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MARZENAGROCHOWSKA-JASNOS

HALERZ Z PRZEDSTAWIENIEM MADONNY Z DZIECIĄTKIEM  
ZNALEZIONY W TARNOWIE JEZIERNYM (POW. WSCHOWSKI)

ABSTRACT:ThesubjectofthediscussionistheattributionoftheFriedensburg648(283),
649(280),650(282)hellerswiththerepresentationofVirginMarywiththeChristchildand
theeagleofLowerSilesia.Thecoinwas foundduringarchaeologicalworksconducted in
1999/2000inTarnówJezierny.Thefindwascrucialfordeterminingthatthecoinwasstruck
before1442.Thelocationofitscoinage—GłogóworLubinisstillamatterofdiscussion.

WśródtypówpiętnastowiecznychhalerzyprzypisywanychprzezFerdinanda
Friedensburga1miastuGłogówznajdująsięmonetyzprzedstawieniempopiersia
MadonnyzDzieciątkiemnalewymramieniu(heraldycznie)naawersieiOrłem
dolnośląskimzprzepaską,nawprost,zgłowąwlewonarewersie(Ryc.1).

   

   
Ryc.1.TrzytypyhalerzyzprzedstawieniemNMPzDzieciątkiemiOrłemdolnośląskim,
wgFriedensburg1931,nr283;Friedensburg1887,nr650(282),648(283),649(280)

Początek ich bicia Friedensburg datuje na rok 1449, od czasu zawarcia
23 grudnia, przez część książęcą i królewską Głogowa, unii monetarnej, gdy
radniobuczęścimiastauzgodnili,żena tereniecałegoGłogowamająpozostać

1 Friedensburg1887.
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wobieguwyłączniehalerzegłogowskie2.Zdokumentuniewynika jednoznacz-
nie,czyobieczęścimiastamiały,czyniemiałyodrębnejmonetylubnawetmen-
nic.Dlategozakładaćmożna,żewpodzielonymmieściemogłybyćprodukowane
różnetypymonet.NatomiastkoncepcjęFriedensburgacodoatrybucjiidatowania
typównr648,649i650zdecydowaniemożnabyodrzucić,gdybyniekilkaargu-
mentówwskazującychjednaknaichgłogowskiepochodzenie.

ZnaleziskahalerzazMadonnąsąbardzorzadkie.Winwentarzumonet,zawie-
rającymodkryciado1995r.,opublikowanymprzezStanisławęKubiakiBorysa
Paszkiewicza,wystąpiłyzaledwietrzyskarby,wktórychznajdowałysięhalerze
typu Fbg 650 (282), 648 (283), 649 (280). Są to: skarb z Pokoju (woj. opol-
skie) datowany na XV w., gdzie wystąpił jeden egzemplarz tej monety, skarb
zWilczkowic (woj. dolnośląskie) z 2. połowyXVw.— tutaj było już łącznie
290 halerzy zMadonną— i skarb z Nasali (woj. opolskie) z połowy XVw.,
z sześcioma egzemplarzami typu Fbg. 6483. Typ 648 odnaleziony został rów-
nież podczas badań archeologicznych prowadzonychw latach 2005-2008 r.we
WrocławiunaPlacuCzystym (Ryc.2)na cmentarzyskuprzydawnymkościele
ewangelickimSalwatora(Zbawiciela).Znajdowałsięwzasypiskujamygrobowej
(gróbnr234)z2.połowyXVIw.należącejprawdopodobniedopochowanejtam
kobiety.Cmentarzzostałzałożonyw1541r.,afunkcjonowałod1542r.,zczego
wynikażemonetazostaławrzuconadogrobuponadstolatodczasufunkcjono-
waniajejwobiegu4.

 
Ryc.2.HalerzzMadonnązDzieciątkiemzcmentarzyskaSalwatoraweWrocławiu,Fbg648; 

wgKsiążek2010,nrkatalogu56,średnica11mm,waga0,21g.Skalaok.3:1

ZastanawiającyjestbrakodkryćtejmonetywGłogowie,mimosporejliczby
znaleziskmonetarnych dokonanychw trakcie prowadzonych tam badań arche-
ologicznych.W zbiorachMuzeumArcheologiczno-Historycznego w Głogowie
znajdujesięjedenjejegzemplarz(Fbg650),zakupionynaaukcjinr13(poz.87)

2 Ibidem,nr55,s.53–54;Głogówzostałpodzielonyw1360r.naczęśćksiążęcąikrólewską,
któraod1384 r.nazywana jestczęściącieszyńską;zob.Dąbrowski1932, s.507;Ptak1991,
s.21.

3 Kubiak, Paszkiewicz1998,poz.:609,818,539.
4 Książek2010,s.9,16,24.
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24 maja 1997 r.Warszawskiego Centrum Numizmatycznego5. Między innymi
z tegopowodumożnaprzychylićsiędopropozycjiBorysaPaszkiewicza,który
postawiłnalubińskąatrybucjęhalerzyzMadonną,nacomarównieżwskazywać
kształtorłazrewersu,zprzepaskąalebezkrzyża,którypowinienbyćwherbie
głogowskiej liniiPiastów,orazpodobieństwostylistycznedo legnickichhalerzy
ześw.Piotrem,bitych—zdaniemtegobadacza—od1425do1448r.Zauważył
on również, że skarby z Pokoju,Wilczkowic i Nasali, w którychwystępuje ta
moneta, leżąw strefie,wktórejmonetygłogowskienie sąnotowane6.Wskar-
bie zWilczkowic znalazł się jednak brakteat z literąM (Fbg 725/377), który
wświetleodkryciatłokamenniczegodobiciategotypumonetnaStarymMieście
w Głogowie, można przypisać do Kożuchowa, będącego przecież od 1403 r.
siedzibąksiążątgłogowskichzliniiżagańskiej7.Równocześniebadacztenwyda-
tował halerze zMadonną i orłem na 1. połowęXVw., typ 649 przed 1420 r.,
natomiast typy 648 i 650między 1420 a 1423/25 r. Jako kontynuację dla tych
monet od 1423/5 r. (gdy mennica lubińska została przekazana w ręce miasta)
wskazałhalerzeFbg585/181,586/182i586a/-przedstawiającezamiastMadonny
zDzieciątkiemwizerunek z herbumiejskiego (Ryc. 3).Lubinw1446 r. został
zastawionyksiążętomgłogowskimiodtegoczasuniematamśladówdziałalno-
ścimenniczej8.

 
Ryc.3.HalerzemiastaLubinaz2.ćwierciXVw.;wgFriedensburg1887

Przesunięcie datowania tych monet, przede wszystkim typu Fbg 650, na
1. połowęXVw., potwierdzająwyniki badań archeologicznych prowadzonych
wlatach1999–2000nastanowiskunr7wTarnowieJeziernym(gm.Sława,pow.
nowosolski)(Ryc.4).Interesującanasmoneta(Ryc.5)znalezionazostałanadzie-
dzińcu,wobrębiewykopunrIwIIczłoniewarowni,wwarstwieglebynasyco-
nej amorficznymiwęglamidrzewnymi.Była to trzecia, a zarazemostatnia faza
użytkowaniaterenu.Dziedziniec,naktórymzalegaławarstwaprzepalonejgleby,
towarzyszyłodpołudniaiodwschodubudynkowiwarowni,któraw1.połowie
XVw.byłamiejscemzamieszkania służby i zapleczemgospodarczymsiedziby
rycerskiej,m.in.specjalizującymsięwprzygotowywaniużywnościorazobróbki
metali kolorowych. ZamekwTarnowie Jeziernym byłwówczasw prywatnych
rękachroduRechenberg9.

5 Grochowska-Jasnos2010,s.76,ryc.7(nrinw.:MG/N/314).
6 Paszkiewicz2001,s.81.
7 Grochowska-Jasnos2016,s.34–39;Friedensburg1888,s.263,nr725(377).
8 Paszkiewicz2001,s.81.
9 Boguszewicz,Nowakowski,Pozorski 2001,s.395;Nowakowski 2007,Sprawoz-

danie,s.39–41,50;Nowakowski 2008,s.236.
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Ryc.4.PlanwarowniwTarnowieJeziernym.WykopI,wktórymznalezionohalerz,zaznaczony
wpółnocnym,IIczłonie(oznaczonym„D”);pozostałeoznaczenia:A—członI,B—fosy,
C—wałzewnętrzny,E—„podzamcze”;wgBoguszewicz,Nowakowski,Pozorski2001,

s.396,ryc.1

 

Ryc.5.HalerzXV-wiecznyzMadonnązDzieciątkiemzwarowniwTarnowieJeziernym,
wgBoguszewicz,Nowakowski,Pozorski2001,s.400.Fot.D.Nowakowski
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Zarówno źródła pisane, jak i badania archeologiczne, na podstawie rucho-
mego materiału archeologicznego, potwierdzają ciągłość osadniczą na terenie
TarnowaJeziernegood2.połowyXIIIdopołowyXVw.ZaczasówHenrykaIII
głogowskiego (1278–1309) był ośrodkiem władzy książęcej jako kasztelania.
DośmierciksięciaPrzemkaw1331r.znajdowałsięwyłączniepodjurysdykcją
książątgłogowskich10.W1360r.,gdydoszłodopodziałudzielnicygłogowskiej
między Henrykiem V i jego synami a cesarzem, podzielono również tarnow-
ski majątek oraz samą wieś na część książęcą i królewską (cesarską), o czym
świadczą kolejne nadania czynione przezwładców czeskich i Piastów głogow-
skich.Wdokumenciedotyczącympodziałuokręgugłogowskiegoibytomskiego
z1360r.zaznaczono,żeTarnówstanowićmaczęśćwspólnąksięciaHenrykaV
iKarolaIVLuksemburskiego11.

W1381r.WacławIVLuksemburczyknadałrycerzowiNikolasowiRechen-
bergowikrólewskączęśćBytomiaOdrzańskiegoorazzamekwTarnowieJezier-
nym w lenno, jako nagrodę za wierną służbę. Dwa lata później król zmienił
charaktertegonadania,międzyinnymizpowoduzadłużeniakrajuwzględemrodu
Rechenberg,ioświadczył,iżBytomiTarnówzostałynadanetytułemzastawuza
1000 kop groszy czeskich12. Z kolei zgodę na ufortyfikowanie zamku uzyskali
Rechenbergowiew 1399 r. od księcia legnickiegoRuprechta, który udzielił jej
wimieniumałoletnichwówczasksiążątgłogowskich,synówHenrykaVIIIWróbla
(JanaI,Wacława,HenrykaIXStarszegoiHenrykaXRumpolda).Wdokumen-
ciezaznaczono,iżsłużyćtomiałomiędzyinnymiwzmocnieniubezpieczeństwa
ziemweichbildugłogowskiego. Jednocześnieksiążę zastrzegł, iżobiekt tenma
pozostaćotwartydlaksiążątgłogowskich13.

Napodstawiemateriałówarcheologicznychstwierdzićmożna, iżkres funk-
cjonowaniawarownitarnowskiejnastąpiłw1.połowieXVw.wwynikupożaru,
po którym pozostał poziom przepalonego gruzu.Wydarzenie to związane było
prawdopodobnie z działaniami wojennymi, na co wskazują liczne znaleziska
elementówuzbrojenia, np. grotów,bełtówkuszywwarstwie,wktórej była też

10Boguszewicz, Nowakowski, Pozorski2001,s.400.Autorzyzgromadziliwzmianki
źródeł pisanychdotycząceTarnowa Jeziornego;m.in.:Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens I,
s. 121;Schlesische Urkundenbuch, 1998,nr197 i 244; Inventare II, (Kreis und Stadt Glogau),
s. 18–19;Regesten 1903, nr 5004a;Regesty śląskie 1992, nr 55;Lehns- und Besitzurkunden I,
s. 133. Zob. też Łachowski 2004, s. 223; Nowakowski 2008, s. 39; Dąbrowski 1933, 
s.329–333.

11Nowakowski2008,s.114.Lehns- und Besitzurkunden I,s.172–178.DwadziaływTar-
nowiewymienianesąm.in.wdokumentachzlat1383,1399,1469,1475,[w:]Inventare II,s.34;
Lehns- und Besitzurkunden 1881,s.205.

12Nowakowski  2008, s. 81, 210; Łachowski 2004, s. 224; Inventare I, s. 106; Inven-
tare II,s.33,34[za:]Boguszewicz,Nowakowski,Pozorski2001,s.400;Inventare I,s.108
[za:]Nowakowski2008,s.210.

13 Łachowski2004,s.197,224;Nowakowski2008,s.41,173.
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moneta14. Sytuacja takamiała miejsce w 1433 r., w trakcie przemarszu wojsk
husyckich posiłkujących Polskę w wojnie z Zakonem Krzyżackim, które sta-
cjonując w pobliżu Sławy zniszczyły okoliczne tereny15. Do walk na pograni-
czugłogowsko-wielkopolskimdoszło takżew1438r.,wzwiązkuzestaraniami
Kazimierza Jagiellończyka o koronę czeską16. Na początku 1439 r. teren księ-
stwagłogowskiegonajechałAbrahamZbąski.Mimożewtymsamymrokuksią-
żęta Głogowa oraz Opola złożyli deklarację uznania Kazimierza po koronacji
iudzieliligwarancjiswobodnegoprzemarszuwojskpolskichprzezsweterytoria,
nadal dochodziło do starć17.Tak choćbyw1442 r.wojska polskiewodpowie-
dzinaakcjęŚlązakówwyruszyłyponowniezziemiwschowskiejidotarłyażna
przedmieściaLegnicy18. Jest toostateczny termin,kiedyTarnówJeziernymógł
ulecspaleniu.Byłytoostatniewalkiprowadzonenatymterenie.Warstwęarche-
ologiczną, w której odnaleziony został halerz, najpóźniej datować należy więc
na rok 1442, co jednocześnie wskazuje, iż moneta powstała przed porozumie-
niemmonetarnym zawartymprzez obie częściGłogowa—23 grudnia 1449 r.
—uznawanymprzezF. Friedensburga za początek jej bicia.WówczasTarnów
JeziernyrządzonybyłprzezródRechenbergówiznajdowałsięwobszarzewpły-
wówpodzielonegoksięstwagłogowskiego.Miejsceznalezieniawskazujeteżna
głogowskiepochodzeniemonety.Zatakąatrybucjąprzemawiająjeszczezapiski
JuliusaBlaschkegoorazprzedstawienianapieczęciachgłogowskich.

J.Blaschkeuważał—prawdopodobnierozwijającustaleniaFriedensburga—
żeliteraGnahalerzachgłogowskichbyłaherbemcałegomiasta,apo1360r.jego
częścikrólewskiej(cieszyńskiej),natomiastwczęściksiążęcejwprowadzonona
monetyMadonnę,patronkękolegiatynaOstrowieTumskim19.Halerzez literką
„G” i orłem cieszyńskim byłyby zatembitew części cieszyńskiejGłogowa do
unii z 1449 r.20 (Ryc. 6).Wmyśl tej koncepcji halerz zMadonną należałoby
przypisaćmiejskiejmennicyczęściksiążęcejGłogowa,a literah,którądodano
przyMadonnienatypie649,oznaczałabywspólneprzejęciewładzywksięstwie
głogowskimprzezbraci:HenrykaIXStarszegoiHenrykaXMłodszegow1418r.
lubobjęciesamodzielnychrządówprzezHenrykaIXw1423r.

14Boguszewicz, Nowakowski,  Pozorski 2001, s. 395; Nowakowski 2007, Spra-
wozdanie, s. 39–41, 50;Nowakowski 2008, s. 40–41, 81, 114, 210, 236;Dąbrowski 1933, 
s.329–333.

15Boguszewicz,Nowakowski, Pozorski2001,s.400;Dolny Śląsk 2009,s.115.
16Olejnik1985,s.159.
17Olejnik1985,s.165.
18Olejnik1985,s.168;Nowakowski2008,s.42;[patrz:]Inventare I,s.106.
19Blaschke1913,s.75.
20Paszkiewicz2000,s.10–15,13.MonetyzOrłemdolnośląskimzprzepaskąbiliksiążęta

cieszyńscywCieszynie.
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Ryc.6.Halerzegłogowskie(644,645,646)icieszyńskie(807)z„nibyczwórbiciem”, 
1.połowaXVw.;wgFriedensburg1887

Dwajwymienieniksiążętawrazzestarszymibraćmi—JanemiWacławem
—bylispadkobiercamiHenrykaVIIIWróbla(1378–1397),władcydzielnicygło-
gowsko-żagańskiej.Początkowowszyscybraciapozostawalipodopiekąksięcia
legnickiegoRuprechta.W1403 r.władzęwksięstwie rozpocząłnajstarszyJan,
jednakw1412/3r.młodsibraciawydzielilimuksięstwożagańskie,aw1417/8
dokonalikolejnegopodziału,wktórymWacławowiprzypadłoksięstwokrośnień-
skie(zKrosnemiŚwiebodzinem)aHenrykowiIXiHenrykowiXksięstwogło-
gowskie(zKożuchowemiZielonąGórą)21.

Źródła pisane z 1367, 1378 i 1419 r. wskazują na działalność mennicy
wkrólewskiej(późniejcieszyńskiej)częściGłogowa22.Źródłamówiąceomone-
tach z części książęcej pojawiają się dopierow 1437 i 1438 r. Pierwszy— to
dokumentwystawionyprzezstarostęisędziówczudugłogowskiegow1437r.23,
wktórymmówisięo transakcjiprzyużyciuhalerzygłogowskich.Z roku1438
istnieją natomiast wzmianki mówiące o tym, że w czasie kolekt w Krośnie
Odrzańskim i Sulechowie zebrano pośród monet śląskich halerze głogowskie
razemzkożuchowskimi24.Źródła te nic jednakniemówiąnamoprzedstawie-
niachznajdującychsięnamonetach.

Argumentem przemawiającym za głogowską atrybucją halerza zMadonną
jestteżjegopodobieństwoikonograficznedogłogowskichpieczęcimiejskich,na
którychjejpostaćpojawiasięjużod1326r.25.MatkaBoskanamonecietrzyma
Synanalewymramieniu(heraldycznie)itaksamoprzedstawianajestnapieczę-
ciachmiastaGłogowa,zarównoprzedpodziałem,jakiponim,wobuczęściach
(Ryc.7).Tylkona jednejpieczęci z części cieszyńskiejDzieciątko Jezus siedzi
przyprawymramieniu(Ryc.8).

21Ptak1991,s.22;por.Głogów1994,s.88.
22Zestawiająje:Grochowska-Jasnos,Dymytryszyn2009,s.30.
23Minsberg1853,s.425,nrLXI.
24 Codex diplomaticus Silesiae, t.XV, s. 49,52;do1482 r.KrosnoOdrzańskie,Sulechów,

Lubsko iBobrowice znajdowały sięwobrębie księstwagłogowskiego, po śmierciHenrykaXI
(1476)północnaczęśćksięstwaprzepadłanarzeczAlbrechtaAchillesaiBrandenburgiistającsię
księstwemkrośnieńskim.

25Gołdyn2008,s.48.
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Ryc.7.PieczęćmiejskaczęściksiążęcejGłogowazprzedstawieniemMadonnyzDzieciątkiem
iOrłemdolnośląskimnatarczyz2.połowyXIVw.,wgSaurma-Jeltsch1870,Taf.III,nr31

Ryc.8.PieczęćmiejskaczęścicieszyńskiejGłogowazprzedstawieniemMadonny
zDzieciątkiemitarczyherbowejzOrłemdolnośląskimponiżej;wgMinsberg1853,Taf.I/IV

Natomiast na pieczęciach miasta Lubina, którego patronką również była
MatkaBoska,odXIVw.Dzieciątkostalesiedziprzyprawymramieniu(Ryc.9),
a dopierow 1492 r. użyto przeciwnego układu26.Halerze lubińskie zXVw.27 
powtarzająmotywlubińskichXIV-wiecznychpieczęci(Fbg585,586)(Ryc.3).

Ryc.9.PieczęćLubinazXIVw.,wgHupp1898,s.85

26Więcejprzykładówzob.Grochowska-Jasnos,Dymytryszyn2009,s.33–34.
27Paszkiewicz2001,s.81.
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Dzięki określeniu chronologii warstwy kulturowej z warowni w Tarnowie
Jeziernym,wktórej znajdował się halerz zMadonną i orłem śląskim,możemy
wykluczyćdatowaniepodawaneprzezF.Friedensburga(po23grudnia1449r.),
stwierdzającrównocześnie,iżmusiałbyćbityw1.połowieXVw.,kiedyTarnów
Jeziernynależałdoksięstwagłogowskiego.Okolicznościte,łączniezpodobień-
stwem ikonograficznymMadonny na monetach i pieczęciach części książęcej
Głogowa,przekazamiJuliusaBlaschkegoorazwkontekściekożuchowskiejatry-
bucji brakteatów z literąM, mogłyby wskazywać na głogowskie pochodzenie
monety,jednakbezznalezisktejmonetywGłogowieniesposóbtopotwierdzić.

skróty

CDS—Codex Diplomaticus Silesiae
Fbg—F.Friedensburg,Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, CDS,Bd.XII,Breslau1887
WN—WiadomościNumizmatyczne
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AHELLERWITHTHEIMAGEOFVIRGINMARYWITHTHECHRISTCHILD 
FOUNDINTARNÓWJEZIERNY(THEWSCHOWADISTRICT)

(Summary)

FerdinandFriedensburg,a19thcenturySilesiannumismatist,ascribedthehellerswith
thehalf-figureofViriginMarywiththeChristchildonherleftarmandtheLowerSilesian
Eaglewith abandon the reverse (Friedensburg648/283,649/280,650/282) (Fig. 1) to
thecityofGłogów.Hedatedthebeginningoftheircoinageto1449whenbothpartsof
Głogów,dividedbetweentheGłogówandCieszyndukes,agreedonthecommoncoinage
standardfortheducaland‘royal’(i.e.Cieszyn)parts.

This conclusion is questioned byBorys Paszkiewicz,who points to Lubin and the
1420sasthelocationandtimeofthecoinage.Accordingtohim,in1423,whentheLubin
mintwastakenoverfromthedukebythecityauthorities,thehellerswiththehalf-figure
ofViriginMarywerereplacedbyhellerswiththeimageofVirginMaryonthetorsoof
theeagleasitwasshownonLubin’sseals,Friedensburgtypes585(181),586(182),586a
(Fig.2).

ThearchaeologicalresearchinthecastleinTarnówJezierny(Fig.4)confirmedthat
thehellerwithVirginMarycouldnotbe theresultof the1449coinageagreement.The
coinwiththesameimage,typeFriedensburg650(Fig.5),wasfoundinaburntlayerof
thelastphaseofuse,which—basedonarchaeologicalandwrittensources—wasdated
to1442atthelatest.
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Thehellercould,however,beaGłogówcoin,asinthefirsthalfofthe15thcentury
TarnówJeziernybelongedtotheDuchyofGłogów.AccordingtoJuliusBlaschke,aGłogów
historianandteacherwholivedattheendofthe19thcenturyandinthebeginningofthe
20thcentury,afterthedivisionofGłogówintotheroyalandducalpartsin1360,thelatter
wastheplacewherecoinswiththeimageofVirginMary,thepatronofGłogówcollegiate
churchwerestruck.Theletterhnext toVirginMaryonthetypeFriedensburg649may
refertothecommencementofthejoinruleovertheGłogówDuchyofHenryIXtheOlder
andHenryXtheYoungerin1418orthebeginningoftheindependentreignofHenryIX
in1423.Theexistenceofseparatemonetarysystemsinbothpartsofthecityinthefirst
halfofthe15thcenturyisconfirmedindocuments.Apartfromthat,theimageofVirgin
MaryfromthehellersissimilartothatfromcitysealsofbothpartsofGłogów(Fig.7).
On the other hand,Lubin seals featureVirginMary holding the child on her right arm
(Fig.8)andLubinhellerswithVirginMaryonthetorsooftheeagle(Friedensburg585
and586,Fig.3)faithfullycopythecompositionfromtheLubinseals.

If the hellerswithVirginMary are indeedGłogów coins, themonetary agreement
from 1449 must have meant the discontinuation of their coinage and resulted in the
introductionofanewtypeofhellercoin.
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