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WOJCIECHSIWIAK

O DENARACH RZYMSKICH  
NAZYWANYCH „PIENIĄŻKAMI ŚWIĘTEGO JANA”

ABSTRACT:ThearticlediscussesthephenomenonoffolkbeliefsinthelateMiddleAges
andthemoderntimes,associatedwithRomandenarii.Foundbyvillagers,Romancoinswere
called“StJohn’sheads”.Intheknowncases,crosspenniesweredeprivedofthemonetary
featuresandperforated.Theroundobjectproducedthiswayfeaturedtheanonymousempe-
ror’sheadthatcouldhavebeentakenfor theheadofStJohnonaplatter.Theperforation
andremovalofthemonetaryfeatureswasamagicalpracticethattransformedthecoininto
anamulet,talismanorreligiousmedallion.Theymaybeseenasasymbolofthewidespread
cultofStJohntheBaptist.

Wwierzeniachludowychznajdowanewpóźnymśredniowieczuinowożytno-
ścirzymskiemonetynazywano„główkamiśw.Jana”lub„pieniążkamiśw.Jana”.
Na podstawie odkryć i źródeł pisanych wskażemy wyznaczniki, kwalifikujące
w ten sposób te zabytki, a następnie spróbujemy je rozpoznać w znaleziskach
archeologicznych.

Z obszaru historycznej Polski znane są przekazy pisane dotyczącewierzeń
ludowych związanych z rzymskimi denarami, nazywanymi „główkami św.
Jana”1. O odkrywanych w późnym średniowieczu denarach rzymskich napisał
jako pierwszyMaciej zMiechowa (około 1457–1523) w wydanym w 1517 r.
Traktacie o dwóch Sarmacjach —„monety takiePolacy znajdują do obecnych
czasów po opadnięciu wód powodziowych, po ulewnych deszczach i podczas
uprawy ziemi.Wieśniacy nazywają je denarami św. Jana z powodu podobień-

1 Jaworski,  Crişan2012,s.259n,gdzietłumaczeniezoryginałufragmentuoznajdowa-
niumonetrzymskich.
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stwawizerunkugłowy i szyi cesarza dogłowy św. Jana namisie”2.Najstarsza
wzmiankaoużywaniunaziemiachpolskichnazwy„pieniążkiśw.Jana”dladena-
rówrzymskichpochodziz1445r.KrakowskizłotnikMarcinpodjąłsięprzerobie-
niaiwyzłoceniaduos spanky [dzbanki?—wyrazniezrozumiały]et tres annulos 
cum nummo Sti JohannisMarcinowizPołańca,któryzawykonanąusługęprzy-
rzekłdaćrybępiscem vulgariter lososch3.Podsymbolicznymokreśleniem,stoso-
wanymwpóźnymśredniowieczudladenarówrzymskich,kryłasięrealnawartość
nabywcza, mająca pokrycie w zawartym w „pieniążkach św. Jana” srebrnym
kruszcu.Wartość kruszcową znajdowanychw późnym średniowieczu i okresie
nowożytnymdenarów rzymskichdostrzeganowcześniej,dołączającpojedyncze
monetydo składu tezauryzowanegosrebramonetarnegowXI–XIIw.4.Monety
rzymskie były składnikiem skarbów takżewXVI–XVIIIw.5, gdy powszechne
byłoichnazywanie„pieniążkamiśw.Jana”.Znaleziskamonetrzymskich,znane
sązosad,zamków,miast, jak iwczesno- ipóźnośredniowiecznychoraznowo-
żytnychcmentarzysk6.

Monety rzymskie przechowywano w domowych „skarbczykach”. Przekazy
odenarachznanesązmieszczańskichinwentarzypośmiertnychiprowadzonych
sprawsądowych.Wsprawachpieniężnychodnotowanychprzezbydgoskieźródła
pisanezapisanoczterysrebrnemonetyrzymskiewinwentarzupośmiertnymmał-
żeństwaLewkowiczówz1600r.7W1605r.wspuściźniepozostałejpomieszkance
Radziejowaodnotowano„srebrnegogroszarzymskiegonasznurku”8.Pieniądze
rzymskie „staroświeckie”wspomnianow inwentarzu zmarłejw 1627 r.miesz-
kankiWojnicza,wmobiliach której znaleziono sześć denarów rzymskich prze-
chowywanychnasznurku co ich zowią s. Jana9.Przewierconownichotwory,na
cowskazujesposóbprzechowywania.Cztery„główkiświętegoJana”wspomina
spisany w 1648 r. inwentarz pośmiertny Katarzyny z wielkopolskiej Słupcy10.
Rzymskiedenarynoszonorównieżwpodręcznychmieszkach.W1560r.zezna-
niezłożyłzłodziej,któryurżnął wacek niewieście w Kazimierzu, w którym było 
gro. 15. i też pieniądz Ś. Jana11.WwykazieroszczeńMariiMohilankiPotockiej
z1613r.,wśródzagarniętychkosztownościiinnychdóbrruchomychbyłypienią-
dze—jakrelacjonowałWładysławŁoziński:„około70000dukatówwgotówce,
amianowiciewczerwonychzłotych,wportugałach,monetachważącychkażda

 2Maciej  z Miechowa1972,s.48.
 3Grabowski 1854,s.194;Żabiński 1978,s.235;Abramowicz1988,s.82;Mielcza-

rek2002,s.468.
 4Kiersnowski 1958,s.5–14;Zapolska2007,s.149–178.
 5Mikołajczyk1975,s.81–82.
 6Tri l ler 1992,s.62;Zapolska2007,s.152,161,169;Siwiak2017,s.178n.
 7Malewski 1935,s.67;Musiałowski 1989,s.186;Siwiak2009,s.157.
 8Głowacka-Penczyńska2010,s.74.
 9 Inwentarze mieszczan 1995,s.21.
10Głowacka-Penczyńska2010,s.75.
11Grabowski 1854,s.575.
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po15dukatów,wgłówkachśw.Jana,tj.zapewnewwykopanychzłotychmone-
tach rzymskich”12. Pieniążki św. Jana pojawiały się w kontekście monet skła-
danychw celach ofiarnych na czytelnychw krajobrazie kulturowymmogiłach
— kurhanach. Reminiscencje tego obyczaju odnajdujemy w dziele Stanisława
Sarnickiego (1532–1597)Księgi hetmańskie, w którym czytamy o rozrzucaniu
srebrnych pieniędzy na dawnych kurhanach (Kopcu Krakusa i Wandy), które 
zowią S. Jana pieniądzami.Zabiegmiałnacelupodtrzymaniepamięciozmar-
łych13.Kontekstzapisuwskazujenadenaryrzymskie,niewykluczonejednak,że
doStanisławaSarnickiego dotarły informacje o innych praktykach, nieznanych
zeźródełpisanych14.Wiarawmagicznąmoc„główekśw.Jana”wczasachsta-
ropolskichbyłazakorzenionawludowejświadomościobrzędowej.Zauważył ją
wNowych Atenach BenedyktChmielowski (1700–1763), łącząc obchody nocy
świętojańskiej ze znajdowanymi przez lud rzymskimi denarami utożsamianymi
zgłowąświętegoJana15.W1800r.TadeuszCzackipisałoznajdowaniunazie-

12Łoziński 1913,s.70,72.
13Abramowicz1983,s.71.
14Suchodolski 1997,s.196.
15Chmielowski 1754,s.47–49.Tekstzostałrównieżopublikowanyw1975r.nałamach

BiuletynuNumizmatycznegonr8(Kubiak, Męclewska, Mikołajczyk1975),s.143–146:
„Czy prawda, że Srebrniki małe w ziemi znajdowane, są Główki Ś. JANA Chrzciciela? 
Pospolity lud, czego nie wie doskonale od mądrych i od starych, wszystko to przypisuje Bogu, 

albo Świętym, albo czarom. To ma za prawdę chłopek prosty, co widzi, albo od siwej słyszy brody: 
tradycje w nich większej są powagi, niż Święte Pismo, które tylko w Kościele, w Cerkwi słyszą 
czasem, a swoje bajki, we wszystkich swoich prawiąc sobie kompaniach, biesiadach, schadzkach, 
niemi sobie tak nabili głowę, i młodszych słyszących, że im tego najmędrszy wielu z głowy nie 
wybije argumentami. Ten tedy lud prosty, osobliwie Polski, daleki od Miast wielkich, rozumiejąc, 
że Święci garnki lepią, że pieniądze z Nieba spadają, że jakiekolwiek osobliwości, których Maćko 
albo Hryńko w ich wsi nie zrobi, są dziełem Niebieskim. Trafiło się nie jednemu znaleźć srebrną 
monetę, od lat tysiąca kilkaset w ziemi leżącą, głowę na jednej stronie mającą; on to ma za głowę 
Ś. Jana, od Heroda uciętą, i ma to ze wszystkiemi za nieomylną prawdę. Bają tedy ci prości ludzie, 
że ta Główka znajduje się w Wigilią Ś. Jana w życie, na tym miejscu, gdzie trzy kłosy pokaże się 
razem; tam kopią, ale nie znajdują. Raz to kiedyś kazualnie pertotsaecula komuś się trafiło, pod 
tyle kłoskami tegoż zboża w ten dzień taki znaleźć pieniądz; i już rozumieją i wierzą wszędzie, że 
Ś. Jan swoje takie posiał główki. Toż by radzi leniuchy takim zasiewom; liczyliby wszystkie zboża 
swego kłosy, a gdziekolwiek kłos troisty mogliby upatrzyć, tego srebrnego szukaliby nasienia, oso-
bliwie pijacy i łakomcy. Tym oślim głowom, prostą tradycją zwiedzionym, odpowiedzieć potrzeba, 
że to nie są Ś. Jana Chrzciciela główki: bo kto by je z tak dobrego robił srebra i rozrzucał po 
polu? co by w tym miał za profit doczesny albo wieczny? jaką by w tym swoją miał tajemnicę? 
Cokolwiek na świecie ludzie czynią, mają w tym swój dobry albo zły koniec[=cel], honestum albo 
utile. Cóżby w tym miał za profit Pan jaki, siejący po polach srebrną monetę, że ją chłop znajdzie? 
Święty Jan też, wielki Marszałek Chrystusów, jeśliby cudownie takie rozrzucał główki, nie wiem 
co by miał za zysk, że ją chłop znajdzie i w ziemi zakopa, albo swojej Marynce powiesi na szyi. 
Wolałby, assekuruję, Ś. Jan przy swoich Relikwiach, Rękach, Piszczelach, Głowie, popiołach cuda 
czynić, jako i czyni, niżeli przy tych główkach (supposito) przez niego rozrzuconych, w ziemi się 
walających; alboby wolał ich komu wiele nasypać do worka, do szkatuły; pewnie by niejeden 
głowę mu skłonił swoją na podziękowanie za te główki. Nie Jana tedy Świętego są to główki, ale 
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miachpolskichmonetrzymskich,którebyłyprzetapianeprzezzłotników,achłopi
nazywalijegłówkamiśw.Jana16.

Według K. Moszyńskiego znajdowane rzymskie denary były nosicielami
szczęściadlawieśniaka, łączącego je zmagicznąmocą roślinonadliczbowych
liściach i owocach (czterolistna koniczyna, podwójny orzech). Związane jest
ztymwierzenieoźdźbleopodwójnymkłosie.Poszukiwaniapodwójnegokłosa
wprzeddzieńnocyświętojańskiejbyłyszczególnie rozpowszechnionenaUkra-
inie.Poznalezieniunależałoszukaćpodjegokorzeniamizapewniającejszczęście
„główkiśw.Jana”.Na tereniePobuża iChełmskiego„główkęJana”zastąpiono
nieokreśloną srebrną główką lub korzeniem ze srebra podobnym do ludzkiej
głowy,zapewniającymszczęścieznalazcy.WierzenianaziemiachPodola,Woły-
niaikijowskiejUkrainypowstawałymiędzyinnymizprzeświadczeniaoznajdo-
waniuwdniuśw.Janamagicznychprzedmiotów,skarbów,aprzedewszystkim
zczęstegoodkrywaniasrebrnychizłotychmonetrzymskichzgłowamicesarzy17.
Oodkrywanych skarbach rzymskichnaUkrainiewXIXw.wkontekście„głó-
wekśw.Jana”pisałM.Grabowski—„Znajdująjechłopirozrzucanepojedynczo
i główkami Świętego Jana nazywają.DoLipska kupiec, a do złotników krajo-
wychodnosijewłościanin,lubżydprzekupień.Znajdująjewróżnychmiejscach
po kilkaset w jednym garnku lub kotle”18. Nazywanie znajdowanych denarów
rzymskich„główkamiJana”funkcjonowałonahistorycznychkresachRzeczypo-
spolitejjeszczewkońcuXIXw.Denaryrzymskieznalazłyzastosowanieuludu
ruskiego jako amulety noszone przez kobiety na gorsetach19. Główkami Jana
nazywałmieszkającywKamieńcuM.GreimnabywaneodmiejscowychŻydów

pieniądze srebrne jeszcze Rzymskich Cesarzów, Juliusza, Augusta, Tyberiusza, Wespazjana, Tyta, 
a najwięcej Trajana, który zawojowawszy Dacją, alias Wołochy teraźniejsze i Transylwanią, od 
nas bliską, i tu Wojska Rzymskie trzymając, tą srebrną monetą płacąc wojsku, te bliskie napełnił 
kraje. Jakoż kto się zna na tym, i ciekawego zażyje oka, obaczy, że na tych srebrnikach, tylkich 
jak trojak, ale grubych jakby trzy złożył do kupy, jest twarz Cesarza którego, na on czas panu-
jącego; a na drugiej stronie jest osoba siedząca, znacząca albo Victoriam, albo Rzym Miasto, 
albo Hiszpanią trzymającą tarczę, i wieniec laurowy na głowie. Ja co to piszę, mam dwa takich 
srebrników, na jednym twarz z napisem TraianoAugusto, a na drugiej stronie siedzi osoba. Trzeba 
bowiem wiedzieć, że Cesarze Rzymscy, zacząwszy od Oktawiusza [sic]Augusta, podczas przyj-
ścia Chrystusowego na świat, obszernie po całym świecie panowali przez lat kilkaset; ich była 
Italia, Gallia, Hispania, Germania, Britannia, Dacia, Pannonia, Parthia, Lydia, Pontus, Mauritania 
etc. etc.Ich tedy jako na świat cały Monarchiczna rozciągała się władza, tak i moneta currebat. 
A zatym, tak Narody ich własne, jako z niemi skonfederowane albo pokonane, lub też Rzymianów 
zwycięskie nacje, inspoliis ich miały skarby, monetę i co teraz w skarbach Pańskich proraritate, 
u prostych pronecessitate albo za świętość konserwuje się, rozumiejących erroneè, że to główka 
Ś. Jana. Otóż te głowy, czyli główki, niech prostych nauczą, że to są Augusta, albo Trajana, a nie 
Ś. Jana główki”.

16Kolendo2006,s.243.
17Moszyński 1967,s.334–335.
18Grabowski 1850,s.53.
19Janusz1912,s.155.
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antycznemonety20.Rozwiązanieznaczeniawśródludu„główekśw.Jana”znala-
złomiejscewsłownikuJ.Karłowicza21.

WmagicznąmocstarożytnychmonetwierzonowAustriiiNiemczech,gdzie
znajdowanezłoteceltyckiestatery,zuwaginamiseczkowatykształt,nazywano
„tęczówkami” lub„miseczkami tęczowymi”.WTyrolumonetyznalezionepod-
czasburzynoszonouszyi,wierząc,żesądaremniebios22.Amuletymiałyprzy-
nosićszczęścieizdrowienoszącym.NieaktualnemonetynoszonotakżewGrecji,
Rosji,WłoszechiWęgrzech,korzystajączichmagicznejmocyzabezpieczającej
przed złymi urokami23. Omawiane obyczaje związane z „główkami św. Jana”
mają szerszy kontekst kulturowy magii monet. Zwyczaje i zabiegi magiczne
zudziałemmonetywżyciucodziennymomówiłŁ.Miechowicz24.

Zajedenzwyznaczników,determinującychfunkcjęznajdowanychpojedyn-
czodenarówrzymskichjakopieniążkówśw.Jana,przyjąłemwykonanieotworów,
świadczących o użytkowaniu monet jako amuletów i dewocjonaliów. Niektóre
monety jednak,wykorzystywane jakoozdoby,mogłybyćnoszonebezżadnego
podtekstumagicznegolubreligijnego.

Perforowaniemonet, szczególniezłotych rzymskich,pojawiło sięnaobsza-
rachBarbaricumwIIIw.,zintensyfikacjąwdrugiejpołowietegostulecia.Póź-
niej zastępowano otwory przymocowywanymi do monet uszkami. Obecność
otworów i uszek na monetach wcześniejszych wiązana jest z długotrwałym
obiegiemzłotychmonet imedalionówna terenieCesarstwa, aw szczególności
w Barbaricum. Rzymskie monety perforowano również— choć dużo rzadziej
—wczasachpóźnychKonstantynówiWalentynianów.Otworywykonywanotak,
abynieuszkodzićpopiersiacesarza.Perforacjewinnejlokalizacjiniżnadgłową
cesarzamiałybyzostaćzrobionewczasachnowożytnych25.Zeznaleziskzziem
polskichmożnawnosić, że najczęściejmonetom dodawano uszko lub perforo-
wanoje.ZestawienieaureusówzIIIw.odkrytychnaziemiachpolskich,wodnie-
sieniudoegzemplarzybezotworówiuszek,wynosi4:1dlamonetperforowanych
lubzuszkami26.Celem tychzabiegówbyłoprzystosowaniemonetdonoszenia
jakoozdóbuszyi,naodzieżylubjakoelementówkolii.Powodowałotowyłącze-
nieperforowanychmonetzobieguifunkcjonalnezbliżeniedomedalionów.Jak
wskazujebezwzględna liczbaznalezisk,najczęściejdozawieszaniaadaptowano
monety srebrne i okazjonalnie brązowe.Znaleziskamonet przystosowanych do
pełnieniafunkcjipozapieniężnej,dozawieszania,możnapodzielićnadwiegrupy.
W pierwszej dominują perforowane monety z II–III w., gdy z drugiej połowy
IIIizIVstuleciasątomonetyzuszkiem.Najmłodszemonetyzprzewierconymi

20Greim1900,s.266;Abramowicz1979,s.29.
21Karłowicz 1901,s.88.
22 Janusz1912,nr10,s.153.
23 Janusz1912,nr11,s.167.
24Miechowicz2006,s.147–158.
25Bursche, Więcek2010,s.197n.
26Tunia1988,s.205.



120

otworamiprzypadająnaczaspojawieniasięwdrugiejpołowieIIIw.pierwszych
egzemplarzy z zawieszkami27. Denary z otworami umieszczonymi nad głową,
zbokulubpodprzedstawieniemwładcy,sąwpolskichkolekcjachmuzealnych28.
Nieznanykontekstichodkrycianiepozwalanaokreślenieczasupowstaniaotwo-
rów.Mającnauwadzedenaryzotworamizkręguludnościkulturywielbarskiej29,
wykonywanieperforacjimożnaodnieść takdoczasówantycznych, jakśrednio-
wiecza iokresunowożytnego.Wśredniowieczu iczasachnowożytnychnazie-
miach polskichwykonywano ozdoby również z aktualnychmonet obiegowych
poprzezprzebijaniejednegolubkilkuotworówalbododawanieuszek30.

W późnym średniowieczu i okresie nowożytnym przewiercenie rzymskiej
monety było zabiegiem magicznym, nadającym cech amuletu lub talizmanu
noszonegoprzypuszczalnieu szyi.Amulet (talizman) zwanynawązem jest nie-
wielkichrozmiarówprzedmiotemzprzedstawionąsymbolicznątreścią,posiada-
jącymnadprzyrodzonąmoc31.Amuletyitalizmanydefiniujesięjakoprzedmioty
omocy ochronnej przed złymi urokami i czarami32.Można dokonać rozdziału
znaczenia pojęcia amulet, którego zadaniem jest ochrona, od talizmanu, który
zapewnia właścicielowi pomyślność33. Prowadzone są badania nad symbolicz-
nymprzekazemdrobnychprzedmiotówpochodzącychześredniowiecznychzna-
lezisknaziemiachpolskich34.Wwykorzystanychwżyciucodziennymdenarach
rzymskichzaszła zmiana ichpierwotnej funkcji.Pozbawionecechpieniężnych,
stałysiętalizmanemlubdewocyjnymmedalikiem,mającymdlanoszącegowła-
snościmagiczne,przekazującymtreścireligijnezwiązanezrozpowszechnionym
kultem św. Jana.Wyeksponowanapodobizna cesarza, noszonau szyi, symboli-
zowałaściętągłowęśw.Janaumieszczonąnatacylubmisie,znanąszerokiemu
ogółowiludnościzobrzędowościchrześcijańskiej.Motywikonograficznygłowy
św.JananamisiezacząłsięupowszechniaćwIIw.Wkościelekatolickimświę-
temzwiązanymzśw.Janemjestdzieńurodzincelebrowanywnocświętojańską.
Wkulturze ludowejzauważalnesądwawydarzeniazżyciaśw.Jana—chrzest
wJordanieiścięciegłowy.Wobrzędowościludowejnastąpiłsynkretyzmpolega-
jącynapołączeniudnianarodzinświętegozdniemścięciajegogłowy,uważanej
zagłównąrelikwięświętojańską35.

27Wielowiejski 1970,s.140nn;Dymowski 2006,s.67–70.
28Np.Morawiecki 1992,nr69,338(zuszkiem);Wiercińska1996,nr970,998,1146,

1220,1217,1244,1277,1339,1380,1391,1434,1430,1441.
29Bursche, Okulicz-Kozaryn1999,s.141–163;Hachuła, Bursche2004,s.139–146.

Znanyjesttakżeaureuszotworemznalezionywgrobie,Ciołek2001,s.34,nr32,orazperfo-
rowaneantoninianyzgrobu,nr246,344.

30Piniński 1995,s.43–49.
31 Słownik Staropolski 1965,t.IV,z.2,s.124,127.
32 Słownik Starożytności 1961, t.I,cz.1,s.22.
33 Słownik Wyrazów Obcych 1980,s.29,742.
34Np.Jaguś2003,s.7–24.
35Kubiak1983,s.175–177.
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O obchodachwigilii św. Jana, zwanych także nocąKupały i sobótką pisał
wkońcuXVIw.MarcinzUrzędowa(około1500–1573)—w wilię św. Jana nie-
wiasty ognie paliły, śpiewały, diabłu cześć i modła czyniąc, […], czynią sobótki, 
palą ognie krzesząc je deskami, aby była prawie świętość diabelska, śpiewając 
pieśni, tańcując.Wigilia św. Janaw świadomości ludumiała zastąpić obyczaje
pogańskie,związanezobchodamikulminacyjnegopunkturoku(najkrótszanoc)
połączonegozeświętemmiłości(wnocykwitłapaproć)36.

Czy pieniążki św. Janamożna jedynie rozpatrywać wwymiarze znaczenia
kultowego?Wsferzereligijnejfunkcjonowaływśródnieuświadomionejludności
wiejskiej.Niewykluczone, żemogły pełnić rolę ozdoby, jak przerabiane na nie
bieżącemonety.Postrzeganie„główekJana”przezludziwykształconychimiesz-
kańców miast wydaje się oczywiste.W nieznanych rozmiarach, jak wskazują
przykłady, stanowiły realnąwartość nabywczą, o czym świadczy deponowanie
rzymskich denaróww skarbachmonetarnych.W środowisku osóbwykształco-
nychznanoich„ziemskie”pochodzenie,nacowskazujątworzoneodprzełomu
XViXVIw.zbiorynumizmatyczne37.NaŚląskuwXVII–XVIIIw.odnotowy-
wanomonetyrzymskiezpodaniemmiejscaiokolicznościodkrycia,interpretując
przekazkulturowyznaleziska(monetyzgrobówjakoopłatazaprzeprawęprzez
Styks)38.Niewykluczone,żewniektórychkręgachmieszczańskich,podobnie,jak
u ludności wiejskiej, były postrzegane jako przedmiotymagiczne.Mieszkańcy
miast nosili amulety ze zwierzęcych kłów, tzw. wilcze zęby, niekiedy opra-
wionewsrebro,zdobionekoralikami idzwoneczkami,oczym informują testa-
menty i inwentarzemieszczańskie z XVI–XVII w., na przykład z Bydgoszczy
iPoznania39.

Jako „pieniążki św. Jana” zaklasyfikowałem dwa znaleziska z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego40. Pierwszego odkrycia dokonano podczas badań
archeologicznychwInowrocławiunaKujawachZachodnich.Badanestanowisko
archeologicznepołożonejestwpółnocno-wschodnimnarożnikulokacyjnegoIno-
wrocławia, zajętymw pierwszej połowieXIIIw. przez klasztor franciszkanów.
W trakcie przeprowadzonych w 2010 r. badań pod kierunkiemMarcinaWoź-
niaka zMuzeum im. JanaKasprowiczaw Inowrocławiu, odsłoniętomurowane
relikty kościoła franciszkanów i dwadzieścia późnośredniowiecznych i nowo-
żytnychgrobówszkieletowychzalegającychwczterechpoziomachwewnętrzu
nawy. Odkryte w reliktach świątyni pochówki były prawdopodobnie grobami
osóbświeckich.Przyzmarłychniestwierdzonopośmiertnegowyposażenia,poza
szpilkami w okolicy czaszek i kilkomamonetami, najczęściej niepowiązanymi

36Bystroń1947,s.183.
37Abramowicz1988,s.82.
38Ciołek2006,s.219–242.
39Siwiak2015,s.264n.
40Podobnewwyraziewydaje siębyćznalezisko luźnedenaraHadrianazokolicPułtuska.

Monetanosiśladydługotrwałegoużytkowania,anadgłowącesarzaprzewierconootwór:Bodzek
2006,s.210.
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zjamamigrobowymi(zalegającymiwkontekściewarstwycmentarnej)41.Wypo-
sażenie zawierał grób numer 6 z XVI–XVII w., w którym przy dłoni zmarłej
kobietywwieku30–35lat42znalezionopaciorzkryształugórskiego,anamostku
denarTrajana(98–117)zprzewierconymotworem,pełniącyfunkcjęreligijnego
medalika(Ryc.1).Wtórniewykorzystanejwgrobiemonetyniemożemyrozpa-
trywaćzeznanymzbadańarcheologicznychobyczajem,szerokorozpatrywanym
wliteraturzeprzedmiotuzjawiskiemtzw.obolazmarłych.Opismonety:

Cesarstwo Rzymskie,Trajan(98–117),denarzlat98–102,men.Rzym.
Av.IMPCΛESNERVΛTRΛIΛNΛVGGERM,głowacesarzawwieńculaurowymwpr.
Rv.słabeśladylegendyistojącejpostaci.
Srebro,2,44g,17–19mm.Średnicaotworu:1mm.

Ryc.1.DenarTrajanazInowrocławia

Znaleziskoz2012r.byłoudziałemWojciechaMąkizBydgoszczywtrakcie
poszukiwańprzedmiotówz IIwojnywKokocku, gm.UnisławnaZiemiCheł-
mińskiej43.NapoluornymwdolinieWisły,wwarstwiehumusuodkryłondenar
Kommodusa(180–192)zprzewierconymotworem(Ryc.2).Kontekstarcheolo-
gicznyznaleziska,zuwaginanieznajomośćdokładnejlokalizacji,pozostajenie-
rozpoznany.Opismonety:

Cesarstwo Rzymskie,Kommodus(180–192),denarzlat180–184,men.Rzym.
Av. MCOMMODVS[A]N [T]O[NINVSAVG], popiersie cesarza w wieńcu laurowym
wpr.
Rv.legendanieczytelna,stojącapostaćwdługiejszaciewpr.,zrogiemobfitościwl.ręce.
Srebro,1,9g,17–18mm.Średnicaotworu:2,5–3,0mm.

41Woźniak2010,mpswDzialeArcheologiiMuzeumim.JanaKasprowiczawInowrocła-
wiu. Za udostępnieniemateriałów źródłowych do publikacji serdecznie dziękuję P.Marcinowi
Woźniakowi.

42BadaniaantropologicznewykonałTomaszKoczorski.
43Podziękowania dla Znalazcy za przekazane informacje i udostępnienie zabytku do

publikacji.
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Ryc.2.DenarKommodusazKokocka,pow.chełmiński

Trudno wyróżnić wśród wtórnie użytkowanych w późnym średniowieczu
inowożytnościrzymskichdenarówtenazywane„główkamiJana”.MonetyzIno-
wrocławiaiKokockanabierająznaczeniawkontekściepodjętejpróbywyróżnienia
rzymskichdenarówwykorzystywanychwcodziennejduchowości,anazywanych
w okresie staropolskim „pieniążkami św. Jana”. Oba znaleziska łączą wspólne
cechy zezwalające na przypisanie wtórnie wykorzystanym w życiu religijnym
rzymskimmonetomfunkcjimedalików i talizmanów.Zaelementkwalifikujący
przyjąłem pozbawienie monet podstawowych cech pieniężnych, jak usunięcie
personifikacjiumieszczonychnarewersachi legendzawersówiperforacjęnad
głowącesarza.Wykonawcategozabieguotrzymywałkrążekzanonimowągłową
cesarza,utożsamianązwizerunkiemgłowyśw.Jananamisie.Głównymodbiorcą
takspreparowanychmonet rzymskichwokresiestaropolskim, jakzaświadczają
przytoczoneźródła,byłymieszkankimiastimiasteczekRzeczypospolitej.
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ABOUTTHEROMANDENARIICALLED“SAINTJOHN’SCOINS”

(Summary)

TherearewrittenaccountsknownfromtheareaofPolandconcerningthefolkbeliefs
aboutRomandenariifoundinfieldsbycountrydwellers.Theywouldcallthem“theheads
ofSaintJohn.”Peoplebegandrillingholes,especially inRomangoldcoins, in thearea
ofBarbaricuminthe3rdcenturyAD.Theyusuallyeitheraddedaloopor,incaseofgold
coins, they perforated them in order to turn them into ornaments attached to clothing,
worn around the neck or as elements of a necklace.As a result the coins disappeared
from monetary circulation and functionally resembled medallions. The origins of the
phenomenon inantiquitycanbefound in the functions thecoinsperformed,suchasan
ornament,anamulet,orasymbolofpower.Singlingoutthecoins,whichfunctioncanbe
describedas“StJohn’scoins,”amongthebodyofsinglearcheologicalfindsofperforated
Romandenariicausesdifficulties.RemovingthecurrencyfeaturesofRomandenariiby,
forexample,removingthepersonificationfromthereverseandlegendssurroundingthe
obversewas the criterion I have adopted.Whatwas created by the above processwas
acircularitemwithananonymousheadofanemperorwhichcouldbeequatedwiththe
effigyofStJohn’shead.InmedievalandearlymoderntimestheperforationoftheRoman
denariusandtheremovalofitscurrencyfeatureswasamagicaltreatmentgivingthecoin
the functionofanamuletor talismanwornaroundone’sneck.Theyshallbe treatedas
the symbol connectedwithwidespread cult of St John.Two finds from theKujawsko-
Pomorskie Province have been classified as Roman denarii used as “St John’s coins.”
Acrypthidingabodyofawomanwhodiedattheageof30–35fromthe16th–17thcentury
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wasdiscoveredintherelicsoftheFranciscanChurchinthecityofInowrocławinKuyavia.
AdenariusofTrajan(98–117)withadrilledholeusedasareligiousmedallionwasfound
onthebreastboneoftheskeleton.ThesecondfindwasdiscoveredinKokocko,Chełmno
Land,where a denarius ofCommodus (180–192)with a drilled holewas found.These
findsaresignificant in thecontextof theundertakenattemptat“materialization”of the
Romandenariicalled“StJohn’scoins” in theOldPolishperiod.Thedenarii fromboth
findsweredeprivedofcurrencyfeaturesbytheremovaloftheirreversetypes,thelegend
surroundingtheobverse,andbyperforation.Theheadofanemperor,exposedbywearing
itaroundtheneck,symbolizedthedecapitatedheadofStJohnplacedonatrayorbowl
knownfromtheChristianiconographyandrituals.
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