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ARKADIUSZDYMOWSKI

SREBRNA MONETA TEODOZJUSZA Z OBRZYCKA  
A POCHODZENIE MONET RZYMSKICH ZNAJDOWANYCH 

W SKARBACH WCZESNOŚREDNIOWIECZNYCH  
NA ZIEMIACH POLSKICH

ABSTRACT:The paper aims at determining the provenance of Roman coins in an early
medievalhoardfoundatObrzyckoinWielkopolskainthe19thcentury.Itisunlikely,taking
intoaccounttheoccurrenceoflateRomansilvercoinsintheterritoryofPolandandadjacent
countries, that a fragmentofa siliquaormiliarensewith thenameofTheodosius (Ior II)
wouldcomefromlocalfindsmadeintheEarlyMedievalepoch.

Wewrześniu 1842 r.wObrzycku podSzamotułami,w ówczesnympowie-
cie obornickim rejencji poznańskiej Wielkiego Księstwa Poznańskiego, pod-
czas pogłębiania rowu odkryto przypadkowo naczynie ceramiczne wypełnione
srebrnymiprzedmiotami:monetami, fragmentamimonet i fragmentamiozdób1.
Znaczna część znaleziska została przekazana burmistrzowi Obrzycka wkrótce
po odkryciu, jednak pozostała część uległa rozproszeniu wśród robotników.
Wzwiązkuzesporemowłasnośćskarbu,zostałonprzekazanydosąduwSza-
motułach, a następnie do sądu wyższej instancji w Poznaniu, który to wysłał
znaleziskodoBerlina,gdziezkoleizainteresowałasięnimGeneralnaDyrekcja
MuzeówKrólewskich.CzęśćmonetpozostaławObrzycku.Jużw1844r.berliń-

1 ArtykułprezentujerezultatybadańprowadzonychwInstytucieArcheologiiUniwersytetu
WarszawskiegowramachprojektupodtytułemUżytkowanie monet antycznych w Europie Środ-
kowo-Wschodniej w średniowieczu i w okresie nowożytnym,nr2016/23/B/HS3/00173,finansowa-
negoześrodkówNarodowegoCentrumNauki.Zacenneuwagiodnośniedointerpretacjiskładu
skarbuzObrzyckadziękujePanuProf.MateuszowiBoguckiemuzInstytutuArcheologiiiEtno-
logiiPAN.
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skinumizmatykJuliusFriedländer,przypisanywówczasetatowodoKrólewskiej
KolekcjiMonetAntycznych(Königliche Sammlung der Antiken Münzen)wBerli-
nie,opublikowałbroszurkęzopisemskarbu2.Wskładwczesnośredniowiecznego
depozytu, którego terminus post quem złożenia do ziemi datuje się obecnie na
ok.973r.3,wchodziłodo8kgsrebra,wtymniemniejniż210całychi298frag-
mentówmonet.Wśródodnotowanychmonetbyły emisje sasanidzkie, arabskie,
indyjskie,turkmeńskie,bizantyńskie,niemieckie(wtymanonimowedenarykrzy-
żowe), francuskie,włoskie, czeskie, duńskie, angielskie oraz pojedynczy denar
rzymski z II w. po Chr. i fragment monety późnorzymskiej4. Niestety monety
zeskarbuzObrzycka,którejeszczewokresiemiędzywojennymznajdowałysię
wBerlinie(Sammlung Vaterländischer Altertümer),zaginęłypo1945r.Takwięc
obecnie jedynym źródłem pozwalającym naweryfikację określeńmonet doko-
nanych przez J. Friedländera są jego własne opisy zamieszczone w broszurce
z1844r.

MonetyrzymskiezeskarbuzObrzyckaJ.Friedländeropisałdośćprecyzyj-
nie.Pierwszamoneta,zachowanawcałości, todenar„konsekracyjny”zportre-
temAntoninusa Piusa (138–161) wybity za MarkaAureliusza (161–180). Na
awersiewidniałagłowawprawoilegendaDIVVSANTONINVS,zaśnarewer-
sie stos i napis CONSECRATIO. Z całą pewnością był to więc denar opisany
wRICIIIpodpozycjami436lub438,różniącymisiętypemportretucałkowicie
bezdraperiilubzdraperiązaznaczonąnalewymramieniu.Opisdrugiejmonety
rzymskiej ze skarbuzObrzyckazacytuję za J.Friedländerem:„Theodosiusder
Grosse (379–395). (DNTHEODO)SIVS P(FAVG)Kopf desKaisersmit dem
Stirnbandgeschmückt,rechtschin.KS.(VOTVMVLTX)imKranze.Einkleines
Fragment”5. Opis J. Friedländera określał literalnie niewielki fragmentmonety
srebrnej (w skarbie odnotowano tylko przedmioty wykonane ze srebra) z por-
tretemcesarskimwdiademiewprawo iczytelnymfragmentemlegendySIVSP
na awersie orazwieńcemna rewersie,wewnątrz którego berliński numizmatyk
domyślałsięnieczytelnejinskrypcjiVOTVMVLTX.Zastanówmysię,dlaczego
Friedländer opisał interesującynas fragmentmonety jako emisjęTeodozjusza I
i dlaczegowskazał nakonkretny typ z legendąVOTVMVLTXwwieńcuna
rewersie.

Zacznijmyodawersu.JakodoświadczonynumizmatykJ.Friedländerzapewne
beztrudurozpoznał,żeczytelnyfragmentportretuwdiademieistylliternictwa
wskazuje na mennictwo późnorzymskie lub wczesnobizantyńskie. Zachowany
fragmentlegendyawersowejpasujedowładcówoimieniuTeodozjuszlubAna-
stazjusz.Dlaportretuwprawowdiademiewgręwchodząmonetyz imionami
TeodozjuszaI(379–395;legendaDNTHEODOSIVSPFAVGlubnieznacznie

2 Fr iedländer 1844a.
3 Bogucki,  I l isch,  Suchodolski 2018—wdruku,nr165.
4 Bogucki,  I l isch,  Suchodolski 2018—wdruku,nr165.
5 Friedländer 1844a,s.20.
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różniącesięwarianty),TeodozjuszaII(402–450;analogicznalegenda)iAnasta-
zjusza I (491–518;w najczęstszymwariancie legendaDNANASTASIVSPP
AVG).Wprzypadkuostatniego zwładcówpozawytworamimennic cesarskich
trzeba brać pod uwagęmonety tzw. państw sukcesyjnych na zachodzie, przede
wszystkim Ostrogotów, bite z portretem i imieniemAnastazjusza na awersie.
Należy jednak wykluczyć, aby J. Friedländer, który w latach czterdziestych
XIXw.byłautoremlubwspółautoremkilkumonografiipoświęconychmennic-
twuwczesnobizantyńskiemuipaństwsukcesyjnych6,przygotowującmniejwięcej
wtymsamymczasieswojąbroszuręoskarbiezObrzyckanierozpoznałmonety
zimieniemAnastazjuszaI,oficjalnejlubnaśladowczej.Dorozważeniapozostają
więcoficjalneemisjeTeodozjuszaIiTeodozjuszaII.Odbiegającegoodpierwo-
wzorunaśladownictwaz imieniemTeodozjusza I lub IIFriedländernajprawdo-
podobniejnieopisałbybezżadnegokomentarza jakomonetęzoficjalnejemisji
cesarskiej.

Przejdźmy do rewersu. Od czasówKonstantyna I (306–337) w Cesarstwie
Rzymskimemitowanodwapodstawowenominałysrebrne:miliarense(lubmilia-
rensis),czyliwiększynominałsrebrnybitywdwóchwersjach:cięższejowadze
teoretycznej5,45g(1/60funta)ilżejszej4,54g(1/72funta)7,orazsilikwę(sili-
qua),mały nominał srebrny bity równieżw dwóchwersjach: cięższej owadze
teoretycznej 3,41 g (1/96 funta) i lżejszej— 2,73 g (1/120 funta) lub 2.27 g
(1/144funta)8.Wzakresiemennictwasrebrnegosytuacjatabyłaaktualnazarówno
zapanowaniaTeodozjuszaI,jakiTeodozjuszaII.DlaTeodozjuszaIRICIXnie
notuje miliarense z rewersemVOT/V/MVLT/X w wieńcu. Z kolei dla Teodo-
zjusza II RIC X nie notuje w ogóle monet srebrnych z takim rewersem. Jeśli
więcJ.Friedländerprawidłowodomyślałsięnieczytelnejlegendyrewersu,wgrę
mogła wchodzić tylko silikwa Teodozjusza I emitowana we wskazanym typie
przezkilkamenniccesarskich(zob.ryc.1,2,3).J.Friedländerniepodałinforma-
cjiooznaczeniachmenniczych,więcniemamypodstaw,abyprzypisaćmonetę
zObrzyckadojakiejśkonkretnejmennicy.JeślijednakJ.Friedländerniecałkiem
prawidłowodomyślał się treści legendy rewersu, towgręwchodządodatkowo
licznetypymonetzinnymiwariantamiinskrypcji„wotywnych”wwieńcu:sili-
kwyTeodozjusza(np.monetaprzedstawionanaryc.4zlegendąVOT/X/MVLT/
XX),miliarenseTeodozjuszaI(np.monetanaryc.5zlegendąVOTIS/V/MVLTI-
S/X),lubsilikwyTeodozjuszaII(np.monetynaryc.6,7i8zróżnymiwersjami
legendy).Ponadtozróżnicowaniestyluwykonaniastempliwróżnychmennicach,
przy jednoczesnympodobieństwieportretu (szczególniemłodzieńczego)Teodo-
zjuszaIIdoportretuTeodozjuszaI (por. ryc.1 i6)każepostawićpodznakiem
zapytania aż tak precyzyjną identyfikację fragmentumonety zObrzycka doko-
nanąprzezJ.Friedländera.Takwięcbazującnaopisiezamieszczonymwbroszu-

6 Friedländer,  Pinder 1843;Fr iedländer 1844b;Fr iedländer 1849.
7 Salamon1999,s.561.
8 Salamon1999,s.561.
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rzez1844r.numizmatnależyokreślićjakosilikwęlubmiliarenseTeodozjuszaI
zbliżejniesprecyzowanąinskrypcją„wotywną”wwieńcunarewersie,albosili-
kwęTeodozjuszaIIzanalogicznymprzedstawieniemnarewersie.

Ryc.1.SilikwaTeodozjuszaI,Konstantynopol,378–383,RICIX51b(bezskali,fot.zkatalogu
aukcyjnegoGorny&MoschGiessenerMünzhandlung,Auction142,Lot3062,2005)

Ryc.2.SilikwaTeodozjuszaI,Tesalonika,379–383(?),RICIXnienotuje(bezskali,fot.zkatalogu 
aukcyjnegoClassicalNumismaticGroup,Inc.,ElectronicAuction246,Lot489,2010)

Ryc.3.SilikwaTeodozjuszaI,Siscja,378–383,RICIX24b(bezskali,fot.zkatalogu 
aukcyjnegoRomaNumismaticsLimited,Auction7,Lot1327,2014)

Ryc.4.SilikwaTeodozjuszaI,Mediolan,383–387,RICIX14b(bezskali,fot.zkatalogu
aukcyjnegoAuktionshausH.D.RauchGmbH,Auction95,Lot707,2014)
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Ryc.5.CiężkiemiliarenseTeodozjuszaI,Trewir,383–388,RICIX80odm.(bezskali,
fot.zkataloguaukcyjnegoNumismatikLanzMünchen,Auction100,Lot632,2000)

Ryc.6.SilikwaTeodozjuszaII,Konstantynopol,408–420,RICX372(bezskali, 
fot.zkataloguaukcyjnegoDr.BussoPeusNachfolger,Auction412,Lot374,2014)

Ryc.7.SilikwaTeodozjuszaII,Konstantynopol,408–420,RICX374(bezskali, 
fot.zkataloguaukcyjnegoStack’s,TheGoldenHornCollection,Lot3024,2009)

Ryc.8.SilikwaTeodozjuszaII,Konstantynopol,438–450,RICX389(bezskali, 
fot.zkataloguaukcyjnegoNumismaticaArsClassicaNACAG,Auction64,Lot1348,2012)

Samo doprecyzowanie określenia srebrnej monety (silikwy lub miliarense)
Teodozjusza (I lub II) zObrzyckamadrugorzędneznaczeniedladalszych roz-
ważań,bowiemwkażdymzprzedstawionychwariantów jest tounikatna tere-
niePolskiwjejobecnychgranicach.Biorącpoduwagędostępnepublikacje,na
ziemiach polskich nie odnotowano jak dotąd żadnego miliarense z IV–V w.9.

9 Jedyne odnotowane w literaturze dla ziem polskich domniemane miliarense Johannesa
zKorytnicy podKrakowem (Kunisz 1985, s. 89, nr 109 II— tam jako silikwa) okazało się
nowożytnymfałszerstwem(Godłowski 1985,s.117,przyp.63).
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Uchwycononatomiast22silikwyztegookresu,zczegoaż16egzemplarzyKon-
stancjusza II (337–361) wchodziło w skład skarbu z Zamościa10, trzy dalsze,
równieżKonstancjuszaII,toznaleziskazcmentarzyskkręgukulturzachodniobał-
tyjskichwpółnocno-wschodniejPolsce11,apozostałetrzytoznaleziskapojedyn-
cze:silikwaKonstancjuszaIIzPrusicpodZłotoryją12,silikwaKonstansazokolic
Inowrocławia13oraznaśladownictwosilikwyKonstancjuszaIIzKonarzewapod
Poznaniem14. Listę znaleziskmonet srebrnych z IV–Vw. na obszarze obecnej
Polski dopełnia półsilikwa z imieniem Zenona (474–491) wybita w Mediola-
nie, która wchodziła w skład skarbu monet złotych i srebrnych znalezionego
wKorytnicypodPłockiem15.Na innychobszarachBarbaricummonety srebrne
z IV–Vw. także występują rzadko. Jeśli już odnotowano je na jakimś terenie
wniecowiększejliczbie,jaknp.wDanii16,wpółnocno-zachodnichNiemczech17,
w pewnymzakresie równieżw zachodniejUkrainie18, to zazwyczajw znalezi-
skach wyraźnie dominują emisje Konstancjusza II lub równolegle panujących
władców.Późniejszerzymskiesrebro,zkońcaIVlubzVw.,występujenapółnoc
odDunajuinawschódodRenubardzorzadko,choćsilikwyztegookresunieco
liczniejodnotowywanonp.wznaleziskachduńskichlubzpółnocno-zachodnich
Niemiec19. Co ciekawe, wDanii późne silikwy, całe egzemplarze i fragmenty,
wystąpiływkilkuskarbachsiekańcowychdatowanychnakoniecVlubpoczątek
VIw.20ZPółwyspuSkandynawskiegoznanesątylkotrzysilikwyzkońcaIVw.
i zVw.: dwie zNorwegii (na trzy silikwy znalezionewogólew tymkraju)21 
i jedna z południowo-zachodniej Szwecji (jedyna silikwa odkryta jak dotąd na
tymobszarze)22.ZwyspbałtyckichznamytylkodwiesilikwyzBornholmu,oby-
dwie z końca IVw.23HelleHorsnæswskazuje na prawidłowość, że znaleziska
silikw z końca IV w. z północno-zachodniej Europy występują w kontekstach

10Kaczanowski, Margos2002,s.359,nr891.
11Dwie silikwy z miejscowości Grunajki pod Giżyckiem (Nowakowski  2001, s. 55,

nr NGI-1-1/2) i jedna silikwa z Nowej Boćwinki pod Gołdapią (Nowakowski  2001, s. 82,
nrNOG-2-3/3).

12Dymowski 2008,s.205.
13Dymowski, Więcek2018,s.173.
14Makiewicz,  Suchodolski 2008,s.24–27.
15Kubiak1979,s.52,nr51.S.Kubiakopisałamonetęjakomiliarense,jednakbazującna

zdjęciuzamieszczonymw:Kaczanowski, Kozłowski 1998,s.331należyokreślićegzemplarz
zKonarzewajakopółsilikwęzemisjiuwzględnionejwRICXpodnumerami3616–3620.

16Horsnæs2010,s.138–141;Horsnæs2013,s.62.
17Berger 1992,s.199.
18InformacjeustneuzyskaneodPanaDraKirillaMyzginazInstytutuArcheologiiUniwer-

sytetuWarszawskiego,zaktórebardzodziękuję.
19Berger 1992,s.199;Horsnæs2010,s.138–144;Horsnæs2013,s.62.
20Horsnæs2010,s.140;Fevei le 2011,s.111–122;Rau2013,s.345–353.
21Horsnæs2010,s.141;Rau2013,s.346–348.
22Aspeborg2012,s.20–22;Horsnæs2013,s.62;Rau2013,s.346–348.
23Horsnæs2013,s.62.
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datowanychnakoniecVw.lubnapoczątekVIw.Badaczkatasugeruje,żeźró-
dłem późnych silikw odkrywanych w Skandynawii mogła być Brytania, gdzie
znaleziskarzymskichsilikwzpóźniejszychemisjisąbardzoliczne24.

Takwięc siłą rzeczy jest bardzomało prawdopodobne, abymonetaTeodo-
zjusza I lub II, której fragment znalezionowObrzycku, pochodziła ze znalezi-
ska dokonanegowewczesnym średniowieczu na terenie obecnej Polski.Nieco
bardziej prawdopodobna jest ewentualność, że moneta z Obrzycka pochodziła
ze znalezisk dokonanychw tym samym okresie na terenach dawnegoBarbari-
cumpołożonychnazachódlubpółnocnyzachódodziempolskich25.Wogólnym
zarysiebyłobytozbieżnezhipoteząpostawionąprzezAnnęZapolską,dotyczącą
możliwego napływu na ziemie polskie z kierunku skandynawskiego nielicz-
nychdenarówrzymskichzI–IIw.przemieszanychzesrebremwczesnośrednio-
wiecznym26.A. Zapolska wskazywała jednak przede wszystkim na Gotlandię,
jakomożliweźródłonapływumonet rzymskich.Wprzypadkumonetsrebrnych
zkońcaIVizVw.wgręwchodziłabyraczejDania„właściwa”,byćmożepół-
nocno-zachodnieNiemcy,Bornholm,lubewentualnieNorwegia.

Możemy jednak rozważyć inną możliwość. Mianowicie taką, że moneta
z imieniemTeodozjuszadotarładoWielkopolski z terenówwchodzącychw IV
iwVw.wskładImperiumRzymskiego.Wdostępnejmiliteraturzetematunie
odnalazłem żadnych konkretnychwyników badań odnoszących się do ewentu-
alnego wykorzystywania jako pieniądza w okresie średniowiecznym srebrnych
monetantycznychnaterenieEuropyZachodniej,Bałkanów,BliskiegoWschodu,
czyAfrykiPółnocnej.Niemniejjednakmonetyantycznewkontekstachśrednio-
wiecznychwystępujązarównowEuropieZachodniej27,jakinaBliskimWscho-
dzie28, czyli na terenach, gdzie zlokalizowane były źródła podstawowej masy
pieniądzasrebrnego,którydocierałnaterenobecnejPolskiwXw.29,cozresztą
znajdujeodzwierciedleniewskładzieskarbuzObrzycka,zawierającegozarówno
monety islamskie (i bizantyńskie!), jak i zachodnioeuropejskie. Jestwięcmoż-
liwe, żemonetaTeodozjusza zObrzyckapochodziła ze znaleziskadokonanego
wewczesnymśredniowieczunaBliskimWschodzie lubwEuropieZachodniej,
nie wyłączając Brytanii, a następnie z islamskimi dirhamami lub z denarami
zachodnioeuropejskimi dotarła (w całości lubw części) do Europy Środkowej.

24Horsnæs2010,s.143–144;Horsnæs2013,s.62.
25Hipotezę wskazującą na możliwość incydentalnego importu w okresie wczesnego śre-

dniowiecza monet rzymskich na teren obecnej Polski z obszaru Skandynawii postawiłaAnna
Zapolska.

26Zapolska2007,s.159.
27Zob.Bompaire 2016,passim.
28Zob.np.Heidemann2011,s.463.Zakonsultacjęipomocwdotarciudomateriałówdoty-

czącychznaleziskbliskowschodnichserdeczniedziękujęPaniDrDorocieMalarczykzMuzeum
NarodowegowKrakowie.

29Zob. np. Łosiński  1993, s. 1–35; Suchodolski  2012a, s. 153–159; Suchodolski
2012b,s.161–173;Suchodolski 2012c,s.177–201;Bogucki, Malarczyk2014,s.314–317.
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W takiwłaśnie sposób interpretowane jest dokonanenaBornholmie znalezisko
drachmyAleksandraIIIMacedońskiegowkontekściewczesnośredniowiecznym
(wikińskim)30.Unikatowadlategoterenumonetagreckaprawdopodobniedotarła
nadBałtykzBliskiegoWschodu, lub—comniejprawdopodobne—z innego
kierunkuwewczesnymśredniowieczu31.

Opisany przypadek fragmentu monety Teodozjusza I lub II ze skarbu
zObrzyckawyraźniewskazuje,że jestbardzowątpliwe,abywszystkiemonety
rzymskieznajdowanewskarbachzX–XIw.naziemiachpolskich32pochodziły
z lokalnych znalezisk dokonanych we wczesnym średniowieczu, jak się dość
powszechnie sądzi33.Cowięcej,w skład skarbu zObrzyckawchodził również
rzymski denar z II w., który mógł, choć wcale nie musiał, pochodzić z tego
samegoźródła,cofragmentmonetypóźnorzymskiej.Pokazujeto,jaktrudnojest
jednoznacznie,lubnawettylkozdużądoząprawdopodobieństwawskazaćźródło
pochodzeniamonetrzymskichznajdowanychwskarbachwczesnośredniowiecz-
nychnaziemiachpolskich.Równieżwprzypadkudenarówz I–IIw.,wyraźnie
dominującychwśródmonet antycznych znajdowanychwPolscewkontekstach
wczesnośredniowiecznych i jednocześniewyjątkowo licznychw lokalnychzna-
leziskachwkontekściedatowanymnaokresrzymskiiokresWędrówekLudów,
należyliczyćsięzmożliwościąichpóźnegoimportuwewczesnymśredniowie-
czuzterenówtakodległych,jakBliskiWschódlubEuropaZachodnia.

skróty

RICIII — H.Mattingly,E.A.Sydenham, The Roman Imperial Coinage,t.III,London1930.
RICIX — J.W.E.Pearce, The Roman Imperial Coinage,t.IX,London1951.
RICX — J.P.C.Kent, The Roman Imperial Coinage,t.X,London1994.
WN — WiadomościNumizmatyczne.

30Moneta z emisji datowanej na III w. przed Chr., czyli okres po śmierciAleksandra III
Macedońskiego, najprawdopodobniejwchodziław skład skarbu zLillegærde, którego terminus 
post quemdepozycjiokreślononarok1048;Horsnæs2013,s.68.

31Mielczarek2008,s.13–14;Horsnæs2013,s.68.
32WspólniezMateuszemBoguckimiGrzegorzemŚnieżkąwramachwspomnianegowprzy-

pisie 1 projektu pod tytułemUżytkowanie monet antycznych w Europie Środkowo-Wschodniej 
w średniowieczu i w okresie nowożytnymprzygotowaliśmyKatalog znalezisk monet antycznych 
w kontekstach średniowiecznych i nowożytnych (VII–XVIII w.) z terenu obecnej Polski (katalog
będzieczęściąplanowanejmonografiiwieloautorskiej).Wedługstanurejestracjinakoniec2017r. 
naobszarzecałegokraju odnotowano28skarbówzX–XIw.,którewsumiemiaływswoimskła-
dzie45monetantycznych,wyłącznierzymskich.

33Por.Gumowski 1956,s.106;Kiersnowski 1958,s.5–14;Kunisz1969,s.9.



109

bibliogRafia

AspeborgH.
2012 Et sensationellt men svartolkat myntfund,Myntstudier 2012:1,s.20–22.

BergerF.
1992 Untersuchungen zu römerzeitlichen Münzfunden in Nordwestdeutschland, Studien zu

FundmünzenderAntike9,Berlin.

BoguckiM.,IlischP.andSuchodolskiS.(red.)
2018 Frühmittelalterliche Münzfunde aus Grosspolen, Frühmittelalterliche Münzfunde aus

Polen.InventarI,Warszawa—wdruku.

BoguckiM.,MalarczykD.
2014 Wczesnośredniowieczny skarb monet ze Srebrnego Wzgórza na Wolinie, [w:] Wolin 

wczesnośredniowieczny, red. B. Stanisławski, W. Filipowiak, część 2, Warszawa, 
s.291–317.

BompaireM.etal.(red.)
2016 Les trouvailles de monnaies romaines en contexte médiéval. Actes du colloque tenu 

à l’Ephe (Paris, 27–28 février 2015), Journal of Archæological Numismatics, 5/6,
Bruxelles.

DymowskiA.
2008 Recording recent Roman coin finds from Poland (2004–2007),WN, LII, z. 2 (Polish

NumismaticNewsVIII),s.195–208.

DymowskiA.,WięcekT.
2018 Kolejne znaleziska monet antycznych z terenu Kujaw, Biuletyn Numizmatyczny

3(391)/2018,s.161–187.

FeveileC.
2011 Høgsbrogård-skatten — en brudsølvsskat fra ældre germansk jernalder i Sydvestjylland,

ArkæologiiSlesvig,13/2010,s.111–123.

FriedländerJ.
1844a Der Fund von Obrzycko. Silbermünzen aus dem zehnten christlichen Jahrhundert,

Berlin.
1844b Die Münzen der Ostgothen,Berlin.
1849 Die Münzen der Vandalen,Berlin.

FriedländerJ.,PinderM.
1843 Die Münzen Justinians,Berlin.

GodłowskiK.
1985 Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie 

przedrzymskim i w okresie rzymskim,Wrocław.



110

GumowskiM.
1956 Moneta rzymska w Polsce,PrzeglądArcheologiczny,t.X,1954–1956,s.91–149.

HeidemannS.
2011 The Circulation of North African Dirhams in Northern Mesopotamia — The Dirham 

Hoard of Tall al-Bi’a/al-Raqqa (t.p.q. 186/802),RevueNumismatique,nr167,s.451–470.

HorsnæsH.
2010 Crossing boundaries. An analysis of Roman coins in Danish contexts. Vol. 1: Finds from 

Sealand, Funen and Jutland,Publicationsof theNationalMuseum,Studies inArcha-
eologyandHistory,Vol.18,Copenhagen.

2013 Crossing boundaries. An analysis of Roman coins in Danish contexts. Vol. 2: Finds from 
Bornholm,Publicationsof theNationalMuseum,Studies inArchaeologyandHistory,
Vol.18:2,Copenhagen.

KaczanowskiP.,KozłowskiJ.K.
1998 Wielka historia Polski. Tom1: Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.),Kraków.

KaczanowskiP.,MargosU.(etal.)
2002 Tabula Imperii Romani. M-34 — Kraków,Kraków.

KiersnowskiR.
1958 Monety rzymskie w polskich znaleziskach wczesnośredniowiecznych,WiadomościNumi-

zmatyczne,II,s.5–14.

KubiakS.
1979 Znaleziska monet rzymskich z Mazowsza i Podlasia,Wrocław.

KuniszA.
1969 Chronologia napływu pieniądza rzymskiego na ziemie Małopolski,Wrocław.
1985 Znaleziska monet rzymskich z Małopolski,Wrocław.

ŁosińskiW.
1993 Chronologia, skala i drogi napływu monet arabskich do krajów europejskich u schyłku 

IX i X w.,SlaviaAntiqua,t.34,s.1–41.

MakiewiczT.,SuchodolskiS.
2008 Naśladownictwo silikwy rzymskiej z Konarzewa pod Poznaniem,WN,LII,z.1,s.21–33.

MielczarekM.
2008 On Greek coin finds from the Central European Barbaricum, [w:]Roman Coins outside 

the Empire. Ways and Phases, Contexts and Functions, red.A. Bursche, R. Ciołek,
R.Wolters, CollectionMoneta82,Wetteren,s.11–34.

NowakowskiW.
2001 Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen — BandI: Masuren,

Warszawa.



111

RauA.
2013 Where did the late empire end? Hacksilber and coins incontinental and northern Barba-

ricum c. AD 340–500,[w:]Late Roman Silver. The Traprain Treasure in Context,red.
F.Hunter,K.Painter,Edinburgh,s.339–357.

SalamonM.
1999 Numizmatyka, [w:]Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, vol. III:Źródło-

znawstwo czasów późnego antyku,red.E.Wipszycka,Warszawa,s.490–584.

SuchodolskiS.
2012a Drogi napływu dirhemów do Polski,[w:]Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem 

archeologicznym, historycznym i ikonograficznym,Warszawa,s.153–160.
2012b Pierwsza fala monet zachodnioeuropejskich w strefie bałtyckiej,[w:]Numizmatyka śre-

dniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym,War-
szawa,s.161–176.

2012c Moneta w strefie bałtyckiej około roku 1000. Reorientacja ze Wschodu na Zachód,[w:]
Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikono-
graficznym,Warszawa,s.189–202.

ZapolskaA.
2007 Denary rzymskie znajdowane w kontekstach wczesnośredniowiecznych na ziemiach pol-

skich,WN,LI,z.2,s.149–178.

THEODOSIUS’SSILVERCOINFROMOBRZYCKO 
ANDTHEPROVENANCEOFROMANCOINS 

INEARLYMEDIEVALHOARDSONTHETERRITORYOFPOLAND

(Summary)

A ceramic pot filled with silver objects: coins, coin fragments and fragments of
ornamentswasaccidentallyfoundatObrzyckonearSzamotuły(GreaterPoland)in1842.
Julius Friedländer, a numismatist from Berlin, described this EarlyMedieval hoard in
apamphletpublishedasearlyas1844.Thehoard,whoseterminus post quemofburyingis
establishednowatc.973,comprisedupto8kgofsilver,includingatleast210complete
coins and 298 coin fragments. The reported coins included various issues: Sassanid,
Arabian. Indian, Turkmen, Byzantine, German (including anonymous cross deniers),
French,Italian,Czech,Danish,EnglishandasingleRomandenariusfromthe2ndcentury
andafragmentofaLateRomancoin.Unfortunately,thecoinsfromtheObrzyckohoard,
that in theperiodbetween the1stand the2ndWorldWarswerestill inBerlin,became
lostafter1945.Asaresult,theonlysourcethatmayservenowasabaseforverification
ofJ.Friedländer’sidentificationsarehisowndescriptionsinthe1844pamphlet.

J.Friedländer’sdescriptionsoftheRomancoinsfromtheObrzyckohoardarequite
precise.Thefirstofthem,acompletelypreservedcoin,isa“consecration”denariusbearing
aportraitofAntoninusPius(138–161),struckundertheMarcusAurelius’srule(161–180), 
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described in RIC III, positions 436 or 438. The other Roman coin from Obrzycko is,
quoting after J. Friedländer: “Theodosius der Grosse (379–395). (DN THEODO)SIVS
P(FAVG) Kopf des Kaisers mit dem Stirnband geschmückt, rechtschin. KS. (VOTV
MVLTX)imKranze.EinkleinesFragment.”Basingonthisdescriptionandtakinginto
accountJ.Friedländer’sgreatexperienceasnumismatistdealing,amongothers,withEarly
Byzantinecoinsandcoinsof thesocalledsuccessorstates, thenumismatic itemshould
be described as a siliqua ormiliarense ofTheodosius I (379–395)with an imprecisely
recognised“votive”inscriptioninawreathonthereverse,orasasiliquaofTheodosiusII
(402–450)withananalogousimageonthereverse.

The closer determination of the silver coin (siliqua or miliarense) of Theodosius
(IorII)fromObrzyckoisofonlysecondaryimportanceforthefollowingdiscussion,as
inbothcaseswearedealingwiththefindsuniqueinPolandinitspresent-dayboundaries.
Taking into account available literature, nomiliarense from the 4th or 5th century has
been hitherto noted from the territory of Poland, whereas 22 siliquae from the same
period,including16ofConstantiusII(337–361),werepresentinthehoardfromZamość,
furtherthree,alsoofConstantiusII,havebeenfoundinburialgroundsoftheWestBalt
cultures in north-east Poland, and the other three are stray founds of single siliquae of
Constantius II orConstans fromGreater Poland,Kuyavia andSilesia.The list of finds
ofsilvercoinsfromthe4thandthe5thcenturiesiscompletewithahalf-siliquabearing
thenameofZeno(474–491),fromthehoardofgoldandsilvercoinsfoundatKorytnica
inMazovia.Silvercoins fromthe3thand the4thcenturiesare rare finds,also inother
areasofBarbaricum.Whenfoundatallinsomeareainanotablenumber,asisthecasein
Denmark,north-westGermanyor,tosomedegree,inwesternUkraine,theseareusually
issuesofConstantiusIIorof rulerscontemporary tohim.LaterRomansilver, fromthe
endof the4thor from the5thcentury, isbeing foundnorthof theDanubeandeastof
theRhineextremelyrarely,thoughsiliquaefromthisperiodaresomewhatmorefrequent
e.g. in the finds inDenmark or north-westGermany. It is noteworthy that late siliquae
foundinDenmark,wholespecimensandfragments,appearedinsomehacksilverhoards,
datedattheendofthe5thcenturyorthebeginningofthe6thcentury.Onlythreesiliquae
fromtheendofthe4thcenturyorthebeginningofthe5thcenturyareknownfromthe
ScandinavianPeninsula:twofromNorwayandonefromsouth-westernSweden.Onlytwo
siliquaehavebeen reported from theBaltic islands, namely fromBornholm,both from
theendofthe4thcentury.

ItisthusveryunlikelythatthecoinofTheodosiusIorII,whosefragmentwasfound
atObrzycko,would come from a findmade inEarlyMedieval time at the territory of
present-day Poland. It ismore probable that the coin fromObrzycko came from finds
madein thesameperiod in theareasofancientBarbaricumsituatedwestornorth-west
of thepresent territoryofPoland.The silver coins from theendof the4thcenturyand
from the 5th century could have came from Denmark „proper”, north-west Germany,
Bornholmor,possibly,Norway.Nevertheless,anotherpossibilityisthatthecoinbearing
the nameofTheodosius came toGreaterPoland from the areas that in the 4th century
andthe5thcenturybelongedtotheRomanEmpire.AncientcoinsinMedievalcontexts
occur inWestern Europe and in the Near East, in the areas where lied the sources of
thebulkvolumeofsilvermoneyarriving to thepresent-day territoryofPoland.This is
reflected in thecompositionof theObrzyckohoard, comprising Islamic,Byzantineand
WestEuropeancoins together. It is thuspossible thatTheodosius’scoinfromObrzycko
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comesfromafindmadeinEarlyMedievaltimeinNearEastorinWesternEurope,not
excludingBritannia and then, togetherwith IslamicdirhamsorWestEuropeandeniers,
reachedCentralEuropeasawholeorasapartofit.

ThedescribedcaseofthefragmentofacoinofTheodosiusIorIIfromtheObrzycko
hoardclearlydemonstrates that it isveryunlikely thatallRomancoinsfoundinhoards
fromthe10thand11thcenturiesintheterritoryofPolandwouldcomefromlocalfinds
madeinEarlyMedievaltime,asitisquitecommonlyaccepted.Moreover,theObrzycko
hoard included also a Roman denarius from the 2nd century that could, though not
necessarily, come from the same source as the fragment of the late Roman coin. This
shows how difficult it is to determine with certainty, or at least with a high dose of
likeliness,thesourceofRomancoinsthatarebeingfoundinEarlyMedievalhoardsinthe
territoryofPoland.Alsothedenariifromthe1stand2ndcenturies,clearlypredominant
amongtheancientcoinsbeingfoundinPolandinEarlyMedievalcontextsandatthesame
timeespeciallynumerousinlocalfindsinthecontextsdatedattheRomanperiodandthe
MigrationPeriod,shouldberegardedaspossiblelate,EarlyMedieval,importsfromareas
asdistantasNearEastorWestEurope.

Adresautora/Theauthor’saddress:
ArkadiuszDymowski
arekdym@yahoo.com




