejestrowano żadnej wcześniejszej monety czeskiej 
ani morawskiej. Prawdopodobnie także pojawienia się 
ośmiu groszy i parwusa Wacława II (nr 73–81) na wro-
cławskim Rynku nie należy datować bezpośrednio po 
rozpoczęciu ich produkcji w lipcu 1300 r., tym bardziej, 
że nie zidentyfikowano tu odmiany uważanej za naj-
wcześniejszą (z tzw. małym lwem). W istocie masowy 
napływ groszy praskich do centrum Śląska datowany 
jest dopiero na lata 1309–1310 (Paszkiewicz, Moneta, 
s. 105–106). Na placu Nowy Targ monety Wacława II 
wystąpiły w js. 19 i 22, potwierdzając ich datowanie 
na początek XIV w. Grosze przejęły przede wszystkim 
funkcje pełnione wcześniej przez srebro lane oraz zło-
mowe, tzn. duże transakcje i tezauryzację. Spotykane są 
jednak również, zwłaszcza w miastach, ich znaleziska 
pojedyncze: we Wrocławiu grosz wczesnej emisji króla 
Jana odnotowano na ul. Kiełbaśniczej, a późniejszy – 
w kościele Panny Marii na Piasku (Kubiak 1998, nr 
836/IV, XV). Daje się również zaobserwować uży-
tek drobnych monet czeskich Wacława II, parwusów, 
w roli uzupełnienia miejscowego obiegu Polski połu-
dniowej, jednak dotąd tylko w Opolskiem, Krakow-
skiem i Sandomierskiem. W przeciwieństwie do groszy 
nie służyły one do tezauryzacji (jeśli pominąć incyden-
talne wystąpienie jednego egzemplarza w I skarbie z Li-
chyni pod Koźlem; zob. Friedensburg 1930, s. 75; zna-
lezienie ich pod Pińczowem w towarzystwie kilkunastu 
monet drobnych, typowej sakiewce, uważamy bowiem 
za niezwiązane z tezauryzacją).

Sytuacja ta jednak ulega zmianie z pojawieniem się 
parwusów króla Jana, z których dwa widzimy na No-
wym Targu (nr 82, 83), wraz z dwoma groszami tego 
władcy (nr 84, 85). W przeciwieństwie do drobnych 
monet te nie wypływają poza Śląsk, tu natomiast spoty-
kane są zarówno pojedynczo, jak w skarbach. W 1987 r. 
zarejestrowano na obszarze ówczesnego wojewódz-
twa wrocławskiego – zatem w pobliżu miasta – skarb 
złożony z co najmniej 37 drobnych monet czeskich 
(parwusów i halerzy) od Wacława II do Karola. Inny 
mały skarb (sakiewka?) z nieznanej śląskiej miejsco-
wości zawierał parwusy Jana i jeden brzeski Bolesława 
III. Pojedyncze okazy odnotowano w nieznanej miej-
scowości na Śląsku oraz podczas badań opactwa ołbiń-
skiego (Kubiak 1998, nr 836/VII, 881/II, 894, 895/I), 
a aż trzy wystąpiły w grobach we wrocławskim kościele 
św. Elżbiety (niepublikowane142). Wszystkie te wiado-
mości wskazują na pewne rozpowszechnienie parwu-
sów Jana na Śląsku, zwłaszcza we Wrocławiu, a skarb 
z byłego województwa wrocławskiego – nawet na cią-
głość napływu drobnych monet czeskich w dłuższym 
czasie. Znaleziska z Nowego Targu dobrze uzupełniają 
ten obraz. Jakąś monetę czeską z 1. poł. XIV w. odnoto-
wano tu już podczas badań J. Kaźmierczyka w 1963 r., 
zaniedbano jednak jej określenia (Kubiak 1998, nr 836/
III). Odnotować jednak trzeba przy tym, że połowa 
groszy praskich tej fazy – pięć sztuk z 10 – jest fałszywa, 
wykonana różnorodnymi technikami, do czego jeszcze 
wrócimy.

Odosobniona wydaje się moneta hanońska – bau-
dekin księżnej Małgorzaty Konstantynopolitańskiej 
z lat 70. XIII w. (nr 87). Jeśli jednak spojrzymy na pie-
niądz śląski szerzej, znalezisko to przestaje zaskakiwać. 
Na stemplach kwartników śląskich można wyróżnić 
zarówno motywy rodzime, jak zaczerpnięte z obie-
gowych wzorców obcych, zwłaszcza angielskich, bur-
gundzkich i francuskich (w tym z obszaru dzisiejszej 
Belgii), a handel z Flandrią „można uznać bezpiecznie 
nie tylko za kanał, którym przeniknęły formalne wpły-
wy monet rynku flandryjskiego na mennictwo śląskie, 
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142   Opracowanie monet z kościoła św. Elżbiety przygotowuje 
mgr Paweł Milejski, któremu dziękujemy za informacje.
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ale i za jedną z głównych przyczyn sprawczych śląskiej 
reformy monetarnej” (Kiersnowski 1966). Zaskaku-
je raczej, że dotychczas nie znano na Śląsku i w ogóle 
w Polsce monet z tamtej strefy, poza pojedynczym de-
narem utrechckim z Krakowa i monetami nadreński-
mi ze skarbu z Łubnic – w obu przypadkach były to 
jednak znaleziska sprzed niderlandzkiego horyzontu 
mennictwa groszowego. Znalezisko baudekina na Ślą-
sku jest tym bardziej naturalne, że to właśnie ta moneta 
posłużyła najprawdopodobniej za wzór dla wczesnego 
kwartnika głogowskiego (Friedensburg (1887; 1888) 
624; Friedensburg (1931) 222). Wysuwany niegdyś 
pogląd Jaroslava Pošvářa (1967, s. 33) o słabych kon-
taktach Śląska z Flandrią traci w świetle powyższych 
ustaleń na aktualności.

Ostatnią wreszcie monetą obcą z rozpatrywanego 
czasu jest brakteatowy fenig pruski z lat 1317/1318–
1327/1328 (nr 90). Jest to pospolita, często znajdywana 
w Polsce moneta, mimo to jednak mamy do czynienia 
ze znaleziskiem wyjątkowym. Znaleziska polskie takich 
monet nie sięgały bowiem dotąd nie tylko na Śląsk, ale 
nawet nie przekraczały Warty. Dopiero na (Dolnych) 
Łużycach mamy dwa skarby z brakteatami pruskimi: 
z Groß-Briesen i Starosiedla pod Gubinem. Wydaje 
się, także z lektury prac historycznych, że gdy wypływ 
monety pruskiej zanikł pod koniec XIII w. z powodów 
ekonomicznych (fenig pruski stał się monetą drogą), to 
wybuch konfliktu polsko-krzyżackiego w 1308 r. i zara-
zem jednoczenie ziem polskich przez władców Krako-
wa w konfrontacji z książętami śląskimi stały się poli-
tycznymi czynnikami blokującymi kontakty handlowe, 
a zatem i wznowienie przepływu monety, między Wroc- 
ławiem a Toruniem aż do stabilizacji stosunków w la-
tach 40. (por. Kopiński 2005, s. 72–75). Wtedy jednak 
monety już nie trafiały na Nowy Targ.

e. Ogólna charakterystyka monet z lat 
ok. 1275–1335 na Nowym Targu

Monety z omawianego okresu okazały się na No-
wym Targu nader urozmaicone nie tylko pod wzglę-
dem typologicznym, ale także pod względem wielkości 

i pochodzenia. Mimo braku brakteatów szerokich, już 
z XIII w. mamy pierwszą monetą groszową – hanoński 
baudekin, a w XIV w. mamy zarówno grosze miejscowe 
– kwartniki – jak i czeskie, zdobywające właśnie domi-
nującą pozycję w Europie Środkowej. Podkreślmy, że 
pojedynczo znaleziono trzy kwartniki, chociaż żaden 
nie pochodził z Wrocławia. Dotychczas wszelako nie 
znano miejsca o takim skupieniu pojedynczych zna-
lezisk tych rzadkich monet. Oczywiście dominuje, jak 
zawsze w zgromadzeniu znalezisk pojedynczych, mo-
neta drobna: najpierw brakteaty, potem także denary 
dwustronne. W tym przypadku, odwrotnie niż w mo-
necie groszowej, produkty miejscowej mennicy, na ile 
możemy je rozpoznać, wyraźnie przeważają.

Najbardziej zdumiewająca w tym materiale była 
oczywiście liczna obecność monet wrocławskich nie-
znanych dotychczas typów. Można sądzić, że zjawi-
sko to nie jest przypadkiem, ale wynika z cech obiegu 
monet bitych wówczas w mennicy wrocławskiej. Spe-
cyficzny zakres występowania denarów (parwusów) 
wrocławskich z okresu książęcego świadczy o ścisłym 
ograniczeniu ich obiegu do miasta Wrocławia (i przy-
puszczalnie też szczupłego Księstwa Wrocławskiego). 
Być może dlatego tak długo nie znaliśmy tych monet. 
Czy ograniczenie to miało charakter administracyj-
ny, czy ekonomiczny (tzn. czy zakazywano wywozu 
drobnej monety wrocławskiej, czy też jej wywóz był 
nieopłacalny, ponieważ była zbyt droga)? Nie umiemy 
odpowiedzieć na to pytanie wprost, ale brak dokumen-
tarnych śladów zakazów sugeruje drugą odpowiedź: 
kurs drobnych denarów w stosunku do grosza musiał 
być na tyle wysoki, że zniechęcał do ich wywozu.

Warte rozważenia jest też zjawisko fragmenta-
cji monet, zazwyczaj traktowane jako reliktowe, ale 
w istocie świadczące o sposobie funkcjonowania pie-
niądza. W omawianym obecnie materiale uderza wy-
stąpienie aż trzech ciętych na pół brakteatów z literą B 
i promienistym kołnierzem (nr 10–12). Przypisaliśmy 
je księciu wrocławskiemu Bolesławowi III Rozrzutne-
mu, ale wśród monet innych władców Wrocławia tego 
zjawiska nie obserwujemy. Sądzi się, że umieszczane 
w XII–XIII w. na denarach i brakteatach symetryczne 

VI. Handel i wymiana



463

rysunki miały ułatwiać ich przepoławianie, przy czym 
zabieg ten nie musiał oznaczać demonetyzacji kruszcu 
(Kiersnowski 1964, s. 209). Spotykamy natomiast cięte 
połówki wśród denarów z początku XIV w. znajdywa-
nych w Wielkopolsce. Oczywiście nie należy tego ze-
stawiać z rozpowszechnionym w XIV w. obrzynaniem 
monet, czyli obniżaniem, a nie dzieleniem ich standar-
du kruszcowego. Ślady tej ostatniej praktyki widzimy 
także na praskim parwusie i groszu z badanego placu 
(nr 73, 74).

W wykazie monet rzuca się w oczy także znaczący 
udział monety fałszywej. Wśród 83 monet jest co naj-
mniej siedem falsyfikatów, w tym jeden parwus wro-
cławski ze św. Janem (nr 27), brakteat sieradzki lub 
łęczycki (nr 56), oraz pięć groszy praskich (nr 78–81, 
85) – połowa wszystkich monet tego gatunku. Jak wi-
dzimy, szczególnie dotknięte fałszerstwami są grosze. 
Są to fałszerstwa wykonane różną techniką – bite i od-
lewane – oraz z różnych surowców: stopów miedzi i 
metali szarej barwy (cyna, ołów). Szczególnie złożoną 
technikę zastosowano w fałszerstwie grosza króla Jana 
(nr 85), gdzie miedziane jądro zostało obłożone blachą 
nie srebrną, jak to zwykle praktykowano i jak to widać 
np. na okazie znalezionym w Kaliszu (Dąbrowski, Su-
chodolski 1962), ale mosiężną, którą dopiero pokryto 
za pomocą nierozpoznanej techniki srebrzystą powło-
ką. Z kolei szczególnie prymitywne fałszerstwo dotknę-
ło parwus wrocławski ze św. Janem (nr 27), wykonany 
z kawałka miękkiej blachy, przypuszczalnie pochodzą-
cej z zastawy stołowej, którą ściśnięto między dwiema 
prawdziwymi monetami, otrzymując w ten sposób ich 
negatywowe odciski. Taki sposób fałszowania monety, 
niewymagający praktycznie żadnego oprzyrządowania, 
ale też rokujący sukces tylko w masowym obiegu mo-
net, utrudniającym inspekcję poszczególnych egzem-
plarzy, zaobserwowano dotychczas dwukrotnie, w XIV- 
i XV-wiecznym Gdańsku (Paszkiewicz 2013, s. 276, 
278); nie jest znany z literatury zachodnioeuropejskiej.

Rozważając problem fałszywych groszy praskich 
we Wrocławiu, trzeba przypomnieć, że we wrocław-
skim archiwum miejskim przechowywano od niepa-
miętnych czasów dwa stemple awersów groszy Jana 

Luksemburskiego. Zabytki te zachowały się do dziś 
we wrocławskim Muzeum Narodowym. Ich stan za-
chowania nie pozwala ocenić, czy pochodzą z menni-
cy kutnohorskiej, czy fałszerskiej (Pieńkowski 2002). 
Same jednak okoliczności przechowywania – małe jest 
prawdopodobieństwo, by do archiwum miejskiego tra-
fiły stemple z obcej, w dodatku królewskiej mennicy, 
a dużo większe, że trafiły do niego dowody rzeczowe 
popełnionego w mieście deliktu – przemawiają za fał-
szowaniem groszy we Wrocławiu. Wszystkie fałszywe 
grosze praskie zostały odnalezione w dwóch opisywa-
nych wyżej warstwach handlowych, pokrywających 
niemalże cały obszar badanego stanowiska (js. 19 i 20). 
Fałszerstwo parwusa wrocławskiego zalegało w nieco 
młodszej warstwie, oznaczonej jako js. 7 (datowanej na 
XIV/XV w.), w której zresztą wystąpiły również orygi-
nalne egzemplarze tej rzadkiej monety.

Nie wszystkie monety fałszywe zostały uszkodzo-
ne, co sugeruje, że niektóre z nich nie były celowo wy-
rzucone, lecz zgubione przypadkowo. Zastosowane 
techniki niszczenia to gięcie, dziurawienie prętem lub 
gwoździem (co w jednym przypadku doprowadziło do 
rozpadu monety), przewiercanie i łamanie.

f. Po 1335 roku

Cztery monety wybite po omówionym okresie 
nie tworzą żadnego dającego się scharakteryzować 
kompleksu, lecz całkowicie oderwane od siebie, osob-
ne zjawiska. Dwie z nich przypadają jeszcze na późne 
średniowiecze. Grosz Karola Luksemburskiego (nr 
86), wyraźnie późniejszy od poprzednio omówionej 
gromady groszy praskich, nie stanowi jej kontynuacji. 
Podobne grosze praskie z ostatnich lat panowania cesa-
rza znaleziono w innych częściach miasta: na Kanonii 
przełamaną monetę porzuconą w dwu różnych miej-
scach (Kubiak 1998, nr 836/VIII), na cmentarzu przy 
kościele św. Piotra i Pawła, w nowożytnym już kontek-
ście, ale poza grobem, obcięty (Duma 2012, s. 116), a 
na cmentarzu Salwatorskim, również nowożytnym, eg-
zemplarz intencjonalnie pogięty i częściowo ułamany 
(Książek 2010, s. 62). Pojedyncze znaleziska takich mo-
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net notowane są na Śląsku, choć niezbyt często (Kubiak 
1998, nr 572/V, 757, 798, 828). Przypuszczalnie nadal 
były to monety raczej tezauryzacyjne niż obiegowe.

Kolejną monetą jest fałszywy półgrosz polski Wła-
dysława Jagiełły (nr 2), wykonany z szarego metalu 
i intencjonalnie, dokładnie zniszczony przez gięcie. 
Proceder fałszowania monet polskich na Śląsku i gdzie 
indziej obserwowany był wówczas dość szeroko (Ku-
biak 1970, s. 196–207), mógł to być więc produkt miej-
scowy. Półgrosz został porzucony w warstwie handlowej 
oznaczonej jako js. 7. Miała ona przyrastać w XIV w.,
 więc odnaleziony zabytek mógł przeniknąć do star-
szego sedymentu. W przypadkach braku brukowanego 
podłoża na badanym placu podobne sytuacje mogły 
mieć miejsce, możliwe też jednak, że błędnie rozpozna-
jemy bardzo zniszczoną monetę.

Dwie dalsze monety: brandenburski grosz z datą 
1782 (możliwe, że wybity później) i polska dwuzło-
tówka z 1958 r. (nr 88 i 3) mogą być przypadkowymi 
zgubami pochodzącymi z obiegu pieniężnego i moż-
na tylko wyrazić zdziwienie, że tego rodzaju monet, 
zwłaszcza z XIX i XX w., nie znaleziono więcej, zwykle 
bowiem towarzyszą one badaniom miejsc publicznych 
w miastach. Musimy jednak pamiętać, że w lipcu 1534 r. 
Nowy Targ został wybrukowany kamieniami pocho-
dzącymi z rozebranego opactwa św. Wincentego na 
Ołbinie (Markgraf 1896, s. 137) – w efekcie zatrzymany 
został proces narastania kolejnych warstw, a ewentual-
ne zguby, jeśli nie zostały odzyskane, trafiały z wymie-
cionymi odpadkami poza mury miejskie.

g. Podsumowanie

Wartość poznawcza materiału numizmatycznego 
z placu Nowy Targ we Wrocławiu jest trudna do prze-
cenienia. Są to nie tylko dane źródłowe uzupełniające 
naszą wiedzę o średniowiecznym mennictwie polskim, 
ale przede wszystkim długo wyczekiwany zbiór zabyt-
ków pozwalających na wypełnienie potężnej czarnej 
dziury w historii monetarnej Wrocławia w XIV w. – nie 
tylko w zakresie czasowym obesłanym monetami, ale 
pośrednio także w kilku następnych dekadach. Rola 

zaś Wrocławia na Śląsku powoduje, że ta rekonstrukcja 
procesu dziejowego dotyczy nie tylko samego miasta, 
ale całej krainy. Treść stempli nowo odkrytych monet 
wrocławskich posłuży też z pewnością badaczom in-
nych specjalności do odtwarzania polityki miasta i jego 
ideologii. Dla historii placu godny dalszego rozważania 
jest problem raptownego zaniku intensywnego wcze-
śniej gromadzenia się monet w 2. poł. lat 30. XIV w.

h. Katalog monet z placu Nowy Targ

Polska, mennictwo ogólnopolskie
1. Polska, Władysław II, denar, typ 1, ok. 1138–1140  
    (ryc. 367: 1).

Av.: …LZLDO…, z lewej schylony, stojący męż-
czyzna podaje jabłko.
Rv.: z lewej drzewko o trzech owocach, pośrod-
ku głowa mężczyzny i wzniesiony nad nią miecz.
Srebro, 0,156 g. Suchodolski (1973) Władysław 
II typ 1; Stronczyński (1884) 40. Cięta połówka 
(wtórnie pęknięta na dwoje). Z hałdy, brak nu-
meru (2).

2. Polska, Władysław II Jagiełło, półgrosz fałszywy, po 
    ok. 1410 (?) (ryc. 367: 2).

Av.: otok niewidoczny, dwa przyległe łuki two-
rzące dolną partię korony, w każdym z nich 
krzyżyk, środkowy i lewy fleuron zwieńczone 
liliami, prawy niewidoczny.
Rv.: nieczytelny (gładki?), w znacznej części za-
słonięty.
Ołów, zwinięty w rurkę i następnie zgnieciony, 
17,5 mm, 1,17 g. Ar 32, ćw. A, js. 19, z hałdy, 
nr inw. 7199/11. Rozpoznanie niepewne.

3. Polska, PRL, 2 złote 1958, men. Warszawa (ryc. 367: 3).
Av.: od dołu POLSKA RZECZPOSPOLITA LU-
DOWA / 1958, Orzeł.
Rv.: 2 / ZŁOTE na tle kompozycji roślinnej.
Aluminium, ślady korozji, 26,1 mm, 2,72 g. Par-
chimowicz (2006) 216a. Ar 63, js. 1–2, nr inw. 
141/10.
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Śląsk, Księstwo Wrocławskie
4. Śląsk, Księstwo Wrocławskie (?), Henryk V Brzuchaty

 (1290–1296) (?), brakteat zredukowany (ryc. 367: 4).
Kroczący lew w prawo z głową zwróconą w lewo 
i z uniesionym ogonem.
Srebro, ubytki korozyjne, 20,5 mm, 0,47 g. Frie-
densburg (1887; 1888) 106; Friedensburg (1931) 
751. Ar 24, js. 16, nr inw. 6806/11/1. Wystąpiła 
wespół z monetą nr 5 (nr inw. 6806/11/2).

5. Śląsk, Księstwo Wrocławskie (?), Henryk V Brzuchaty 
(1290–1296) (?), brakteat zredukowany (ryc. 367: 5).

Fragmentarycznie widoczny kroczący lew w pra-
wo z głową zwróconą w lewo i z uniesionym 
ogonem.
Srebro, znaczne ubytki korozyjne, 20,1 mm, 0,27 
g. Friedensburg (1887; 1888) 106; Friedensburg 
(1931) 751. Ar 24, js. 16, nr inw. 6806/11/2. Wy-
stąpiła wespół z monetą nr 4 (nr inw. 6806/11/1).

6. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, regent Henryk z Wierzbna 
(1301–1303) (?), parwus brakteatowy z lat 1301 – ok. 
1303 (ryc. 367: 6).

Litera W złożona z dwu liter V.
Srebro, złuszczenia korozyjne, 16,6 mm, 0,436 g. 
Brak analogii. Ary 33, 43, js. 7 (118,00–117,80 
m n.p.m.), nr inw. 8952/11/1. Wystąpił wespół z 
monetą nr 7 (nr inw. 8952/11/2).

7. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, regent Henryk z Wierzbna 
(1301–1303) (?), parwus brakteatowy z lat 1301 – ok. 
1303 (ryc. 367: 7).

Litera W złożona z dwu liter V.
Srebro, złuszczenia korozyjne, 16,1 mm, 0,412 g. 
Brak analogii. Ary 33, 43, js. 7 (118,00–117,80 
m n.p.m.), nr inw. 8952/11/2. Wystąpił wespół 
z monetą nr 6 (nr inw. 8952/11/1).

8. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, regent Henryk z Wierzbna 
(1301–1303) (?), parwus brakteatowy z lat 1301 – ok. 
1303 (ryc. 367: 8).

Litera W złożona z dwu liter V.
Srebro, pognieciony, spatynowany, 16,4 mm, 0,37 
g. Brak analogii. Ar 32, ćw. D, js. 7, nr inw. 399/10.

9. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 9).

Litera B, z lewej niewyraźna sześciopromienna 
(?) gwiazda. Po zewnętrznej stronie wału 24 pro-
mienie.
Srebro, 15,3 mm, 0,300 g. Bahrfeldt NL 350 (?). 
Js. 1–2, z doczyszczania (wyodrębniona z zespo-
łu), nr inw. 1/10.

10. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 10).

Litera B, z lewej zaćwieczony niewyraźny element 
(lilia?). Po zewnętrznej stronie wału 15 promieni.
Srebro, cięta połówka, 14,2 mm, 0,22 g. Bahr-
feldt NL 350 (?). Ar 34, js. 7/19, nr inw. 2959/11.

11. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 11).

Litera B (dolna partia), ślady przebicia na brak-
teacie innego typu (litera W?); po zewnętrznej 
stronie wału 15 promieni.
Srebro, cięta połówka, 14,6 mm, 0,18 g. Bahr-
feldt NL 350 (?). Ar 32, ćw. A, 117,61–117,39 m 
n.p.m., nr inw. 720/11.

12. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 12).

Lewa część litery B, z lewej zaćwieczony obły, 
podłużny element. Po zewnętrznej stronie wału 
17 promieni.
Srebro, cięta połówka, 14,9 mm, 0,23 g. 0,344 g. 
Bahrfeldt NL 350 (?). Ary 76, 86, js. 22 (?) (zna-
lezisko luźne, z hałdy), nr inw. 9559/11.

13. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 13).

Litera B, z lewej zaćwieczony obły, podłużny ele-
ment. Po zewnętrznej stronie wału 31 promieni.
Srebro, 14,0 mm, 0,344 g. Bahrfeldt NL 350 (?). 
Ar 33, ćw. A2, js. 72, nr inw. 8495/11.

14. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311), 
parwus brakteatowy z lat 1305–1309 (ryc. 367: 14).

Litera B, z lewej zaćwieczony podłużny element 
(lilia?). Po zewnętrznej stronie wału 30 promieni.
Srebro, 14,0 mm, 0,344 g. Bahrfeldt NL 350 (?). 
Ar 85, ćw. A, js. 19, nr inw. 3032/11.

15. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 

Monety
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(ryc. 367: 15).
Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?) z prze-
wiązką; obwódka z drobnych perełek.
Rv.: górna partia słabo czytelnej, kapitałowej lite-
ry W. Stempel mocno przesunięty.
Srebro, skorodowany (otwór korozyjny), 12,3 
mm, 0,17 g. Friedensburg (1904) 641B; Friedens-
burg (1931) 274 odm. Ar 23, ćw. A, js. 7 (250?), 
nr inw. 5347/11. Od analogii Friedensburga okaz 
odróżnia się obwódką z drobnych perełek; cała 
moneta jest mniejsza, cieńsza i – sądząc z wyglą-
du – z lepszego srebra.

16. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 16).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, 
nieforemnych perełek.
Srebro, wybita niewyraźnie, skorodowana, 14,3 
mm, 0,45 g. Friedensburg (1904) 641B; Friedens-
burg (1931) 274 (jako Kożuchów, po 1493). Ar 
94, ćw. CD–AB, js. 22, nr inw. 8334/11.

17. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 17).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, 
nieforemnych perełek.
Srebro, wybita bardzo niewyraźnie, wżery ko-
rozyjne, 13,7 mm, 0,31 g. Friedensburg (1904) 
641B; Friedensburg (1931) 274 (jako Kożuchów, 
po 1493). Ary 33, 34, js. 7/19, nr inw. 8535/11.

18. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 18).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 

asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, 
nieforemnych perełek.
Srebro, wybita niewyraźnie, 13,9 mm, 0,35 g, 
Friedensburg (1904) 641B; Friedensburg (1931) 
274 (jako Kożuchów, po 1493). Ary 41, 42, js. 7 
(z hałdy), nr inw. 39/11.

19. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 
1322 (ryc. 367: 19).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, 
nieforemnych perełek.
Srebro, wybita niewyraźnie, przenikania Av./Rv., 
14,2 mm, 0,29 g. Friedensburg (1904) 641B; Frie-
densburg (1931) 274 (jako Kożuchów, po 1493). 
Ary 22, 32, js. 2, nr inw. 88/11.

20. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 20).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, nie- 
foremnych perełek.
Srebro, wybita niewyraźnie, 13,4 mm, 0,34 g. 
Friedensburg (1904) 641B; Friedensburg (1931) 
274 (jako Kożuchów, po 1493). Ar 94, ćw. AC, js. 
22, nr inw. 8343/11.

21. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 21).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V; obwódka z grubych, nie-
foremnych perełek.
Srebro, wybita niewyraźnie, zgięta, 14,1 mm, 
0,21 g. Friedensburg (1904) 641B; Friedensburg 
(1931) 274 (jako Kożuchów, po 1493). Ar 75, ćw. 
C, js. 19, nr inw. 3757/11.

VI. Handel i wymiana
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22. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 367: 22).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych 
asymetrycznych liter V, pod nią duża kulka; ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Srebro, ślady dwukrotnego wybicia po obu stro-
nach, 13,1 mm, 0,27 g, Friedensburg (1904) 
641B; Friedensburg (1931) 274 odm. (jako Ko-
żuchów, po 1493). Ary 33, 34, js. 7/19 (z hałdy), 
nr inw. 8534/11.

23. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Bolesław III (1305–1311) 
lub Henryk VI (1311–1335), parwus, 1309 – ok. 1322 
(ryc. 368: 23).

Av.: uncjalna, zamknięta litera M (lub E?); ob-
wódka z grubych, nieforemnych perełek.
Rv.: litera W kapitałowa, z przekrzyżowanych asy-
metrycznych liter V, pod nią słabo widoczna kul-
ka; obwódka z grubych, nieforemnych perełek.
Srebro, przenikania Av./Rv., 14,1 mm, 0,324 g. 
Friedensburg (1904) 641B; Friedensburg (1931) 
274 (jako Kożuchów, po 1493). Ary 33, 34, js. 
1–2/7, nr inw. 7297/11/2. Wspólna metryka 
z monetą 7297/11/1 – nie ma jednak przesłanek, 
by wystąpiły razem.

24. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, ok. 1322–1327 (ryc. 368: 24).

Av.: …VIA (?), krzyż z gwiazdkami w kątach.
Rv.: +I\\\AIŋ\\\\\S, przedstawienie nieczytelne 
(głowa na wprost?).
Srebro, 13,3 mm, 0,30 g. Brak analogii. Ar 32, js. 
22 (?), nr inw. 8433/11 (2 monety). Wystąpił we-
spół z monetą nr 54 o tym samym nr. inw.

25. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, ok. 1322–1327 (ryc. 368: 25).

Av.: \ W R \ T I S \ \ \ \ \, krzyż grecki, w jego 
kątach pojedyncze gwiazdki sześciopromienne.
Rv.: \ \ h Я ŋ ŋ Є \, nagie popiersie na wprost; 
młoda twarz bez zarostu, wysokie czoło, długie, 
niezbyt obfite włosy spływające na ramiona; 

stempel przesunięty do góry.
Srebro, 11,9 mm, 0,31 g. Brak analogii. Ar 31, 
ćw. C, js. 7, nr inw. 7138/11.

26. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, ok. 1322–1327 (ryc. 368: 26).

Av.:  W R A T I S L A V I \, krzyż grecki, w jego 
kątach pojedyncze gwiazdki sześciopromienne.
Rv.: + I O h Я \ ŋ Є S, nagie popiersie na wprost; słabo 
widoczna twarz bez zarostu, wysokie czoło, dłu-
gie, niezbyt obfite włosy spływające na ramiona.
Srebro, 13,5 mm, 0,248 g. Brak analogii. Ar 31, 
ćw. C, js. 7, nr inw. 8558/11.

27. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus fałszywy, ok. 1322–1327 (ryc. 368: 27).

Av.: odcisk monety, w lustrzanym negatywie: + 
V R \ \ \ \ \ \ V I A, krzyż grecki, w jego kątach 
pojedyncze gwiazdki sześciopromienne; moneta 
oryginalna była przesunięta w dół.
Rv.: odcisk monety, w lustrzanym negatywie: \ O 
h Λ \ \ \ \, głowa na wprost; młoda twarz bez za-
rostu, włosy z zaczesanym do góry kosmykiem 
zasłaniają częściowo czoło143; stempel na orygi-
nalnej monecie był przesunięty do góry, lecz na 
falsyfikacie został odbity środkowo.
Szary metal (prawdopodobnie stop cynowo-oło-
wiany), nieco zgięty, 12,2 mm, 0,59 g. Brak ana-
logii. Ary 22, 32, js. 7/2, nr inw. 2791/11.

28. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 28).

Av.: \ [h] Є…, ukoronowany Lew z rozdwojo-
nym ogonem, wspięty, w prawo (heraldycznie).
Rv.: \ h Є…, Orzeł bez przepaski, z czterema pió-
rami w skrzydle, zwrócony w lewo (heraldycz-
nie).
Żółtawy metal (może niskopróbne srebro), sko-
rodowany, 13,2 mm, 0,31 g. Brak analogii. Ar 33, 
ćw. D, js. 7, nr inw. 9061/11.

29. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 29).

Monety

143    Przedstawienie odpowiada monecie (prawdziwej) sprze-
danej na aukcji F. R. Künkera nr 165: 2668; por. Skąpski 
2013.
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VI. Handel i wymiana

Av.: \ [h] Є ŋ Є R I V [S]144, Lew (głowa niewi-
doczna) z rozdwojonym ogonem, wspięty, w pra- 
wo (heraldycznie).
Rv.: \ \ Є C ŋ\ \…, Orzeł bez przepaski, z cztere-
ma piórami w skrzydle, zwrócony w lewo (heral-
dycznie); stempel przesunięty w górę.
Srebro, 12,2 mm, 0,26 g. Brak analogii. Ar 84, 
ćw. B, js. 7, nr inw. 21/11.

30. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 30).

Av.: + h [Є] ŋ… …V S, ukoronowany Lew 
z rozdwojonym ogonem, wspięty, w prawo (he-
raldycznie); stempel przesunięty w dół.
Rv.: \ \ Є ŋ (?) [R] [I] [C] V [S], Orzeł bez prze-
paski, z czterema piórami w skrzydle, zwrócony 
w lewo (heraldycznie); stempel przesunięty w górę.
Srebro, 12,7 mm, 0,21 g. Ar 31, js. 19 (z hałdy), 
nr inw. 7201/11.

31. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 31).

Av.: + h Є…, ukoronowany Lew z rozdwojonym 
ogonem, wspięty, w prawo (heraldycznie).
Rv.: + O (?) [Λ] Є ŋ …, Orzeł w lewo (heral-
dycznie), bez przepaski.
Srebro, niestarannie bity, zagięty, śr. 13,1 mm, 
0,31 g. Brak analogii. Ar 83, ćw. A, js. 19, nr inw. 
489/11.

32. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 32).

Av.: + h Є ŋ…, ukoronowany Lew z rozdwojo-
nym ogonem, wspięty, w prawo (heraldycznie).
Rv.: +(?) D…, słabo widoczny Orzeł.
Srebro, niestarannie bity, 12,4 mm, 0,32 g. Brak 
analogii. Ar 32, ćw. A, js. 7, nr inw. 7135/11. 
Stemple obu stron tożsame z monetą nr inw. 
2959/11/2.

33. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 33).

Av.: + h Є ŋ…, ukoronowany Lew z rozdwojo-

nym ogonem, wspięty, w prawo (heraldycznie).
Rv.: +, legenda nieczytelna, Orzeł zwrócony he-
raldycznie w lewo, w skrzydle po cztery pióra.
Srebro, niestarannie bity, 11,9 mm, 0,31 g. Brak 
analogii. Ar 34, js. 7/19, nr inw. 2959/11/2. Stem-
ple obu stron tożsame z monetą nr inw. 7135/11.

34. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, Henryk VI (1311–1335), 
parwus, 1327–1335, men. Wrocław (ryc. 368: 34).

Av.: \ \ \ \ \ \ I Z L Я [V] [I] \, ukoronowany Lew 
z rozdwojonym ogonem, wspięty, w prawo (he-
raldycznie); stempel przesunięty w prawo-górę.
Rv.: \ \ \ ŋ R I [C] \ \, Orzeł bez przepaski, z trze-
ma piórami w skrzydle, na końcach skrzydeł do-
łeczki, zwrócony w lewo (heraldycznie); stempel 
przesunięty w górę.
Srebro, 12,1 mm, 0,29 g. Brak analogii. Ar 34, 
ćw. A, js. 19, nr inw. 3126/11.

35. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, władca?, parwus, po 
1327 (ryc. 368: 35).

Av.: \ \ \ \ Я T I Z L Я [V] \ \, ukoronowany Lew 
z rozdwojonym ogonem, wspięty, w prawo (he-
raldycznie); stempel przesunięty w górę.
Rv.: + \ R Я T I Z \ \ \ \ \, Orzeł bez przepaski, 
z trzema piórami w skrzydle, zwrócony w lewo 
(heraldycznie); stempel przesunięty w lewo.
Srebro, 12,8 mm, 0,31 g. Brak analogii. Ar 31,
 js. 19, nr inw. 696/11.

36. Śląsk, Księstwo Wrocławskie, władca?, parwus, po
1327 (ryc. 368: 36).

Av.: \ W R Я T \ \ \ \ \ \ \, ukoronowany Lew 
z rozdwojonym ogonem, wspięty, w prawo (he-
raldycznie); stempel przesunięty w lewo.
Rv.: \ O Λ Є I \ \ \ \ S \, Orzeł bez przepaski, 
z trzema piórami w skrzydle, zwrócony w lewo 
(heraldycznie).
Srebro, 12,6 mm, 0,31 g. Brak analogii. Ar 32, 
ćw. A, js. 22 (?), nr inw. 7227/11.

Śląsk, Księstwo Fürstenberskie
37. Śląsk, Księstwo Fürstenberskie, Henryk, Bernard 

i Bolek II, kwartnik, po 1314, men. Löwenberg 
(Lwówek) lub Świdnica (ryc. 368: 37).

144   W nawiasach prostokątnych możliwe interpretacje bar-
dzo niewyraźnych śladów liter.
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Av.: ornament z trójlistków, popiersie na wprost, 
bez nakrycia głowy, z puklami włosów po bokach; 
u dołu z prawej prawdopodobnie nadlew z wy-
kruszenia stempla.
Rv.: +CLI\\\\\\\VWARIЄ, trójkątna tarcza z her- 
bem Wittelsbachów (skośna szachownica; w pra- 
wym heraldycznie, górnym kącie pełny romb 
wypukły); z prawej u dołu poza tarczą kropka.
Srebro, 19,4 mm, 1,66 g. Friedensburg (1887; 
1888) 616; Friedensburg (1931) 212. Ar 33, ćw. 
A, js. 22, nr inw. 9290/11.

38. Śląsk, Księstwo Fürstenberskie, Henryk, Bernard 
i Bolek II, kwartnik, po 1314, men. Löwenberg 
(Lwówek) lub Świdnica (ryc. 368: 38).

Av.: ornament z trójlistków, popiersie na wprost, 
bez nakrycia głowy, z puklami włosów po 
bokach; stempel przesunięty w lewo.
Rv.: \\\\\ЄVSBA\\\\\\, trójkątna tarcza z herbem 
Wittelsbachów (skośna szachownica; w prawym 
heraldycznie, górnym kącie pełny romb wklęsły).
Srebro, nieforemny krążek, 19,9 mm, 1,928 g. 
Friedensburg (1887; 1888) 616; Friedensburg 
(1931) 212. Ar 34, js. 22, nr inw. 3712/11.

39. Śląsk, Księstwo Fürstenberskie (?), parwus braktea-
       towy, 1. poł. XIV w. (ryc. 368: 39).

Hełm garnkowy ze szparą wzrokową, zwrócony 
w lewo patrzącego, na nim zatkniętych pięć pa-
wich piór.
Srebro, 0,192 g, 14,2 mm. Friedensburg (1887; 
1888) 53; Friedensburg (1931) 605 (?). Ary 21, 
22, 31, 32, js. 22, z hałdy, nr inw. 3979/11.

Śląsk, Księstwo Głogowskie
40. Śląsk, Księstwo Głogowskie, Henryk III lub synowie, 

parwus, men. Namysłów (?), przed 1323 (ryc. 368: 40).
Av.: schematyczny orzeł zwrócony heraldycz-
nie w prawo, w skrzydle trzy pióra, na ramieniu 
wgłębny punkt.
Rv.: symetryczna litera A z górną poprzeczką i ła-
maną środkową poprzeczką (monogram MA?), 
na której zatknięta w dół niewyraźna lilijka (?).
Srebro, niestarannie wybita, 11,5 mm, 0,26 g, Frie-

densburg (1887–1888) 741; Friedensburg (1931) 
404 (jako Albrecht w Ziębicach). Ar 22, js. 19, 
nr inw. 3170/11. Parwus do kwartnika Friedens-
burg (1887; 1888) 466; Friedensburg (1931) 232.

Śląsk, Księstwo Oleśnickie
41. Śląsk, Księstwo Oleśnickie (?), Bolesław (1313–1321) 

(?), parwus brakteatowy (ryc. 368: 41).
Litera B, jej pionowa laska jest niższa od górnego 
łuku. Wał gładki.
Srebro, 15,3 mm, 0,308 g. Friedensburg (1904) 
816A; Friedensburg (1931) 517 (jako Bytom, po-
czątek XV w.). Ar 24, ćw. B, js. 19, nr inw. 3852/11.

Śląsk, dominium nyskie biskupów wrocławskich
42. Śląsk, dominium nyskie biskupów wrocławskich, 

Henryk z Wierzbna, kwartnik, 1302–1319, men. 
Nysa (ryc. 368: 42).

Av.: •h[czwórliść]ЄPISCOPI\RΛTI, biskup na 
wprost, z pastorałem w prawej i krzyżykiem w le-
wej dłoni, z lewej sześciopromienna gwiazdka, 
z prawej dwie.
Rv.: +ЄCCЄ[czwórliść]ΛGИVS[czwórliść]DЄI, 
Baranek Paschalny w nimbie, z krzyżem z pro-
porcem.
Srebro (według badania dr inż. Beaty Miazgi za-
wartość Ag na powierzchni sięga 80–90% wagi), 
lekko zgięty, w środku ubytek (korozyjne lub 
strukturalne wykruszenie metalu, możliwe jed-
nak, że powstałe w wyniku uderzenia prętem), 
19,2 mm, 1,54 g. Friedenburg (1887; 1888) 766c; 
Friedensburg (1931) 436. Ar 33, ćw. D, js. 19 
(z hałdy), nr inw. 9166/11.

Śląsk, księstwo nieznane
43. Śląsk (?), brakteat w stylu ratajskim, 1. poł. XIII w. 

(ryc. 369: 43).
Z lewej strony głowa z profilu w prawo, od któ-
rej rozchodzą się promienie w górę, w dół i w 
prawo; nad głową krzyżyk, przed nią dwie kulki. 
Interpretacja niezwykle prymitywnego przed-
stawienia niepewna.
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Srebro, drobne wyszczerbienie, 17,1 mm, 0,14 
g. Wolański (1847) 76. Ar 84 (?), js. 16/72 (?), 
z hałdy, nr inw. 11686/11.

44. Śląsk, księstwo nieokreślone (wrocławskie?), brak-
teat guziczkowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 44).

Łeb byka na wprost, na kołnierzu po trzy, sy-
metrycznie po czterech stronach rozmieszczone 
promienie.
Srebro, pognieciony, 15,1 mm, 0,33 g. Brak ana-
logii. Ar 76, ćw. AB, 117,40–117,20 m n.p.m., 
nr inw. 9547/11.

45. Śląsk, księstwo nieokreślone (wrocławskie?), brak-
teat guziczkowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 45).

Łeb byka na wprost, na kołnierzu po trzy, syme- 
trycznie po czterech stronach rozmieszczone pro- 
mienie.
Srebro, 15,5 mm, 0,35 g. Brak analogii. Ar 33, 
js. 19, 117,20–117,00 m n.p.m., nr inw. 9254/11.

46. Śląsk, księstwo nieokreślone (wrocławskie?), brak-
teat guziczkowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 46).

Łeb byka na wprost, na kołnierzu po trzy, syme-
trycznie po czterech stronach rozmieszczone pro-
mienie.
Srebro, ubytki korozyjne, 15,7 mm, 0,22 g. Brak 
analogii. Ar 33, ćw. C, js. 22, 117,00–116,70 m 
n.p.m., nr inw. 9308/11.

47. Śląsk, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
schyłek XIII lub początek XIV w. (ryc. 369: 47).

Łeb dzikiego osła z szyją i grzywą w lewo.
Srebro, 15,4 mm, 0,342 g. Brak analogii. Ar 31, 
ćw. C, js. 22, nr inw. 3913/11.

48. Śląsk, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
schyłek XIII lub początek XIV w. (ryc. 369: 48).

Łeb dzikiego osła z szyją i grzywą w lewo.
Srebro, zgnieciony i poszarpany, 16,2 mm, 0,32g. 
Brak analogii. Ary 32, 33, 34, js. 7–19/22–16, 
z hałdy, nr inw. 8559/11.

49. Śląsk (?), księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. dekada XIV w.145(ryc. 369: 49).

Głowa w szpiczastym kapeluszu w lewo (głowa 
Żyda) z wystającym puklem włosów z tyłu.
Srebro, spatynowana, 15,2 mm, 0,45 g, js. 19. 
Brak analogii. Ar 64, nr inw. 3033/11.

50. Śląsk, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 369: 50).

Orzeł w prawo (heraldycznie), z dwoma piórami 
w skrzydle i wąskim ogonem z trzech piór.
Srebro, 15,9 mm, 0,15 g. Ar 23, ćw. B, js. 19, 
117,70–117,40 m n.p.m.), nr inw. 1851/11. Mo-
netę tego samego typu znaleziono podczas ba-
dań zamku Rogowiec (Pieńkowski 1993).

51. Śląsk, nieokreślony parwus, 1. poł. XIV w. (ryc. 369: 51).
Av.: uncjalna, otwarta litera M z przewiązką; ob-
wódka z regularnych, drobnych perełek.
Rv.: ogon i fragment prawego skrzydła rozpo-
startego orła, nieczytelny, negatyw Av.
Srebro, 11,7 mm, 0,42 g. Av.: Friedensburg 
(1904) 641A; Friedensburg (1931) 273. Ar 33, js. 
19, nr inw. 9255/11.

Śląsk lub Opolskie
52. Śląsk lub Opolskie, księstwo nieokreślone, brakteat 

guziczkowy, początek XIV w. (ryc. 369: 52).
Orzeł w lewo (heraldycznie), z dwoma piórami 
w skrzydle, na kołnierzu 21 promieni.
Srebro, 14,8 mm, 0,29 g. Brak analogii. Znale-
zisko luźne, nr inw. 8578/11. Typ nieznany, lecz 
forma i wielkość zbieżne z wieloma typami repre-
zentowanymi w podwójnym skarbie z Lichyni.

53. Śląsk lub Opolskie, księstwo nieokreślone, brakteat 
guziczkowy, XIV w. (ryc. 369: 53).

Łeb byka na wprost, kołnierz promienisty.
Srebro, skorodowany i zgnieciony, 14,7 mm, 
0,27 g. Brak analogii146. Ar 22, 23, 24, js. 22, 
117,20–116,80 m n.p.m., nr inw. 4195/11.

54. Śląsk lub Opolskie, księstwo nieokreślone, brakteat, 
lata 1320 (?) (ryc. 369: 54).

Kwiat o trzech dwudzielnych płatkach obwie-
dzionych konturami, na kołnierzu 27 promieni.

145 Zagadnienie atrybucji tej monety zostało przedyskuto-
wane osobno w pracy: Paszkiewicz 2015 a.

146 Podobny motyw: Hufnagel 1941, s. 134, nr 7 (skarb Li-
chynia II), jednak tam inna forma figury i moneta większa.
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Srebro, 14,7 mm, 0,34 g. Brak analogii. Ar 32, 
js. 22 (?), nr inw. 8433/11 (2 monety). Wystąpił 
wespół z monetą nr 24 i tym samym nr. inw. Typ 
nieznany, lecz forma i wielkość zbieżne z wie-
loma typami reprezentowanymi w podwójnym 
skarbie z Lichyni.

Opolskie
55. Opolskie, Księstwo Raciborsko-Oświęcimskie, Mie-

szek III (I) i Przemysł (1281/1282–1290), brakteat 
średni, men. Racibórz (?) (ryc. 369: 55).

Połuorzeł z dwoma piórami w skrzydle i dwoma 
w ogonie, połulilia.
Srebro, pogięty, 20,2 mm, 0,34 g. Brak analogii. 
Ary 23, 24, js. 22, nr inw. 10885/11. Podobne mo-
tywy zna Friedensburg (1887; 1888) 318; Frie-
densburg (1931) 960, Friedensburg (1887; 1888) 
317 i Friedensburg (1931) 961, ale inaczej ufor-
mowane. Bardzo podobny pod względem formy 
i wielkości jest natomiast brakteat z połuorłem 
i poługwiazdą ze skarbu z Lubomi, uznany hipote-
tycznie za średni brakteat Mieszka III i Przemysła, 
książąt raciborsko-oświęcimskich (1281/1282–
1290) (Paszkiewicz 2008, s. 139, typ 30).

Sieradzkie lub Łęczyckie
56. Sieradzkie lub Łęczyckie, Władysław Łokietek, 

brakteat fałszywy, po 1306 (?) (ryc. 369: 56).
Motyw słabo czytelny, prawdopodobnie głowa 
orła w lewo na długiej szyi, flankowana dwiema 
kulkami.
Mosiądz, ślady powłoki białego metalu, pogięty, 
kołnierz przedziurawiony trójkątnym prętem, 
18,3 mm, 0,57 g. Oryginał: Miazga et al. (2012) 
31 (?). Ar 24, ćw. C, js. 22, nr inw. 5209/11.

Dzielnica i księstwo nieokreślone
57. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 

2. poł. XIII w. (ryc. 369: 57).
Trójlistna lilia, wokół niej ok. 16 grubych pereł, 
wał stromy, z ostrą koroną.
Srebro, bardzo cienka blacha, 18,4 mm, 0,228 g. 

Brak analogii. Ary 22, 24, js. 22, nr inw. 4067/11. 
Może uproszczona wersja typu Wieleń 70 = 
Sarbsk 11.

58. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
koniec XIII – pierwsze dekady XIV w. (ryc. 369: 58).

Litera Ƨ z wydatnymi szeryfami.
Srebro, nieregularny krążek, spatynowana, 13,8 
mm, 0,27 g. Friedensburg (1904) 248A; Frie-
densburg (1931) 877, lecz odmienne uformowa-
nie wału. Ar 23, ćw. D, js. 22, 116,70–116,40 m 
n.p.m., nr inw. 10873/11. Styl monety „przyłęc-
ki”, z podobnym do opony, masywnym wałem 
i stosunkowo węższym kołnierzem.

59. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
koniec XIII – pierwsze dekady XIV w. (ryc. 369: 59).

Głowa w dwurożnej infule na wprost (lepiej wi-
doczna od Rv.), z boków dwie kulki.
Srebro, nieco pogięty i uszczerbiony, 16,1 mm, 
0,14 g. Brak analogii. Ar 24, js. 19, 117,40–117,20 
m n.p.m., nr inw. 3885/11. Styl monety „przyłęc-
ki”, z podobnym do opony, masywnym wałem 
i stosunkowo węższym kołnierzem.

60. Polska (?), księstwo nieokreślone, brakteat guzicz-
kowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 60).

Krzyż lub pół krzyża z poprzeczkami na koń-
cach dwu ramion.
Srebro, pomięty, 14,3 mm, 0,16 g. Brak rozpo-
znawalnej analogii. Ar 32, ćw. C, js. 22, nr inw. 
7287/11.

61. Polska (?), księstwo nieokreślone, brakteat guzicz-
kowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 61).

Szczątkowo widoczna lilia lub połulilia o podwi-
niętym bocznym płatku.
Srebro, skorodowany, ubytek w polu, 16,8 mm, 
0,23 g. Przyłęk 34 lub podobny147. Znalezisko 
luźne (hałda), nr inw. 7688/11.

62. Polska (?), księstwo nieokreślone, brakteat guzicz-
kowy, XIII/XIV w. (ryc. 369: 62).

147 Okaz przyłęcki, hipotetycznie przypisany do Dymina, miał 
średnicę 19 mm, więc znacząco większą. Podobny do 
dętki wał otokowy upodobnia jednak nasz brakteat do 
monet z Przyłęka.
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Wizerunek słabo czytelny, łeb byka na wprost (?).
Srebro, pomięty, ubytki korozyjne, 15,3 mm, 
0,24 g. Brak rozpoznawalnej analogii. Ary 33, 43, 
js. 19/22, 117,20–117,00 m n.p.m., nr inw. 9216/11.

63. Polska (?), księstwo nieokreślone, brakteat guzicz-
kowy, XIII/XIV w. (ryc. 370: 63).

Być może łeb byka na wprost.
Srebro, skorodowany, obłamany, 17,9 mm, 0,19 g. 
Brak rozpoznawalnej analogii. Ar 24, ćw. A, js. 
22, nr inw. 5253/11.

64. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
XIII/XIV w. (ryc. 370: 64).

Głowa orła w lewo, na długiej szyi, rozszerzonej 
na przecięciu, bez korony i piór.
Srebro, 16,3 mm, 0,34 g. Brak analogii. Ar 31, ćw. C, 
js. 19/22, 117,30–117,10 m n.p.m., nr inw. 7265/11.

65. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. ćw. XIV w. (ryc. 370: 65).

Gwiazda sześciopromienna lub koło (wraz z wa-
łem) o sześciu grubych szprychach; odcisk stempla 
niewyraźny, figura zaburzona przez wgniecenie.
Srebro, ubytki korozyjne, 15,4 mm, 0,324 g. Przy-
łęk 48b (analogia niepewna z powodu małej wy-
razistości stempla). Ar 23, ćw. D, js. 19, nr inw. 
3389/11.

66. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. ćw. XIV w. (ryc. 370: 66).

Koło (rolę obręczy pełni wał) o pięciu grubych 
szprychach z piastą; odcisk stempla niewyraźny.
Srebro, mała szczerba, 16,4 mm, 0,246 g. Podob-
ny do Przyłęk 61b, lecz inna liczba szprych. Ary 
54, 55, 64, 65, ćw. D, js. 22, z hałdy (wydzielony 
z zespołu), nr inw. 3711/11.

67. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 370: 67).

Litera R kapitałowa, nieznacznie otwarta, z ma-
sywną skośną nóżką.
Srebro, 16,3 mm, 0,306 g. Brak analogii. Ar 22, 
ćw.B, js. 19, 117,40–117,20 m n.p.m., nr inw. 
3290/11.

68. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 370: 68).

Litera V (bez kulki w środku).
Srebro, 12,9 mm, 0,24 g. Brak analogii. Ary 33, 
43, js. 7/19, nr inw. 8541/11. Od monety z tym 
motywem notowanej w Prusach (Paszkiewicz 
(2009a) E10.1) różni się prostymi ramionami 
litery i szerokim, podniesionym kołnierzem. 
Litera V ma też inną formę niż na brakteacie 
z kościoła św. Mikołaja w Głogowie nr 33148.

69. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 370: 69).

Litera V (bez kulki w środku).
Srebro, 13,1 mm, 0,152 g. Brak analogii. Ar 33, 
js. 7, nr inw. 8414/11. Forma jak moneta nr 68.

70. Polska (?), księstwo nieokreślone, brakteat guzicz-
kowy, 1. poł. XIV w. (ryc. 370: 70).

Lilia o trzech płatkach górnych (boczne podwi-
nięte) i trzech, bardzo drobnych, dolnych.
Srebro, 14,4 mm, waga: 0,37 g. Zbliżony do 
Friedensburg (1931) 957, lecz mniejszy. Ar 23, 
ćw. C, js. 19, 117,40–117,20 m n.p.m., nr inw. 
3837/11/1. Nieco inna lilia niż nr 61. Wystąpił 
wespół z monetą nr 71 (nr inw. 3837/11/2).

71. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 370: 71).

Szeroka litera A ze środkową i górną poprzeczką, 
na której prawdopodobnie trójliść lub pół lilii.
Srebro, pogięty i skorodowany, 13,6 mm, 0,12 g. 
Możliwy typ Przyłęk 53 (z odmianą w uformo-
waniu poprzeczki środkowej). Ar 23/C, js. 19, 
117,40–117,20 m n.p.m., nr inw. 3837/11/2. Wy-
stąpił wespół z monetą nr 70 (nr inw. 3837/11/1).

72. Polska, księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy, 
1. poł. XIV w. (ryc. 370: 72).

Wspięty czworonóg w lewo, z prostym, wznie-
sionym ogonem.
Srebro, 14,9 mm, 0,30 g. Brak analogii. Ar 32, 
ćw. C, js. 19/22, nr inw. 7276/11. Nieco podobny: 
Wieleń 193, ale tam zaznaczone oko i rozwidlo-
ny ogon bestii.

148   Za udostępnienie fotografii dziękujemy mgr Marzenie 
Grochowskiej-Jasnos.
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Czechy
73. Czechy, Wacław II, parwus praski, 1300–1305 

(1310?), men. Kutná Hora (ryc. 370: 73).
Av.: +Wo

o\\\\\\\\\M, przedstawienie w polu nie-
czytelne.
Rv.: +P\\\\\\\VI, słabo widoczny lew z rozdwojo-
nym ogonem, wspięty, w prawo (heraldycznie).
Srebro, przypuszczalnie obcięty, następnie ude-
rzony tępym narzędziem – pogięty i pęknięty, 
12,2 mm, 0,28 g. Castelin (1953) 1-3. Z hałdy, nr 
inw. 9757/11.

74. Czechy, Wacław II, grosz praski, 1300–1305 (1310?), 
men. Kutná Hora (ryc. 370: 74).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄNCЄZLAVS·S
ЄCVNDVS, w otoku zewnętrznym +DЄIo

oGRAT
IAo

oRЄXo
oBOЄMIЄ, korona otwarta z trzema wy-

sokimi i dwiema małymi liliami, z pięcioma per-
łami na obręczy; pod skrajnymi liliami kulki, wy-
sokie lilie zwieńczone perłami (skrajne utkwione 
w obwódce wewnętrznej).
Rv.: +GROSSIo

oPRAGЄNSЄS, wspięty lew 
w koronie, z rozdwojonym ogonem, w prawo 
(heraldycznie); nad jego uchem, przy końcu 
ogona mała połulilia (Hána 1998, typ 1b).
Srebro, nieco wytarta, prawdopodobnie nie-
co obcięta, 27,3 mm, 3,44 g. Smolík (1894) 2; 
Němečková, Sejbal (2006) 2. Ar 23, ćw. C, js. 19, 
nr inw. 3451/11.

75. Czechy, Wacław II, grosz praski, 1300–1305 (1310?), 
men. Kutná Hora (ryc. 370: 75).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄNCЄZLAVS 
SЄCVN\\\, w otoku zewnętrznym \\\\\\\\\\
IAo

oR\\o
oB\Є\\Є, częściowo widoczna korona 

otwarta z trzema wysokimi i dwiema małymi 
liliami, z pięcioma perłami na obręczy; pod 
skrajnymi liliami kulki, nad prawą lilią perła 
wieńcząca nieznacznie wyróżnia się z obwódki.
Rv.: +G\OSSIo

oPRΛGЄ\\\\, wspięty lew w ko-
ronie, z rozdwojonym ogonem, w prawo (heral-
dycznie); nad jego uchem, przy ogonie, mała po-
łulilia (Hána 1998, typ 1b).
Srebro, znaczne wżery korozyjne, 26,2 mm, 2,57 

g. Smolík (1894) 1. Ar 23, ćw. A, js. 19, nr inw. 
1893/11. Nie znaleziono analogii dla charaktery-
stycznie uformowanej przedniej lewej łapy lwa.

76. Czechy, Wacław II, grosz praski, 1300–1305 (1310?), 
men. Kutná Hora (ryc. 370: 76).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄNCЄZLΛ\S·S
ЄCVNDV\, w otoku zewnętrznym +DЄIo

oGRA-
TIAo

oRЄXo
oBOЄ\IЄ, korona otwarta z trzema 

wysokimi i dwiema małymi liliami, z pięcioma 
perłami na obręczy; pod skrajnymi liliami kulki, 
wysokie lilie zwieńczone perłami.
Rv.: +GROSSI\PRAGЄNS\\, wspięty lew 
w koronie, z rozdwojonym ogonem, w prawo (he-
raldycznie); między jego uchem a końcem ogona 
mała połulilia (Hána 1998, typ 1b).
Srebro, wytarta, wżery korozyjne, 26,3 mm, 2,74g. 
Smolík (1894) 2. Ar 31, ćw. C, js. 22, nr inw. 
8459/11.

77. Czechy, Wacław II, grosz praski, 1300–1305 (1310?), 
men. Kutná Hora, fragment (ryc. 370: 77).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄNC… …
NDVS, w otoku zewnętrznym \\Io

oG… …ЄMIЄ, 
korona otwarta z trzema wysokimi i dwiema ma-
łymi liliami; wysokie lilie zwieńczone perłami.
Rv.: …\\\\SSIo

o…, widoczny rozdwojony ogon 
wspiętego lwa.
Srebro149, przepołowiona i skrajnie skorodowa-
na, maksymalny rozmiar 24,9 mm, 0,76 g. Ar 21, 
ćw. D, js. 19, nr inw. 2994/11.

78. Czechy, Wacław II, grosz praski fałszywy, po 1300 
(ryc. 370: 78).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄИCЄ\LAVS 
SЄVИDS, w otoku zewnętrznym +DЄIo

oGRΛTΛ 
o
oRЄXo

oBOЄMIЄ, korona otwarta  z trzema wyso-
kimi i dwiema małymi liliami, z pięcioma perłami 
na obręczy; pod skrajnymi liliami kulki, nad środ-
kową lilią perła wieńcząca nieznacznie wyróżnia 
się z obwódki, nie ma pereł nad bocznymi liliami.

149  Różowe zabarwienia na powierzchni pochodzą raczej 
z reakcji chemicznych, gdyż przy takim zaawansowaniu 
korozji z monety fałszywej pozostałoby tylko miedziane 
jądro.



474

VI. Handel i wymiana

Rv.: +GROSSIo
oPRAGЄИSЄS, wspięty lew 

w koronie, z rozdwojonym ogonem, w prawo 
(heraldycznie); między jego uchem a końcem 
ogona mała połulilia (Hána 1998, typ 1b).
Bity. Żółty metal ze śladami srebrzenia, wyła-
many trójkątny fragment, 27,3 mm, 1,28 g. Brak 
analogii. Ar 33, js. 22 (z hałdy), nr inw. 9261/11.
Technika mennicza, stemple wykonane punca-
mi; korona i lew bardzo podobne do oryginal-
nych; oprócz usterek legendy (na awersie spowo-
dowanych chyba wadliwym rozmieszczeniem 
punc literowych) zwracają uwagę: wąska forma 
liter S na awersie i grube gwiazdki na rewersie.

79. Czechy, Wacław II, grosz praski fałszywy, po 1300, 
fragment (ryc. 370: 79).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄNCЄ…, w oto-
ku zewnętrznym +\\Io

oGR…, pole nieczytelne.
Rv.: …AGЄNSЄS, łapy wspiętego lwa.
Bity stemplem. Cyna/ołów, ok. 1/3 monety po-
wstało poprzez wbicie gwoździa w jej środek (od 
Rv.), maksymalny rozmiar 23,0 mm, 0,768 g. Ar 
23, ćw. D, js. 19, nr inw. 3494/11.

80. Czechy, Wacław II, grosz praski fałszywy, po 1300 
(ryc. 370: 80).

Av.: w otoku wewnętrznym +WЄ\CЄZLΛVS 
SЄCV\\\S, w otoku zewnętrznym +DЄIo

oGRΛ
TIΛRЄXo

oBOЄ\\\, korona otwarta z trzema wyso-
kimi i dwiema małymi liliami, perły na obręczy 
niewidoczne; pod skrajnymi liliami kulki, wyso-
kie lilie zwieńczone perłami.
Rv.: +GROSSIo

oPRAGЄИSЄS, słabo widocz-
ny wspięty lew w koronie, z rozdwojonym ogo-
nem, w prawo (heraldycznie); między ogonem 
a uchem lwa mała połulilia (Hána 1998, typ 1b).
Odlew. Żółty metal ze śladami srebrzenia, sko-
rodowany, pośrodku wywiercony mały otwór 
z Av.: na Rv., 26,8 mm, 3,12 g. Brak analogii (zbli-
żony oryginał: Hásková (1991) 27). Ar 23, ćw. A, 
nr inw. 1896/11. Na technikę odlewu wskazują 
pęcherzykowata powierzchnia oraz formy liter 
Rv.: i lwa.

81. Czechy, Wacław II, grosz praski fałszywy, po 1300, 
fragment (ryc. 371: 81).

Av.: w otoku wewnętrznym …SЄCVNDVS, 
w otoku zewnętrznym …Xo

oBOЄMIЄ, korona 
otwarta z dwiema (trzema) wysokimi i jedną 
(dwiema) małą lilią, perły na obręczy niewi-
doczne; wysokie lilie zwieńczone perłami.
Rv.: …SSIo

oPRΛ…, dolna i tylna partia lwa 
z rozdwojonym ogonem (na korpusie podłuż-
ny nadlew).
Odlew. Żółty metal ze śladami srebrzenia, uła-
mane ok. 1/3 monety. Maksymalny rozmiar 
25,1 mm, 1,524 g. Brak analogii. Ar 85, ćw. D, 
js. 19, nr inw. 4257/11.
Na technikę odlewu wskazują pęcherzykowata 
powierzchnia oraz formy liter Rv.: i lwa.

82. Czechy, Jan Luksemburski, parwus, 1311–1346, 
men. Kutná Hora (ryc. 371: 82).

Av.: \IOh’ЄS○R\\…, wspięty lew w koronie, 
z rozdwojonym ogonem, w prawo (heraldycznie).
Rv.: +?S’WЄNC …, półpostać św. Wacława na 
wprost, w nimbie i mitrze książęcej, z chorągwią 
w prawicy, lewicę trzyma za tarczą.
Srebro, 14,2 mm, 0,49 g. Castelin (1953) 12 (?). 
Ar 31, ćw. C, js. 19/22, nr inw. 7262/11.

83. Czechy, Jan Luksemburski, parwus, 1311–1346, 
men. Kutná Hora (ryc. 371: 83).

Av.: +IO… …RЄX… …Є\, wspięty lew w koro-
nie, z rozdwojonym ogonem, w prawo (heral-
dycznie).
Rv.: …CЄZLΛV…, półpostać św. Wacława na 
wprost, w nimbie i mitrze książęcej, z chorągwią 
w prawicy, lewicę trzyma za tarczą.
Srebro, skorodowany, 12,3 mm, 0,22 g. Castelin 
(1953) 9 lub następne (brak cech wyróżniają-
cych); Hásková (1991) 78. Ary 33, 34, js. 1–2/7 
(warstwa rozwleczona przez koparkę), nr inw. 
7297/11. Pod tym numerem inwentarza i z tą me-
tryką również druga moneta. Raczej nie wystą-
piły razem; pochodzą z poszukiwań detektorem.

84. Czechy, Jan Luksemburski, grosz praski, 1311-1327, 
Kutná Hora (ryc. 371: 84).
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Av.: w otoku wewnętrznym +IOhAN\\So
oPR 

IMVS, w otoku zewnętrznym +DЄIo
oGRA \\\\\

ЄXo
oBOЄMIЄ, korona otwarta z trzema wyso-

kimi i dwiema małymi liliami, środkowa lilia 
zwieńczona kulką, perły na obręczy; pod skraj-
nymi liliami kulki.
Rv.: +GROSSIooPRAGЄN\\S, wspięty lew 
w koronie, z rozdwojonym ogonem, w prawo 
(heraldycznie); nad jego uchem, przy końcu 
ogona mała połulilia (Hána 1998, typ 1b).
Srebro, znaczne ubytki korozyjne, 27,8 mm, 
2,452 g. Castelin (1960) A.I.1 (?); Hána (2007): 
lew typu I, korona typ I. Js. 1–2, z doczyszczania, 
brak numeru (1).

85. Czechy, Jan Luksemburski, grosz praski fałszywy, 
po 1311 (ryc. 371: 85).

Av.: w otoku wewnętrznym +IO\ΛNŋЄSo
oPR\

MVS, w otoku zewnętrznym \D\\\\\ATIAo
oRЄX

o
oB\\\\\, korona otwarta z trzema wysokimi 
i dwiema małymi liliami, perły na obręczy nie-
widoczne; pod skrajnymi liliami kulki, wysokie 
lilie zwieńczone perłami.
Rv.: \\\R\\\\\PRAGЄ\\\\, przedstawienie w polu 
nieczytelne.
Odlew. Miedź okładana żółtym metalem ze śla-
dami srebrzenia, przedziurawiony tępym na-
rzędziem, punktowo nadtopiony, złuszczenia 
wierzchniej warstwy. 27,1 mm, 3,06 g. Brak ana-
logii. Ar 42, ćw. C, js. 22, nr inw. 2061/11.

86. Czechy, Karol IV, grosz praski, 1370–1378, men. 
Kutná Hora (ryc. 371: 86).

Av.: w otoku wewnętrznym + KAROLVSx
xPRIM\\, 

w otoku zewnętrznym \\\\\\\\\\\[czwórliść 
z otworem]RЄ\\\\\\\\, korona otwarta z trzema 
wysokimi i dwiema małymi liliami, z pięcioma 
perłami na obręczy; wysokie lilie zwieńczo-
ne perłami (skrajne utkwione w obwódce we-
wnętrznej).
Rv.: \\\GROSS\\\\\\\\\\\, wspięty lew w nie-
widocznej koronie, z rozdwojonym ogonem, 
w prawo (heraldycznie); brak znaku w polu.

Srebro, słabo wybita, 27,1 mm, 3,05 g. Pinta 
V.c/2. Ary 32, 33, 43, js. 7/19, nr inw. 8536/11.

Hanonia
87. Hainaut, hrabstwo, Małgorzata II Konstantynopoli-

tańska (1244–1280), mały grosz (baudekin, 2/3 gro-
sza turońskiego), klasa IV, 1275–1280, men. Valen-
ciennes (ryc. 371: 87).

Av.: +MARGAR\\ACOMITISSA, w wewnętrz-
nym otoku +ƧIGИV\CRVЄI\, krzyż grec-
ki, w każdym kącie półksiężyc.
Rv.: +˙MOИЄTA·VALЄИENCE–ИЄИSIS (gru-
pa CE w ligaturze), jeździec na koniu w kropierzu 
w prawo, z wydobytym mieczem w prawej dłoni.
Srebro, skorodowany, 23,2 mm, 1,22 g. Baer-
ten (1983) 35; De Wit Collection (2007) 1349; 
Boudeau (1970) 2087 odm. legendy (odwrócone 
S). Ar 23, ćw. C, js. 22/16, z rozbiórki schodów, 
nr inw. 6505/11.

Niemcy-Brandenburgia
88. Brandenburgia, Fryderyk II, dobry grosz (1/24 

talara) 1782 (możliwa emisja do 1806 r.), men. Ber-
lin (ryc. 371: 88).

Av.: pod koroną monogram FR dzieli datę 17-82.
Rv.: 24 / EINEN / THALE\ / A, u dołu 
skrzyżowane gałęzie palmy.
Bilon, korozyjne odpryski powierzchni, 18,5 
mm, 1,66 g. BftM 3120. Ar 23, ćw. C, js. 19 (z hał-
dy), nr inw. 2822/11.

Niemcy-Saksonia
89. Saksonia, denar krzyżowy typu VII, Pastorał młod-
szy, ok. 1070–1100 (ryc. 371: 89).

Av.: \\\\\\\\▲V▲●●●\\, słabo widoczny pasto-
rał krzywaśnią w lewo, z przekrzyżowaniem, 
otoczony wieńcem dziewięciu perełek; w górnej 
partii odprysk powierzchni.
Rv.: ●●●▲▲\\\\\\\\R▲, krzyż kawalerski o ode-
rwanych ramionach, w kątach na przemian duża 
kulka i V z małą kulką.
Srebro, 13,1 mm, 0,59 g. Gumowski (1939) 986; 
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Kilger (2000) E 3: 1. Ar 21, ćw. D, js. 131, war-
stwa nadcalcowa, nr inw. 6970/11.

Prusy
90. Prusy, zakon krzyżacki, brakteat Krzyż łaciński, 
1317/1318–1327/1328 (ryc. 371: 90).

Krzyż łaciński o równych belkach, flankowany 
dwoma skośnymi krzyżykami greckimi.
Srebro, skorodowany i uszczerbiony, 14,6 mm, 
0,22 g. Paszkiewicz (2009a) T9.17. Znalezisko 
luźne, nr inw. 8613/11.

Skarby monet

Skarb I (ryc. 371: 91–95).
Złożony z 5 brakteatów, 2. ćw. XIII w. Ar 93, ćw. 

D, js. 72, nr inw. 2502/11. Monety silnie skorodowane, 
zachowane w stanie szczątkowym.
a) Śląsk, Henryk I Brodaty lub Henryk II Pobożny, 

brakteat z grupy ratajskiej, ok. 1220–1240.
Głowa na wprost, pod daszkiem perełkowym, nad 
tym trzy znaki imitujące litery. Srebro, silnie skoro-
dowany, ok. 17 mm, 0,156 g. Friedensburg (1887; 
1888) 524; Friedensburg (1931) 68.

b, c, d, e) Brakteaty podobnej wielkości o niezachowa-
nych bądź nieczytelnych polach.

Skarb II (ryc. 372, 373)
Złożony co najmniej z 57 monet (część monet mo-

gła ulec całkowitej destrukcji jako fragmenty przyklejo-
ne do innych monet i drobne okruchy), ukryty po 1239 
r. Ary 34, 44, js. 16, 116,00–115,80 m n.p.m. (z hałdy), 
nr inw. 7879/11.

Oprócz ostatniej wszystkie monety to: Wielkopol-
ska, Przemysł I i Bolesław Pobożny (1239–1257), denar, 
Gniezno, 1239–1249 (zob. Paszkiewicz 2009b, s. 123).
1. Av.: niewyraźne ślady stempla (ręka z mieczem), ne-

gatyw Rv. Rv.: +\ADALBVST─, męskie popiersie na 
wprost, z perłowym diademem i utrefionymi włosa-
mi, w zdobionej szacie bez rozcięcia. Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, 15,1 mm, 0,280 g (ryc. 372: 1).

2. Av.: …V─+, mężczyzna w przyklęku wznoszący 

miecz w prawo; stempel przesunięty w prawo-dół. 
Rv.: …ALBVST…, męskie popiersie na wprost, 
z diademem i utrefionymi włosami, w zdobionej 
szacie bez rozcięcia. Srebro, znaczne ubytki korozy-
jne, 14,2 mm, 0,100 g (ryc. 372: 2).

3. Av.: …Z…, negatyw Rv. Rv.: +… …VST\, lewy frag-
ment popiersia. Srebro, ok. 1/3 monety, 12,6 mm, 
0,076 g (ryc. 372: 3).

4. Sklejone fragmenty czterech monet. Z jednej strony 
negatyw awersu typu Stronczyński (1884) 175, 
z przyklękającym mężczyzną z mieczem. Z drugiej 
strony fragment nieczytelny, spod którego wyłania 
się negatyw rewersu typu Stronczyński (1884) 175, 
z popiersiem męskim na wprost. Srebro, 15,3 mm, 
0,424 g (ryc. 372: 4).

5. Av.: negatyw Rv.: bez widocznych śladów stempla, 
przywarte drobne fragmenty innych monet. Rv.: \\\
DALBVST\, męskie popiersie na wprost, z perło-
wym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, 15,6 mm, 0,182 g (ryc. 372: 5).

6. Av.: niewyraźne ślady stempla (miecz), negatyw Rv. 
Rv.: \\AD\LB\\\\, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, 14,6 mm, 0,128 g (ryc. 372: 6).

7. Av.: +-\OLDISV\, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, częściowy negatyw Rv. Rv.: \\\\\\\
VST─, męskie popiersie na wprost, z perłowym 
diademem i utrefionymi włosami, w zdobionej 
szacie bez rozcięcia, słabo widoczne przez negatyw 
Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 
15,5 mm, 0,174 g (ryc. 372: 7).

8. Av.: +\\\\\\\V─, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo; stempel przesunięty w prawo. Rv.: 
\\\\\\B\\\─, męskie popiersie na wprost, z perło-
wym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, 14,0 mm, 0,126 g (ryc. 372: 8).

9. Av.: …O…, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo. Rv.: męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami, 
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w zdobionej szacie bez rozcięcia, negatyw Av.: Sre-
bro, ok. ½ monety, 11,6 mm, 0,056 g (ryc. 372: 9).

10. Dwie sklejone monety. Z jednej strony rewers typu 
Stronczyński (1884) 175, +SADA\\\\T─, męskie 
popiersie na wprost, z perłowym diademem i utre-
fionymi włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; 
stempel przesunięty w lewo-dół. Z drugiej strony 
odcisk stempla zasłonięty produktami korozji. Sre-
bro, 15,3 mm, 0,302 g (ryc. 372: 10).

11. Av.: negatyw Rv. Rv.: \\\DAL\…, męskie popiersie 
na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia. Stron-
czyński (1884) 175bc. Srebro, przyklejony fragment 
innej monety, 13,2 mm, 0,124 g (ryc. 372: 11).

12. Av.: niewyraźne ślady stempla, negatyw Rv. Rv.: 
+ADA\\\\T─, męskie popiersie na wprost, z perło-
wym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, 14,3 mm, 0,144 g (ryc. 372: 12).

13. Av.: +-VOLDISV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; 
negatyw Rv. Rv.: +ADALBVST─, męskie popiersie 
na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; częścio-
wo negatyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
ukruszony, 14,9 mm, 0,142 g (ryc. 372: 13).

14. Av.: …V─, fragmentarycznie widoczny mężczy-
zna w przyklęku wznoszący miecz w prawo, stem-
pel przesunięty w prawo-dół, przyklejony fragment 
innej monety. Rv.: legenda nieczytelna, męskie po-
piersie na wprost, z perłowym diademem i utre-
fionymi włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; 
częściowo negatyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, ok. ¾ monety, 14,8 mm, 0,120 g 
(ryc. 372: 14).

15. Av.: \\VO\D\\\\, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; negatyw 
Rv. Rv.: \ZADAL…, męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami, 
w zdobionej szacie bez rozcięcia. Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 13,4 mm, 0,134 g 
(ryc. 372: 15).

16. Av.: +-VOL\\\V─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo; słabo czytelne, negatyw Rv. 
Rv.: +ADAL\\\T─, męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami, 
w zdobionej szacie bez rozcięcia; przyklejony frag-
ment innej monety. Stronczyński (1884) 175bc. Sre-
bro, ukruszony, 14,9 mm, 0,186 g (ryc. 372: 16).

17. Av.: \-VOLDL\\\, mężczyzna w przyklęku wznoszący
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki. Rv.: słabe 
ślady stempla (szata popiersia), negatyw Av.: Stron-
czyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 15,5 mm, 
0,136 g (ryc. 372: 17).

18. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: +ADALBV…, 
męskie popiersie na wprost, z perłowym diademem 
i utrefionymi włosami, w zdobionej szacie bez roz-
cięcia. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszo-
ny, 12,5 mm, 0,082 g (ryc. 372: 18).

19. Av.: legenda nieczytelna, mężczyzna w przyklęku 
wznoszący miecz w prawo, za jego plecami trzy kul-
ki. Rv.: …LBVS…, słabo widoczne męskie popiersie 
na wprost, w zdobionej szacie bez rozcięcia; nega-
tyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukru-
szony, 13,8 mm, 0,098 g (ryc. 372: 19).

20. Av.: +-V\\\\SV─, mężczyzna w przyklęku wznoszący
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; stem-
pel przesunięty w prawo-dół. Rv.: \\\\\B\\\\, słabo 
widoczne męskie popiersie na wprost, z utrefio-
nymi włosami; negatyw Av.; przyklejony fragment 
innej monety. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
14,7 mm, 0,170 g (ryc. 372: 20).

21. Av.: +-VO\\\SV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kul-
ki; stempel przesunięty w prawo-dół; przyklejony 
fragment innej monety. Rv.: +ADALBVS\\, męskie 
popiersie na wprost, z perłowym diademem i utre-
fionymi włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; 
częściowo negatyw Av.; stempel przesunięty w lewo. 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 14,9 
mm, 0,148 g (ryc. 372: 21).

22. Dwie sklejone monety, obie rewersami na wierzch: 
Rv1. +\\ALBVST─, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
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nej szacie bez rozcięcia; częściowo negatyw Av.: Rv2. 
+ADALBVST─, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, 15,2 mm, 0,262 g (ryc. 372: 22).

23. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: 
+ADALBVST\, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia; stempel przesunięty w lewo; 
przyklejony fragment innej monety. Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 15,6 mm, 0,134 g 
(ryc. 372: 23).

24. Av.: słabe ślady stempla (obwódki perełkowe); 
negatyw Rv. Rv.: +ADALBVS…, męskie popiersie 
na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia. Stron-
czyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, ok. ¾ mo-
nety, 14,7 mm, 0,142 g (ryc. 372: 24).

25. Av.: +-VOLDISV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami krzyżyk; słaby 
negatyw Rv. Rv.: +\ADALBV\\…, męskie popiersie 
na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; negatyw 
Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 
15,6 mm, 0,126 g (ryc. 372: 25).

26. Av.: …V─, mężczyzna w przyklęku; negatyw Rv. 
Rv.: +ADA… …─, męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami. 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, fragment, 10,5 
mm, 0,060 g (ryc. 373: 26).

27. Av.: słabe ślady stempla, negatyw Rv. Rv.: \\DAL…, 
męskie popiersie na wprost, z perłowym dia-
demem i utrefionymi włosami, w zdobionej szacie 
bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
ukruszony, ok. 3/5 monety, 14,7 mm, 0,124 g (ryc. 
373: 27).

28. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: +ZADA… …\\,
męskie popiersie na wprost, z perłowym diademem 
i utrefionymi włosami. Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, 14,7 mm, 0,092 g (ryc. 373: 28).

29. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: \AD
ALBVST─, męskie popiersie na wprost, z perłowym 

diademem i utrefionymi włosami, w zdobionej sza-
cie bez rozcięcia. Stronczyński (1884) 175bc. Sre-
bro, ukruszony, 15,0 mm, 0,122 g (ryc. 373: 29).

30. Av.: +-VO\\\\V─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki. 
Rv.: słabe ślady stempla; negatyw Av.: Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, 14,6 mm, 0,146 g (ryc. 373: 
30).

31. Av.: legenda nieczytelna, górna partia przedsta-
wienia mężczyzny w przyklęku wznoszącego miecz 
w prawo; negatyw Rv. Rv.: …VST─ (czytelne głów-
nie z negatywu), lewa część męskiego popiersia na 
wprost; częściowo negatyw Av.: Stronczyński (1884) 
175bc. Srebro, ukruszony, ok. ½ monety, 14,4 mm, 
0,112 g (ryc. 373: 31).

32. Av.: \-VO\\\\\\, mężczyzna w przyklęku wznoszący
miecz w prawo, za jego plecami krzyżyk; negatyw 
Rv. Rv.: słabe ślady stempla; negatyw Av.: Stronczyń-
ski (1884) 175bc. Srebro, drobny ubytek, 14,7 mm, 
0,156 g (ryc. 373: 32).

33. Av.: legenda nieczytelna, mężczyzna w przyklęku, 
za jego plecami trzy kulki; negatyw Rv. Rv.: …BV\\\, 
męskie popiersie na wprost, z perłowym diademem, 
w zdobionej szacie bez rozcięcia. Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, ukruszony, ok. ½ monety, 
13,3 mm, 0,096 g (ryc. 373: 33).

34. Av.: …-VOL…, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki. Rv.: le-
genda nieczytelna, męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami, 
w zdobionej szacie bez rozcięcia; negatyw Av.: 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, ok. 
½ monety, 13,5 mm, 0,084 g (ryc. 373: 34).

35. Av.: +-V… …SV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo; stempel przesunięty w dół; 
negatyw Rv.; przylega fragment innej monety. Rv.: 
\\\\\BVST─, męskie popiersie na wprost, z perło-
wym diademem i utrefionymi włosami, w zdobionej 
szacie bez rozcięcia; negatyw Av.; przylega fragment 
innej monety. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
drobny ubytek, 14,5 mm, 0,172 g (ryc. 373: 35).
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36. Av.: +-VO… …ISV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; 
przyklejony fragment innej monety. Rv.: słabe ślady 
stempla; negatyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, brak środka, 15,0 mm, 0,110 g 
(ryc. 373: 36).

37. Av.: \-\\\D\S\\, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; przykle-
jony fragment innej monety. Rv.: legenda nieczy-
telna, męskie popiersie na wprost, z perłowym dia-
demem i utrefionymi włosami, w zdobionej szacie 
bez rozcięcia; stempel przesunięty w lewo, częścio-
wy negatyw Av., przyklejony fragment innej mone-
ty. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 
0,170 g (ryc. 373: 37).

38. Av.: \\\\\DI\\\, słabe ślady reszty stempla; negatyw 
Rv.; przyklejone fragmenty innej monety. Rv.: 
+ADALBVST─, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdo-
bionej szacie bez rozcięcia; częściowo negatyw Av.: 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ubytek w środ-
ku, 15,2 mm, 0,142 g (ryc. 373: 38).

39. Av.: +-V\\\\\V─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki; 
przyklejony fragment innej monety. Rv.: słabe ślady 
stempla; negatyw Av., przyklejony fragment innej 
monety. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukru-
szony, 15,4 mm, 0,150 g (ryc. 373: 39).

40. Av.: słabe ślady stempla (ręka z mieczem); nega-
tyw Rv. Rv.: +ADAL… …VST─, męskie popiersie 
na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; częścio-
wo negatyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
ukruszony, 14,9 mm, 0,112 g (ryc. 373: 40).

41. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv., przyklejony 
fragment innej monety. Rv.: +ADALBVST─, mę-
skie popiersie na wprost, z perłowym diademem 
i utrefionymi włosami, w zdobionej szacie bez roz-
cięcia; stempel przesunięty w dół. Stronczyński 
(1884) 175bc. Srebro, 14,6 mm, 0,168 g (ryc. 373: 41).

42. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: 
\\\\\BVST─, męskie popiersie na wprost, z perło-

wym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia; prawa górna część stempla 
wykruszona. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, 
ukruszony, 14,4 mm, 0,180 g (ryc. 373: 42).

43. Av.: \\VO\\\\\\, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, za jego plecami krzyżyk; negatyw 
Rv. Rv.: legenda nieczytelna, słabo widoczne męskie 
popiersie na wprost, z perłowym diademem i utre-
fionymi włosami; częściowo negatyw Av.: Stron-
czyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, ok. 2/3 
monety, 14,5 mm, 0,110 g (ryc. 373: 43).

44. Av.: +-\\… …SV─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kul-
ki; stempel przesunięty w prawo, negatyw Rv. Rv.: 
niewyraźne ślady stempla; częściowo negatyw Av.: 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, ok. 
¾ monety, 15,2 mm, 0,132 g (ryc. 373: 44).

45. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: 
\ADALBVS\\, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdo-
bionej szacie bez rozcięcia; częściowo negatyw 
Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony,                     
15,0 mm, 0,166 g (ryc. 373: 45).

46. Av.: +\\\\\\\V─, mężczyzna w przyklęku wznoszący 
miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki. Rv.: le-
genda niewidoczna, męskie popiersie na wprost, 
z perłowym diademem i utrefionymi włosami, 
w zdobionej szacie bez rozcięcia; częściowo negatyw 
Av.: Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 
13,2 mm, 0,146 g (ryc. 373: 46).

47. Av.: +-VO\\\\V─, mężczyzna w przyklęku wzno-
szący miecz w prawo, za jego plecami trzy kulki. 
Rv.: brak śladów stempla; negatyw Av.: Stronczyński 
175bc. Srebro, ukruszony, ok. 4/5 monety, 15,0 mm, 
0,152 g (ryc. 373: 47).

48. Av.: legenda niewidoczna, mężczyzna w przyklęku 
znoszący miecz w prawo; negatyw Rv.; przyklejony 
fragment innej monety. Rv.: \ADALBVST\, męskie 
popiersie na wprost, z perłowym diademem i utre-
fionymi włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; 
częściowo negatyw Av.: Stronczyński (1884) 175bc. 
Srebro, ukruszony, 14,7 mm, 0,130 g (ryc. 373: 48).
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49. Av.: słabe ślady stempla; negatyw Rv. Rv.: 
+ADALBVST─, męskie popiersie na wprost, z per-
łowym diademem i utrefionymi włosami, w zdobio-
nej szacie bez rozcięcia; stempel przesunięty w lewo. 
Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 15,3 
mm, 0,116 g (ryc. 373: 49).

50. Av.: …SV─, dolna partia mężczyzny w przyklęku, za 
jego plecami trzy kulki; stempel przesunięty w pra-
wo, negatyw Rv. Rv.: +ADAL… …─, męskie popier-
sie na wprost, z perłowym diademem i utrefionymi 
włosami, w zdobionej szacie bez rozcięcia; stempel 
przesunięty w dół. Stronczyński (1884) 175bc. Sre-
bro, ukruszony, 13,3 mm, 0,116 g (ryc. 373: 50).

51. Av.: słabo widoczne ślady stempla (obwódki); nega-
tyw Rv. Rv.: +A… …T─, męskie popiersie na 
wprost, z perłowym diademem i utrefionymi włosa-
mi. Stronczyński (1884) 175bc. Srebro, ukruszony, 
ok. ½ monety, 11,0 mm, 0,056 g (ryc. 373: 51).

52. Polska, Władysław II, denar, typ 1, ok. 1138–1140. 
Av.: ƧVΛV\·IDI\, przedstawienie bardzo niewyraźne: 
siedzący na tronie książę z mieczem na prawym ra-
mieniu, obok stojący mężczyzna podaje mu jabłko. 
Rv.: z lewej widać fragment wspiętego lwa, reszta po-
kryta produktami korozji. Suchodolski Władysław II 
typ 1, Stronczyński (1884) 40b odm. Srebro, spatyno-
wany, 14,7 mm, 0,466 g (ryc. 373: 52).

53. Ułamki różnych monet, srebro, 0,88 g.

Wykaz małych zespołów monet ujętych 
w katalogu

Nr inw. 3837/11: (Polska (?), księstwo nieokreślo-
ne, brakteat guziczkowy „Lilia”, 1. poł. XIV w. + Polska, 
księstwo nieokreślone, brakteat guziczkowy „Litera A 
z trójliściem”, 1. poł. XIV w. – w katalogu monety nr 
70 i 71.

Nr inw. 6806/11: 2 × Śląsk, Księstwo Wrocławskie 
(?), Henryk V (?), brakteat zredukowany „Kroczący lew 
w prawo”, 1290–1296 (?) – w katalogu monety nr 4 i 5.

Nr inw. 8433/11: Śląsk, Księstwo Wrocławskie, 
Henryk VI, parwus, ok. 1322–1327, men. Wrocław 
+ Śląsk lub Opolskie, księstwo nieokreślone, brakteat 

„Kwiat o trzech dwudzielnych płatkach”, lata 1320. (?) – 
w katalogu monety nr 24 i 54.

Nr inw. 8952/11: 2 × Śląsk, Księstwo Wrocławskie, 
regent Henryk z Wierzbna, 1301–1303 (?), parwus 
brakteatowy „Litera W” – w katalogu monety nr 6 i 7.

Paweł Duma, Borys Paszkiewicz
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Ryc. 367. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety: 1–3 – ogólnopolskie; 4–22 – Śląsk, Księstwo Wrocławskie. 
Oprac. P. Duma

Fig. 367. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins: 1-3 – nationwide types; 4-22 – Silesia, Duchy of Wrocław. 
Developed by P. Duma
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Ryc. 368. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety, Śląsk: 23–36 – Księstwo Wrocławskie; 37–39 – Księstwo 
Fürstenberskie; 40 – Księstwo Głogowskie; 41 – Księstwo Oleśnickie (?); 42 – dominium nyskie biskupów wrocławskich. 

Oprac. P. Duma

Fig. 368. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins, Silesia: 23-36 – Duchy of Wrocław; 37-39 – Duchy  
of Fürstenberg; 40 – Duchy of Głogów; 41 – Duchy of Oleśnica (?); 42 – seigniory of Nysa ruled by bishops of Wrocław. 

Photos and descriptions by P. Duma
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Ryc. 369. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety: 43–53 – Śląsk; 54 – Śląsk lub Opolskie; 55 – Opolskie, Księstwo 
Raciborsko-Oświęcimskie; 56 – Sieradzkie lub Łęczyckie; 57–62 – Polska, dzielnica nieznana lub księstwo nieokreślone. 

Oprac. P. Duma

Fig. 369. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins: 43-53 – Silesia; 54 – Silesia or Opole province; 
55 –Opole province, Duchy of Racibórz-Oświęcim; 56 – Sieradz or Łęczyca provinces; 57-62 – Poland,uncertain province. 

Photos and descriptions by P. Duma
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Ryc. 370. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety: 63–72 – Polska, dzielnica nieznana lub księstwo nieokreślone; 
73–80 – Czechy. Oprac. P. Duma

Fig. 370. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins:  63-72 – Poland, uncertain province; 73-80 – Bohemia. 
Photos and descriptions by P. Duma
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Ryc. 371. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety: 81–86 – Czechy; 87 – Francja – Hanonia; 88 – Niemcy – Bran-
denburgia; 89 – Niemcy – Saksonia; 90 – Prusy, zakon krzyżacki; 91–95 – skarb I. Oprac. P. Duma

Fig. 371. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins: 81-86 – Bohemia; 87 – Hainaut, county; 
88 – Brandenburg; 89 – Saxony; 90 – Prussia, Teutonic Order; 91-95 – Hoard I.

 Photos and descriptions by P. Duma



486

VI. Handel i wymiana

Ryc. 372. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety, skarb II. Oprac. P. Duma

Fig. 372. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins, Hoard II. Photos and descriptions by P. Duma
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Ryc. 373. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Monety, skarb II. Oprac. P. Duma

Fig. 373. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Coins, Hoard II. Photos and descriptions by P. Duma
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Plomby ołowiane pozyskiwane w trakcie badań ar-
cheologicznych jeszcze do niedawna tylko sporadycznie 
były w Polsce celem opracowań specjalistycznych. Mimo 
ciągłego napływu podobnych znalezisk ich baza nadal 
prezentuje się ubogo, co powoduje, że przy mnogości 
form, w jakich występowały, ustalenie pochodzenia 
wielu z nich jest utrudnione. Brak, tak naprawdę, poza 
Gdańskiem (Kocińska, Maik 2004; Bobowski 2008) 
opracowań, które obejmowałyby omówienie większego 
zbioru plomb pochodzących z wykopalisk. Na pewno 
składa się na to kilka przyczyn. Zabytki te, mimo że 
są niezwykle ciekawym źródłem do rekonstrukcji sto-
sunków gospodarczych badanych ośrodków, to przez 
wspominaną mnogość wariantów oraz najczęściej fa-
talny stan zachowania stają się niewdzięcznymi obiek-
tami badań. Zdarza się, że w ramach publikowanych 
opracowań stanowisk pomija się omówienie podob-
nych zabytków lub występują one marginalne, mimo że 
znajdowały się w pozyskanym materiale zabytkowym.

Ołowiane plomby charakteryzują się większą róż-
norodnością przedstawień niż chociażby numizmaty. 
Dodatkowo wiele z nich prócz przedstawień nie za-
wiera legend i zalicza się je do plomb indywidualnych, 
które nawet w dobrym stanie zachowania są trudne 
do rozpoznania. Z tych m.in. powodów szacuje się, że 
stopień pewnego rozpoznania pochodzenia plomb ze 
zbiorów odnalezionych podczas badań waha się w gra-
nicach 20–30% (Maćkowski 2012, s. 396).

W przeważającej ilości plomby służyły do poświad-
czania jakości sukna. Były również dowodem opłacenia 
podatków w miejscowościach lub portach wyjściowych 
i docelowych (Urbański 2013, s. 379). Nie każdy ośro-
dek zakładający podobne znaki musiał być równocześ- 
nie producentem materiału, ale ważną rolę w całym 
procederze odgrywały organizacje cechowe. Na samych 
plombach umieszczano również gmerki rzemieślników 
bądź kontrolerów lub znaki kupców zajmujących się 
handlem suknem. W imieniu miasta kontrolą sukna 
zajmowali się brakarze. Od średniowiecza czołowe 
ośrodki handlowe miały się posługiwać dużymi plom-

bami dla lepszych materiałów i mniejszymi dla tych 
średniej klasy. Materiałów niespełniających standardów 
nie plombowało się. Zdarzają się także znaleziska plomb 
przytwierdzonych do fragmentów skór (Maćkowski 
2012, s. 395–397). W czasach nowożytnych plombą za-
twierdzano już każdy etap produkcji, czyli: tkanie, po-
strzyganie, farbowanie. Z tego powodu na jednej partii 
sukna mogło znaleźć się ich kilka (Maćkowski 2012, 
s. 396–398). Podejrzewamy, że plomby sporadycznie 
były wykorzystywane w innych celach – do zabezpie-
czania ładunków cennych towarów, czy też worków 
z monetami. Wspomina się o domniemanych naduży-
ciach, kiedy to na tkaninach pośledniej jakości miano 
umieszczać plomby fałszujące ich faktyczne pochodze-
nie i mające przekonać nabywcę, że sukno pochodzi np. 
z Anglii, nie zaś ze Śląska lub mniej znanego warsztatu 
(Bobowski 2008, s. 14, 19). W takich przypadkach na-
wet trafne rozpoznanie wizerunków na plombie nie bę-
dzie automatycznie świadczyło o miejscu jej wykonania.

W trakcie badań archeologicznych na wrocław-
skim Nowym Targu odnaleziono zaledwie 12 plomb. 
Sytuacja ta dziwi, ponieważ mamy do czynienia z miej-
scem, gdzie prowadzono ożywiony handel, i oczekiwa-
libyśmy dużego udziału tych przedmiotów w nawar-
stwieniach. Dodatkowo w zdziwieniu utwierdza nas 
znalezisko czterech plombownic zagubionych na placu 
i opisanych przez Krzysztofa Wachowskiego (zob. 
rozdz. VI.4 w tym tomie). Dotąd nie stwierdzono tak 
licznej obecności podobnych przedmiotów na pol-
skim stanowisku. Być może brak samych plomb należy 
tłumaczyć dokładnym odzyskiwaniem zużytych eg-
zemplarzy. Proces obróbki ołowiu na placu został po-
twierdzony licznymi plackami i ścinkami tego metalu 
oraz żużlem. Brak jednak znalezisk form do plomb nie 
pozwala nam stwierdzić, czy na placu zajmowano się 
także ich produkcją.

Nowotarska grupa zabytków wyróżnia się dosyć 
wczesnym pochodzeniem na tle innych znalezisk plomb 
z Wrocławia. Do tej pory znaliśmy w tym mieście plomby 
ołowiane pochodzące głównie z czasów nowożytnych. 

2. Plomby ołowiane
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W trakcie badań fosy miejskiej odnaleziono 34 zabytki 
tego rodzaju, w tym jeden z herbem Wrocławia (Kon-
czewska, Konczewski 2004, s. 98–99). Rozłożona plom-
ba z płaskim pojedynczym bolcem została odnaleziona 
podczas badań na wrocławskim Rynku (Buśko 2000, 
s. 239, ryc. 8). Niestety nie podjęto próby ustalenia po-
chodzenia zabytku. Zapewne dochodzi do tych wyliczeń 
niemała grupa niepublikowanych plomb odnalezio-
nych podczas badań w różnych częściach miasta. Trud-
no wypowiedzieć się jednak o ich wartości poznawczej.

Kilka spośród zabytków z placu Nowy Targ wyma-
ga szczególnej uwagi. W pierwszej kolejności należy 
omówić dobrze zachowaną plombę okrągłą. Na jednej 
ze stron można dojrzeć brodatą głowę skierowaną na 
wprost, być może jest to św. Jan Chrzciciel (ryc. 374). 
Portret został wpisany w dwa kwadraty nakładające się 
na siebie w bardzo podobnym ułożeniu jak na zabytku 
odnalezionym w Anglii – co prawda o funkcji brakte-
atowej ozdoby, ale wykonanym w podobnej stylistyce – 
datowanym na lata 1485–1540 (Mitchiner 1986, s. 90). 
Na drugiej stronie znalazło się przedstawienie ptaka. 
Szczegóły jego wykonania skłaniają nas do wniosku, że 
jest to kogut. Ptak ten występuje również w herbie Oła-
wy, widocznym w takim właśnie układzie na najstarszej 
pieczęci miasta odnalezionej przy dokumencie z 1334 r. 
Na kolejnych pieczęciach kogut jest przedstawiany 
w lewo i w takiej formie przetrwał do dziś (Gumowski 
1960, s. 162–163, tabl. XXIV, nr 311). Głowa św. Jana 
znajduje się w herbie sąsiedniego Wiązowa. Jednak mo-
tyw ten jest wykorzystywany przez wiele innych miast, 
stąd prawdopodobieństwo, że plomba może mieć obce 
pochodzenie, jest duże. Naszych dociekań nie ułatwia 
brak legendy.

Druga zagadkowa plomba jest również pozbawio-
na legendy, a na awersie i rewersie znalazły się wielopo-
lowe tarcze herbowe podzielone w krzyż z polem cen-
tralnym. Zabytek jest bardzo zniszczony, ale można na 
nim rozpoznać niektóre szczegóły (ryc. 375). W awer-
sowym polu centralnym w tarczy hiszpańskiej znalazł 
się wspięty lew z pojedynczym ogonem. W dolnym 
prawym (w rozumieniu potocznym) polu dostrzegamy 
dwudzielny herb: lewe pole wypełniają poziomo uło-

żone belki, w prawym znalazły się dwie ryby w pionie 
stykające się grzbietami. W górnym prawym i lewym 
dolnym polu powtórzono wizerunek wspiętego lwa z 
rozwidlonym ogonem. Herb w takim układzie pojawia 
się na monetach biskupa Leodium (fr. Liège) Jana van 
Heinsberga (1419–1455). Na stronie rewersowej plom-
by znalazł się również wielopolowy herb. Możemy tam 
dostrzec: w lewym dolnym polu dwudzielną tarczę, 
w której lewej połowie znalazły się skośne belki, a w pra-
wej wspięty lew. W części środkowej plomby rysuje 
się również pole zawierające wizerunek wspiętego lwa 
w tarczy, w lewym górnym polu natomiast dostrzega-
my niewyraźną lilię. Wielopolowym herbem w takim 
układzie posługiwali się książęta Burgundii od 1430 
r., w tym głównie Filip III Dobry (1419–1467). Herb 
był używany do śmierci Marii Burgundzkiej (ur. 1457) 
w 1482 r. Możemy przypuszczać, że analizowana plom-
ba mogła być używana przez biskupa, który był rów-
nież wpływowym panem świeckim zależnym jednak 
od władcy Burgundii. Czas jej powstania możemy za-
tem umieścić pomiędzy 1430 a 1455 r. Zabytek został 
odnaleziony w js. 3, która jest datowana bardzo późno 
– na XIX/XX w., stąd kontekst niewiele wnosi do na-
szych ustaleń.

Dwie plomby z naszego zbioru nie pozostawia-
ją wątpliwości co do swojego pochodzenia (ryc. 376, 
377). Po ich obu stronach znalazły się tarcze herbowe 
zawierające w słupie po trzy krzyże św. Andrzeja, bę-
dące herbem Amsterdamu – ważnego ośrodka, gdzie 
wykańczano tekstylia utkane w innych miastach, a tak-
że handlowano tkaninami wykonanymi na miejscu. 
Po obróbce wszystkie partie spełniające normy były 
opatrywane plombami z miejskim herbem (Kocińska, 
Maik 2004, s. 24–25). Zazwyczaj odnajdywane plomby 
amsterdamskie są większych rozmiarów i na rewersie 
zawierają wyobrażenie kogi. Nasze znaleziska, o wiele 
mniejszej średnicy, mogły być przeznaczone dla tkanin 
gorszej jakości. Zabytki zalegały we wspomnianej wcze-
śniej js. 3 i wydaje się, że trafiły do niej wtórnie, a ich 
chronologia jest starsza przynajmniej o cztery stulecia.

Inną formę reprezentuje dobrze zachowana plom-
ba, na której znalazła się trójkątna tarcza herbowa oto-
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Ryc. 374. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba okrągła z wyobrażeniem głowy św. Jana (?). 

Fot. P. Duma

Fig. 374. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Round seal depicting St. John’s head (?). Phot. P. Duma

Ryc. 376. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba opaskowa z Amsterdamu. Fot. P. Duma

Fig. 376. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal from Amsterdam. Phot. P. Duma

Ryc. 375. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba z rejonów Burgundii wykonana w latach 1430–1455. 

Fot. P. Duma

Fig. 375. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal from the Burgundy area manufactured between 1430 

and 1455. Phot. P. Duma.

Ryc. 377. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba z tarczką owalną z Amsterdamu. Fot. P. Duma

Fig. 377. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal with oval plate from Amsterdam. Phot. P. Duma

czona podwójnym otokiem wypełnionym trójkątami 
(ryc. 378). To samo przedstawienie konsekwentnie 
przeniesiono na stronę rewersową. Trudno jednak od-
czytać szczegóły zawarte w polu tarczy. Być może jest 
to słabo rysujący się wspięty lew lub gmerk. Tak jak 
w przypadku pierwszej plomby, tutaj również nie 
umieszczono legendy. Tarcza reprezentuje dosyć wcze-
sną formę pozwalającą na datowanie zabytku na 1. poł. 
XIV w. Być może jest to plomba indywidualna, kupiec-
ka lub rzemieślnicza. Zabytek miał zalegać w js. 72, któ-
ra jest datowana na wcześniejsze czasy i miała narastać 
od 2. poł. XII do początku XIII w. Tak wczesne datowa-
nie zabytku byłoby niezwykłe i sądzimy, że przedmiot 
na skutek warunków postdepozycyjnych musiał prze-
niknąć do niższego sedymentu.

Nieco problematyczne są znajdujące się w zbio-
rze trzy plomby, które podejrzewamy o weneckie po-

chodzenie150. Zabytki zachowały się fragmentarycznie             
i zaliczamy je również do późnośredniowiecznych (ryc. 
379, 380, 381). Na awersie możemy dostrzec schema-
tycznie przedstawionego uskrzydlonego lwa św. Marka, 
a w legendzie rewersu litery będące być może częścią 
nazwy miasta: ECI – od VENECIA. Nie posiadamy wy-
jaśnienia dla litery I w polu centralnym. Wiadomo, że 
podobne oznaczenia są szeroko interpretowane (Hit-
tinger 2007, s. 146). Odnosiły się do jakości tkaniny, jej 
grubości itd. Litery lub gmerki należały do rzemieślni-
ków, którzy czyścili i wybielali płótno lub postrzygali 
i czesali wełnę (Kocińska, Maik 2004, s. 15). Plomba 
została odnaleziona w warstwie placu targowego ozna-
czonej jako js. 19, datowanej na XIV w. Kontekst w tym 

150  Za wszelkie uwagi i sugestie w opracowaniu zabytków 
dziękuję panu profesorowi Borysowi Paszkiewiczowi.

VI. Handel i wymiana
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przypadku potwierdza nasze datowanie na podstawie 
stylistyki liter i przedstawień. Druga plomba zalegająca 
w tym samym kontekście (ryc. 380) ma również sche-
matyczne przedstawienie na awersie – gorzej czytelne 
od poprzedniego. Na częściowo zachowanym rewersie 
znalazły się dwie litery w polu centralnym, z czego do-
brze czytelna jest jedna – A. W pozostałościach drugiej 
domyślamy się S. Być może są to inicjały rzemieślnika. 
Na trzeciej plombie zachowało się przedstawienie piór 
wychodzących ze skrzydła (ryc. 381).

W omawianej grupie znalazły się również dwa za-
bytki, których dokładnego przeznaczenia nie jesteśmy 
pewni. Jednym z nich jest prostokątna plomba (?) po-
siadająca na awersie przedstawienie w owalnym otoku 
przypominające swoim kształtem podeszwę buta lub 
nieudolnie wykonaną tarczę herbową (ryc. 382). Jeśli 
kształt podeszwy w przedstawieniu był zamierzony, to 
być może plomba była przytwierdzona do skóry? Tu-
taj także brak legendy uniemożliwia dalsze dociekania 
nad pochodzeniem zabytku. Na jednym z zakończeń 
widoczny jest zacisk, a w niektórych miejscach na po-
wierzchni występują fragmenty pozłoty lub miedzi. 
Zdarzały się ołowiane plomby złocone, ale one zazwy-
czaj prezentują się bardziej okazale i były przeznaczone 
dla produktów najwyższej jakości. Zwyczaj złocenia 

plomb był rozpowszechniony zwłaszcza w Anglii (Ko-
cińska, Maik 2004, s. 9). Zabytek zalegał na granicy 
js. 7 i 19, które miały przyrastać od XIV do początku          
XV w. Drugi zabytek jest bardzo cienką blaszką ołowia-
ną z przedstawieniem majuskułowej litery E (ryc. 383). 
Nasze wątpliwości wzbudza brak bolca, szwu odlewni-
czego od strony wewnętrznej i taśmy – elementów kon-
strukcyjnych, które wyróżniają plomby. Sama litera E 
została niezwykle starannie wykonana. Nieco zaostrzo-
ny łuk zewnętrzny brzuszka litery wskazuje, że zaby-
tek powstał raczej po połowie XIV w. (Trelińska 1991, 
s. 32). W sprzeczności z tymi ustaleniami pozostaje kon- 
tekst znaleziska. Blaszka została odnaleziona w js. 72, 
datowanej na 2. poł. XII – początek XIII w. W przypad-
ku omawianego zabytku możemy mieć do czynienia 
z jakimś niewielkim fragmentem większej całości. Py-
tanie o funkcję obu przedmiotów pozostaje otwarte.

Nasz zbiór zamykają dwa zabytki: połówka bardzo 
zniszczonej plomby (ryc. 384) oraz prawdopodobnie 
odpad produkcyjny (ryc. 385). Na zniszczonej połówce 
znalazło się przedstawienie bramy lub litery. Omawia-
ny odpad (?) nie posiada żadnych czytelnych śladów.

Ogólnie na przykładzie gdańskich zbiorów można 
zauważyć, że od początku pojawiania się plombowane-
go sukna drogi jego napływu w XIV–XV w. prowadziły 

Ryc. 378. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba z wizerunkiem lwa na awersie. Fot. P. Duma

Fig. 378. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal with lion's figure on the obverse. Phot. P. Duma

Ryc. 379. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba z Wenecji (?) z XV w. Fot. P. Duma

Fig. 379. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal from Venice (?), 15th century. Phot. P. Duma

Plomby ołowiane
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Ryc. 380. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Uszkodzona plomba pochodząca z Wenecji. Fot. P. Duma

Fig. 380. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Damaged seal from Venice. Phot. P. Duma

Ryc. 382. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba prostokątna ze słabo czytelnym przedstawieniem 

podeszwy buta (?). Fot. P. Duma

Fig. 382. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Rectangular seal with vague depiction of shoe sole (?). 

Phot. P. Duma

Ryc. 381. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Uszkodzona plomba przypuszczalnie również pochodzenia 

weneckiego. Fot. P. Duma

Fig. 381. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Damaged seal, probably also of Venetian origin.

 Phot. P. Duma

Ryc. 383. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Plomba (?) z przedstawieniem litery E. Fot. P. Duma

Fig. 383. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Seal (?) with letter E. Phot. P. Duma

Ryc. 384. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Połówka plomby ze słabo czytelnym przedstawieniem 

bramy (?). Fot. P. Duma

Fig. 384. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Half of a seal with vague depiction of a gate (?). 

Phot. P. Duma

Ryc. 385. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odpad 
produkcyjny lub zniszczona plomba. Fot. P. Duma

Fig. 385. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Production debris or damaged seal. Phot. P. Duma
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z Niemiec. Od XVI w. pojawiają się produkty angiel-
skie, które będą dominowały na rynku, a równolegle 
zaczynają napływać tkaniny holenderskie, których 
jakość była niezła, a cena konkurencyjna (Bobowski 
2008, s. 16). Na podstawie analizowanego przez nas 
zbioru trudno wypowiedzieć się, czy reprezentuje on 
taką samą drogę ewolucyjną kontaktów, czy rządził się 
innymi okolicznościami. Ciekawym zjawiskiem są trzy 
plomby pochodzące być może z Wenecji, które mogą 
świadczyć o ciążeniu wrocławskiego rynku w tym kie-
runku.

Omawiany zbiór, mimo niewielkiej objętości, pre-
zentuje się ciekawie. Wiele zabytków możemy datować 
dosyć wcześnie w stosunku do plomb odkrywanych na 
innych stanowiskach w Polsce. W przypadku zabyt-
ków, których pochodzenie udało się ustalić, widzimy, 
że napływały one z zachodu. Zbiór jest jednak za mały 
i obejmuje zbyt szeroki przedział chronologiczny, aby 
na tak nikłej podstawie można było pokusić się o do-
kładniejszą rekonstrukcję kontaktów handlowych śre-
dniowiecznego Wrocławia i dodatkowe wnioski. Jed-
nakże analiza uzupełniona o informacje pochodzące 
z innych źródeł materialnych odnalezionych na placu 
będzie wartościowym uzupełnieniem większego ob-
razu zależności gospodarczych, w jakich pozostawało 
miasto, i kultury materialnej w ogóle.

Katalog plomb z placu Nowy Targ
1. Śląsk (?), XIV w., plomba okrągła zaciskana na sznur-

kach, średn. 20,4 mm (ryc. 374).
Av.: głowa św. Jana na wprost, ramka z przenikają-
cych się kwadratów.
Rv.: widok stojącego ptaka zwróconego w prawo 
z ogonem, prawdopodobnie koguta.
Nr inw. 7695/11, 17.08.2011 r.

2. Ok. 1430–1455, plomba owalna z dwoma bolcami 
nierozwidlonymi, zachowana w całości, średn. 24,6 
mm (ryc. 375).

Av.: słabo widoczny herb wielopolowy, w dol-
nym prawym polu dwudzielny herb składający się                    
z czterech belek poziomych w lewym polu i dwóch 
wygiętych ryb w ułożeniu pionowym w prawym 

polu. W części środkowej słabo rysująca się tarczka 
z wspiętym lwem obróconym w lewo.
Rv.: słabo czytelna tarcza wielopolowa, w polu środ-
kowym widoczna tarczka z wspiętym lwem obró-
conym w lewo, w lewym dolnym polu dwudziel-
ny herb: w lewym polu dwie skośne belki, w polu 
prawym wspięty lew z rozdwojonym ogonem ob-
rócony w lewo – herb książąt Burgundii od 1430 r.
Nr inw. 156a/10, js. 3, ar 22, ćw. D, 9.11.2010 r.

3. Amsterdam, XVI w., plomba opaskowa, zachowana 
w całości, dł. 21,2 mm (ryc. 376).

Av.: tarcza francuska ze słupem pośrodku i trzema 
skośnymi krzyżami.
Rv.: ucięta tarcza francuska ze słupem pośrodku            
i trzema krzyżami. W otoku nieczytelne litery.
Nr inw. 156b/10, js. 3, ar 22, ćw. D, 9.11.2010 r.

4. Amsterdam, XVI w., plomba z tarczką owalną z pła-
skim bolcem, ucięte uszko, średn. 15,1 mm (ryc. 377).

Av.: tarcza francuska ze słupem pośrodku i trzema 
skośnymi krzyżami.
Rv.: tarcza francuska ze słupem pośrodku i trzema 
skośnymi krzyżami, w otoku słabo czytelna litera R.
Nr inw. 156c/10, js. 3, ar 22, ćw. D, 9.11.2010 r.

5. Plomba owalna z jednym bolcem nierozwidlonym, 
zachowana w całości, 1. poł. XIV w., średn. 15,6 mm 
(ryc. 378).

Av.: tarcza trójkątna w podwójnym otoku, otok 
wypełniony trójkątami, na tarczy słabo widoczny 
wspięty lew (?).
Rv.: tarcza trójkątna w podwójnym otoku, otok wy-
pełniony trójkątami.
Nr inw. 129a/11, ary 32, 42, js. 72, 15.03.2011 r.

6. Wenecja (?), XIV w., plomba z tarczką owalną z jed-
nym płaskim bolcem, zachowana częściowo, średn. 
15,4 mm (ryc. 379).

Av.: głowa ze słabo zaznaczonym tułowiem, z któ-
rego boków wychodzą po trzy łukowato wygięte 
linie.
Rv.: w polu środkowym litera I flankowana sześcio-
promiennymi gwiazdkami, całość w otoku pereł-
kowym, w drugim otoku litery: //ЄCI//, skrajny 
otok z grubych perełek.

Plomby ołowiane
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Nr inw. 2993/11, ar 21, ćw. D, js. 19, 18.05.2011 r.
7. Wenecja (?), XV w., plomba owalna z jednym pła-

skim bolcem, zachowana częściowo, średn. 10,1 mm 
(ryc. 380).

Av.: widoczne skrzydło o czterech piórach i słabo wy-
kształcona głowa po lewej stronie (lew św. Marka?).
Rv.: w polu centralnym w otoczeniu perełkowym 
litera A oraz fragment litery S (?).
Nr inw. 2862/11, ar 54, js. 7, 12.05.2011 r.

8.  Wenecja (?), plomba z tarczką okrągłą z jednym pła-
skim bolcem, zachowana w całości, rozłożona, 
średn. 14,7 mm (ryc. 381).
Av.: słabo widoczne skrzydło z pięcioma piórami, 
reszta wizerunku zatarta, częściowo zachowany 
otok sznurkowy.
Rv.: nieczytelny.
Nr inw. 387/10, js. 2, ar 23, 18.11.2010 r.

9. Plomba prostokątna, zaciskana na sznurku (?), 
widoczne ślady miedzi lub pozłoty na powierzchni, 
wym. 15,5 × 14,5 mm (ryc. 382).
Av.: częściowo widoczny otok owalny, w polu cen-
tralnym słabo czytelny kształt przypominający po-
deszwę buta, podzielony wzdłuż na dwa pola, w 
polu lewym widoczne poprzeczne kreski.
Nr inw. 9236/11, ary 32, 33, 43, js. 7/19, 14.09.2011 r.

10. Plomba (?) owalna bez bolca, średn. 24,4 mm (ryc.     
       383).

Av.: Widoczna majuskułowa litera E, boki rozkle-
pane.
Nr inw. 129b/11, ary 32, 42, js. 72, 15.03.2011 r.

11. Połówka plomby owalnej z jednym płaskim
  bolcem, średn. 15,3 mm (ryc. 384).

Av.: słabo czytelne przedstawienie (brama lub li-
tera?) składające się z trzech linii tworzących pro-
stokąt zwieńczony na krótszym boku słabo rysują-
cym się daszkiem, całość w otoku sznurkowym.
Rv.: fragment ogona z rozwidloną końcówką lub 
litery.
Nr inw. 189/10, ar 52, ćw. A, js. 7.

12. Zniszczona plomba lub odpad produkcyjny, średn. 
  20,2 mm (ryc. 385).

Bryłka przypominająca kształtem plombę, widocz-

ne ślady działania ognia, wizerunek nieczytelny.
Nr inw. 349/10, ar 23, js. 1–2, 18.11.2010 r.

Paweł Duma
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Cechy i liczmany

3. Cechy i liczmany

Podczas badań placu Nowy Targ odnaleziono 
przedmioty wyglądem zbliżone do monet, ale o trud-
nym do wyjaśnienia przeznaczeniu. Niektóre z nich 
mogły służyć do rachowania na liniach, część natomiast 
była prawdopodobnie związana z różnymi operacjami 
parapieniężnymi prowadzonymi w mieście. Uważa się, 
że funkcja tych przedmiotów mogła się zmieniać w za-
leżności od potrzeb i czasami była przechodnia (Pasz-
kiewicz 2013, s. 285). Najstarsze żetony tego rodzaju 
pojawiły się po wyprawach krzyżowych we Włoszech   
w XIII w. (Mikołajczyk 1977, s. 181). Już w 1. poł. XIV w.
 występowały w Czechach. Według hipotezy Ryszarda 
Kiersnowskiego czeskie egzemplarze swoim wyglądem 
nawiązywały do kwartników śląskich (Kiersnowski 
1964, s. 214).

W zbiorze nowotarskim mieszczą się cztery żeto-
ny wykonane z różnych materiałów i w różnym stylu. 
W stosunku do kolekcji odnalezionych monet liczba ta 
wydaje się niewielka, lecz ich wartość poznawcza jest 
niezwykle cenna. Charakter żetonów był często nieofi-
cjalny i dlatego spotyka się daleko idącą różnorodność 
jeśli chodzi zarówno o przedstawienia, jak i o techniki 
wykonania oraz metrologię, co w przypadku monet nie 
występowało w takiej skali. Przyglądając się im bliżej, 
możemy opisać wzory stylistyczne, w jakich je wykona-
no, i zaproponować kierunki pochodzenia.

Dwa nowotarskie znaleziska nawiązują stylis-
tycznie do żetonów występujących i wykonywanych 
w Wenecji i Florencji (por. Rizzolli 2006, s. 419, ryc. 
125 b). Wydaje się, że włoskie wzorce dotarły na Śląsk 
za pośrednictwem Czech. Kontakty te znajdują po-
twierdzenie w zachowanych źródłach. W produkcji 
groszy czeskich, zainicjowanej reformą Wacława II, 
brali udział mincerze włoscy z Florencji (Kiersnowski 
1964, s. 129). Być może w zbliżonym czasie powstał 
czeski żeton datowany na lata panowania Jana Luk-
semburskiego (1310–1346). Na jego awersie umiesz-
czona została otwarta korona królewska, na rewer-
sie zaś wspięty Lew czeski (Nohejlová-Prátová 1986, 
s. 295, tab. 26: 2). Jego forma przypomina dwa zabyt-

ki odnalezione na Nowym Targu. Nie wykluczamy 
jednak, że ich przeznaczenie mogło być inne. W na-
szych żetonach zredukowano motyw powtarzających 
się kwiatków wypełniających otoki, pozostawiając pu-
stą przestrzeń. Sami florentczycy przenikali również 
na Śląsk. W 1345 r., lub nieco wcześniej, jeden z nich 
(Anastasio Venture) organizował produkcję florenów 
legnickich i być może realizował także inne zlecenia 
w czasie swojego pobytu (Kiersnowski 1976, s. 67).

Nie mamy pewności, czy odnalezione zabytki peł-
niły funkcję krążków do rachowania na tablicy, czy ich 
przeznaczenie było szersze. Za tym drugim domysłem 
przemawiają pewne informacje podane poniżej. Wła-
dze miejskie w dobie średniowiecza ściśle kontrolo-
wały wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem 
handlu, obrotem towarami, organizacją rzemiosła itd. 
Czuwały nad tym specjalne urzędy. Przywilej „szrotu”, 
związany z miejskim monopolem na rozwożenie towa-
rów beczkowych w granicach murów, został przeka-
zany Wrocławiowi przez Henryka IV Probusa w 1273 
r. (Goerlitz 1962, s. 71). Szrotamt, już jako działający 
urząd, potwierdza źródło z 1299 r. (Goliński 1997, 
s. 26). Niestety, mało wiemy o interesujących nas 
szczegółach jego organizacji. Możemy się domyślać, że 
urzędnicy we Wrocławiu, także do rozliczeń wewnętrz-
nych, stosowali żetony, tak jak odbywało się to w Krako-
wie i pobliskim Kazimierzu (Chmiel 1901, s. 296). Tam 
władze miejskie pobierały „powinne” przynajmniej 
od XV w. Z 1542 r. pochodzi wzmianka z dokładnym 
opisem miedzianego żetonu służącego przy transak-
cjach: „Item sunt alia signa similiter cuprea rotunda, 
sed nigra, in quibus est inpressa litera B” (Chmiel 1901, 
s. 296). Znaki takie były dowodem dokonania zapłaty 
m.in. za wyładowanie i przewiezienie wina oraz piwa. 
Opłatę pobierano za załadunek i rozładunek, przewie-
zienie i zniesienie beczek do piwnicy. Również każdy, 
kto wprowadzał do miasta beczki z trunkami, musiał 
posiadać odpowiedni znak (signum), na którym wyróż-
niano, jaką opłatę złożył i od jakiego towaru. Na pod-
stawie tego, co ustalił Adam Chmiel (1901, s. 295–296), 
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wiemy, że w zależności od objętości beczek i rodzajów 
trunków cechy miały się między sobą różnić. Żetony 
kupowało się u lonherów i przekazywało szrotmagi-
strowi. Beczki były ładowane na wóz należący do mia-
sta (szrotwagen). W Krakowie i pobliskim Kazimierzu 
były również wydawane za wwiezione do miasta sukno, 
świadcząc, że quartczol (Quartzoll) został już pobrany 
(Chmiel 1899, s. 79–81). Ponieważ w samym Krakowie 
znano wówczas warianty żetonów z różnymi herbami, 
skłoniło to autora do hipotezy, że towary przeznaczone 
dla zamku miały oddzielne znaki, które woźnica okazy-
wał, aby być zwolnionym z opłat miejskich. Nie wiemy, 
czy sprawa prezentowała się w równie skomplikowany 
sposób we Wrocławiu.

Źródła wrocławskie do tej pory milczały o istnie-
niu podobnych żetonów. Wiele wzorców organizacji 
miasta średniowiecznego napływało do Krakowa za 
pośrednictwem m.in. Wrocławia i podejrzewamy, że 
podobnie sprawa prezentowała się w interesującym nas 
ośrodku. Jak pisał Ivar Leimus (2012, s. 275), żetony 
miejskie funkcjonowały niemalże w całej Europie, lecz 
stan badań nie pozwala obecnie na pełne naświetlenie 
problemu.

Z placu Nowy Targ pochodzą dwa żetony wyko-
nane w podobnej stylistyce. Jeden z przedstawieniem 
rozety i krzyża (ryc. 386), drugi zaś z przedstawieniem 
orła (ryc. 387). W polu centralnym na awersie pierw-
szego żetonu znalazła się sześciopłatkowa rozeta ob-
wiedziona podwójnym otokiem bez legendy w środku. 
Na rewersie widzimy krzyż kawalerski z wypukłym 
środkiem. Mimo różnych wizerunków umieszczonych 
na obu żetonach podobny styl wykonania pozwala 
przypuszczać, że ich emisja nastąpiła w jednym ośrod-
ku w zbliżonym czasie. Niewątpliwie symbolika orła 
była zarezerwowana dla osoby księcia. Rozeta zaś może 
się odnosić do kompetencji prawnych władz miejskich. 
Motyw ten, będący także popularnym ozdobnikiem, 
pojawia się również w kontekście symboliki prawnej: 
jako punca legalizacyjna na odważnikach, o czym piszą 
Borys Paszkiewicz i Krzysztof Wachowski (zob. rozdz. 
VI.4 w tym tomie), lecz także na płaskorzeźbie przed 
wschodnim wejściem do wrocławskiego ratusza. Nie-

przypadkowo rozeta znalazła się tam nad głową ryce-
rza (ale nie Rolanda) po prawej stronie schodów i nad 
głową posłańca wójtowskiego po stronie lewej. Postać 
rycerza wiąże się symbolicznie z figurami istniejących 
Rolandów ze względu na obecność tej właśnie rozety, 
mającej symbolizować tutaj kompetencje prawne wroc- 
ławskich ławników (Stein 1936, s. 26).

Ryc. 386. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Żeton odlewany z początku XIV w. z przedstawieniem kwiatu 

i krzyża. Fot. P. Duma

Fig. 386. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Token cast in the initial part of the 14th century depicting 

a flower and a cross. Phot. P. Duma

Ryc. 387. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. 
Żeton z przedstawieniem orła z początku XIV w. 

Fot. P. Duma

Fig. 387. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Token with eagle figure, beginning of the 14th century. 

Phot. P. Duma

VI. Handel i wymiana
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W trakcie prac remontowych prowadzonych przed 
wojną we wrocławskim ratuszu odnaleziony został że-
ton z literą B na jednej ze stron (Friedensburg 1930, 
s. 86). Na rewersie umieszczono Orła śląskiego. Od-
naleziony egzemplarz został wykonany z ołowiu. Fer-
dinand Friedensburg nie był wówczas pewny jego do-
kładnej funkcji. Jeśli jednak miasto posiadało prawo 
przewozowe beczek zarówno z winem, jak i z piwem, 
to musiało stosować różne cechy np. w przypadku 
transportów mieszanych, zawierających beczki z dwo-
ma trunkami. Przypuszczalnie z tego powodu umiesz-
czana była na żetonach litera B (dla piwa – Bier). Brak 
analogicznego przedmiotu z Wrocławia z wizerunkiem 
litery W (dla wina – Wein) powoduje, że nasza hipoteza 
nie ma mocnych podstaw. Wiadomo jednak, że litera 
B występuje na innych żetonach pochodzących z róż-
nych okresów i miejscowości. Także znany żeton kra-
kowski nosi późnogotycką literę B (Chmiel 1901). Taką 
samą miał wybity w XVI w. żeton praski. Ich funkcja 
również jest niejasna (Likovský, Světlá-Dubská 2002, 
s. 298–299). Zdarzają się też inne litery. Na toruńskim 
żetonie ołowianym umieszczono datę 1635 i nazwę 
miasta – THORN, po drugiej stronie znalazła się litera 
N (Chmielecki 2012, s. 111). W Gdańsku przy ul. To-
ruńskiej 10A w 2011 r. odnaleziono wczesnonowożyt-
ne żetony z literami H i S151.

Jak pokazuje przypadek Tallinna, żetony używa-
ne w mieście miały wiele zastosowań. Głównie były 
to znaki żebracze wykonywane z ołowiu. Ponadto za 
opłaty uiszczone w ratuszu otrzymywano żetony, dzię-
ki którym można było zemleć ziarno na mąkę w mły-
nach należących do miasta. Przykładowo podczas ba-
dań archeologicznych ratusza w tym mieście odkryto 
dwa ołowiane żetony żebracze z krzyżem w tarczy, datą 
1539 i inicjałami VD i HT (Leimus 2012, s. 270–275).

Żeton z wrocławskiego ratusza miał powstać na 
początku XIV w., był zatem starszy od tallińskich znale-
zisk. Ma on wygląd bardzo zbliżony do żetonu odnale-
zionego na placu Nowy Targ. Nowotarski żeton wyko-

nano z dużą starannością, jednak nie został on wybity 
(jak w przypadku wcześniej omówionych żetonów kra-
kowskiego i czeskiego), lecz odlany. Tutaj zarówno 
na rewersie, jak i awersie znalazł się prawdopodobnie 
Orzeł śląski (ryc. 387), chociaż orzeł bez przepaski 
w takiej formie był na tyle popularny i schematyczny, że 
nie możemy wykluczyć, że powstał poza Śląskiem. Orła 
umieszczono w trójkątnej tarczy obwiedzionej dwoma 
otokami drobnych perełek. Pomiędzy nimi nie umiesz-
czono żadnej legendy.

Żetony ołowiane z orłem pozyskano na Ostrówku 
w Opolu, o czym wspominał już Borys Paszkiewicz. 
Krążki zostały odnalezione w niewielkiej odległości 
od siebie (ary 344 i 408 – według planu to odległość 
do 30 m), więc możemy przypuszczać, że mamy do 
czynienia z rozproszonym kompletem liczmanów lub 
z żetonami związanymi z bezgotówkowym systemem 
rozliczeniowym czynionym w imieniu księcia. Żetony 
datowano na połowę XIV w. (Jamka 1949, s. 37, 41). 
Badania archeologiczne przynoszą niekiedy podob-
ne zbiory żetonów, jak np. znacznie młodszy zestaw 
czterech liczmanów odnaleziony przy wieży na zamku 
w Cieszynie. Jego jednorodność wskazywałaby, że była 
to część kompletu, który trafił do zamkowej kancelarii 
w drodze specjalnego zamówienia lub zakupu (Pasz-
kiewicz 1999, s. 188).

Przyjmując, że odnalezione żetony nie są liczma-
nami, a ich pochodzenie jest miejscowe, to w świetle 
wcześniejszych ustaleń Adama Chmiela (1899, 1901) 
moglibyśmy zaryzykować hipotezę, że zabytki albo po-
chodzą z przełomowego momentu przejścia pewnych 
monopoli z rąk księcia w ręce władz miejskich, albo 
funkcjonowały jednocześnie i były stosowane dla to-
warów, od których miasto pobierało należności, i towa-
rów przeznaczonych dla zamku, które były zwolnione 
z tych opłat. Kontekst archeologiczny żetonów niewiele 
wyjaśnia, ponieważ dostały się one do ziemi długo po 
tym, jak zostały wytworzone i funkcjonowały. Żeton 
z rozetą odnaleziono w warstwie oznaczonej jako 
js. 1–2, pochodzącej z czasów nowożytnych, a żeton 
z orłem – w warstwie js. 7, która przyrastała na prze-
łomie XIV i XV w. Próbki dendrochronologiczne od-

151  Za udostępnienie niepublikowanych materiałów, uwagi 
do tekstu i wskazanie analogii dziękuję panu profesoro-
wi Borysowi Paszkiewiczowi.

Cechy i liczmany
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nalezionego w warstwach drewna wskazują, że proces 
ten następował po 1324 i 1335 r. Uzupełnieniem tej 
teorii mógłby być niepublikowany żeton (?) ołowiany 
odnaleziony w 1952 r. na Ostrowie Tumskim we Wroc- 
ławiu. Na jednej ze stron znajdowała się postać, być 
może biskupa, z pastorałem i krzyżem (Kubiak 1998, 
nr 836/I, żeton o nr. inw. 86/53-VI 1200, d-2 Kd). 
Zgodnie z naszymi założeniami mógłby być przezna-
czony do rozliczeń towarowo-pieniężnych na rzecz 
wrocławskiego Kościoła i działać na podobnych zasa-
dach co pozostałe żetony. Należy dodać, że tym samym 
wykopie na Ostrowie natrafiono również na liczman 
„francuski” z XIV–XV w.

Od stylu omówionych żetonów odbiegają dwa po-
zostałe zabytki. Odlano je ze stopu cynowo-ołowianego. 
Na awersie jednego z nich znalazł się krzyż kawalerski 
(ryc. 388). Otoczono go podwójną obwódką z perełek, 
w otoku umieszczając pseudolegendę. Na rewersie zna-
lazła się trójkątna tarcza z herbem, na którym z trudem 
można rozpoznać dwa, lub trzy, niewyraźne punkty. 
Tarczę obwiedziono podwójnym otokiem perełkowym. 
Jednak przestrzeń nie została wypełniona legendą, ale 
11 tarczkami. O ile wcześniej mieliśmy wątpliwości co 
do przeznaczenia żetonów, o tyle tutaj wydaje się, że 
jest to ewidentny przykład wczesnego liczmana wzo-
rowanego na produktach francuskich. Nie wiemy, czy 
forma krzyża jest tylko przypadkowo zbieżna z formą 
na brązowym żetonie z rozetą na awersie, czy też jest to 
dowód pokrewieństwa tych dwóch zabytków.

Na drugim zabytku widoczne jest przedstawienie 
głowy krowy z gwiazdą nad czołem (ryc. 389). Żeton 
ten ma czysty rewers. Głowa zwierzęcia zaś została ob-
wiedziona podwójnym otokiem i zaopatrzona w do-
okolną legendę o trudnym do rozszyfrowania znacze-
niu. Kształt liter pozwala przypuszczać, że przedmiot 
powstał w 2. poł. XV w. Odnaleziono go w warstwie 
oznaczonej jako js. 1–2. Zabytek nie przypomina typo-
wego żetonu, więc jego funkcja mogła być odmienna. 
Być może jest to pieczęć indywidualna (chłopska lub 
kupiecka), w takim kształcie, w jakim występowała 
w średniowieczu m.in. we Francji (szczególnie w Nor-
mandii) oraz w Anglii (Pastoureau 2006, s. 328–329, 
przyp. 20, ryc. 17). Na krawędzi znajduje się ślad cięcia 
uszka lub nadlewu. Hipoteza ta jest szczególnie atrak-
cyjna w kontekście handlu bydłem, który odbywał się 
na Nowym Targu. Wiemy, że na badanym placu funk-
cjonowała rzeźnia, przynajmniej od 1266 r. (Markgraf 
1896, s. 136). Podobne pieczęcie miały wówczas szero-
kie zastosowanie. Służyły do uwierzytelniania, zamyka-
nia i poświadczania, ale pełniły jednocześnie funkcję 
swoistego rodzaju dowodów tożsamości, okazywanych 
przez właściciela jako znak rozpoznawczy (Pastoureau 
2006, s. 248).

Podobne przedmioty pochodzą z Nowego Miasta 
w Pradze. Mają one przedstawienia heraldycznego Lwa 
czeskiego, jelenia i dwunogiego smoka, lecz brak na 
nich legendy. Ich rewersy są jednak również gładkie. 
Na podstawie cech stylistycznych i kontekstu datuje się 
je na 2. poł. XIII w. lub nieco później (Militký, Vyšohlíd 
2014, s. 133–135). Wizerunki zwierząt są jednak wypu-
kłe, inaczej niż na naszym zabytku.

Prezentowany zbiór mimo swoich niewielkich 
rozmiarów wypada ciekawie w świetle naszych usta-
leń. Przypuszczamy, że Wrocław już od średniowiecza 
musiał posługiwać się żetonami do rozliczeń prowa-
dzonych w granicach murów. Z powodu braku źródeł 
i nie do końca jasnych oznaczeń prezentowanych cech, 
wszystkie próby interpretacyjne pozostają w sferze do-
mysłów. Nie można także wykluczyć, że żetony były 
dobrze wykonanymi liczmanami bez dodatkowych 
funkcji. Możemy stwierdzić, że zabytki te nie mają 
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Ryc. 388. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Żeton 
z przedstawieniem tarczy i pseudolegendą. Fot. P. Duma

Fig. 388. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Token depicting a shield, with pseudo-legend. Phot. P. Duma
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ścisłych analogii, co może przemawiać za ich miejsco-
wym pochodzeniem. Pamiętajmy jednak, że stan ba-
dań nad tymi zabytkami nie jest jeszcze zaawansowany. 
Omówienie zabytków pokazuje jednak, że te niewielkie 
rozmiarowo przedmioty inspirują do rekonstrukcji cie-
kawych zagadnień towarzyszących codziennemu życiu 
wrocławskich mieszczan w średniowieczu, które słabo 
są naświetlone źródłami pisanymi.

Katalog żetonów z placu Nowy Targ
1. Żeton odlewany, pocz. XIV w. (?) (ryc. 386).

Av.: W podwójnym otoku kwiat o sześciu płatkach.
Rv.: W podwójnym otoku krzyż z rozszerzonymi 
końcami i punktem w środku.
Cyna/ołów, średn. 19,9 mm, waga 3,39 g, js. 1–2, nr 
inw. 63/10. 5.11.2010 r.

2. Żeton odlewany, pocz. XIV w. (?) (ryc. 387).
Av.: W podwójnym otoku orzeł z głową w lewo 
w tarczy trójkątnej.
Rv.: W podwójnym otoku orzeł z głową w lewo 
w tarczy trójkątnej.
Średn. 20,1 mm, waga 2,69 g, ar 22, js. 7, nr inw. 
287/11.

3. Żeton odlewany, ryty, XIV w. (?) (ryc. 388).
Av.: ornament z tarczek z kulkami w środku, prze-
dzielonych parami kulek; tarcza trójkątna, w niej 

prawdopodobnie grupy trzech kulek, pośrodku nie-
czytelny element.
Rv.: HTVS·ЭNŊV\\I·I·ISЭ (litery S odwrócone, leżą-
ce, litera Ŋ odwrócona), krzyż kawalerski.
Bite (?), ślad po jednolitym uszku na osi krzyża i prze-
ciwnie do osi tarczy. Cyna/ołów, średn. 20,2 mm, 
waga 2,46 g, ary 31, 32, 41, 42, hałda, nr inw. 4549/11. 
16.06.2011 r.

4. Żeton z krową, jednostronny, odlewany, 2. poł.XV w. 
(?) Przypuszczalnie pieczęć (ryc. 389).

Av.: negatywowy (od dołu) +MATVHMTM(?)S, 
łeb krowy, nad nim gwiazdka sześciopromienna.
Odlany krążek, litery i przedstawienia ryte, z lewej 
odcięta krawędź, przypuszczalnie po usunięciu 
uszka. Cyna/ołów, średn. 18,4 mm, waga 1,66 g, ar 
93, js. 1–2, nr inw. 2/11. 14.03.2011 r.

Paweł Duma
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Ryc. 389. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Żeton 
lub pieczęć z przedstawieniem krowiej głowy. Fot. P. Duma

Fig. 389. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. 
Token or seal depicting cow's head. Phot. P. Duma
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a. Wstęp

„Rewolucja handlowa XIII wieku”, czyli gwałtowne 
wzmocnienie więzi handlowych, obejmujące najpierw 
gospodarczą oś Europy Zachodniej, od południowej 
Anglii po północne Włochy, a potem stopniowo roz-
szerzające się na cały znany ówcześnie świat, zmieniła 
zasadniczo charakter struktur społecznych i więzi mię-
dzyludzkich. Towarzyszył jej zarówno szybki wzrost 
ilości pieniądza kruszcowego i kredytu w obiegu, jak 
też wzrost liczby ludności. Ośrodki decyzyjne stop-
niowo przesuwały się z zamków do mieszczańskich 
kamienic, a naprzeciw średniowiecznych katedr wy-
rastały równie strojne ratusze i sukiennice. Seria kry-
zysów rozpoczęta głodem lat 1317/1318 i pogłębiona 
Czarną Śmiercią w połowie XIV stulecia dramatycz-
nie przerwie te procesy, a stan populacji i monetyzacji 
osiągnięty na Zachodzie zostanie przywrócony dopiero 
w końcu XVI i w XVII w. Mimo bowiem niewidzianej 
wcześniej stabilizacji politycznej i wzrostu dobrobytu 
ludzkość wciąż balansowała na krawędzi warunków 
stworzonych przez naturę – każde wahnięcie klimatu 
sprowadzało nieurodzaj, głód i śmierć, a szybko rozra-
stające się skupiska ludności były szczególnie narażone 
na pożary, powodzie i zarazy. Dopiero kolejna rewolu-
cja cywilizacyjna – przemysłowa, w XIX w. – odsunie te 
grozy: nie wiemy jeszcze, jak daleko.

Europa Środkowo-Wschodnia nie pozostawała na 
uboczu tych procesów, choć niektóre zjawiska docierały 
tu z opóźnieniem lub osłabione. I tu widzimy znaczny 
wzrost skali i zasięgu handlu, a także jego nowe oprzy-
rządowanie, zarówno materialne, jak pojęciowe. Mimo 
że w późnym średniowieczu czytelne są pewne elemen-
ty kultury handlowej okresu poprzedniego, to jednak, 
biorąc pod uwagę zwłaszcza organizację handlu, moż-
na mówić o nowej jego postaci. Nazwa wrocławskiego 
placu – Nowy Targ – zaskakująco trafnie oddaje istotę 
zmiany, choć materiały archeologiczne z tego miejsca 
mogą pokazać tylko niektóre jej aspekty. Nowością 
jest przede wszystkim pojawienie się kredytu i zjawisk 

4. Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia

z nim związanych, opisywanych szczegółowo przez hi-
storyków (zob. np. Samsonowicz 2001, s. 73–84; Kopiń-
ski 2005; Goliński 2006; Gawlas 2006; 2006a; Myśliwski 
2006; 2009), wymykających się jednak na ogół bada-
niom archeologa. Jedynie w przypadku zastawów moż-
na mówić o wyraźnych materialnych śladach. Mamy 
tu na myśli zwłaszcza depozyty zastawne z dzisiejszych 
ziem Polski, niezbyt trafnie określane jako skarby, jak 
np.: Środa Śląska (Katalog Środa 1996), Opole (Masner 
1904), Szczecin (Frankowska-Makała 2004) i Abramo-
wice (Letkiewicz 2009). Zawartość depozytów śląskich 
wyraźnie wskazuje, że chodzi o zastawy władców. Być 
może podobną sytuację mamy w Szczecinie i Abramo-
wicach, ale tam, poza ogólnym bogactwem zawartości, 
brak wyraźnych znaków książęcych.

„Ty, który chcesz osiągnąć cel kupca, którym jest 
bogacenie się, staraj się mieszkać w tych miejscach, 
gdzie mieszkają ci, którzy zajmują się handlem, i do-
cierają w największej liczbie” – radził adeptom kupiec-
kiego zawodu ok. 1464 r. raguzański patrycjusz i dy-
plomata, Benedetto Cotruglio (Cotruglio 2007, s. 51).
 Wrocław był w średniowieczu takim miejscem: naj-
większym i najważniejszym miastem Śląska, położonym 
przy ważnych szlakach dalekosiężnych – w XIV stule-
ciu osiągnął pozycję węzła komunikacyjnego między 
Zachodem a Czechami, Węgrami i Polską, pośrednio 
także Prusami, Rusią północną i południową oraz pon-
tyjskimi placówkami Bizancjum (Postan 1973, s. 308).
 Na jego Rynku potwierdzona jest, w źródłach zarów-
no pisanych, jak ikonograficznych, największa liczba 
instytucji powołanych do obsługi i kontroli handlu, 
które w większości udało się zweryfikować badaniami 
terenowymi. Ponadto, prócz obiektów stałych zloka-
lizowanych na Rynku, pozyskano – zwłaszcza z placu 
Nowy Targ – największy na Śląsku zasób przedmiotów 
związanych z handlem. Postawiona w 1732 r. pośrod-
ku placu fontanna Neptuna, Gabeljürgen, której resztki 
również odkryto, daje im nieco mylący kontekst. Wroc- 
ław należał wprawdzie do Hanzy w latach 1387–1515, 
jednak znaczne oddalenie od morza powodowało, że 
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kultura zarówno handlowa, jak i materialna Śląska wy-
raźnie różniła się od miast strefy nadbałtyckiej (zob. 
Wachowski, Witkowski 2003; Wachowski 2011; My-
śliwski 2011; 2012). Podczas nierzadkich w XIV–XV w. 
konfliktów na Bałtyku lądowa droga przez Wrocław 
stanowiła główną alternatywę drogi północnej łączącej 
Wschód i Zachód Europy.

b. Miejsce handlu

Miejscem handlu w późnym średniowieczu są 
w mia- stach przede wszystkim wyodrębnione specjalne 
centralne place – rynki, a w większych ośrodkach tak-
że place pomocnicze, często o wąskiej specjalizacji. We 
Wrocławiu mamy położony bezpośrednio przy Rynku 
plac Solny i nieco dalej Nowy Targ (ryc. 390).

Ryc. 390. Najważniejsze place targowe w średniowiecznym Wrocławiu

Fig. 390. Most important market sites in the medieval Wrocław

A - Rynek, B - Plac Solny, C -Stare (Wielkie) Jatki, D - Nowy Targ, E - Nowe Jatki

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Rynek (forum, w 1. poł. XIV w. – Alter Markt, w po-
łowie XIV w. – Ring) był miejscem nie tylko codzienne-
go targu, ale także jarmarków i wolnicy oraz miejscem 
realizowania prawa składu (Maisel 1982, s. 85). Stałe 
i okresowe targi specjalizowały się niekiedy w handlu 
określonym towarem. Na rynku, obok obiektów zwią-
zanych z funkcjonowaniem administracji, skupiały się 
urządzenia i znaki prawne związane z handlem (zob. 
Boockmann 1987, s. 133–139). Choć nie po wszystkich 
zachowały się materialne ślady, to jednak z Wrocła-
wia znamy ich sporo. Problem ten w dużym stopniu, 
z uwzględnieniem wyników badań historyków, histo-
ryków architektury oraz archeologów, omówił Mate-
usz Goliński (1997, s. 27–30). Nowsze wyniki badań 
murowanych obiektów handlowych przedstawili Rafał 
Czerner i Czesław Lasota (2000) oraz Maciej Krzywka 
(2011). Przypomnijmy tylko, że najstarszym i zarazem 
najważniejszym obiektem handlowym były murowane 
sukiennice, w których mieściły się sklepy sukienni-
cze i zapewne postrzygalnie sukna. Najstarsza pewna 
wzmianka o wrocławskich sukiennicach pochodzi zda-
niem M. Golińskiego (1997, s. 23–24) z 1242 r. W 2. poł.
XIII w. wzniesiono kramy bogate, drewniane budy – 
podcienia płóciennicze, w XIV w. smatruz – dwukon-
dygnacyjną halę gotycką z ławami chlebowymi, później 
obuwniczymi, ale zdaniem M. Golińskiego (1997, s. 25) 
przynajmniej ich część do ok. 1354 r. zlokalizowana 
była na Nowym Targu. Dalej budy rymarzy i siodla-
rzy wymienione w rejestrze szosu z 1403 r., znana od 
XIV w. Piwnica Świdnicka w ratuszu, Urząd Chmielu, 
potwierdzony od 1349 r., i Urząd Szrotu, wzmiankowa-
ny w 1299 r. (Goliński 1997, s. 26).

Wrocław otrzymał prawo składu – jako pierwsze 
miasto w Polsce – w 1274 r., a rok wcześniej Henryk 
IV Prawy nadał miastu przywilej posiadania wagi: 
„Item et libram, qua plumbum libratur, eisdem duxi-
mus concendendam” (BU 1870, nr 42, 43) – w 1316 r.
pojawia się określenie blywage (CDS Grünhagen, 
s. 39, 57). Jednak dopiero w 1331 r. użyto określenia 
woghows, woghus (ważnica), a więc zapewne był to już 
oddzielny budynek – Wielka Waga (Goliński 1997, 
s. 26). Bruk kamienny odkryty w obrębie wzniesionej 

w 1571 r. renesansowej Wielkiej Wagi zinterpretowany 
został jako pozostałość średniowiecznej Wielkiej Wagi 
(Bresch 1998, ryc. 2). Na wrocławskim Rynku wymie-
niona jest w końcu XIV w. także Mała Waga (Czerner 
1976, s. 28). Niektóre miasta miały także Średnią Wagę. 
Zróżnicowanie to wynikało z jednej strony z masy wa-
żonych towarów, z drugiej zaś z ich gabarytów i sposo-
bu konfekcjonowania.

Na rynku zlokalizowane były także znaki posia-
danych przez miasto uprawnień. Krzyż targowy był 
symbolem uzyskania prawa miejskiego, miru miejsca 
oraz wolności handlu. Na terenie ziem polskich krzyże 
takie stały najpewniej na rynkach w Krakowie i Pozna-
niu (Maisel 1982, s. 85, 270–271). Podobne znaczenie 
miała, umieszczana na placu targowym, zwłaszcza 
miast północnych i środkowych Niemiec, figura Ro-
landa (Maisel 1982, s. 21; 1989, s. 307–310), aczkolwiek 
pojawiają się też figury Rolanda na południu Europy, 
jak np. w Dubrowniku, z 1417 r. (Kula 2004, ryc. 12). 
Zdjęcie wywieszonego z ratusza lub słupa znaku na 
rynku oznaczało dopuszczenie do zakupów wszystkich 
kupujących. W większych miastach, jak Wrocław, był 
to kapelusz. W Muzeum Kupiectwa w Świdnicy prze-
chowywany jest niewiadomego pochodzenia blaszany 
kapelusz z napisem MARKTRECHTES HUT, datowa-
ny jednak na początek XIX w. (Maisel 1982, s. 308–309; 
1989, s. 327, ryc. 272).

Badania archeologiczne przeprowadzone na wroc- 
ławskim Rynku w latach 1995–1997, choć dostarczyły 
obfitych źródeł, z konieczności koncentrowały się jed-
nak na wykopach liniowych i punktowych (zob. Buśko 
2001; Piekalski 2002a), co nie pozwoliło na pełniejszy 
wgląd w sytuację dotyczącą zarówno obiektów trwa-
łych, jak i szeroko pojętej kultury materialnej.

Plac Solny

W 1352 r. plac ten, a właściwie Targ Solny, otrzy-
mał królewski przywilej zezwalający na odbywanie 
targu solą. Sprzedaż odbywała się z drewnianych bud. 
W 1940 r. odkryto na placu relikty konstrukcji drew-
nianych, drewniane wodociągi i zapewne studnię (Go-
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liński 1997, s. 46, przyp. 138). Z prowadzonych w nie-
wielkim zakresie badań powojennych pochodzi m.in. 
beczułkowaty żelazny odważnik powleczony brązem 
(Buśko 1997a, ryc. 4, mylnie podpisany jako znaleziony 
na Rynku i wykonany z ołowiu).

Nowy Targ (novum forum)

Kolejnym, obok placu Solnego, rynkiem pomocni-
czym był Nowy Targ. Toczące się w gronie historyków 
i archeologów spory (zob. rozdz. IV w tym tomie), 
dotyczące głównie chronologii powstania placu, nie 
mają dla naszej problematyki zasadniczego znaczenia. 
Według Kamili Marcinkiewicz i Jerzego Piekalskiego 
(rozdz. IV.1 w tym tomie) plac wytyczono najpewniej 
w jednym akcie w 3. ćw. XIII w. W czasie ostatnich, sze-
rokopłaszczyznowych badań terenowych zarejestrowa-

no na nim ślady kramów drewnianych, nie stwierdzono 
natomiast murowanych urządzeń targowych. Uważa się, 
że plac służył jako miejsce handlu zarówno lokalnego, 
jak i dalekosiężnego. Dodajmy, że na podstawie głów-
nie koncentracji znaków pielgrzymich i dewocjonaliów 
uważa się, że z tego miejsca wyruszały pielgrzymki, 
których organizatorem byli dominikanie z pobliskiego 
kościoła św. Wojciecha (zob. rozdz. X w tomie drugim).

Przyjrzyjmy się także innym miejscom, w których 
odkryto przybory kupieckie (ryc. 391). Nawet uwzględ-
niając fakt, że znaleziska grupują się głównie na obsza-
rach, gdzie prowadzono badania szerokopłaszczyzno-
we, czytelna jest koncentracja wag i odważników na 
cmentarzach przy kościołach: św. Marii Magdaleny, św. 
Wincentego i św. Macieja, ponadto przy Jatkach (Sta-
rych) oraz przy zamku książęcym, mniej więcej w rejo-
nie osadnictwa żydowskiego.

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia

Ryc. 391. Wrocław – Stare Miasto. Znaleziska późnośredniowiecznych przyborów kupieckich: a – odważniki; b – wagi; 
c – synagoga; d – strefy intensywnej wymiany w świetle źródeł archeologicznych. Oprac. K. Wachowski

Fig. 391. Wrocław – Old Town. Finds of late medieval merchant accessories: a – weights; b – scales; c – synagogue; 
d – areas of intensive exchange testified by archaeological finds. Developed by K. Wachowski
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c. Surowce, półfabrykaty i wyroby – kontrola, 
konfekcjonowanie i sposoby znakowania

Z wczesnego średniowiecza znamy przykład sor-
towania żelaznych grzywien siekieropodobnych – ów-
czesnego pieniądza pozakruszcowego – które, podzie-
lone według wielkości, były powiązane w wiązki. Jak 
sądzą niektórzy badacze, zawartość słynnego gromad-
nego znaleziska krakowskiego przeznaczona była na 
płacenie trybutu Morawianom. Omawiane grzywny 
nie były jednak w żaden sposób znakowane (Adam-
czyk 2004). XV-wieczne znaleziska z wraku tzw. Mie-
dziowca, z rejonu Gdańska, dowodzą, że wiązki żelaza 
w sztabach były opasane łykowymi obejmami (Smola-
rek 1979, s. 309), a gmerk umieszczono na deszczułce 
(Śledź 1979, s. 353, ryc. 3).

Kruszce

Wrocław obok Krakowa stanowił w późnym śred-
niowieczu istotny ośrodek handlu kruszcami między 
– ogólnie ujmując – Południem a Północą. Metale 
szlachetne pochodziły ze Śląska, Węgier i południa 
Niemiec, a ich odbiorcami byli mieszkańcy Torunia 
i Gdańska, a nawet toruńska mennica (Kopiński 2005, 
s. 114–116).

Znajdywane we wczesnośredniowiecznych skar-
bach siekańcowych kruszce miały – poza samymi sie-
kańcami, tj. pociętymi i połamanymi monetami i ozdo-
bami – najczęściej postać sztabek i placków srebrnych, 
niekiedy znakowanych prostymi, acz niezrozumiałymi 
dla nas kreskami. Podejmowano wprawdzie próby sko-
relowania wagi tych sztabek z ówczesnymi jednostkami 
wagowo-pieniężnymi, ale brak przekonujących dowo-
dów na istnienie takiej zależności. Po pewnym regresie 
w XII w. sztabki coraz liczniej pojawiają się w Europie 
Środkowej i Zachodniej w wieku XIII, prawdopodobnie 
jako rezultat regionalizacji monety i jedyny dopuszczal-
ny sposób użytkowania monety importowanej (Szczu-
rek 2007, s. 136–137). W skarbach późnośredniowiecz-
nych pojawiają się zatem sztabki oraz placki srebrne 
(zob. Krabath 2001, s. 266–269; Katalog Erfurt 2011, 

s. 45–69), ale ich związek z grzywną nie jest przeko-
nujący. Placki bądź przedmioty sztabkowate są zna-
kowane puncą. Skarb z Lasek, woj. lubuskie, zakopa-
ny po 1298 r., zawierał trzy sztabki o wadze 195, 196 
i 840 g oraz jeden placek o wadze 228 g, znakowany 
puncą w postaci rozety, którą powiązano z godłem 
Pyrzyc (Kubiak 1998, nr 72, tabl. 13A). Podobnie 
w skarbie z Černožic koło Jaroměřa w Czechach od-
kryto owalny placek lanego srebra o ciężarze 27,91 g 
i próbie 969/1000, znaczony sześciolistnym kwiatem 
(Doležel 2008, s. 185, przyp. 4; Němečková, Sejbal 
2006, s. 112). Różą też, wedle dokumentu z 1277 r., 
znakować miano sztabki, w których stwierdzono czy-
ste srebro w Osnabrück (Szczurek 2007, s. 142). Trud-
no więc przyjmować związek rozety tylko z Pyrzyca-
mi, a warto zwrócić uwagę, że znakomita większość 
puncowanych odważników znajdywanych na Śląsku, 
a także cały zestaw z Tallinna (Leimus et al. 2013) mają 
również znak rozety. Powrócimy do tego zagadnienia 
niżej. Przypadek lasecki jest wyjątkowo wczesny, gdyż 
znakowanie sztabek zazwyczaj kładzie się najwcześniej 
na początek XIV w. (Spufford 2008, s. 6), aczkolwiek 
znamy dokument toruński z 1274 r., który wyma-
ga od smelcarza znakowania srebra „czystego” zna-
kiem osobistym (Paszkiewicz 2009a, s. 54). Niewiele 
późniejszy przekaz świadczy, że znakowane sztabki 
srebra produkowała mennica genueńska. W znanym 
skarbie z Erfurtu, z 1. poł. XIV w., znaleziono liczne 
placki srebra puncowane sześcioma różnymi znakami, 
w tym mogunckimi, mającymi potwierdzać wysoką 
zawartość srebra (Katalog Erfurt 2011, s. 53). W 1407 r. 
w Toruniu odmówiono oznakowania sztabek srebr-
nych przywiezionych z Wrocławia, a pochodzących od 
złotnika z Legnicy, jako nietutejszych (Kopiński 2005, 
s. 115), czyli mających niezgodną z lokalnym zwycza-
jem próbę. Protokół kontroli probierczej z 1506 r. ob-
jaśnia, że standardowe srebro wrocławskie, „silber uff 
Breszlisschen brant”, ma jakość 15 łutów i 2 kwentyn, 
tj. 969/1000 (Friedensburg 1887, s. 109; 1888, s. 62). 
Część z tego srebra, obiegającego w wielkim handlu 
i transakcjach politycznych (okupy, daniny, posagi, za-
kupy terytoriów itp.), trafiała do mennic jako surowiec, 
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zwłaszcza w krajach o niewielkich lub żadnych natu-
ralnych zasobach kruszcowych. Z kolei często do tygla 
także trafiały srebrne monety, przetapiane na sztabki, 
zwłaszcza na potrzeby transakcji zagranicznych. W 2. 
poł. XIV w. znaczenie srebra w sztabkach szybko spa-
dało na rzecz coraz obficiej wybijanej monety złotej, 
a także złota w sztabkach, również znakowanych. 
Znany jest przypadek przesłania w 1408 r. z Wrocła-
wia złota w płytach (platine auri) – prawdopodobnie 
pochodzenia węgierskiego – do przebicia na monetę 
w mennicy weneckiej (Myśliwski 2009, s. 475).

W handlu kruszcami posługiwano się igłami i ka-
mieniem probierczym. Z Polski nie są dotąd zidenty-
fikowane tego rodzaju znaleziska. Nieliczne przykłady 
znamy np. z terenu Niemiec (inaczej w licznych pra-
cach Martin Ježek, zob. np. Ježek et al. 2010/2015, tam 
dalsza literatura). Kamień probierczy umieszczony był 
w specjalnym futerale skórzanym i przymocowany do 
pasa (Boockmann 1987, ryc. 168).

Metale nieszlachetne

Późnośredniowieczny Wrocław żywo pośredni-
czył w handlu miedzią między Niemcami i Węgrami 
a Prusami (Kopiński 2005, s. 113–114), jednakże po 
przykłady archeologicznych pozostałości takich dzia-
łań musimy sięgnąć do Krakowa. Kraków odgrywał 
bardzo ważną rolę w hurtowym handlu miedzią i oło-
wiem (Molenda 2001). W budynku Wielkiej Wagi na 
tamtejszym Rynku ważono m.in. konfekcjonowane 
bryły ołowiu o masie przekraczającej 1 cetnar, co po-
twierdza odkryty bochen ze znakami Królestwa Pol-
skiego (korona) i znakiem osobistym króla – herbem 
Piastów kujawskich (połulew i połuorzeł) (Buśko et al. 
2009, ryc. 34–35). Konfekcjonowano tam także miedź, 
co potwierdzają odkrycia plastrów tego surowca z kra-
kowskiego Rynku (Buśko et al. 2009, ryc. 9). Plastry 
miedzi znaleziono także we wraku Miedziowca w rejo-
nie Gdańska (Smolarek 1979, ryc. 7).

Wyroby metalowe

We wczesnym średniowieczu wytwórca umieszczał 
na swoich wyrobach swoje imię, wykorzystując znaną 
od starożytności łacińską formułę [IMIĘ] ME FECIT. 
Bliska tej zasadzie jest współczesna formuła angielska 
MADE IN [KRAJ, a dzisiaj także Unia Europejska]. Na 
głowniach mieczy wczesnośredniowiecznych umiesz-
czano niekiedy znak „mistrzowski” w postaci jedynie 
imienia wytwórcy. W późnym średniowieczu znaki 
mistrzowskie umieszczano nie tylko na głowniach mie-
czowych (kowale), ale także chętnie na innych milita-
riach, jak topory czy kolczugi. Z kolei dodatkowy znak 
na mieczach umieszczali oprawiacze głowni mieczo-
wych (miecznicy). Wreszcie indywidualne znaki mi-
strzowskie w postaci piktogramów umieszczano także 
na przedmiotach codziennego użytku i na narzędziach, 
jak np. noże (zob. rozdz. V.4.b w tym tomie) czy sierpy, 
a także na instrumentach muzycznych, jak np. na dru-
mlach z Kolonii (Steuer 1992, ryc. 1). Obok wymienio-
nych znaków na głowniach mieczowych mogą pojawiać 
się znaki ośrodków wytwórczych. Zgodę na umieszcze-
nie takich znaków (Beschaumarke) wydawała jednak 
specjalna komisja po przejrzeniu wyrobów. Najbar-
dziej znanym przykładem może tu być wilk pasawski.

Przedmioty ze złota, srebra i cyny były znakowane 
według jednolitej zasady. Znak miejski (Städtemarke), 
najczęściej uproszczony herb miasta lub jego element, 
oznaczał, że przedmiot przeszedł kontrolę komisyjną. 
Później wybijano puncą także znak mistrzowski (Meis-
termarke). Mogły to być inicjały, względnie pełne na-
zwisko albo dowolnie wybrany motyw. Najpóźniej po-
jawia się znak jakości (Qualitätsmarke). Przykłady ze 
Śląska są wprawdzie dość liczne (zob. Hintze 1926), ale 
dotyczą głównie wyrobów cynowych, przede wszyst-
kim dzbanków i konwi (tab. VI.4.c.1). Na uchu cyno-
wego dzbanka z Wrocławia, z ok. 1500 r., widnieje znak 
Wrocławia w postaci litery W, a na pokrywce prosty 
gmerk mistrzowski (ryc. 392).

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia



506

Wrocławiu jest bardzo skromny (zob. Buśko 1997a, 
ryc. 1; Konczewska, Konczewski 2004, ryc. 48) i od-
krycie 12 egzemplarzy na Nowym Targu nie czyni 
przełomu (zob. rozdz. VI.2 w tym tomie). Zastana-
wiająca jest natomiast w tym kontekście duża liczba 
plombownic (aneks VI.4.c.1), ledwie z Polski znanych 
(zob. niepewny okaz z Opola, Kaźmierczyk 1966–1970, 
cz. 1, ryc. 32k). Część badaczy sądzi, że znak na plom-
bie był wybijany puncą, inni sugerują, że plombownica 
zawierała negatywy znaku. Cztery dobrze zachowane 
plombownice z placu Nowy Targ we Wrocławiu (ryc. 
393) pozbawione są znaków, co przemawia za pierwszą 
sugestią i dowodzi, że było to raczej narzędzie uniwer-
salne, niezwiązane z konkretnym znakiem. Ponadto 
ramiona plombownic są bardzo krótkie, a więc nacisk 
na plombę był zbyt słaby, żeby można było odcisnąć ja-
kiś znak. Żelazne plombownice były powleczone cyną, 
co można traktować jako zabieg zabezpieczający przed 
korozją. Dość zaskakujące jest jednak zdobienie tych 
narzędzi wątkami geometrycznymi, a czasami także 
plastycznym ornamentem roślinnym. Niekiedy plom-
bownice wykonywano także z metali kolorowych (mo-
siądz?), jak np. egzemplarz z Rostoku, z ok. 1250 r., ale 
w tym wypadku identyfikacja funkcji nie jest całkiem 
pewna (Biermann 2005). Niekiedy bele materiału lub 
worki były oznaczane przez zatknięcie w nich ołowia-
nego znaku własnościowego przypominającego pion 
murarski (Lüdecke 1999, ryc. 8).

Zwierzęta

Powszechną metodą znakowania żywych zwierząt 
było wypalanie znaku żelaznym piętnem. Zabytek taki 
odkryto na placu Nowy Targ we Wrocławiu (zob. aneks 
VI.4.c.2, oraz ryc. 102).

Dokumenty i przedmioty w opakowaniu

W XV w. pojawiają się na terenie Polski pieczęcie miesz-
czańskie, głównie kupieckie. W otoku znajdowała się 
najczęściej inskrypcja o ustalonej treści: SIGILLUM 
(lub tylko S) oraz imię i nazwisko właściciela. Z kolei 
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Ryc. 392. Wrocław, pl. Uniwersytecki/ul. Kuźnicza. Dzbanek 
typu Hansekanne z przełomu XV i XVI w., ze znakiem Wroc- 
ławia – litera „W” – i gmerkiem mistrza. Ze zbiorów Instytu-
tu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Za: Wachowski, 

Witkowski 2003, ryc. 1c

Fig. 392. Wrocław, Uniwersytecki square/Kuźnicza St. Hanse-
kanne-type jug, 15/16th century, with Wrocław mark – latter 
„W” and master's house mark. Collection: Institute of Archeo-

 logy, University of Wrocław. After Wachowski, Witkowski 
2003, Fig. 1c

Tkaniny i futra

Do 1515 r. w skrajnej komorze wrocławskich su-
kiennic mieściła się krajalnia sukna (Czerner, Lasota 
2000, s. 344). Na wyrobach miękkich niemożliwe było 
wybicie znaku puncą, wobec czego „znakowano je 
ołowiem”, czyli mocowano do nich ołowiane plomby 
z wybitymi znakami. Plomby były zaciskane żelazny-
mi plombownicami. Największą liczbę plomb odkry-
wa się w miastach portowych, a znaleziska gdańskie 
potwierdzają tę prawidłowość (zob. Kocińska, Maik 
2004). Zbiór opublikowanych plomb znalezionych we 
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w polu, w tarczce lub bez niej, umieszczano gmerk. 
Wyjątkowo na drugiej stronie tłoka pieczętnego znaj-
dowała się mniejsza tarczka z powtórzonym gmerkiem 
(zob. Trawicka 2007, s. 81; Kowalski 2007, s. 48), rodzaj 
pieczęci sekretnej. Kilka kupieckich tłoków pieczętnych 
z XV w. odkryto w Gdańsku (Trawicka 2007; 2010; 
Kowalski 2007) oraz w Kołobrzegu (niepublikowane). 
Przypuszczalnie zabytek tego rodzaju – dość prymityw-
ny jednak, jednostronny i z pomylonym napisem (może 
kryjącym imię jakiegoś Macieja) znaleziono we Wrocła-
wiu (zob. rozdz. VI.3 w tym tomie, ryc. 389). Umiesz-
czony na nim wizerunek łba krowy sugeruje związek 
z informacjami źródeł pisanych o handlu bydłem we 
Wrocławiu, odkrytymi na Nowym Targu urządzenia-
mi do segregacji bydła i piętnem do wypalania znaków. 

Pieczętowano przede wszystkim dokumenty, cza-
sem złożone w kasetce, ale nierzadko także woreczki 
z rozmaitą zawartością (ryc. 394 a, b), jak dowodzą tego 
dokumenty wrocławskie z lat 1412 („Item duo sacci cum 
tali signo signati…”) i 1428 („Bewtelchen von Erich vor-
sigelt mit Grunem wachsse mit eyme Pinczent mit eyme 
sulchen gemerke…”) (zob. Schultz 1871, nr 22, 39). 
Także najbardziej znany na Śląsku żydowski finansista, 
Abraham von Opol, pieczętował w połowie XV w. za-
stawiane u niego fanty: „Item George Cziris zum Pawss 
gesessin hot vorsaczt eynen beslagin gortil vf eynen 
swarczin borten vnd ist eyn bendechin mit cleynen per-
len, dy sint yn eynen cleynen ledeleyn, das ist gegraben 
vnnd awsgefollit mit roten vnnd grűnen wachse vnnd 
ist vorsegilt mit meynen ingesegil” (Goliński 2006, nr 
I/44). Być może taką właśnie, luksusową, złotą pie-
częć z przedstawieniem nieokreślonego ptaka (kruka?) 
i ozdobioną smokami, oprawioną jako obrotowe oczko 
w pierścieniu (ryc. 394 f), odnaleziono w 1906 r. w wyko-
pie budowlanym we wrocławskim „wewnętrznym mie-
ście”. Należała do nieznanego skądinąd Abby bar Abby 
(Brann 1907) i była raczej wcześniejsza. Na awersie wid-
nieje napis „Aba, syn Aby”, a na rewersie „Fortuno moja, 
fortuno moja, wzmocnij się. Amen. Amen. Amen. Ela. 
I nie ma w tym nic z praktyk amoryckich” (zob. Wodziń-
ski 1996, s. 432). Z kolei listy dłużne znalezione w 1453 r.
u wrocławskich Żydów opatrzone były niekiedy niezbyt 

skomplikowanymi znakami geometrycznymi (ryc. 394 
c–e) albo literami (zob. Goliński 2006, spis III). Odci-
ski pieczęci w materiale archeologicznym zachowują 
się wyjątkowo i nie znamy dotąd przypadku odkrycia 
w Polsce odcisku pieczęci kupieckiej. Dodajmy, że na 
terenie państwa zakonu krzyżackiego kupcy pruscy byli 
zobowiązani do noszenia przy sobie tłoków pieczętnych. 

Jednym z najpopularniejszych opakowań rozma-
itych surowców i towarów były drewniane beczki, na 
których widnieją niekiedy różne znaki. W Lubece od-
kryto do końca ubiegłego stulecia ok. 150 całych pokryw 
bądź fragmentów beczek z różnymi znakami – wypala-
nymi lub rytymi. Wprawdzie znaki te nie zostały dotąd 
usystematyzowane, niemniej przyjmuje się, że znaki wy-
palane należały do bednarzy, a ryte do innych kategorii 
ludności, w tym głównie do kupców (Falk 2001, s. 129). 
Podobną liczbę beczek znaleziono we wraku Miedziow-
ca w rejonie Gdańska. W tym wypadku autor opraco-
wania gmerków (Śledź 1979) odwołał się do niektórych 
ustaleń C.G. Homeyera (1870). Badacz ten wyróżnił 
znaki główne – osobowe, na denkach (Hauptmarken) 
i boczne – towarowe, na klepkach (Nebenmarken) (zob. 
też Held 1911; Falk 2003, tam starsza literatura). Jak traf-
nie zauważa Edward Śledź (1979, s. 354–360), w przy-
padku gmerków osobowych nie ma pewności, czy to 
znak kupca „nadawcy”, czy „odbiorcy”, aczkolwiek wiele 
zidentyfikowanych gmerków z Miedziowca należało do 
kupców toruńskich. Na Nowym Targu znaleziono ledwie 
jeden niekompletny ryty znak na beczce, co nie pozwala 
nam ustosunkować się do przedstawionego problemu.

Inne

Nie znamy z terenów Polski materialnych pozosta-
łości konfekcjonowania wosku, którego ważnym pro-
ducentem była Litwa. Potwierdzają to badania na Ryn-
ku w Kownie, gdzie w wykopie zlokalizowanym obok 
wieży ratuszowej odkryto pozostałości ośmiu muro-
wanych woskobojni (Žalnierius 2009). W Pułtusku od-
kryto wprawdzie kamień wosku, datowany na 2. poł. 
XIII – 1. poł. XIV w. (Gawlas 2006, ryc. 8), ale nie jest to 
dowód na konfekcjonowanie tego surowca na miejscu.

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Ryc. 394. Wrocław. Gmerki z pieczęci lakowych 
zabezpieczających zawartość woreczków (a, b) i listów 

dłużnych (c–e) oraz sygnet żydowski (f). Za: Schultz 
1871, nr 22, 39 (a, b); Goliński 2006, s. 198–199 (c–e); 

Brann 1907 (f)

Fig. 394. Wrocław. House marks from wax seals 
protecting pouch contents (a, b) and promissory 

notes (c-e); Jewish signet-ring (f). After Schultz 1871, 
no. 22, 39 (a, b); Goliński 2006, p. 198-199 (c-e), 

Brann 1907 (f)

Ryc. 393. Wrocław, Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Plombownice. Ze zbiorów 

Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 393. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Sealing tongs. 

Collection: Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. Phot. J. Sawicki



509

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia

Ślady wytwórczości rzemieślniczej

Na Nowym Targu we Wrocławiu nie odkryto 
wprawdzie dowodów na konfekcjonowanie surowca, 
półfabrykatów czy gotowych wyrobów, niemniej licz-
ne są pozostałości świadczące o produkcji rzemieślni-
czej na samym placu. Wymienić tu można liczne ścin-
ki skórzane, odpady rogowe i kościane, amorficzne 
formy ołowiane (cynowe?), liczne druty, taśmy i bla-
szane ścinki ze stopu miedzi, rurki o małej średnicy ze 
stopów miedzi, formy odlewnicze, pozostałości miedzi 
wypełniające kanały odpowietrzające form po nieuda-
nych odlewach czy nieudane zakończenia pasa ze sto-
pów miedzi. Potwierdzono także produkcję bądź na- 
prawy niektórych elementów uzbrojenia (zob. rozdz. VIII 
w tym tomie). Obraz ten uzupełniają młoteczki złotnicze 
oraz liczne, zwłaszcza z wcześniejszych badań, pęsety.

d. Systemy wagowo-pieniężne
Jednostki wagowe

Reformy monetarne, w przeciwieństwie do reform 
systemów wagowych, są na przestrzeni dziejów zjawi-
skiem stosunkowo częstym, a w związku z rozbiciem 
dzielnicowym ziem polskich, potem utworzeniem pań-
stwa zakonu krzyżackiego i wejściem obszaru Śląska 
w obręb Korony Czeskiej, sytuacja jest wyjątkowo 
złożona (zob. Żabiński 1981; Paszkiewicz 1998; 2000; 
2001; Wachowski 2002). W późnym średniowieczu 
podstawową jednostką wielką była grzywna (marka), 
której masa w różnych krajach była wprawdzie różna, 
ale wiele z nich wywodziło się z grzywny kolońskiej, 
a więc miejskiej, o masie ok. 233 g. Ta jednostka dzieliła 
się zasadniczo na 4 wiardunki, 8 uncji i 16 łutów oraz 24 
skojce. Na podstawie odważników późnośredniowiecz-
nych znajdywanych w Polsce można jednak stwierdzić, 
że w praktyce w użyciu były także takie jednostki, jak 
podwojona grzywna, czyli funt, sporadycznie podwo-
jony, półgrzywna, półłut, półskojec i dwuskojec. No-
minalna stopa mennicza – podstawa systemu monetar-
nego – wynosiła do początku XIV w. zwykle 240, tzn. 
z grzywny wybijano 240 monet. Jak zawsze w dziejach 

pieniądza, często stopa realna była znacznie wyższa 
od stopy nominalnej, dając w efekcie lżejsze monety. 
Na terenie Królestwa Polskiego i na Śląsku ustaliła się 
grzywna o wadze ok. 197 g, która określana jest jako 
polska, krakowska bądź wrocławska. Wartość grzywny 
krakowskiej (polskiej) w 1. poł. XIV w. wyliczyli: Ry-
szard Kiersnowski (1968, s. 164) na 196,25 ± ok. 1,5 g, 
a Walther Haupt (1974, s. 83) na 196,4358 g. Na pod-
stawie pochodzącego z wrocławskiego Rynku pun-
cowanego odważnika z zaznaczonymi trzema punk-
tami, reprezentującego uncję, Krzysztof Wachowski 
(2002,  tab. 1) wyliczył wartość grzywny wrocławskiej na 
197,12 g. Przytoczone wartości, oscylujące wokół 197 g, 
były na ziemiach polskich dość trwałe, gdyż grzywna 
krakowska w początkach XVI w. ważyła 197,684 g (Ża-
biński 1981, tab. 3). Przynajmniej od ok. 1250 r., tj. od 
wprowadzenia przez Henryka III Białego reformy wa-
gowo-pieniężnej, na Śląsku stosowano stopę nominal-
ną 240 oraz opisany wyżej podział grzywny wedle zasa-
dy, że każda następna jednostka jest o połowę mniejsza 
od poprzedniej. Jednostką obrachunkową był skojec 
(1/24 grzywny), na który liczono 10 monet.

W świetle analizy odważników z Nowego Targu 
można stwierdzić, że reprezentują one co najmniej 
osiem różnych grzywien. Liczbę odważników repre-
zentujących jednostki wagowe powiązane z poszcze-
gólnymi grzywnami przedstawiono w tab. VI.4.c.2. 
Zaskakuje fakt, iż wcale nie są najliczniejsze odważniki 
reprezentujące jednostki grzywny wrocławskiej (pol-
skiej, krakowskiej). Dodajmy, że z grzywną wrocławską 
powiązane są niekiedy odważniki, które mają punce 
obcych państw. Przy próbie określenia, do jakiego sys-
temu wagowego należy dany odważnik, natrafiamy na 
spore trudności, zwłaszcza w przypadku egzemplarzy 
lekkich. O ile bowiem różnice wagowe między masą 
odważnika reprezentującego lżejszą jednostkę, ale po-
wiązanego z ciężką grzywną, i odważnika reprezentują-
cego cięższą jednostkę, ale powiązanego z lekką grzyw-
ną, są w przypadku większych jednostek (uncja, funt) 
dość wyraźne (ryc. 395), o tyle w przypadku jednostek 
lżejszych (półskojec, dwuskojec) niekiedy niemal ich 
nie ma (ryc. 396).
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Ryc. 396. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Nieznaczne (lub ich brak) różnice wagowe między masą odważnika repre-
zentującego lżejszą jednostkę, ale powiązanego z ciężką grzywną, i odważnika reprezentującego cięższą jednostkę, ale powiązane-

go z lekką grzywną, w przypadku lżejszych jednostek (półskojec, dwuskojec), w gramach.. Oprac. K. Wachowski

Fig. 396. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Slight (or lacking) weight differences between the mass of weights 
representing lighter units but associated with a heavy grzywna (mark)a and the mass of weights representing heavier units but 
associated with a light grzywna: the case of lighter weight units (half-scot – double-scot), in grams. Developed by K. Wachowski

Ryc. 395. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wyraźne różnice wagowe między masą odważnika reprezentującego lżejszą 
jednostkę, ale powiązanego z ciężką grzywną, i odważnika reprezentującego cięższą jednostkę, ale powiązanego z lekką grzywną, 

w przypadku większych jednostek (uncja, funt). Oprac. K. Wachowski

Fig. 395. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Clear weight differences between the mass of weights representing 
lighter units but associated with a heavy grzywna (mark) and the mass of weights representing heavier units but associated with 

a light grzywna: the case of larger weight units (ounce – pound) , in grams. Developed by K. Wachowski
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Wspomniano, że reforma monetarna i reforma 
systemu wagowego nastąpiły na Śląsku ok. 1250 r. Po-
wstaje zatem pytanie, jaką grzywną posługiwano się 
wcześniej. Stanisław Suchodolski ponad pół wieku 
temu na podstawie statystyki wag denarów Bolesława 
II Szczodrego i biorąc pod uwagę funtowy odważnik 
z Bużysk koło Drohiczyna (424 g) wyliczył, dla XI i po-
czątków XII w., jej wagę na 213 g (Suchodolski 1960). 
W Polsce na ogół dość sceptycznie odniesiono się do 
tych wyliczeń, ale część badaczy je przyjęła (np. Szy-
mański 2006, s. 567). Znamienne jednak, że badacze 
czescy i morawscy, uwzględniając także wagę większej 
liczby odważników, nazywają tę grzywnę „denarową” 
bądź „północną” i określają jej wagę w jednym miej-
scu dość szeroko na ok. 210–218 g, a w innym na ok. 
210–211 czy 218 g, dodając, że w 1. poł. XIII w. ta lekka 
grzywna z 2. poł. XI–XII w. została zastąpiona grzyw-
nami cięższymi: w Czechach 253 g, na Morawach 280g 
(Doležel 2008, s. 199, 201). Znamienne przy tym, że lek-
ka grzywna praska będzie miała wartość także 218,3 g, 
co mogłoby wskazywać, że ani w 1., ani w 2. poł. XIII 
w. nie zrezygnowano w Czechach z lekkich grzywien.

Na Śląsku sytuacja mogła być poniekąd podob-
na, ale tu po reformie z ok. 1250 r. nie zrezygnowa-
no całkowicie z cięższych grzywien „denarowych”. 
W obu wypadkach można się zatem liczyć z faktem, że 
mimo reformy jeszcze długo w użyciu były wcześniej-
sze grzywny i odważniki z nimi związane. Dla naszych 
rozważań jest to sprawa bardzo ważna, gdyż na Nowym 
Targu najwięcej odważników (ok. 25%) reprezentuje 
właśnie grzywnę o masie 214 g (tab. VI.4.c.2), a więc nie-
mal identycznej z wyliczoną przez S. Suchodolskiego.

Odkryte na Nowym Targu odważniki, bez wzglę-
du na to, z którą grzywną są związane, reprezentują 
głównie jednostki małe, najczęściej łut i skojec (tab. 
VI.4.c.2). Gdy zsumujemy odważniki reprezentujące 
grzywny wrocławską i „denarową” (29 egz.), to okaże 
się, że ok. 42% transakcji z użyciem wag i odważni-
ków ma związek z jednostkami lokalnymi. Po bliższym 
przyjrzeniu się odważnikom reprezentującym grzywny 
„denarową” i polską (tab. VI.4.c.3) przekonujemy się, 
że wprawdzie odważniki obu grzywien reprezentują 

łut i dwuskojec, ale jednostki lżejsze związane są tyl-
ko z grzywną „denarową”, a jednostki cięższe jedynie 
z grzywną polską. Świadczy to zapewne o tym, że po 
1250 r. inne towary odważano w jednostkach mniej-
szych, reprezentujących grzywnę „denarową”, a inne 
(zapewne monety) w jednostkach większych, powiąza-
nych z grzywną polską.

Wobec szczupłości materiału trudno przesądzać, 
czy z podobną sytuacją mamy do czynienia w Prusach. 
Z Elbląga znany jest bowiem odważnik z godłem tego 
miasta o wadze 215 g (Marcinkowski 2002, ryc. 2: 3), 
a więc o masie zbliżonej do cięższej grzywny „denaro-
wej” (czy w tym wypadku raczej „północnej”). Z kolei 
z Nowego Targu znakomita większość odważników 
powiązanych z lżejszą grzywną chełmińską (pruską) 
o wadze 191,28 g reprezentuje, podobnie jak grzywna 
polska, jednostki większe (zob. tab. VI.4.c.3).

W świetle niebywale licznych znalezisk groszy 
praskich w Polsce zagadkowa jest nieznaczna licz-
ba odważników związanych z ciężką grzywną praską 
o masie 248 g (zob. tab. VI.4.c.3). Znalezisko odważni-
ka z Trzebnicy (Wachowski, Kamińska 1993) dowodzi, 
że te ciężkie monety odważano w systemie czeskim, tj. 
związanym z czeską grzywną praską. Przypomnijmy, 
że odważnik ów reprezentuje wiardunek (62 g) ciężkiej 
grzywny praskiej i ma 16 znaków. Dzieląc masę odważ-
nika przez liczbę znaków, otrzymujemy wartość 3,85 g, 
a więc wagę grosza praskiego. Jak się zdaje, niemal zu-
pełny brak odważników związanych z ciężką grzywną 
praską można tłumaczyć tym, iż z jednej strony grosze 
ważono w systemie grzywny polskiej, z drugiej zaś upo-
wszechniła się wyższego rzędu jednostka obrachunko-
wa – kopa (sexagena), która wyparła dawną grzywnę 
obrachunkową liczącą 64 sztuki (Żabiński 1981, s. 41), 
której wiardunek reprezentuje wspomniany odważnik 
trzebnicki – wiardunek liczący 16 groszy.

Punca odciśnięta na odważniku jest z jednej strony 
znakiem gwarancyjnym, z drugiej pozwala na identy-
fikację odważnika z określonym systemem wagowym. 
Potwierdzają to znane z ziem polskich wcale liczne już 
odważniki, z jednym wszakże wyjątkiem. Na Nowym 
Targu znaleziono odważnik z godłem Królestwa Por-
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tugalii (quinas), który można powiązać z łutem grzyw-
ny polskiej. W tym kontekście interesujący jest także 
odważnik znaleziony w Drieberg (Meklemburgia-Po-
morze Przednie). W polu zaznaczono dwie rozety, do-
okolnie natomiast na krawędzi 24 tarcze herbowe z 5 
kulkami – godło Portugalii. Niestety nie podano wagi 
tego odważnika (Biermann 2005a, ryc. 3). Można by 
ewentualnie potraktować wspomniane tarcze jako ele-
ment dekoracyjny, ale w średniowiecznych systemach 
wagowych 1/24 oznacza skojec.

Innego rodzaju puncą jest, popularna zwłaszcza na 
Śląsku, rozetka sześcio- lub ośmiopłatkowa. Odważ-
niki znakowane tą puncą reprezentują jednak różne 
grzywny. Rozetką znakowane są nie tylko odważniki, 
ale także np. sztabki czy placki srebra (Kubiak 1998, 
tabl. 13A), zlewki srebrne (Doležel 2008, s. 185, przyp. 
4), żetony (Lesák, Stanik 2006, s. 108), w tym również 
okaz z Nowego Targu (zob. rozdz. VI.3 w tym tomie) 
oraz figuralne płaskorzeźby (Stein 1936, s. 25–26). Po-
szukując znaczenia symbolu rozety, warto w tym miej-
scu zwrócić uwagę na znaki prawne na balustradach 
schodów wiodących do wejścia wrocławskiego ratusza 
od strony wschodniej. Po lewej stronie znajduje się 
kamienna płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą trzy-
mającego sakiewkę i zwój pisma pachołka, nad które-
go głową widnieje duża rozeta (ryc. 400). Wokół płyty 
umieszczono napis: „Ich bin ein foytknecht / wer nicht 
recht tut den fure ich vor recht” (za Stein 1936, s. 26). 
Z kolei po prawej stronie znajduje się płyta z przedsta-
wieniem zbrojnego, z mieczem i włócznią, nad którego 
głową również znajduje się duża rozeta, a wokół płyty 
napis: „Ich bin des foyts gewapnet man / wer mich an-
fasst der muss ein swert han” (za Stein 1936, s. 25). Zda-
niem Rudolfa Steina (1936, s. 25–26) nie jest to Roland, 
ale „Rechtwahrzeichen des hohen Breslauer Schöffen-
stuhles”, a przedstawienia w tego rodzaju symbolice są 
znane ponadto z Halle i Magdeburga. Badacz ten wspo-
mina, że rozeta pojawia się także niekiedy na przedsta-
wieniach Rolandów. Dodajmy, że wejście to prowadzi-
ło do izby sądowej, a nieopodal niego stoi pręgierz. Jak 
się zdaje, rozety nie można łączyć ani z konkretnym 
właścicielem, ani z systemem wagowym. Może to być 

symbol (nie herb) ławy miejskiej, czy ogólniej miasta, 
w opozycji do panującego (w przypadku Śląska – księ-
cia), który mógł bić puncę z wizerunkiem własnego 
herbu. Hipoteza nasza znajduje także potwierdzenie  
w materiale pochodzącym zwłaszcza z terenów dzisiej-
szej Polski. Na podstawie analizy znaków na przedmio-
tach zestawionych w tab. VI.4.c.4, związanych z handlem 
i prawem, dość wyraźnie rysują się trzy ośrodki władzy: 
1 – władza centralna – król, książę, wielki mistrz zako-
nu (książę Rzeszy) i biskup kamieński; 2 – miasto ko-
munalne – rada miasta; 3 – władza kościelna – biskup 
wrocławski. Ten ostatni mógłby być w pewnym sensie 
porównywany do biskupa kamieńskiego, ale nie w od-
niesieniu do Wrocławia, lecz jedynie terytorium otmu-
chowsko-nyskiego. Jednak z Nysy – siedziby biskupów 
wrocławskich – nie znamy dotąd odpowiednich znale-
zisk. Znamienne, że Marek Słoń (2002) na przykładzie 
topografii sakralnej Wrocławia wykazał również istnie-
nie i konkurowanie trzech wspomnianych ośrodków 
władzy. Niekiedy jednak można odnotować przykłady 
znaków królewskich i komunalnych na jednym i tym 
samym obiekcie, jak w przypadku odważników Króle-
stwa Polskiego i Królestwa Portugalii, co może wskazy-
wać, że mamy do czynienia ze stolicą królestwa.

Jednostki obrachunkowe

W chwili tworzenia danego systemu monetarne-
go mamy zazwyczaj do czynienia ze spójnością pojęć 
wagowych i rachunkowych: skoro z grzywny wybija 
się 240 denarów, to suma 240 denarów staje się równa 
grzywnie, bez względu na to, ile w rzeczywistości waży 
konkretna grupa 240 tych monet. Podobnie traktowa-
ne są jednostki frakcyjne, 12-denarowe szelągi (solidi), 
uformowane zresztą w Galii merowińskiej jako srebrne 
odpowiedniki późnorzymskich monet złotych, pier-
wotnie niezależne od jednostek nadrzędnych. W miarę 
obniżania standardu monet umowność jednostki wa-
gowej staje się zbyt jaskrawa, by traktować oba poję-
cia jako równorzędne, toteż albo reformuje się mone-
tę i przywraca jej pierwotny standard, albo – częściej 
– sankcjonuje się zaistniałą rozbieżność i zaznacza za 
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każdym razem, kiedy mowa jest o grzywnach pieniędzy 
(marce denariorum, potem marce grossorum), a kiedy 
o grzywnach srebra (marce argenti) o ustalonej jakości.

Grzywna zatem, jaką ustanowił Henryk III Biały ok. 
1250 r., dzieliła się na 4 wiardunki (fertones) po 60 de-
narów lub na 24 skojce po 10 denarów – zauważmy jed-
nak, że nie dało się w takim razie zrealizować w całkowi-
tych denarach kwarty, czyli ćwierci skojca. Pojawienie 
się kwarty w ostatnich latach XIII w. jest świadectwem 
zmian w relacji między denarem a grzywną pienię-
dzy. O tym, jak się kształtowała ta relacja ok. 1300 r.,
 nie mamy bezpośrednich wzmianek. Możemy tylko na 
podstawie ciężarów monet przypuszczać, że grzywna, 
czyli 24 skojce, równa była wówczas – przynajmniej 
w księstwie głogowskim, ale może i gdzie indziej – 96 
kwartom po 4 denary (Miazga et al. 2012, s. 173), zatem 
384 denarom. Grzywna pieniężna odzyskała wówczas 
zbieżność z grzywną wagową, ale już w 1308 r. widzi-
my na nowo rozziew między nimi, bo za równowartość 
grzywny czystego srebra uważano wówczas we Wro-
cławiu grzywnę i wiardunek w monecie, czyli o 25% 
więcej (Friedensburg 1888, s. 62). Odzwierciedlało to 
spadek raczej ciężaru niż próby ówczesnej śląskiej mo-
nety kwartnikowej. Wraz z rozpowszechnieniem gro-
sza praskiego w drugiej–trzeciej dekadzie XIV w. rela-
cja między denarem (parwusem, halerzem) a grzywną 
uległa ponownej zmianie. Wielkość grosza, aczkolwiek 
wywodząca się z praskiego systemu wagowego, dała się 
powszechnie zaokrąglić do niezwykle dogodnej relacji 
1/48 śląskiej i polskiej grzywny wagowej – grosz stał 
się w ten sposób połową wagowego skojca. Uformo-
wana w ten sposób polska grzywna pieniężna, równa 
48 groszom, przetrwała we Wrocławiu zerwanie związ-
ków politycznych Śląska z Polską i utrzymała się – jako 
grzywna wrocławska lub polska – do XVI w. Trwałość 
tej jednostki wiązała się oczywiście z ustanowionymi 
w aktach lokacyjnych i różnych nadaniach powinno-
ściami pieniężnymi. W ślad za jej powstaniem uformo-
wała się nowa relacja między denarem – teraz będącym 
1/12 częścią grosza – a grzywną jako 1/576. Na za-
chodniej granicy Śląska, w Żaganiu, widzimy w 1417 r.
 rachunek na kopy po 60 groszy, grzywny po 48, wiar-

dunki po 12, skojce po 2 grosze, a grosz po 12 halerzy 
albo denarów (Heinrich 1911, s. 216). Grzywnę 48-gro-
szową stosowano nawet w górnołużyckim Zgorzelcu. 
Konkretne monety jednakże, czyli grosze i halerze, nie 
zawsze odpowiadały tym wartościom rachunkowym, 
co bywało odpowiednio wyrównywane dopłatami.

Sposób rachowania pieniędzy znajduje swoje od-
zwierciedlenie przede wszystkim w źródłach pisanych, 
rzadziej natomiast – i mniej jednoznacznie – w wiel-
kości odnajdywanych skarbów (ta bowiem może być 
zdeformowana po odkryciu). Nie wydaje się jednak 
przypadkiem, że stosunkowo często znajdywane są 
w Polsce niewielkie zespoły monet, złożone z 12 egzem-
plarzy. W przypadku 12 groszy praskich – takie skarby 
znaleziono na Śląsku na zamczysku w Bardzie i w No-
wej Wsi pod Nowogrodźcem (Kubiak 1998, nr 192, 
548) – jest to suma odpowiadająca wiardunkowi, czy-
li ćwierci grzywny obrachunkowej. W źródłach pisa-
nych z XV w. kwota 12 monet nazywana jest szelągiem 
(Schilling, solidus), czyli „szeląg groszy” to 12 groszy, 
a „szeląg halerzy” to 12 tych monet, niezależnie od tego, 
jak się przedstawia bieżąca relacja między monetami 
różnej wartości – halerzami, groszami i złotymi. Po-
jęcie „szeląga halerzy” zyskało znaczne rozpowszech-
nienie zapewne w związku z poważnymi zaburzeniami 
kursu realnych groszy, które dotychczas uważane były 
za nośnik tej właśnie wartości.

Moneta jako narzędzie handlu

W VIII w. język arabski nie rozróżniał jeszcze wy-
miany produktów od sprzedaży za pieniądze (Gau-
defroy-Demombynes 1988, s. 425), ale łacina jak naj-
bardziej. W późnym średniowieczu do sprawnego 
funkcjonowania handlu niezbędny był pieniądz, a tylko 
wielcy finansiści, zwłaszcza w handlu dalekosiężnym, 
obywali się bez gotówki i wykorzystywali różnorodne 
formy kredytu. Barter (wymiana towarowa) jako for-
ma wielkiego handlu międzynarodowego przetrwał do 
dziś, zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych gospo-
darczo, a w średniowieczu i wczesnym okresie nowo-
żytnym w zasadzie stale dominował – pieniądz w ha-
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ndlu służył raczej do wyrównywania różnic w wy-
mianie. „Ponieważ czasami jest trudno móc dokonać 
wymiany towaru za towar co do joty, bez dodawania 
żywej gotówki, wynaleziono drugi sposób wymiany 
z dopłatą w pieniądzu” – pisał Cotruglio jeszcze w 1464 r. 
(Cotruglio 2007, s. 52). Z kolei atrybutem zaawansowa-
nej gospodarki był powszechny obrót wekslowy, zna-
komicie rozwinięty we Włoszech już w 2. poł. XIII w., 
w kolejnym stuleciu szeroko stosowany w Europie Za-
chodniej. Weksel stał się narzędziem zarówno przeka-
zu pieniężnego, jak pożyczki (Le Goff 2012, s. 110–115; 
zob. szczegółowo: Geva 2011, s. 357–364, 369–387). 
„Jak ludzkie ciało nie może obejść się bez członków, 
tak bez weksla nie może istnieć i handel” (Cotruglio 
2007, s. 71). Aby jednak skorzystać z opartej na zrów-
noważonym bilansie handlowym sieci wymiany, ku-
piec ze środkowej Europy musiał w XIV w. przekroczyć 
linię ciągnącą się od Brugii do Wenecji. Jak wskazują 
rachunki kolektorów papieskich, zebrane w Polsce 
pieniądze transportowano właśnie do jednego z tych 
miast, by dalej już bezgotówkowo przekazać je do Ku-
rii. Brugia była częstym celem podróży polskich kup-
ców (Spufford 2002, s. 37; 2008, s. 16–20; zob. też Geva 
2011, s. 375 i n.). Poza tą linią pozostawał barter lub 
kosztowne i ryzykowne konwoje z gotówką. W końcu 
XV w. jednak owa linia zakreślająca świat obrotu bez-
gotówkowego przesunęła się ku północnemu wscho-
dowi, obejmując Middelburg, Norymbergę i Kraków, 
a zapewne i Wrocław. Główną przyczyną rozszerzania 
się użytku weksla był niedostatek kruszców w stosunku 
do potrzeb handlu, a zwłaszcza tzw. „głód srebra”, kry-
zys pieniądza kruszcowego w 1. poł. tego stulecia.

Początki monety na Śląsku

Mimo obfitych znalezisk pieniądza rzymskiego 
i nawet wielce prawdopodobnej lokalnej produkcji 
monetarnej w okolicy Głubczyc u schyłku okresu prze-
drzymskiego, w średniowieczu moneta na Śląsku po-
jawiła się stosunkowo późno, dopiero w połowie X w.
 Niezwykłe, pojedyncze znalezisko dirhema emira kor-
dobańskiego Abd ar-Rahmana I z al-Andalus z 770 r. 

w okolicy Prusic (Arkuszewski 2012 oraz informacja 
prywatna) pozostaje zupełnie odosobnione. Monetę 
w znaczniejszej liczbie widzimy najwcześniej w rejonie 
wrocławsko-ślężańskim, a więc na pierwotnym Śląsku, 
a także w okolicy Głogowa i Głubczyc. Jest to wyłącz-
nie moneta importowana, początkowo z arabskiego 
Wschodu, po kilku dekadach z pobliskich krajów ła-
cińskiej Europy: Bawarii, Czech, potem Saksonii (Bu-
tent-Stefaniak, Malarczyk 2009). Sposób jej używania 
początkowo niewiele się różni od użycia srebrnego 
surowca bądź złomu – jest to jeszcze jeden rodzaj to-
waru podlegającego wymianie na inne, szczególnie zaś 
łatwego do tezauryzacji. Zwraca uwagę jednakże, że to 
głównie moneta – a nie złom czy surowiec srebrny – 
trafia czasem do grobów, co wskazuje na formujący się 
jej walor symboliczny. Jednocześnie spotykana jest tak-
że wśród reliktów gospodarstw domowych, co sugeruje 
jej użytek w życiu codziennym zwykłych ludzi. Dlatego 
początek osadnictwa na obszarze późniejszego placu 
Nowy Targ zaznaczony jest typową dla zachodniej Pol-
ski saską monetą z ostatniej tercji XI w.

Wraz z kształtowaniem się nowych struktur władzy 
po ostatecznym przyłączeniu Śląska do Polski przez 
Bolesława II Szczodrego rola monety w aparacie pań-
stwowym wzrasta, czego skutkiem jest pojawienie się 
u schyłku XI w. lokalnej emisji pieniądza, związanej 
z władzą książęcą (wedle ostatnich badań – prawdopo-
dobnie Bolesława Krzywoustego) i może też – jak suge-
rują niektórzy – biskupią (Pauk 2010, s. 551; Nakielski 
2012; 2017, s. 403; Kędzierski 2002, s. 400). Mennica 
działała we Wrocławiu, a możliwe, że również w Legni-
cy. Były to wówczas jedyne poza Krakowem oficjalne 
mennice monarsze, tzn. używające imienia i znaków 
władzy książęcej (Suchodolski 1996). Mennictwo lokal-
ne zanikło wraz z centralizacją i reorganizacją państwa 
przez Bolesława Krzywoustego, może w drugiej deka-
dzie XII w. Nie znaleźliśmy na Nowym Targu jego relik-
tów, lecz tylko pojedynczą monetę ze scentralizowanej 
emisji ogólnopaństwowej Władysława Wygnańca z ok. 
1140 r. Wprowadzony przez Mieszka III zaraz po obję-
ciu władzy w 1173 r. system powszechnej, dokonywa-
nej co kilka miesięcy wymiany monety (tzw. renowacji 
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monety) wymagał zorganizowania lokalnych warsz-
tatów, które wybijały jednolitą, ogólnopolską monetę. 
Być może taki warsztat działał również we Wrocławiu, 
ale nie mamy pozytywnego świadectwa na rzecz tego 
domysłu. Częsta renowacja monety, wprowadzona 
w interesie książęcego fiskusa, znacznie ograniczała 
ważność monety w czasie i przestrzeni, redukując jej 
rolę w handlu na rzecz ważonego kruszcu.

Mennictwo dzielnicowe

Wydzielenie w latach 1163–1178 nad Odrą, we 
Wrocławiu, Raciborzu i Głogowie, lokalnych władztw 
dla Bolesława, Mieszka i Konrada, synów Władysława 
II Wygnańca (zwierzchniego księcia Polski w latach 
1138–1146), zapoczątkowało formowanie się nowego 
ustroju politycznego Polski, który umownie nazywany 
jest „rozbiciem dzielnicowym”. Uprawnienia młodych 
książąt były początkowo dość skromne, a głównym 
celem ich uposażenia było zapewnienie im bytu na 
książęcej stopie i odsunięcie ich z grona konkurentów 
do tronu. Wykorzystując walkę o tron polski między 
Mieszkiem Starym a Kazimierzem Sprawiedliwym, 
mennicę wrocławską przejął lub uruchomił na włas-
ny rachunek Mieszek Młody (zwany też Plątonogim), 
prawdopodobnie w 1177 lub 1178 r., wraz z systemem 
częstej renowacji monety, połączonej z poborem po-
datku. W roku 1178 lub 1179 Mieszek utracił Wrocław 
na rzecz starszego brata, Bolesława I Wysokiego, po-
zostając władcą Raciborza. Obaj bracia wybijali potem 
zarówno lokalne monety o krótkim terminie ważności, 
w formie brakteatów o ciężarze ok. 0,2 g, jak i takie, 
które były przeznaczone do obiegu w całej Polsce i pod-
legały znacznie rzadszej renowacji, co kilka lub nawet 
kilkanaście lat, bite dwustronnie, o ciężarze ok. 0,3 g 
(Paszkiewicz 2000; 2005a). Te drugie – można przy-
puszczać – lepiej nadawały się do handlu, a na pewno 
do tezauryzacji, skoro zgromadził je w wielu tysiącach 
egzemplarzy właściciel skarbu ukrytego w pierwszym 
dziesięcioleciu XIII w. pod Głogowem (Książek et al. 
2013, tam dalsza literatura). Podobne monety o szer-
szym zasięgu wybił też w niewielkiej liczbie biskup 

wrocławski Wawrzyniec (1207–1232) (Suchodolski 
1992, s. 117). Powstają dwie prowincje: śląska i racibor-
ska, które później ulegają dalszym podziałom (Paszkie-
wicz 2000; 2005). Badania Nowego Targu przyniosły 
niewielki skarb podobnych denarów, pochodzących 
wszelako – wedle naszej wiedzy – nie ze Śląska ani 
z Raciborza, lecz z Wielkopolski (zob. rozdz. VI.1 w tym 
tomie). Skarb mógł dostać się do ziemi w dramatycz-
nych okolicznościach najazdu mongolskiego w 1241 r. 
Pieniądz denarowy, dwustronny, trwalszy, prawdopo-
dobnie zanika tu w połowie XIII w., a przynajmniej nie 
znamy dziś przykładu jego pojawienia się po ukryciu 
skarbu z Moskorzyna pod Głogowem (po 1249 r.). 
Pozostają brakteaty – zredukowane już do ciężaru ok. 
0,2 g, ale wciąż z wysokopróbnego srebra. Znaleziska 
pojedynczych brakteatów z 1. poł. XIII w. znane są tak-
że z Wrocławia; oprócz miejscowych były wśród nich 
arcybiskupie magdeburskie. Na Nowym Targu znale-
ziono zawartość niewielkiej sakiewki ze śląskimi brak-
teatami, prawdopodobnie również porzuconej w 1241 r.

W poszczególnych księstwach przeprowadzano 
w połowie XIII w. reformy, w wyniku których powsta-
ły monety nieco większe niż dotychczas wybijane. 
W księstwach wrocławskim i legnickim pojawiają się 
tzw. szerokie brakteaty, ważące ok. 0,8 g srebra nieco 
gorszej próby (mniej więcej 750/1000) i sięgające śred-
nicą nawet 27 mm. Nazywane były jednak w źródłach 
łacińskich tak, jak wszystkie poprzednie – denarami 
(przypuszczalną polską nazwą był „pieniądz”). Praw-
dopodobnie towarzyszyły im monety mniejsze, ważące 
ćwierć lub pół brakteatu szerokiego, co oznacza pierw-
szy w Polsce frakcyjny system monetarny. Podtrzymy-
wano jednak renowację monety, przeprowadzaną co 
pół roku i połączoną z poborem podatku od posiadanej 
gotówki. Z jednej strony utrwalało to ucieczkę od mo-
nety i użytek srebra niemonetarnego w dużych transak-
cjach, z drugiej prowadziło do ponownej, stosunkowo 
szybkiej utraty wagi również tych powiększonych mo-
net. W materiale z Nowego Targu nie ma ani jednego 
szerokiego brakteatu (choć znamy je z innych wyko-
pów w mieście: z placu Solnego i ul. Szewskiej, a na-
wet z sąsiedniego wykopu na ul. Kotlarskiej), zebrano 
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natomiast wyjątkowo dużo owych monet frakcyjnych 
lub zredukowanych. Prawdopodobnie pochodzą one 
z ostatniej ćwierci XIII w. i pierwszych dekad następne-
go stulecia, a są wśród nich także monety wrocławskie.

Szerokie brakteaty prawdopodobnie nie zostały 
przyjęte w księstwach linii głogowskiej, gdzie posłu-
giwano się małą monetą, podobną do wielkopolskiej. 
Inaczej jeszcze przedstawiała się sytuacja na Opolsz-
czyźnie (późniejszym Górnym Śląsku), gdzie również 
powiększono monetę, ale tylko do ciężaru ok. 0,4 g 
bardzo dobrego srebra, i gdzie na krótko pojawiły się 
monety o połówkowym nominale (Paszkiewicz 2008; 
Miazga 2008). Wszystkie te innowacje wprowadzane 
były jeszcze w interesie książąt, którzy starali się zapeł-
niać skarbce na nowy sposób, korzystając z rosnącego 
zapotrzebowania na pieniądz i rosnącej podaży srebra.

Okres groszowy

W ostatniej dekadzie XIII w. Wrocław uzyskał 
pozycję polityczną dającą poważny wpływ na obsadę 
książęcego stolca, a zatem także możliwość forsowania 
interesów grupy rządzącej miastem. Do tych interesów 
należało ustabilizowanie pieniądza monetarnego oraz 
usuwanie granic jego ważności w czasie i przestrzeni. 
Aby skarbiec książęcy nie był na tym stratny, związa-
ny z operacją wymiany podatek monetarny (pecunia 
monetalis, Münzgeld) zmienił więc formę na łanową 
na wsi i ryczałtową w mieście (Friedensburg 1888, 
s. 41, 45–36). Co jednak niezwykłe, nastąpiło to naj-
pierw nie we Wrocławiu, lecz w dużo mniejszym Gło-
gowie, w 1292 r. Wrocław płacący contributio monete 
widzimy dopiero w 1302 r. (CDS Grünhagen, s. 7) – 
obowiązek ten zniósł król Jan Luksemburski w 1342 r. 
Tymczasem jednak kilkakrotnie w rachunkach wro-
cławskich widzimy odnotowane wpływy z mennicy 
(w latach 1309, 1322, 1326, 1327, 1339) a w latach 1325 
i 1334 inne opłaty dla księcia, z czego wynika, że mia-
sto zawiadywało wówczas książęcą oficyną pieniężną, 
prawdopodobnie na zasadzie dzierżawy.

Nowy ustrój monetarny wiązał się z nową formą 
monety. Zredukowane w ciężarze brakteaty w nie-

których księstwach śląskich pozostawiono, w innych 
zaś – w tym we wrocławskim – zastąpiono denarami 
dwustronnymi o podobnej zawartości kruszcu, które 
dziś nazywamy parwusami (oryginalnej ich nazwy nie 
znamy, przenosimy tu nazwę podobnych monet zna-
ną z Czech). Wprowadzono jednak monety znacznie 
większe, jakich w tej części Europy od schyłku X w. 
nie widziano, ważące blisko 2 g bardzo dobrego srebra 
i warte (nie wiemy, czy we wszystkich księstwach) 
cztery monety drobniejsze. Nazywano je początkowo 
groszami (grossi) lub turnozami (turoni), ostatecznie 
jednak utrwaliła się nazwa „kwartniki” (quartenses), 
odnosząca się do relacji tej monety do skojca (1/4). Roz-
poznanie kwartników jest wciąż bardzo niepełne, ale 
chyba nie dlatego monety przypisywane do Wrocławia 
wydają się bardzo nieliczne. Spotykamy głównie kwart-
niki z Księstwa Fürstenberskiego, rzadziej Brzeskiego 
i Głogowskiego (obejmującego także Wielkopolskę). 
Własne monety, z czasem i kwartniki, bili od 1290 r. 
biskupi wrocławscy, jednakże czynili to w swym władz-
twie terytorialnym w Otmuchowie i Nysie (a może też 
w innych dobrach). Obrazu tego nie zmienia materiał 
nowotarski z dwoma kwartnikami fürstenberskimi 
i jednym nyskim. Drobnych monet wrocławskich z tej 
epoki nie znaliśmy w ogóle – dopiero badania Nowego 
Targu przyniosły kilka egzemplarzy parwusów z nazwą 
miasta i głową św. Jana (pierwsza publikacja: Skąpski 
2013). Nie ma na nich żadnego znaku, który można 
by odnieść do księcia, wybito je więc zapewne podczas 
dzierżawy miejskiej w mennicy, a znaczne urozmaice-
nie stylistyczne i wykonawcze znanych egzemplarzy 
sugeruje długotrwałą emisję. Są też jednak nieznane 
dotąd drobne monety z inicjałem księcia Bolesława III 
i z imieniem księcia Henryka VI, oraz inne, z inicjałem 
W, które wypada odnieść do miejskiej emisji Wrocławia.

Bicia kwartników na Śląsku zaprzestano w latach 
20., a rolę monety większych transakcji przejęły bite 
w znacznych ilościach w czeskiej Kutnej Horze grosze 
praskie, ważące ponad 3 g srebra wysokiej próby. Znacz-
ne rozpowszechnienie groszy – sięgających środkowej 
Polski, Rusi Halickiej, Mołdawii, północnych Węgier 
i południowo-wschodnich Niemiec – dało kupcom 
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wrocławskim komfort posługiwania się monetą mię-
dzynarodową, której nie trzeba było wymieniać na 
każdej z licznych granic dzielących środkową Europę. 
W Czechach groszom praskim towarzyszyły mone-
ty drobne, zwane zrazu parwusami praskimi, a od lat 
20. – halerzami, które spotykamy na Śląsku, w tym i na 
Nowym Targu. Dostosowano do nich drobną monetę 
miejscową, która po kilku dekadach także przyjęła mia-
no halerzy, a liczono ją po 12 sztuk na grosz (halerze 
czeskie w 2. poł. XIV w. miały już niższą wartość). Ślą-
ska moneta drobna tej doby jest jednak trudno uchwyt-
na w znaleziskach i Nowy Targ przyniósł liczny mate-
riał zupełnie dotąd nieznany, który wszelako urywa się 
ze śmiercią księcia Henryka VI w 1335 r.

Nie zachowały się do dziś znane z kilku notatek 
nowożytnych badaczy halerze wrocławskie z imieniem 
króla czeskiego Jana, który panował we Wrocławiu 
w latach 1335–1346 (Paszkiewicz 1999a, s. 19–20). 
Mamy za to – choć już nie na Nowym Targu – monety 
z imieniem króla Karola, czyli cesarza Karola IV. Ten 
władca w 1362 r. upoważnił miasto do wybijania ha-
lerzy na własny rachunek, przepisując jednakże, by po 
jednej stronie miały one Lwa (czeskiego), a po drugiej 
Orła Księstwa Wrocławskiego (Friedensburg 1887, 
s. 37). W ten sposób Wrocław stał się właścicielem ksią-
żęcej mennicy w mieście, a halerze według cesarskiego 
przepisu wybijał aż do 1420 r. Jedynie w 1417 r., aby 
się bronić przed licznymi naśladownictwami wybijany-
mi na Śląsku i może poza nim, wrocławianie zmienili 
projekt swych halerzy, zachowując ich treść (Marek, 
Paszkiewicz 2012, s. 264). Brak dostępu do taniego sre-
bra nie pozwalał miastu na wybijanie monet większej 
wartości.

Od połowy XIV w. wielki handel środkowoeu-
ropejski coraz chętniej używał monety złotej. Dość 
powszechną praktyką, wywodzącą się z Bizancjum, 
było kreowanie największych jednostek w postaci wo-
reczków z odliczonymi kwotami w złotej monecie, 
zaplombowanych przez osobę lub instytucję cieszącą 
się ogólnym zaufaniem. We Florencji powołano do 
tego specjalny urząd, afiliowany przy mennicy (Tondo 
1988, s. 46; Spufford 2008, s. 16, 44). Na Śląsku również 

używano worków z odliczonymi kwotami, ale monety 
srebrnej (po 50, 100 i 200 grzywien; Friedensburg 1888, 
s. 63), i nie wiadomo, by były one plombowane. Inaczej 
niż w monecie srebrnej, w międzynarodowych kontak-
tach obowiązywało ledwie kilka podstawowych stan-
dardów realizowanych w praktycznie czystym złocie: 
włoski floren (3,54 g), angielski nobel (8,97 g, od 1351 r. 
7,78 g) i francuski skudat (4,53 g) (Spufford 1988, 
s. 406–409). Takie też monety widzimy w najwcze-
śniejszym śląskim skarbie złotym z Jawora, ukrytym 
po 1346 (w 1349?) r. W naszej części Europy przewagę 
zyskał floren, zwany po prostu złotym – monety we-
dług tego standardu wybijali królowie Czech i Węgier. 
Przed 1345 r. floreny wybił też książę legnicki Wacław 
I i korzystając z własnych złóż złota, a kontynuował tę 
emisję aż do śmierci w 1364 r. Na krótko podjęła ją po-
tem wdowa, Anna Cieszyńska. Na mniejszą skalę wybi-
jał też wówczas floreny w Świdnicy książę fürstenberski 
Bolko II. W roku 1360 miasto Wrocław wyjednało od 
cesarza Karola prawo wybijania monety złotej wedle 
stopy florenowej stosowanej w Pradze (Kiersnowski 
1976). Nie znamy monet wybitych według tego przy-
wileju, który pozostał prawdopodobnie niewykorzy-
stany aż do 1517 r. Na rynku miejskim – podobnie jak 
w całej Europie Środkowej – zyskały przewagę floreny 
węgierskie (złote węgierskie, ungarische Gulden), bite 
w znacznych ilościach i stabilnej jakości przez kilka 
wieków (Pohl 1974). Rywalizowały z nimi – bez powo-
dzenia – złote reńskie, początkowo o tej samej wartości, 
odnotowane we Wrocławiu już w roku 1388 (Myśliwski 
2009, s. 529), które mimo znacznego obniżenia stan-
dardu w ciągu XV w. zyskały status głównej monety 
złotej Rzeszy. Z Wenecji napływały w formie pożyczek 
również tamtejsze złote cekiny, równe złotym węgier-
skim, a także srebrne grosze praskie (zapewne w wyni-
ku konwersji waluty w drodze przez Czechy), a nawet 
„pernery”, czyli drobne denary werońskie (Myśliwski 
2009, s. 479). Przewagę złotego węgierskiego umac-
niał pogłębiający się tzw. głód srebra, którego pierwsze 
objawy zaczęto obserwować w latach 60. XIV w. Eks-
ploatowane od dziesięcioleci rudy srebra w różnych 
częściach Europy zaczęły się wówczas wyczerpywać, 
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tymczasem nie odkrywano nowych złóż, które uzu-
pełniałyby te braki (Spufford 1988, s. 349). Wrocław ze 
Śląskiem pozostawał w zasięgu oddziaływania czeskich 
złóż z Kutnej Hory, które mimo perturbacji utrzymały 
wydobycie do początku XV w., ale potem nastąpił gwał-
towny spadek aż do całkowitego zatrzymania produkcji 
w wyniku niezwykle krwawych i wyniszczających Cze-
chy wojen husyckich. Stan kryzysu srebra z mniejszym 
lub większym nasileniem przetrwał do 3. ćw. XV w. Na 
początku XV w. rozwinęła się produkcja srebra w Sch-
neebergu, Annabergu i Marienbergu (Blanchard 2005, 
s. 1476), dzięki czemu bazujące na tych złożach grosze 
miśnieńskie weszły w rolę większej monety srebrnej 
na Śląsku. Nigdy jednak nie dorównały randze, jaką 
w XIV w. miały grosze czeskie, a do większych transak-
cji zaczęły powszechnie służyć złote węgierskie. Miej-
scowych halerzy bito zadziwiająco dużo – być może 
z kruszcu importowanego z Bałkanów (por. Blanchard 
2005, s. 1035), ale była to moneta o bardzo niskiej za-
wartości srebra (w połowie XV w. powszechnie stoso-
wana próba spadła do 250/1000, potem jeszcze mniej).

Te miejscowe halerze w przypadku Wrocławia, 
na mocy przywileju króla czeskiego i węgierskiego 
Zygmunta z 1422 r., były wprawdzie wybijane wedle 
standardu ustanowionego przez króla, ale ze znaka-
mi wybranymi przez miasto. Od tego czasu halerze 
wrocławskie przedstawiały głowę św. Jana Chrzci-
ciela i czeskiego Lwa – prezentowały więc Wrocław 
jako królewskie, katolickie miasto czeskie (symboli-
kę śląską porzucono). Popularna nazwa tych monet, 
Rempelheller („halerze Rempla”) wiąże je z osobą 
ławnika wrocławskiego Nikolausa Rempla. Wybijano 
je prawdopodobnie do roku 1448, w bardzo znacznej 
liczbie i ze srebra stale pogarszanej jakości, ponieważ 
miasto musiało również z mennicy czerpać dochód 
na kosztowne działania zbrojne (Paszkiewicz 1999a). 
Chodziło nie tylko o obronę przed niszczącymi zago-
nami husyckimi, ale i o zapewnienie porządku i bez-
pieczeństwa w ziemi. Wojna domowa i anarchia za-
chęcały bowiem grupy zbrojne do rabowania kupców, 
a to niszczyło handel – podstawę bytu miasta. Znamy 
też naśladownictwa halerzy Rempla, bite przez nie-

rozpoznanych, nie tylko śląskich emitentów. Halerzy 
tych, podobnie jak późniejszych monet, nie widzimy 
w analizowanym materiale z Nowego Targu, co praw-
dopodobnie oznacza zmianę warunków porządko-
wych na placu, które dotychczas sprzyjały gromadze-
niu się monet.

Tranzytem przez Wrocław trafiały w 1437 r. do 
krzyżackiego Torunia monety fałszywe z Norymber-
gi (Radzimiński, Tandecki 1994, nr 178), przypusz-
czalnie więc złote (zapewne jako element strumienia 
kruszców, o którym pisaliśmy wcześniej). Ale i z Toru-
nia przybywały do Wrocławia obce monety: w 1413 r.
 trzej wrocławianie pożyczyli u toruńskiego mincmi-
strza oprócz stu grzywien srebra także 135 starych 
angielskich nobli i 587 starych złotych węgierskich 
określonych jako lilgener, więc z lilią (Kopiński 2005, 
s. 319; Sarnowsky 1993, s. 67–68). To ostatnie wska-
zuje, że nazwa „złoty węgierski” odnosiła się do stan-
dardu, a niekoniecznie do pochodzenia monety, gdyż 
węgierskich złotych z lilią nie bito od 1342 r., ale wy-
bijano wciąż w tym kształcie równowarte z nimi flo-
reny florenckie i ich naśladownictwa. Nieprzebadany 
pozostaje wciąż bezprecedensowy skarb ok. 100 tys. 
polskich denarów, prawdopodobnie z lat 30. XV w., 
znaleziony na parceli przy ul. Kazimierza Wielkiego 
27a, nad dawną fosą wewnętrzną (Butent-Stefaniak, 
Baran 2003, s. 217–218). Istnieje domysł, że część lub 
nawet całość tego skarbu to monety fałszywe, które 
świadczyć by mogły o lokalnej ich produkcji.

W 1448 r. wysłańcy miast flamandzkich do Eu-
ropy Środkowej stwierdzili brak srebra na rynkach 
Wrocławia, Krakowa i Magdeburga (Spufford 1988, 
s. 357). Pogłębiający się deficyt srebra skłonił w tym 
samym roku śląskich panów menniczych do wstrzy-
mania emisji monety. W 1449 r. Rada Miejska opu-
blikowała listę drobnych monet, którymi wolno było 
legalnie posługiwać się na rynku wrocławskim. Były 
tam halerze wrocławskie, nyskie, świdnickie, opolskie, 
brzeskie, głogowskie (lub może głogóweckie), oleśnic-
kie, kożuchowskie i krośnieńskie, może też namy-
słowskie, a złoty węgierski miał być wart nie więcej niż 
grzywnę (czyli 576 halerzy). Wkrótce jednak z listy tej 
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skreślono monety z Opola, Głogowa (lub Głogówka), 
Kożuchowa i Krosna, ponieważ rozmaitość zalegali-
zowanych halerzy była zbyt wielka (Paszkiewicz 2000, 
s. 176–178). W latach 1450 i 1455 pod przewodnic-
twem Wrocławia zawierano porozumienia mające 
ujednolicić standard halerzy dolnośląskich, jednakże 
– najprawdopodobniej wciąż z powodu braku srebra – 
uzgodnienia te nie były realizowane. Dopiero w 1460 r.
 widzimy w źródłach pisanych wiadomość o nowych 
halerzach wrocławskich. Utrzymano na nich figury 
z lat 1422–1448, ale wybito ich bardzo niewiele.

Wkroczenie na śląską scenę polityczną króla wę-
gierskiego Macieja znacząco zmieniło sytuację także 
w sprawach monetarnych. Ogłoszony królem czeskim 
w 1469 r. Maciej dysponował siłą i determinacją, by 
uporządkować – we własnych celach fiskalnych – rów-
nież śląskie mennictwo. W 1470 r. król przejął men-
nicę wrocławską i zarządził wybijanie w niej groszy 
i półgroszy o standardzie nawiązującym do głęboko 
zdewaluowanych groszy miśnieńskich (0,73 g czyste-
go srebra w groszu), ale o wysokim kursie 40 groszy 
na złoty węgierski. Halerze wybijali nadal książęta 
oraz królewskie miasta Wrocław, Świdnica i Namy-
słów. Rozpoznanie drobnych monet z tego czasu jest 
wciąż dyskusyjne (Paszkiewicz w druku), grosze i pół-
grosze natomiast, mimo mizernej wartości, to okazałe 
monety z herbem królewskim, pełną postacią św. Jana 
Chrzciciela i legendą GROSSVS WRATISLAVIENSIS 
(również na półgroszu!). Po dwóch latach wrocław-
ska mennica groszowa przeszła w ręce miasta, co na 
groszach i półgroszach zaznaczono dodaniem litery 
W obok postaci świętego patrona. Dwa stemple men-
nicze użyte w tej emisji oraz jedna punca do ich wy-
konania, złożone do archiwum, przetrwały do dzisiaj 
(Smacka 1967, s. 227, 234, nr 1, 101, 107). W 1471 r. 
w ulokowanej w kamienicy starosty wrocławskiego 
Domniga mennicy wybijano też złote węgierskie pod 
stemplem Macieja Korwina. Dowiedziawszy się o tym, 
władze miejskie w następnym roku podjęły śledztwo 
w sprawie fałszowania monety. Po interwencji króla 
śledztwo zostało umorzone (Klose 1847, s. 94–97). 
Oskarżeni, choć zagrożeni spaleniem na stosie, całą 

odpowiedzialność brali na siebie, ale działanie króla 
i ich ostateczne uwolnienie jasno świadczy, że tę dzia-
łalność menniczą podjęto za jego zgodą, zobowiązując 
wykonawców do tajemnicy przed władzami miejskimi. 
Dziś nie umiemy rozpoznać tych monet.

Po 1484 r. mennictwo wrocławskie zamarło, lecz 
książęta byli mniej powściągliwi. Na początku XVI w. 
miasto znów podjęło inicjatywę na rzecz zjednoczenia 
monetarnego Śląska – co godziło przede wszystkim 
w emisję monety przez książąt. Ostatecznie jednak 
tym, kto uporządkował śląskie stosunki monetarne, był 
po 1526 r. król, już z nowej, austriackiej dynastii.

Mennice we Wrocławiu

W pobliżu sukiennic i ratusza znajdowała się we 
Wrocławiu wzmiankowana w 1326 r. mennica oraz wy-
mieniona w 1299 r. topnia kruszców. Ta pierwsza zo-
stała przeniesiona zapewne jeszcze w XIV w. poza Ry-
nek. Zdaniem Henryka Ruska, śledzącego w źródłach 
odniesienia do „mennicy” w określeniach topografii 
różnych wrocławskich obiektów, po nadaniu Wrocła-
wiowi przywileju menniczego przez Karola IV w 1362 – 
a w każdym razie przed 1434 r. – wytwórnia monet zo-
stała ulokowana na działce ciągnącej się od ul. Świd-
nickiej do Szewskiej wzdłuż nieistniejącej dziś uliczki 
Masztalskiej (Marstalgasse albo Flederwischgasse). 
W czasach Macieja Korwina przeniesiono ją na krót-
ko do domu starosty wrocławskiego Heinza Domniga 
u zbiegu ul. św. Wojciecha i św. Wita, na działce włą-
czonej później do pałacu Hatzfeldów (Rusek 1987, 
s. 5–18). W 1372 r. wszelako wymieniona jest, poło-
żona poza wewnętrznymi murami, Kleine Groschen-
gasse (obecnie ul. Mennicza), której nazwa, zdaniem 
Mateusza Golińskiego, wywodzi się od mennicy (Go-
liński 1997, s. 26). Materialnych reliktów działalności 
menniczej we Wrocławiu jednakowoż nie stwierdzono. 
Dwa stemple mennicze z XV w. znaleziono na dział-
kach mieszczańskich w Głogowie, jednak i tam nie 
były reliktem prowadzonej na miejscu wytwórczości 
(Grochowska-Jasnos 2016).

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Formy przenoszenia i przechowywania monet

Najczęściej monety były noszone w skórzanych wo-
reczkach – sakiewkach, przytroczonych do pasa. Nie-
kiedy nawet zmarłych chowano z taką sakiewką (zob. 
Suchodolski 1984, s. 92). Sporadycznie swoistą port-
monetką bywał bydlęcy róg, jaki odkryto, wypełnio-
ny monetami, w kloace w Lubece (Mührenberg, Falk 
2001, s. 130). Nie zachowały się, niestety, opakowania 
dwu skarbów monet znalezionych na Nowym Targu 
– zaobserwowaliśmy tylko, że monety były złożone 
w rulony. Kiedy ok. 1250 r. Henryk III Biały wprowa-
dził brakteaty (duże) szerokie (Rusek 1980, s. 31; Pasz-
kiewicz 1998, s. 45), okazało się, że monety te łatwo ule-
gały zniszczeniu w miękkich pojemnikach skórzanych. 
W latach 80. XII w. pojawiły się na Łużycach i w Miśni 
specjalne drewniane i metalowe pojemniki (Brakte-
atendose) do ich przechowywania, które rozprzestrze-
niły się na zachód do Turyngii, ale przede wszystkim 
na wschód do Śląska oraz na południowy wschód do 
Czech, Moraw i Słowacji (zob. Hunka 1998). Metalo-
we były wykonane głównie z miedzi lub brązu. W Tu-
ryngii, gdzie brakteaty były bardziej płaskie, pojemniki 
były gładkie, ale w Miśni i na wschód od niej monety 
miały bardzo głęboki relief i dna pojemników formo-
wano podobnie, niekiedy opatrując stemplami podob-
nymi do tych z monet (Svensson 2012, s. 134–136). 
Znamy dwie formy metalowych pojemników na brak-
teaty: miseczkowate (Brakteatenschale) i cylindryczne 
(Wachowski, Wróbel 2002). Na Nowym Targu (zob. 
aneks VI.4.c.3) znaleziono dwa pojemniki misecz-
kowate z brązu (ryc. 397 a, b). Stempel na jednym 
z nich ma ścisłe odpowiedniki w pojemnikach z Baruth 
i Kirschau, Kr. Bautzen, na Łużycach (Haupt 1976, ryc. 
3, 5–7; Wachowski, Wróbel 2002, ryc. 6a i a, b) i jest 
identyczny ze stemplem na górnołużyckim brakteacie 
z ok. 1270 r. (Haupt 1974, tabl. 19: 8). Dla drugiego 
pojemnika, z przedstawieniem ptaka, nie udało się 
znaleźć ścisłej analogii, aczkolwiek zbliżony wyglądem 
ptak widnieje również na górnołużyckim brakteacie 
z ok. 1270 r. (Haupt 1974, tabl. 20: 12). Można przy-
puszczać, że miseczkowate pojemniki na brakteaty do-

tarły na Śląsk z górnołużyckim kupcem. Bardziej skom-
plikowana jest sprawa z pojemnikami cylindrycznymi. 
Żaden bowiem ze śląskich egzemplarzy nie miał wy-
bitego stempla (a przynajmniej brak takiej informacji). 
Niektóre znaleziska brakteatów w metalowych cylin-
drycznych pojemnikach zdają się dowodzić, że przed-
mioty te wykorzystywano wtórnie do przechowywania 
monet. W miejscowości Wały, pow. wołowski, odkry-
to zdobione cynowe puzdro zawierające pięć brakte-
atów. Zdaniem autora publikacji pierwotnie puzdro 
to mogło służyć jako przedmiot do przechowywania 
biżuterii (Haisig 1954). Analogiczny zabytek, z które-
go zachowało się tylko pół wieka, odkryto na Nowym 
Targu (ryc. 397 c). Większy – zawierający 257 całe i 3 
fragmenty brakteatów – ale niezdobiony pojemnik że-
lazny odkryto natomiast w Lubaniu na pograniczu ślą-
sko-górnołużyckim(Haupt 1976, s. 615; Kubiak 1998, 
nr 77). Na Nowym Targu odkryto także jedno zdobio-
ne puzdro cynowe oraz dwa brązowe i jedno żelazne 
(ryc. 397 d–g). Mogły one także służyć do przechowy-
wania i przenoszenia brakteatów. Większą ilość monet 
najchętniej umieszczano w naczyniach glinianych bez 
względu na to, czy deponowano je w ziemi, czy zamu-
rowywano np. w piwnicy, ale tego rodzaju opakowanie 
trudno traktować w późnym średniowieczu jako coś 
nowego. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że nie 
zawsze datowanie skarbu i datowanie naczynia-opako-
wania muszą się pokrywać. Precjoza będące od dawna 
w użyciu czy też przechowywane np. w skarbcu dyna-
stycznym, mogą w momencie ich deponowania w na-
czyniu być nawet o stulecie lub jeszcze dłuższy czas – 
jeśli skarb był przepakowywany – starsze od naczynia. 
Zjawisko to mógłby potwierdzać depozyt zastawny ze 
Środy Śląskiej, którego zawartość datowana jest na XIV, 
a naczynia – na XV stulecie. Jednak związek niektórych 
naczyń ze skarbem nie jest pewny (zob. Katalog Środa 
1996). Głównie w strefie hanzeatyckiej monety depo-
nowano w metalowych naczyniach na nóżkach – gra-
penach (zob. Szczecin: Słowiński, Wilgocki 2004, ryc. 3 
a, b). Sporadycznie monety deponowano także w drew-
nianej skrzynce, jak dowodzi tego odkryty niedawno 
w Oleśnicy skarb groszy praskich (zob. Milejski 2015). 
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W średniowieczu pojemnikiem na monety są domowe, 
gliniane skarbonki, znajdywane niestety rozbite, bez 
monet (zob. np. Borkowski 2004a, s. 269). W XVI w. 
upowszechniają się metalowe skarbonki kościelne i ce-

chowe, a także przenośne skrzynki-skarbczyki i większe 
skrzynie o skomplikowanych zamknięciach (zob. np. 
Ornamenta Silesiae 2000, s. 111; Zabytki 2002, s. 424).

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia

Ryc. 397. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Metalowe pojemniki na brakteaty. Ze zbiorów Instytutu Archeologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 397. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Metal bracteate containers. Collection: Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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e. Formy tezauryzacji pieniądza

Skarby monet, srebra i ozdób

Na terenach dzisiejszej Polski skarby srebrne – 
po luce w okresie Wędrówek Ludów – pojawiają się 
w początkach IX w. i mają charakterystyczny skład i za-
sięg. Początkowo dominują w nich monety orientalne 
(głównie dirhemy), ozdoby i surowiec srebrny, z cza-
sem dochodzą do tego monety zachodnioeuropejskie 
i polskie. Wszystkie te składniki nierzadko są pokawał-
kowane, stąd popularna nazwa „skarby siekańcowe” 
(Hacksilberfunde). Dowodzi to, że monety nie były od-
liczane, ale ważone. Potwierdzają to liczne znaleziska 
wag i odważników, również pochodzenia orientalnego, 
reprezentujących ten sam system wagowo-pieniężny, 
co dirhemy znajdywane w skarbach. Orientalny pie-
niądz kruszcowy docierał na nasze ziemie dość skom-
plikowaną drogą: znanym szlakiem przez Ruś „od 
Waregów do Greków” do Bałtyku, a stamtąd, głównie 
przez emporia handlowe, na tereny nadmorskie i dalej 
na południe. Sporadycznie napływał także mniejszymi 
odgałęzieniami od głównego szlaku pieniądz krusz-
cowy ze wschodu. Wszystko to powoduje, że dzisiaj 
stwierdzamy określony rozrzut wczesnośredniowiecz-
nych skarbów; najwięcej jest ich na północy i w Wiel-
kopolsce, gdzie rodził się nowy organizm polityczny, 
a nieliczne jedynie znaleziska odkryto za linią Sude-
tów. Ogólnie rzecz biorąc, cała strefa bałtycka nasycona 
jest pieniądzem kruszcowym, co skłoniło Władysława 
Łosińskiego (2008) do określenia tego regionu mianem 
subkontynentalnej strefy gospodarczej. Na ziemiach 
formujących późniejszy Śląsk najstarsze średniowieczne 
depozyty kruszcowe pojawiają się dopiero w połowie 
X w. Podobne opóźnienie obserwujemy też w Kra-
kowskiem. Dyskusja nad powodami deponowania 
skarbów toczy się w literaturze od bardzo dawna 
i, zapewne ze względu na złożoność przyczyn, nie 
widać jednego wykrystalizowanego poglądu na ten 
temat (zob. ostatnio Suchodolski 2013).

W późniejszym średniowieczu sytuacja zasadni-
czo się zmienia. Jeszcze w XIII w. duże brakteaty często 
cięto na pół, a czasem na mniejsze części. Później mo-

net na ogół nikt nie rozdrabniał, ponieważ były głów-
nie liczone, aczkolwiek lekkie monety również bywały 
ważone przy wypłacaniu dużych kwot. Tylko w Bran-
denburgii, gdzie wybijano stosunkowo ciężkie denary, 
pozostał zwyczaj dzielenia ich w razie potrzeby na pół. 
Tym dziwniejsza jest seria ciętych połówek drobnych 
monet z początku XIV w. odkrytych na Nowym Targu. 
Ozdób także nie ćwiartowano, ponieważ na ogół stano-
wiły zastaw dłużnika. O ile we wczesnym średniowie-
czu ozdoby w tzw. typie siekańcowym niekiedy trafiały 
na rynek w swej pierwotnej funkcji ozdób lub były na 
miejscu naśladowane, o tyle w późnym średniowieczu 
mamy sytuację poniekąd odwrotną. Ozdoby trafiały do 
skarbów, a raczej do depozytów zastawnych, jako za-
staw dłużnika. Trudno jednak każdorazowo oceniać, 
czy ozdoby stanowiły część należącą do dłużnika, czy 
do właściciela, który zgromadził dobra. Zupełnie inny 
niż we wczesnym średniowieczu jest także rozrzut 
skarbów. W 2. poł. XII w. do roku 1300 największe ich 
skupienie obserwujemy na obszarach, gdzie odnotowa-
no ożywienie gospodarcze, a więc przede wszystkim na 
Dolnym Śląsku i Łużycach, dalej na szlaku z Dolnego 
Śląska do państwa zakonu krzyżackiego (Głogów–To-
ruń) oraz na wschód, drogą przez południowe obszary 
Ziemi Sieradzkiej (por. Kubiak 1998, mapa 1). Krót-
kotrwałe brakteaty znajdujemy zarówno na obszarach 
wiejskich w dużych skarbach, gromadzących różno-
rodną monetę, gdzie traktowano je prawdopodobnie 
jako kruszec, jak i w miastach – tu jednak w małych 
zespołach, złożonych z kilku, najwyżej dwudziestu kil-
ku monet jednego typu, najprawdopodobniej reliktach 
sakiewek. We Wrocławiu znaleziono taką sakiewkę 
z 2. ćw. XIII w. na Targu, a nieco wcześniejszą na Ka-
nonii na Ostrowie Tumskim (Kubiak 1998, nr 166:V). 
Słabo rozpoznane – z powodu niedoskonałości opisów 
znalezisk – są na ziemiach polskich zwitki brakteatów, 
znane także z Pomorza Zachodniego, Niemiec i Czech 
z XIII w. i uważane za formę tworzenia jednostek pie-
niężnych wyższej wartości (Steguweit 1990, s. 20–21; 
opisy takich zabytków ze skarbu z Głogowa: Książek 
2010, s. 46–47), choć Tadeusz Szczurek proponuje 
uważać je za „prowizoryczną formę srebra sztabkowe-
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go” (Szczurek 2007, s. 46). Dotychczas dostrzeżono je 
tylko w skarbach, co pozwala zaliczać je do form tezau-
ryzacji, a nie obiegowego pieniądza.

W XIV–XV w. obserwujemy wyraźny wzrost na-
sycenia skarbami. Prócz obszarów znanych z okresu 
poprzedniego wymienić należy także strefę nadmor-
ską, co wiąże się niewątpliwie z aktywnością Hanzy 
i Krzyżaków, oraz Małopolskę (por. Kubiak 1998, mapa 
2), dokąd na większą skalę dociera kolonizacja. Ponie-
waż na przełomie XIII i XIV w. na rynku śląskim poza 
monetą drobną pojawia się grubsza, tylko ta druga tra-
fia do depozytów o charakterze tezauryzacyjnym lub 
zastawnym. W praktyce są to – do początku XV w. – 
niemal wyłącznie grosze czeskie, wyjątkowo też złote 
monety włoskie i węgierskie, i zupełnie sporadycznie 
śląskie. Krótko wybijane wczesne grosze śląskie, zwa-
ne kwartnikami, znamy z bardzo nielicznych skarbów, 
znalezionych głównie w Wielkopolsce – fenomen ten 
nie znalazł jeszcze wyjaśnienia. Taka struktura tezau-
ryzacji sprawia, że dziś bardzo niewiele wiemy o emi-
sji drobnej monety na Śląsku, znanej głównie z doku-
mentów (skarb takich monet, tzw. parwusów, miał być 
w niedawnym czasie odkryty w rejonie Dzierżoniowa, 
nie trafił jednakże do literatury naukowej; dwa inne 
znaleziono poza Śląskiem). Badania Nowego Targu, 
które przyniosły liczne znaleziska pojedynczych mo-
net, pochodzących z drobnego obrotu pieniężnego, 
dały nam wiele zupełnie nowej wiedzy o tej sferze życia 
gospodarczego.

Rozpatrując znaleziska gromadne monet, musi-
my uwzględniać i to, że zasada nietrzymania gotówki 
biernie, czyli inwestowania, była już dobrze znana póź-
nośredniowiecznym kupcom. Nie z nimi zatem – poza 
szczególnymi przypadkami, takimi jak nagła śmierć 
lub zagrożenie bezpieczeństwa – należy zazwyczaj wią- 
zać ówczesne skarby monet, lecz raczej z zamożny-
mi i średnio zamożnymi mieszkańcami wsi: zarówno 
szlachtą, jak chłopstwem i duchowieństwem, a także 
z pionierami bankowości (Spufford 2008, s. 46–47). Już 
w 2. poł. XIII w. widać we Wrocławiu 10 takich osób 
(Goliński 1991, s. 56–62).

Depozyty zastawne

Na ogół tego rodzaju znaleziska traktowane są jako 
skarby. Najczęściej jednak skarb należał w całości do 
właściciela, a w depozycie zastawnym można wyod-
rębnić dwa zespoły: część wierzyciela i część dłużnika 
(zastaw). W praktyce takie rozróżnienie jest niekiedy 
niemożliwe. Dłużnik pożyczał pod zastaw pieniądze 
i wydawać by się mogło, że monety stanowią w depozy-
cie zastawnym zawsze część wierzyciela. Niekiedy jed-
nak zastawiano lepsze monety, na ogół złote węgierskie 
albo reńskie, lub monety o wysokiej zawartości sre-
bra. Nie można też każdorazowo traktować precjozów 
z kruszcu jako zastawu dłużnika w depozycie. Znane są 
bowiem ze źródeł śląskich przykłady regulowania przy 
dużych płatnościach należności nie tylko w monecie, ale 
także w klejnotach (Paszkiewicz 2000, s. 51, przyp. 157).

Odkrycie bogatego depozytu w Erfurcie (Kata-
log Erfurt 2010) spowodowało znaczące ożywienie 
i zarazem uporządkowanie dyskusji nad depozytami 
zastawnymi w Europie późnośredniowiecznej. Aby 
w największym skrócie wskazać na genezę depozytów 
zastawnych, Anke K. Scholz (2013) zatytułowała swój 
artykuł Pest – Pogrome – Pfandleiherhorte (Zaraza – 
pogrom – depozyt zastawny). W rzeczywistości, prócz 
zarazy, był jeszcze inny realnie istniejący powód po-
gromów: nadmierne zadłużenie chrześcijan, w tym 
władców, u Żydów. Ten czynnik rzadko był ujawnia-
ny (choć są wyjątki, jak wypędzenie Żydów z Anglii 
w 1290 r.) – częściej przysłaniały go powody zmyślone, 
jak np. zbezczeszczenie hostii, porwanie chrześcijań-
skich dzieci, zatrucie wody i inne. Mechanizm ekono-
miczny funkcjonował bez względu na czas i obszar, na 
którym działali żydowscy lichwiarze. Na problem ten 
zwrócił uwagę Mateusz Goliński (2006, s. 23), pisząc 
trafnie: „W połowie XV w. istotą kontaktów pomiędzy 
obu społecznościami, żydowską i chrześcijańską, pozo-
stawał kredyt…”.

Przy okazji opracowania skarbu z Pritzwalk Stefan 
Krabath (Katalog Pritzwalk 2006, mapa 1) sporządził 
dla Europy mapę późnośredniowiecznych skarbów 
zawierających ozdoby. Po uzupełnieniu kilku nie-
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uwzględnionych przez tego badacza stanowisk z Polski 
i dodaniu skarbów zawierających prócz monet kruszec 
niemonetarny (tab. VI.4.c.5) zasięg zjawiska rysuje się 
bardziej wyraziście. Depozyty występują w dwu zasad-
niczych skupiskach, różniących się nie tylko chrono-
logią i zasięgiem geograficznym, ale także zawartością 
i powodami, dla których je ukryto. Zgrupowanie ślą-
skie wykazuje znaczną jednorodność chronologiczną: 
depozyty pochodzą z mniej więcej połowy XIV w., 
a kolejne, mniej znaczące, datowane są ogólnie na XIV–
XV w. Przypomnijmy, że okres około połowy XIV w. 
to z jednej strony inkorporacja Śląska do Korony Cze-
skiej, z drugiej szalejąca w Europie „czarna zaraza”, za 
którą odpowiedzialność spada tradycyjnie na Żydów. 
Badacze zajmujący się glinianymi figurkami sugeru-
ją, że ich upowszechnienie przypada właśnie na czas 
epidemii; postacie wybranych świętych miały bowiem 
strzec przed chorobą. Gdy w tym kontekście spojrzy-
my na rozprzestrzenienie się tych figurek w Europie, 
to – biorąc pod uwagę dzisiejsze terytorium Polski – 
występują one masowo jedynie na Śląsku i tylko w tej 
dzielnicy istniało kilka warsztatów je produkujących. 
W porównaniu z młodszym o około stu lat zgrupowa-
niem pruskich skarbów z ozdobami depozyty śląskie 
są bogatsze i przynajmniej w dwu wypadkach (Opole 
i Środa Śląska) mamy niemal pewność, że dłużnikami 
byli książęta. Nie mamy tej pewności w przypadku de-
pozytu z Jawora, ale ponad 400 złotych monet i złote 
sztabki o łącznej wadze 42 g nie pozwalają lekcewa-
żyć tego znaleziska. W zgrupowaniu krzyżackim dwa 
depozyty datowane są na czas około połowy XV w., 
ale dwa (Dąbrówka Królewska, Elbląg) pochodzą już 
z początku XV w. Są one znacznie skromniejsze aniże-
li depozyty śląskie, nie zawierają monet złotych, a tyl-
ko w Elblągu odkryto sztabkę złota o wadze 49 g, co 
wagowo odpowiadałoby niespełna 15 florenom. Z tej 
ostatniej fazy chronologicznej pochodzi też depozyt ze 
Służejówka na Śląsku. Trudno przesądzać, czy ma to ja-
kikolwiek związek z pogromami żydowskimi z około 
połowy XV w., będącymi następstwem wystąpień Jana 
Kapistrana. Przypomnijmy, że w 1453 r. zarekwirowa-
no przedmioty wartościowe znajdujące się w zastawie 

u wrocławskich Żydów (Goliński 2006, spis I), dalej 
przedmioty wartościowe znalezione w domach wroc-
ławskich Żydów (Goliński 2006, spis II), listy dłużne 
(geltbriffe) znalezione u wrocławskich Żydów (Goliński 
2006, spis III) i wreszcie listy dłużne znalezione u Ży-
dów w Świdnicy, Strzegomiu, Jaworze i Lwówku (Go-
liński 2006, spis IV).

Pozostałe depozyty odkryto poza wyróżniony-
mi tu skupiskami. Najwcześniejszy skarb znaleziony 
w Laskach ma już cechy charakterystyczne dla późnego 
średniowiecza. Zawiera wprawdzie znane z wcześniej-
szego okresu srebrne sztabki, ale jedna z nich jest pun-
cowana różą. Bogaty skarb szczeciński pod względem 
zarówno geograficznym, jak i zawartości nawiązuje 
wyraźnie do znalezisk Pomorza Przedniego i Meklem-
burgii. Niejasna jest sprawa niewielkiego skarbu z Bia-
łogardu, położonego między skupiskami zaodrzańskim 
i krzyżackim. Zupełnie odosobniony jest natomiast bo-
gaty depozyt z Lublina-Abramowic, zawierający prócz 
ozdób złote monety Macieja Korwina.

Studia Mateusza Golińskiego (2006) nad historią 
kredytu na Śląsku, powstałe na podstawie wrocławskich 
spisów zastawów, długów i mienia żydowskiego spo-
rządzonych po pogromie żydowskim w 1453 r., ukazują 
m.in. możliwości ekonomiczne Żydów zamieszkałych 
na Śląsku. Wspomniany sygnet żydowski w depozy-
cie średzkim dowodzi, że pożyczki pod zastaw udzielił 
Żyd. Zjawisko to było dość powszechne w całej Euro-
pie, szczególnie zaś tam, gdzie były skupiska Żydów. 
Tam też najczęściej wybuchały niepokoje, które na ogół 
kończyły się pogromem, jak w 1349 r. w Erfurcie, gdzie 
w dzielnicy żydowskiej znaleziono w 1998 r. bogaty de-
pozyt zastawny zawierający m.in. żydowski pierścień 
ślubny (Katalog Erfurt 2010, ryc. 16–18). Jak się zdaje, 
podczas starszej fali pogromów żydowskich około po-
łowy XIV w. dominowały na Śląsku bogate depozyty, 
w fali drugiej natomiast ich liczba zmalała i były skrom-
niejsze. Przypuszczalnie chętniej korzystano wówczas 
z listów dłużnych (zob. Goliński 2006, spisy III i IV). 
Depozyty zlokalizowane na terenie pruskiego państwa 
zakonu krzyżackiego pochodzą wyłącznie z drugiej fali, 
ale trudno je łączyć z pogromami żydowskimi.

VI. Handel i wymiana
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Skarby rzemieślników

Skład skarbu, szczególnie występowanie prócz 
monet i ozdób wyrobów nieudanych, półfabrykatów 
i narzędzi, pozwala na traktowanie takich znalezisk 
jako skarbów rzemieślników. Klasycznym przykładem 
może być skarb złotnika z Fuchsenhof w Austrii, za-
wierający prócz monet liczne niedokończone wyroby 
srebrne oraz surowiec srebrny (Katalog Fuchsenhof 
2004). Na zamku Drahim w Starym Drawsku odkry-
to w trakcie badań wykopaliskowych depozyt, który 
także można określić jako skarb rzemieślnika-fałszerza 
monet. Prócz monet, w tym licznych fałszywych, znale-
ziono liczne blankiety miedziane, kawałki blachy i prę-
tów miedzianych, sztabki miedziane, placek ołowiany 
z próbami punc i grawerunkami do stempli monet oraz 
żelazny stempel menniczy oprawiony w ołów (Kubiak 
1998, nr 708).

Skarbonki

Śladem domowej tezauryzacji pieniądza, na niewielką 
chyba skalę, są gliniane skarbonki. Pierwotnie miały kształt 
zbliżony do kulistego, z czasem przybrały formę zwierząt. 
Niestety, odkrywane przez archeologów skarbonki są 
rozbite (zob. np. Borkowski 2004a, s. 269, ryc. 1–3).

Znaleziska gromadne monet w grobach

Odkrycia większej liczby monet w grobach zarów-
no we wczesnym, jak i w późnym średniowieczu należą 
do rzadkości. Właściwie nie mamy dziś zadowalającego 
terminu na określenie tego rodzaju znalezisk. Wpraw-
dzie badacze posługują się na ogół terminem „skarb”, 
ale w tym wypadku nie jest on trafny. Skarb jest bowiem 
ukrywany z zamiarem odzyskania jego zawartości, cze-
go nie można powiedzieć o monetach znajdywanych 
w grobach. Trudno też traktować je jako zwielokrot-
niony obol zmarłych. Ten ostatni, o ile nie następowało 
jakieś przemieszczenie, wkładany był do dłoni bądź ust 
(zob. Wachowski 1992a), gdy tymczasem większa licz-
ba monet w grobie odkrywana jest na ogół przy pasie, 

często z resztkami mieszka. Jak się zdaje, mamy tu do 
czynienia bardziej ze zjawiskiem kulturowym z zakresu 
zwyczajów pogrzebowych, aniżeli z faktem ekonomicz-
nym. Można też przypuścić, że w niektórych przypad-
kach były to pospieszne pochówki nieobrabowanych 
zwłok zebranych na pobojowiskach czy osób masowo 
umierających, np. z powodu zarazy. Nie jest to zatem 
element wyposażenia, ale własność zmarłego, czego 
przykładem może być pobojowisko z 1651 r. pod Be-
resteczkiem (zob. Suchodolski 2012, s. 209, 252–256).

f. Wzorce monet, wag i miar

Wzorce miar długości

Umieszczano je zazwyczaj przy wejściu do ratusza, 
a pozostałe wzorce – w pomieszczeniach ratusza (Bo-
ockmann 1987, ryc. 216–217). Niekiedy wykorzysty-
wano do tego celu budynek wagi (Maisel 1982). Przy 
wejściu do ratusza gdańskiego do 1945 r. wisiały wzor-
ce miar długości (Maisel 1982, s. 171, 173), a na ścianie 
we wnętrzu zniszczonego w czasie II wojny światowej 
ratusza nyskiego zawieszony był wzorzec metra (Maisel 
1982, ryc. 53). Żelazny wzorzec pręta chełmińskiego 
z połowy XIV w. został przeniesiony z tamtejszego ko-
ścioła parafialnego NMP na zachodnią elewację ratu-
sza, gdzie znajduje się do dzisiaj (Czaja 2006, ryc. 23). 
Przykładami wrocławskimi, niestety, nie dysponujemy.

Pojemność

Według G.K. Frommana (1871, szp. 132) na Ślą-
sku były w użyciu następujące jednostki pojemności: 
1 beczka (fass, vas) = 10 wiader (Eimer); 1 wiadro = 20 
garnców (top); 1 garniec = 4 kwarty (quart, quartierle-
in), a M. Goliński (2006, s. 149) dodaje jeszcze achtel 
(achteil). W źródłach pisanych, przy opisie zwłaszcza 
metalowych dzbanów, podawano pojemność w garn-
cach lub ich częściach, np. Topfkanne, Quartkanne itd. 
(zob. np. Schultz 1871; Goliński 2006). Niekiedy prze-
nośnym wzorcem pojemności były cynowe dzbanki 
określane mianem Hansekanne, jak zabytek z Legnicy 
z ok. 1460 r. (Hintze 1924, tabl. IX.9).

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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VI. Handel i wymiana

Wagi

W późnym średniowieczu nadal zdecydowanie 
dominują znane z okresu wcześniejszego składane 
wagi szalkowe o nieco tylko zmienionych formach, ale 
w większości nie są już wykonane z żelaza powleczo-
nego brązem, lecz głównie w całości ze stopów miedzi 
(zob. Steuer 1997). Sporadycznie na szalkach umiesz-
czano odcisk monety (Steuer 1997, ryc. 148) lub, 
w strefie hanzeatyckiej, wizerunek św. Jerzego – pa-
trona tego związku (Steuer 1997, ryc. 100). Gwaran-
cje o podobnym charakterze znane były już wcześniej 
w świecie islamskim, o czym świadczy napis bakarat 
= „błogosławieństwo Allacha” na dnie szalki (Steuer 
1997, s. 6), co nie może zaskakiwać, gdyż u Arabów 
wszelkimi poczynaniami handlowymi, łącznie z mu-
zułmańskim prawem handlowym, kierował Bóg (Gau-
defroy-Demombynes 1988, s. 424–425).

Na Nowym Targu znaleziono 10 fragmentów wag 
(aneks VI.4.c.4; ryc. 398), w tym jedną beleczkę typu 
7 Heiko Steuera (1997) (ryc. 398 b), 3 beleczki typu 8 
(ryc. 398 a, c) oraz uchwyt wagi typu 7-9 (ryc. 398 e), 
2 imadełka typu 7-9 (ryc. 398 a, d) oraz 2 wskazówki 
przypuszczalnie typu 8 (ryc. 398 f, g). Typologia wag 
opiera się głównie na wyglądzie beleczek, stąd nie 
można sklasyfikować dwóch fragmentów szalek (ryc. 
398 i, j). Z wcześniejszych badań na ul. Piaskowej (pie-
rzeja placu Nowy Targ) pochodzi fragment rzadkiego 
typu 9 Steuera oraz równie rzadkiej, zdobionej, cyno-
wej szalki (Wachowski 2002, ryc. 253 c, d). W rejonie 
Nowego Targu, na ul. Drewnianej, znaleziono ponad-
to 2 fragmenty wag, w tym beleczkę typu 7 i uchwyt 
do wagi typu 7 lub 8 Steuera (Wachowski 2002, ryc. 
253 a, b).

Szalki specjalnych wag do odważania monet są 
mniejsze i płaskie, mają kształt trójkąta i koła. Nie od-
kryto ich dotąd we Wrocławiu, ale znane są z Gdań-
ska (Piekalski, Wachowski 2013, ryc. 13 c) i z Zachodu 
Europy (zob. np. Egan 2010, ryc. 240: 1039, ryc. 241). 
Często też widnieją na nich punce państwowe lub miej-
skie. Nowością są nieznane we wczesnym średniowie-
czu drewniane lub rzadziej metalowe, wywodzące się 

jeszcze z tradycji bizantyjskiej, wagi do szybkiego, bez 
użycia odważnika, ustalenia, czy moneta ma właściwą 
wagę (Schnelwaage, Kipper). Jednak tego rodzaju przy-
rząd nie był uniwersalny; można nim było sprawdzać 
masę jedynie takiej monety, której wizerunek był odci-
śnięty na okrągłym rozszerzeniu beleczki. W nowożyt-
ności pojawiły się takie wagi przystosowane do dwóch 
wielkości monet, stosowane do XX w. Dotąd w Polsce 
nie odkryto tego rodzaju wag średniowiecznych ani 
wczesnonowożytnych, ale dość częste są na Zachodzie 
Europy (Steuer 1997, ryc. 237; Algar, Egan 2001, ryc. 
42: 5; Egan 2010, ryc. 245).

Odważniki (aneks VI.4.c.5)

W późnym średniowieczu nadal dominują, zna-
ne z okresu poprzedniego, formy zbliżone do beczuł-
kowatych, jednak często już o zaznaczonym załomie 
dwustożkowatym (Steuer 1997, ryc. 15; Wachowski 
2006, ryc. 1). Sporadycznie nadal wytwarza się egzem-
plarze z żelaznym jądrem, powleczone brązem. Okazy 
późnośredniowieczne wykonane są jednak głównie ze 
stopów miedzi. Zasadnicza zmiana następuje w znako-
waniu. Obok dawnej tradycji znakowania związanego 
z systemem wagowo-pieniężnym (punkty) pojawiają się 
punce własnościowo-gwarancyjne: państwowe – kró-
lewskie, książęce – oraz miejskie, a na Zachodzie i Po-
łudniu Europy także herby znaczących rodów (zob. np. 
Lüdecke 1990, ryc. 7). Ich zbiór z Wrocławia jest wcale 
pokaźny: punca z godłem Królestwa Portugalii (ryc. 399 
a); punca z godłem państwa zakonu krzyżackiego (ryc. 
399 b); punca z herbem śląskim (ryc. 399 c) i punca 
z herbem Wrocławia (?) (ryc. 399 d). Listę tę uzupeł-
niają znaleziska z pozostałych ziem polskich: odważnik 
z puncą Królestwa Polskiego po jednej i herbem mia-
sta Krakowa po drugiej stronie (Katalog Kraków 2007, 
ryc. VI.17); odważnik z sześciokrotnie powtórzonym 
godłem zakonu krzyżackiego z Gdańska (o wadze wiar-
dunku, czyli 6 skojców, zob. Maćkowski 2015, nr 3) oraz 
odważnik z godłem miasta Elbląga (Marcinkowski 2002, 
ryc. 3: 2) . Tego rodzaju odważniki, będąc swego rodza-
ju wzorcami (Normgewicht), pełniły funkcje kontrolne.
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Ryc. 398. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Wagi składane. Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 398. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Collapsible scales. Collection: Institute of Archaeology, University 
of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 399. Wrocław. Odważniki z puncami. Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Fot. (a-c); J. Sawicki; (b); L. Marek; (d); B. Kufel-Diakowska

Fig. 399. Wrocław. Punch-marked weights. Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław.
Phot. J. Sawicki (a, c); L. Marek (b); B. Kufel-Diakowska 

Najpopularniejszą i zarazem najtrudniejszą do in-
terpretacji jest punca w kształcie rozety, pojawiająca 
się zarówno na odważnikach wykonanych ze stopu 
miedzi, jak też, częściej, na egzemplarzach ołowianych 
(ryc. 400). Jak wcześniej wspomniano, znak ten nie ma 
związku z systemem wagowym, ponieważ odważni-
ki z rozetą reprezentują jednostki różnych grzywien, 
ponadto znak ten pojawia się także na innych przed-
miotach. Największe skupisko odważników z rozetą 
odnotowujemy we Wrocławiu. Można by zatem do-
mniemywać, że mógł to być znak dolnośląski. Warto 
jednak nadmienić, że w Tallinnie znaleziono cały ze-
staw cylindrycznych odważników ołowianych znako-
wanych rozetą, reprezentujących jednostki grzywny 
kolońskiej (Leimus et al. 2013).

Niezwykle trudny do interpretacji jest znak krzyża, 
rzadziej kreska, umieszczane na biegunie odważników 
o różnych formach (ryc. 401). Zjawisko to znane było 
już we wczesnym średniowieczu i Heiko Steuer (1987, 
s. 68) sugeruje, że oznaczać mogło m.in. skasowanie, 

unieważnienie odważnika. W jednym przypadku nie 
udało się zidentyfikować puncy na odważniku (ryc. 
401 f).

Nowością jest pojawienie się w późnym średnio-
wieczu zestawów odważników kubeczkowatych (mi-
seczkowatych) ze stopów miedzi (ryc. 402), wyjątkowo 
ołowianych, umieszczanych w odważniku-opakowaniu 
(zob. Doležel 2008), na ogół według zasady, że każdy 
kolejny odważnik waży połowę tego, co poprzedni. 
Najmniejszy nie miał jednak formy miseczkowatej, 
lecz ołowianej pastylki, i tak jest określany w literatu-
rze. Znamienne, że znak gwarancyjny umieszczany był 
w późnym średniowieczu właśnie na pastylce, a nie 
na opakowaniu. Okaz wrocławski ma godło w posta-
ci dwugłowego orła na tarczy herbowej i waży 4,201 g, 
a więc może to być półskojec grzywny wrocławskiej 
(ryc. 399 d). Symbol dwugłowego orła znany jest m.in. 
z pieczęci miejskiej Wrocławia z 1262 r. (Gilewska-
-Dubis 2000, s. 93) oraz śląskiego brakteatu szerokiego 
(Friedensburg 1931, nr 808). Umieszczanie znaku na 
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pastylce nie jest bynajmniej specyfiką śląską i znamy 
je np. z Anglii (zob. finds.org.uk; Algar, Egan 2001, 
s. 130). W Polsce znaki gwarancyjne na kubeczkowa-
tych odważnikach-opakowaniach znane są dopiero 
z XVI w. (Inowłódz, zob. Augustyniak 1992, ryc. 66). 
Komplet odważników kubeczkowatych przechowywa-
ny był niekiedy w misternie wykonanych skórzanych 
futerałach (Kula 2004, ryc. 7).

Znane nam odważniki-opakowania kubeczkowate 
z pionowymi żeberkami na zewnętrznej ściance miały 
trzy rozwiązania zabezpieczające odważniki-kubecz-
ki przed wypadnięciem z odważnika-opakowania. 
W pierwszym poziomy pręcik był przetykany przez 
poziome otwory w plastycznych, naprzeciwległych 
główkach zwierząt i tu przypuszczalnie zbędna była 
pokrywka. Egzemplarz taki odkryto na Nowym Targu 
we Wrocławiu (ryc. 402 d) oraz m.in. w Norymberdze 
(Mythos Burg 2010, s. 212), Stralsundzie (Doležel 2008, 
ryc. 8: 5) i w Oslo (www.digitalmuseum.no). Okaz 
wrocławski zawierał nadto odważnik wewnętrzny (ryc. 
402 c). W drugim rozwiązaniu przy krawędzi odważ-
nika-opakowania znajdowały się dwa naprzeciwlegle 
umieszczone uszka z pionowymi otworami. Niestety, 
nie wiadomo dokładnie, jak działał mechanizm łą-
czący odważnik-opakowanie z pokrywką. Omówio-
ne rozwiązanie jest rzadko spotykane. Znamy je m.in. 
z Elbląga (Marcinkowski 2002, ryc. 3: 50) i Forest He-
ath (finds.org.uk/database, SF-2DB752). Najpopular-
niejsze jest trzecie rozwiązanie, stosowane w okazach 
zarówno z żeberkami, jak i z gładkimi ściankami. Te 
pierwsze znamy m.in. z Toszka na Górnym Śląsku 
(niepublikowany), wyspy Wight (finds.org.uk/databa-
se, IOW-B42E47) i Salisbury (Algar, Egan 2001, ryc. 43: 
26a). Znalezione na Morawach i w Czechach egzempla-
rze gładkie z uwzględnieniem znalezisk europejskich 
opublikował niedawno Jiří Doležel (2008). Dodajmy, że 
odkryto je także na ul. Szewskiej we Wrocławiu (Wa-
chowski 2010, ryc. 136: 92), w Chudowie na Górnym 
Śląsku (P. Nocuń, informacja osobista) oraz na Wyspie 
Spichrzów w Gdańsku (Trawicka 2010, ryc. 12.1944). 
Nieporównanie liczniejsze są kubeczkowate odważniki 
wewnętrzne. O ile jednak formy żeberkowane należą 

do późnego średniowiecza, o tyle gładkie nierzadko 
produkowano jeszcze w XX w. (zob. Katalog odważniki 
2006), ale te młodsze egzemplarze nie mają już zdo-
bienia w postaci punktów-oczek. W XVI w. pojawiają 
się egzemplarze żelazne i sporadycznie srebrne, jednak 
nadal bardzo popularne są okazy brązowe (mosiężne).

Obok opisanego wcześniej znakowania własno-
ściowo-gwarancyjnego (punca) znajdujemy odważniki 
beczułkowate i cylindryczne ze znakowaniem systemo-
wym w postaci regularnych, najczęściej okrągłych za-
głębień, wypełnionych niekiedy białym metalem (ryc. 
403, 404, 405, 406). Egzemplarz znaleziony na wro-
cławskim Rynku w rejonie Wielkiej Wagi na jednym 
biegunie miał rozetę, na drugim trzy wgłębienia wy-
pełnione białym metalem. Waży 24,64 g i reprezentu-
je uncję (1/8) grzywny wrocławskiej o masie 197,12 g.
Ta ostatnia wyliczona wielkość jest najwyższą wiel-
kością wagową grzywny wrocławskiej wyliczoną na 
podstawie odważnika. Dzieląc masę omawianego od-
ważnika przez 3 znaki, otrzymujemy wartość 8,21 g, 
a więc skojec. Z kolei dobrze datowany na XIII/XIV w. 
kubeczkowaty odważnik z Trzebnicy ma na krawędzi 
i na dnie 16 romboidalnych znaków. Odważnik waży 
62 g i reprezentuje wiardunek ciężkiej grzywny praskiej 
o masie 248 g. Po podzieleniu wagi odważnika przez 
16 otrzymujemy wartość 3,85 g, co odpowiada wadze 
1 grosza praskiego.

Na Nowym Targu we Wrocławiu odkryto ponadto 
nieznakowane odważniki beczułkowate, czasem lekko 
dwustożkowate (ryc. 407), oraz mniej lub bardziej re-
gularne formy zbliżone do cylindra (ryc. 408 – 410). 
Z pewnymi zastrzeżeniami do odważników zaliczono 
też przedmioty o formach nietypowych (ryc. 411).

Ostatnio odnotowano, sygnalizowane już wcześ-
niej, zjawisko z terenu Wrocławia: odważnik z godłem 
Portugalii, ale reprezentujący miejscową, tj. wrocław-
ską grzywnę. Z kolei przy pl. Uniwersyteckim we Wroc-
ławiu znaleziono odważnik reprezentujący grzywnę 
nowogrodzką, ale nieporadnie znakowany (barwni-
kiem, nie puncą) różą.
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Ryc. 400. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważniki z puncą w kształcie rozety (a-c). Ze zbiorów Instytutu Arche-
ologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 400. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Weights with rosette-shaped punch-marks (a-c). Collection: 
Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 401. Wrocław, 
pl. Nowy Targ. Odważniki
 ze znakiem krzyża i kreski. 
Ze zbiorów Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 401. Wrocław, Nowy Targ 
square. Weights marked with 
a cross and a line. Collection: 
Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 402. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Odważniki 
kubeczkowate. Ze zbiorów Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 402. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 
Cup-shaped weights. Collection: 
Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. 
Phot. J. Sawicki

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Ryc. 403. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważnik znakowany jednym punktem na jednym biegunie 
i 3 punktami na drugim (• / •••). Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 403. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Weight marked with a single point on one of the faces and three 
points on the other face (• / •••). Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki

Ryc. 404. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważniki znakowane dwoma punktami na jednym biegunie (- / ••). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 404. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Weights marked with two points on one of the faces (-/ ••).
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki
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Ryc. 405. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważniki znakowane po jednym punkcie na każdym biegunie (• / •). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 405. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Weights marked with a single point on each of the faces (• / •). 
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki

Ryc. 406. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważniki znakowane jednym punktem na jednym biegunie (- / •). 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 406. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Weights marked with a single point on one of the faces (- / •). 
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Ryc. 407. Wrocław, pl. Nowy 
Targ, wykop 2010–2012. 

Odważniki beczułkowate, 
niekiedy lekko dwustożkowate, 

nieznakowane. Ze zbiorów 
Instytutu Archeologii Uniwersy-

tetu Wrocławskiego. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 407. Wrocław, Nowy Targ 
square, excavations 2010-2012. 

Barrell-shaped weights, someti-
mes slightly conical, not marked. 
Collection: Institute of Archaeo-

logy, University of Wrocław. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 408. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Odważniki o formie zbliżo-

nej do cylindra, nieznakowane. 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Fot. J. Sawicki

Fig. 408. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Almost cylinder-
-shaped weights, not marked. Collection: 

Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. 

Phot. J. Sawicki
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Ryc. 409. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 2010–2012. Odważniki o formie zbliżonej do cylindra, nieznakowane. 
Ze zbiorów Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Fot. J. Sawicki

Fig. 409. Wrocław, Nowy Targ square, excavations 2010-2012. Almost cylinder-shaped weights, not marked. 
Collection: Institute of Archaeology, University of Wrocław. Phot. J. Sawicki

Nowa postać handlu (XIII–XV wiek). Przykład Wrocławia
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Ryc. 410. Wrocław, pl. Nowy Targ, 
wykop 2010–2012. Odważniki o for-
mie zbliżonej do cylindra, nieznako-

wane. Ze zbiorów Instytutu Archeolo-
gii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 410. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Almost 

cylinder-shaped weights, not marked. 
Collection: Institute of Archaeology, 

University of Wrocław. 
Phot. J. Sawicki

Ryc. 411. Wrocław, pl. Nowy Targ, wykop 
2010–2012. Odważniki (?) o formach niety-

powych, nieznakowane. Ze zbiorów Instytutu 
Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Fot. J. Sawicki

Fig. 411. Wrocław, Nowy Targ square, 
excavations 2010-2012. Weights? 
of untypical forms, not marked . 

Collection: Institute of Archaeology, 
University of Wrocław. 

Phot. J. Sawicki
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Odważniki monetarne

Znane już w starożytności (rzymskie exagia), poja-
wiają się znów w Europie Zachodniej w XIII w. wraz z 
powrotem monety złotej – nieodłącznego instrumen-
tu nowej postaci handlu. Stosowano je bowiem przede 
wszystkim do sprawdzania ciężaru monet złotych, któ-
re często były fałszowane lub w niewidoczny sposób 
uszczuplane przez oszustów; znane są jednak egzem-
plarze późnośredniowieczne, które mogły służyć do 
odważania kwot w pieniądzu srebrnym (podstawowe 
monografie: Dieudonné 1925; Lavagne 1981; Pol 1989). 
W Gdańsku znaleziono XIV-wieczny odważnik prze-
znaczony przypuszczalnie do monety sycylijskiej, a na 
Morawach pochodzący z podobnego czasu francuski 
odważnik monetarny (Tomáš Smělý, informacja osobi-
sta). Okazów z XV w. spotyka się więcej. We Wrocławiu 
– o ile nam wiadomo – egzemplarzy średniowiecznych 
wciąż nie znaleziono. Znany jest natomiast z kolek-
cji odważnik do czerwonego złotego (dukata) wybity 
stemplami wrocławskiej monety o tym nominale, praw-
dopodobnie z datą 1542 (serwis aukcyjny Allegro.pl, nr 
2328610652, 15 V 2012, ciężar 3,55 g) – jak na razie je-
dyny ślad, by miejska mennica wrocławska wykonywa-
ła takie przybory we wczesnym okresie nowożytnym.

g. Liczmany i cechy

Rozmaite podobne do monet stemplowane lub 
odlewane krążki metalowe wykonywano w różnych 
celach od starożytności. Od schyłku XIII w. pojawiają 
się, wykonane ze srebra lub różnego rodzaju brązów, 
jako instrumenty rachunkowe, liczmany, na dworach 
francuskim i angielskim, a w XIV w. używane są w ten 
sposób także przez niższe warstwy, sięgające też po sto-
py cynowo-ołowiane. Z Wrocławia znamy dotychczas 
tylko nieliczne liczmany średniowieczne (Kubiak 1998, 
nr 836/I; Butent-Stefaniak, Baran 2003, s. 216), choć 
wolno przypuszczać, że inne tego rodzaju znaleziska 
nie zostały jeszcze opracowane.

Mniej więcej w tym samym czasie znakowane ka-
wałki metalu, nie zawsze okrągłe, zaczęto także stoso-

wać do rozliczeń w zamkniętym obiegu pieniężnym 
(w przytułkach dla ubogich, w poborze opłat od mo-
nopoli miejskich), zwłaszcza tam, gdzie użytek monety 
mógłby kusić do złego (Mitchiner 1988; Leimus 2012). 
We Wrocławiu opisano dotychczas okazy o podob-
nej, rozpoznanej funkcji pochodzące dopiero z XVI w. 
(Friedensburg 1899, s. 219–220), ale znany jest też 
z piwnicy ratusza ołowiany żeton, dotychczas zagadko-
wy, przypuszczalnie XIV-wieczny (Friedensburg 1930, 
s. 86) – podobny do znalezionych na Nowym Targu. Pi-
sze o tym szerzej Paweł Duma (zob. rozdz. VI.3 w tym 
tomie), formułując hipotezy dotyczące parapieniężnych 
funkcji tych przedmiotów. Również z XIV w. pochodzą 
zbliżone okazy z Opola, odlewane z ołowiu lub podob-
nego metalu. Ich symbolika (orzeł w koronie i korona) 
oraz miejsce znalezienia (zamczysko na Ostrówku) 
wskazują jednak, że – inaczej niż wrocławskie – mia-
ły związek z dworem książęcym (Paszkiewicz 2000, 
s. 51–52). W każdym razie potwierdzają znajomość tej 
formy gospodarki pieniężnej na Śląsku.

h. Notatki i dokumenty handlowe

„Kupiec nie może powierzyć swoich spraw pamię-
ci, chyba że jest podobny do Cyrusa, króla Persji, który 
każdego spośród całej swej armii, a miał ją niezliczo-
ną, umiał nazwać po imieniu” (Cotruglio 2007, s. 77). 
W późnym średniowieczu notatki o charakterze nie-
trwałym sporządzano głównie na tabliczkach wosko-
wych. Z analizy egzemplarzy z zachowanym tekstem 
wynika, że zapiski dotyczyły pobieranych czynszów, 
zadań szkolnych, transakcji handlowych, protokołów 
sądowych i innych (Jasiński 1991; Nawrolski, Tandecki 
1987). Niestety poliptyk znaleziony na Nowym Targu 
nie zawierał żadnych tekstów, a na dwu pojedynczych 
tabliczkach z uchwytem nie zachowały się nawet ślady 
wosku. Z kolei kontekst kulturowy trzech odkrytych na 
Nowym Targu stilusów nie upoważnia do łączenia ich 
z handlem (zob. rozdz. VII w tym tomie).

Dokumenty handlowe sporządzane były w spo-
sób bardziej trwały, na papierze bądź pergaminie, 
i uwierzytelniane pieczęcią, na ogół z gmerkiem kupca 
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(wspomnieliśmy o nich wyżej). Na Śląsku dość wcze-
śnie rozwinął się notariat i znane są średniowieczne 
znaki notariuszy (Luscheck 1940). Najlepiej rozpo-
znane są dokumenty handlowe żydowskich lichwiarzy, 
znalezione w ich domach po pogromie w 1453 r.; są to 
listy dłużne znalezione u Żydów we Wrocławiu, Świd-
nicy, Strzegomiu, Jaworze i Lwówku. Na części z nich 
widnieją inicjały, a na innych znaki – gmerki lichwia-
rzy (zob. Goliński 2006, np. nr III/1-23, III/24, III/25, 
III/33, III/39).

i. Zakończenie

Nie wszystko, co składa się na nową postać hand-
lu, da się wyczytać z materiału archeologicznego 
z miejskiego targowiska. Handlu, pośrednictwa mię-
dzy producentem a konsumentem, nie ma wszak bez 
podróży, a nowej postaci handlu towarzyszył gwał-
towny wzrost liczby podróżujących. Ten zaś wiązał się 
z rozwojem infrastruktury podróży handlowej – dróg 
lądowych i przejść górskich, mostów, brodów i kamio-
nów, żeglugi i portów rzecznych i morskich, zajazdów – 
a także jej oprzyrządowania w postaci sprzętu i środ-
ków transportu, a nawet pierwszych reguł ruchu dro-
gowego, umieszczonych w Zwierciadle saskim. Skala 
zadań przekraczała możliwości przedsiębiorczych jed-
nostek i wymagała organizacji ludzkiego wysiłku przez 
władców lub państwa, które z kolei z podróży handlo-
wych czerpały własne zyski. Cło – opłata pobierana od 
przywozu, wywozu lub tranzytu towarów – służyło tak-
że celom politycznym. Już kapitularz Karola Wielkiego 
z Diedenhofen, z 805 r., zabraniał wywozu broni poza 
limes karoliński, wzdłuż którego zlokalizowane były 
punkty celne. Formujące się w XIV w. scentralizowane 
monarchie środkowoeuropejskie używały ceł jako orę-
ża w swej rywalizacji. Ofiarą polityki celnej Kazimierza 
Wielkiego padła Warszawa – Wrocław obronił się przed 
polskim władcą, ponieważ miał większy potencjał 
i wsparcie własnego króla. We Wrocławiu komora cel-
na wspomniana jest w 1472 r. (Goliński 1997, s. 26). 
Z drugiej strony trzeba pamiętać – i przypomnieć w dzi-
siejszych czasach – że mimo ceł mosty nie były przed-

sięwzięciami dochodowymi, a ich fundatorzy kierowa-
li się pożytkiem publicznym (Spufford 2002, s. 180).

Nie możemy też szerzej przedstawić innego, waż-
nego aspektu – rozbójnictwa drogowego i zapobiega-
jącej mu organizacji bezpieczeństwa, której Wrocław, 
podobnie jak inne wielkie miasta europejskie rozczaro-
wane nieudolnością królów i książąt, ostatecznie podjął 
się sam.

Mimo tych niedostatków poznania archeologicz-
nego wyniki badań placu Nowy Targ przyniosły nam 
nie tylko potwierdzenie wcześniejszych ustaleń histo-
ryków o handlu wrocławskim i roli miasta w gospodar-
ce europejskiej (zwłaszcza Myśliwski 2009, passim), ale 
przede wszystkim nową wiedzę, niedostępną w obrębie 
samych tylko źródeł pisanych. W zakresie urządzeń 
handlowych oglądamy tu niezwykłą infrastrukturę 
przeznaczoną do handlu bydłem oraz piętno bydlęce, 
plomby, rejestrujące pochodzenie sprzedawanego na 
placu sukna, i niezwykły zestaw plombownic. Zestaw 
odważników bardzo poszerzył wiedzę o systemach 
i jednostkach metrologicznych stosowanych we Wroc-
ławiu, a także – ze względu na obecność nowych form 
tych przyrządów – o nowych technikach kupieckich. 
Nie do przecenienia jest wartość poznawcza monet ze-
branych podczas badań, wypełniających poważną lukę 
w historii miasta, a w dodatku skłaniających do rewizji 
osiągniętej wcześniej wiedzy. Znacznie powiększył się 
zasób pojemników na monety i wag, reprezentujących 
jednak znane już formy. Nieznane zaś były i wciąż po-
zostają zagadkowe odkryte wrocławskie cechy i żetony, 
których funkcję w gospodarce miejskiej być może wy-
jaśni właściwe skojarzenie ze źródłami pisanymi.

Nowa postać handlu zatem, jakiej relikty widzimy 
na pomocniczym rynku Wrocławia, to handel bliskiego 
i dalekiego zasięgu, oparty na kredycie i podziale spe-
cjalności, sięgający do nowych technik konfekcjono-
wania, transportu i rachunków, używający rodzimych 
i odległych miar i monet: nowy targ.

Borys Paszkiewicz, Krzysztof Wachowski


