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DOMINIKSZULC,DARIUSZKOŁODZIEJCZYK

ZNALEZISKO POŁOWY ZŁOTEJ MONETY OSMAŃSKIEJ  
Z MIEJSCOWOŚCI KOPCE (POW. JANOWSKI, WOJ. LUBELSKIE).

Przyczynek do okoliczności napływu monet osmańskich  
na ziemie polskie do początku XX wieku

ABSTRACT: Thearticlepresentsa recent findofahalfofSultanMahmudII’sgoldcoin
dated at 1828–1829AD and presents it in the context of other finds ofOttoman coins in
thePolishlandstillthebeginningofthetwentiethcentury.Theauthorspointoutthatthisis
probablythefirstfindofthisruler’sgoldcoinandoneoffewrecordedfindsofMahmudII’s
coinsintheformerandpresentterritoryofPoland.

1. okoliCznośCi znalezienia i opis monety

Latem2017r.dyrekcjaMuzeumRegionalnegowJanowieLubelskimdonio-
sła namorazLubelskiemuWojewódzkiemuKonserwatorowiZabytkówo zgło-
szonymniedługowcześniejznaleziskudobrzezachowanejpołowyzłotejmonety
osmańskiej.PrzypadkowegoznaleziskadokonałmieszkaniecwsiWierzchowiska
(gm.Modliborzyce,pow.janowski)podczasweekendowejwycieczki.

Znaleziona moneta to hayriye sułtana Mahmuda II z dynastii Osmanów
(AH1223–1255=AD1808–1839),z22r.panowania(AH1244=AD14VII1828 
–2VII1829),men.Kostantiniye(Konstantynopol),bezwidocznegonominału.

Av.Wpoluwidocznagórnaczęśćtugry(monogramu)idewizyMahmudaII
—adli (tur. „sprawiedliwy”),wkartuszunaobrzeżu słowosultan.Niezacho-
wanadolnaczęśćmonetyzkolejnymikartuszamioddzielonymimotywamiroślin-
nymi,zawierałasłowaselatin-i zaman,którewrazzesłowemSultanstanowiły
zwrot:sultan-i selatin-i zaman(tur.„sułtansułtanówwszechczasów”).
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Rv. W polu widoczne słowa zuRibe fi [alternatywna wymowa duribe fi]
(tur. „wybito w”), oraz liczba „22” oznaczająca rok panowania Mahmuda II,
wktórymwybitomonetę,zaśwkartuszunaobrzeżusłowogazi.Niezachowana
dolnaczęśćpolazawierałasłowaqustantiniye1223,awięcmiejsceemisji(Kon-
stantynopol)orazrokwstąpienianatronsułtana(wedługkalendarzahidżry),zaś
naobrzeżuoddzielonemotywamiroślinnymikartuszezawierającesłowamahmud 
(polewej)ihan(poprawej),którewrazzesłowemgazistanowiłyzwrot:Mah-
mud han gazi(tur.„Mahmudchan,wojownikzawiarę”)1.

 
Ryc.1.Kopce,pow.janowski.MonetaMahmudaII

Wagaok.0,7g;średnica(osipoziomej)21mm(Pere1968,s.244,nr746)2,
próba według ordynacji 0,873 [?] (Pere 1968, s. 241, 243, nr 738, tab. 50)3. 
Zachowała się górna część monety, która w nieokreślonym czasie (przed czy
po wywiezieniu z Imperium Osmańskiego?) uległa podziałowi. Moneta jest
w dobrym stanie, drobne starcia awersuwidać tylko przy krawędzi przecięcia.
Dośćregularnakrawędźpodziałuwskazuje,żebyłoncelowy.Przyczynategonie
jestznana—czyzamierzanomonetąjakokawałkiemzłotaobracaćnarynkuKró-
lestwaPolskiegowedługwagi,czymiałaposłużyćdoprzetopu4,czyteżfunkcjo-
nowaćjakoozdoba.Naawersiemonetywidocznyjestślad,byćmożepootworze,
coniepozwalawykluczyć,żemonetęwykorzystywanojakoozdobę.

1 Zodczytem tymzgodna jest ekspertyzamonety, o jakąMuzeumRegionalnew Janowie
LubelskimniezależniewystąpiłododraPiotraNykielazKatedryTurkologiiUniwersytetuJagiel-
lońskiego(ekspertyzawposiadaniuMuzeum).

2 Nuri Pere nie podał próby interesującej nasmonety bitejwKonstantynopolu.Dla całej
monetypodanawagawynosi1,4g,stądszacowanyprzeznasciężar0,7gdlajejpołowy.

3 W tymmiejscuPere podał próbę egzemplarzawybitegowmennicy bagdadzkiej, zakła-
damyjednak,żedlamennicywKonstantynopolubyłatakasama.

4 W okresie Królestwa Kongresowego odczuwalny był deficyt rodzimych monet złotych
wynikającyzestrat,jakiemenniceponosiływybijającje(Terlecki 1960,s.96).Złotonamonety
imedalesprowadzanowtejsytuacjiwsztabkachnaogółzpaństwEuropyzachodniej,aletakże
Rosji(Terlecki 1931,s.4).
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2. miejsCe znalezienia i jeGo kontekst historyCzny

Monetęwyoranopodczasgłębokiejorkiletniej.Znalazcawskazałpoleleżące
250–300modskrzyżowaniadrogikrajowejoznaczonejdwomasymbolamiS19
i S74 (trasaLublin–Rzeszów, odcinekmiędzy JanowemLubelskimaModlibo-
rzycami) oraz drogi polnej prowadzącej dowsiWolicyKolonii (gm.Modlibo-
rzyce),wodległościok.2–3modtejostatniej,przezktóreprzechodziłpodczas
wycieczki.NajbliższąmiejscowościąsąKopce(gm.JanówLubelski),oddalone
odmiejscaznalezieniamonetyoniecały1km5.Odnalezionejmonecieosmańskiej
towarzyszyłyinne,rozproszonenaniewielkimobszarze,awśródnichm.in.gro-
szeStanisławaAugusta,miedzianegroszepolskiezokresuKrólestwaPolskiego,
srebrne10groszyzdatą18406,czyrosyjskiekopiejkiz2.połowyXIXw.wlicz-
bie kilkunastu egzemplarzy, a więc monety pozostające w obiegu zapewne od
schyłkuXVIIIdopoczątkuXXw.Wszystkiejeodnalazłnapowierzchniwyora-
nejziemitensamznalazca.Fakt,żeznajdowałysięnaniewielkiejpowierzchni,
sugeruje, iż było to miejsce wymiany pieniężnej (np. karczma), bądź w inny
sposóbsprzyjałogubieniumonetwdłuższymokresie,gdyżpoupadkupowsta-
nia styczniowegowobieguna terenieKrólestwapozostawały już tylkomonety
rosyjskie7. Ze względu na niewielką wartość większości odnalezionych monet
mniejprawdopodobnejest,abystanowiłyoneczęśćrozproszonego,np.wefekcie
jakichśpracziemnych,skarbu.

Ryc.2.FragmentmapytraktuPułankowice-FrampolautorstwaKarolaBojanowskiego 
z1829r.MiędzyModliborzycamiaJanowemwidocznyfolwarkGuzowiecorazgranica 

gruntówmiejskich(znakiemXoznaczonomiejsceodnalezieniamonety); 
ArchiwumPaństwowewLublinie,ArchiwumOrdynacjiZamojskiej,sygn.6004,k.2.

5 Okolicznościodnalezieniapodajemyzaprotokołemodbiorczymmonetyprzygotowanym
wMuzeumRegionalnymwJanowieLubelskim.

6 Moneta10-groszowabitabyłaprzezMennicęWarszawskąażdo1865r.zdatą1840(Ter-
lecki 1966,s.11).

7 Żabiński 1981,s.198.
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Ryc.3.PograniczegruntówmiastaJanowaidóbrModliborzyceok.1822r.Pośrodkuwidoczny
traktzJanowadoModliborzyc,poprawejzaśliniagranicznaipunktowozaznaczone 
nieopisaneznakigraniczne(znakiemXoznaczonomiejsceodnalezieniamonety); 
ArchiwumPaństwowewLublinie,ArchiwumOrdynacjiZamojskiej,Plany,nr25.

OsadnictwawokolicachobecnejmiejscowościKopceniemajeszczenamapie
kwatermistrzowskiej tzw.Nowej (Zachodniej)Galicji austriackiegopłk.Antona
baronaMayeravonHeldensfelda,opracowanejwlatach1801–1804wedługinfor-
macjizebranychwlatach1779–1783iwydanejdrukiemw1808r.8WepoceKró-
lestwaPolskiego,awięcwczasieemisjiodnalezionejmonetyosmańskiej,teren
tenstanowiłgranicędóbrModliborzyceiOrdynacjiZamoyskiej(gruntaówcze-
snegomiastaJanowaOrdynackiego)9.NazwaKopcówmożepochodzićodkop-
cówgranicznych,gdyżnieokreśloneznakigranicznenatymtereniezaznaczono
naplanach z1804 i zok. 1822 r.10ZenonBaranowskiuważa, żeosadaKopce
powstała prawdopodobnie dopiero w okresie międzywojennym, przed 1938 r.,
początkowojakoczęśćJanowaLubelskiego(dawnegoOrdynackiego),zktórego
zostaławydzielonadopierow1973r.11

 8 Carte von West-Gallizien 1808;wportaluwww.mapire.eujakoczęść„FirstMilitarySurvey
1763–1787”[dostęp:18IV2018].

 9APL,AOZ1822,nr25.
10APL,PRU1804,sygn.207;APL,AOZ1822,nr25.
11Baranowski 2001,s.30.Niemniejnatzw.obrębówcez1962r.,przedstawiającejpowiat

janowski,awięcmapiewskali1:25000wydanejprzezZarządTopograficznySztabuGeneral-
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JużnamapieHeldensfeldawidoczna jest drogapolnadoWolicy, przyktó-
rej odnalezionomonetę.WokresieKrólestwaPolskiego obecna droga krajowa
S19iS74byławażnymtraktem,łączącympołudniowo-wschodniepowiatywoje-
wództwa lubelskiego z portami rzecznymiorazmagazynamiSkładowym iSoli
wZawichościeiRachowienadWisłą,atakżemiastatakiejakBiłgoraj,Tarnogród,
czyZamośćzKraśnikiemiLublinem,adalejgościńcembitymzWarszawą12.Na
mapie tego traktu, opracowanejw 1829 r. przezK.Bojanowskiego,w pobliżu
miejsca odnalezieniamonety osmańskiej, po drugiej stronie drogi z Janowa do
Modliborzyc,zaznaczonofolwarkGuzowiec,należącydodóbrModliborzyce13.
Ten sam folwarkwidoczny jest jeszcze na niemieckiejmapie z 1915 r.14, jako
Фл. Гузoвeцъ15. Jego nazwamoże świadczyć o nieco wcześniejszym osadnic-
twie,gdyżz1750r.mamywiadomośćoniewielkichosadach,nieprzynoszących
plebanowimodliborzyckiemudziesięciny,naterenietzw.kopanin, awięckarczo-
wisknowowziętychpoduprawę16,głębokowGuzowym Lasku międzyJanowem
aModliborzycami17.Wiemyrównież,żemiędzytymimiejscowościami,postro-
niedóbrmodliborzyckich,byław1860r.austeria18.

3. Hayriye z kopCów na tle okoliCznyCh znalezisk monet

Obszar międzyModliborzycami a obecnym Janowem Lubelskim jest rów-
ninny i już w końcu XVIII w. był bezleśny19. Najbardziej znane dotychczas
było znalezisko bliżej nieopisanego denara rzymskiego zModliborzyc20, skarb
wczesnonowożytnychmonet polskich i obcychodkrytypodczasprac ziemnych
w1972r.wKoloniiZamek21,atakżeskarb28monetpolskichzlat1550–1662
zmiejscowościWolica,który—opracowanyiprzekazanydozbiorówMuzeum

negoWP,wieśfigurujejużjakoodrębnaosadapodnazwąBorownica-Kopce(Nazwy miejscowe 
Polski2003,s.126).

12Osiński 2014–2015,s.421.
13APL,AOZ1829,k.2.
14 Osteuropa 1915,arkusz„GruppeBreßtLitowßk”;wportaluMAPSTER[dostęp:30IX2018].
15 Klucz znaków przyjętych 1918–1939,s.5.
16 Kopanina 1962,s.339.
17APL,AMM1750,s.11.
18Osiński 2014–2015,s.446.
19 Carte von West-Gallizien 1801–1804.
20 Pękalski 1963,s.129.
21Męclewska1973,s.222–228;Męclewska, Mikołajczyk1983,s.79,nr257.Znale-

ziskotopojegozdeponowaniuwszkolewModliborzycachjeszczew1972r.zaginęło(przyjmuje
się,że146egz. trafiłodowarszawskiejDesy).Byłobardzo interesujące.Stanowiłobowiemaż
ok.0,5litramonet(conajmniej203egzemplarze)oddenarówposzóstaki,wtymmonetpolskich
(odJanaOlbrachtadoZygmunta IIIWazy),pruskich(księciaAlbrechtaz1559r.),węgierskich
(odFerdynandaIz1537r.doRudolfa IIz1601r.),czeskich(MaksymilianaIIz1570r.),nie-
mieckich(odAlbrechtaIIbawarskiegoz1562doAdolfaXIIIzHolsztynaz1600r.)orazsied-
miogrodzkich(ZygmuntaBatoregoz1597r.).
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LubelskiegonaZamkuprzed1972r.—dziśuznajesięzazaginiony22.W1959r.
znalezionowModliborzycachdwiemonetyStanisławaAugusta:trojakz1766r.
igroszmiedzianyz176[.] r.23,bliskieczasowoniektórymmonetomzomawia-
negopola.Tozestawienienależałobyuzupełnićjeszczeoliczneluźneznaleziska,
najczęściej przypadkowe, dokonane podczas prac ziemnych głównie na polach
wokółGóryChełm,m.in.groszakoronnegoZygmuntaIIIWazyz1611r.24,szó-
stakapruskiegoFryderykaIIWielkiegozmennicykrólewieckiejz1755r.,grosza
Augusta III także z 1755 r., szelągówkoronnych i litewskich JanaKazimierza,
kopiejek rosyjskich orazwspółczesnych odnalezionejmonecie osmańskiej gro-
szy Królestwa Kongresowego25. Dotychczas nie odnotowano na tym terenie
monetzłotych.

4. Hayriye z kopCów na tle znalezisk złotyCh monet osmańskiCh 
z dawnyCh ziem ruskiCh korony oraz terenu obeCnej polski

DladawnychziemruskichKoronyorazterenuobecnejPolskiMartaMęclew-
ska iAndrzejMikołajczykorazMykołaKotlar zebrali iopisali łącznie28zna-
lezisk pojedynczych złotych monet osmańskich oraz skarbów z ich udziałem,
głównie z XVI i XVII oraz nieliczne z XVIII w. Uzupełnić je można jeszcze
o cztery kolejne znaleziska opisanem.in. przezWładimira Szłapinskiego. Spo-
śródtychnależałobywymienićznaleziskazdawnychziemruskichKoronyzRaj-
kowiec (obecnie obwód chmielnicki naUkrainie)26, domniemany skarb zWoli
Podłużnickiej (obwód równieński)27, skarby z Kaniowa (obwód czerkaski)28,
Klepaczy (obwód połtawski) oraz Skołobowa koło Radziwiłłowa (obwód rów-

22Brakgodziśw zbiorachMuzeumLubelskiego.Por.Patryn1972, s. 54;Męclewska,
Mikołajczyk1991,nr952,s.89(tubłędnadataodnalezienia1972r.).

23Wojtulewicz1964,s.216.
24Fotografięrewersutejmonetyopublikowanow:Szulc 2014–2015a,s.193.
25Monetyte,pozmierzeniu,zważeniuisfotografowaniuwMuzeumRegionalnymwJano-

wieLubelskim,pozostawionowrękachznalazców.
26JesttoznaleziskomonetzXIV–XVIIw.dokonanejeszczew1886r.Częśćtegoliczącego

ponad1000egz.skarbustanowiłyrzekomodirhemysułtanówAhmedaIiMustafyIzpoczątku
XVIIw.zlitewskąkontramarką(Kotlar 1975,s.36,nr71).Niemożnabyćjednakcałkowicie
pewnym zarówno datacji, jak i rodzaju monet przywołanych przez Kotlara (w rzeczywistości
dirhembyłmonetąsrebrnąaniezłotą,przyczymzapanowaniaMustafyIzaprzestanojużjego
emisji;Pere 1968,s.12i141),gdyżKotlarmyliłimionawładcówosmańskich,podającdatacje
monet,którenieodpowiadałypanowaniupodanychprzezniegosułtanów.Stądniewiadomo,czy
błędnie podał on datację odnalezionychmonet, czy też imiona poszczególnych władców, albo
wogólepomyliłmonety.

27NieznanaliczbazłotychmonetosmańskichlubperskichzXVIIw.odnalezionychw1931r.
(Mikołajczyk1978a,s.38,nr30;tenże1978b,s.84,nr73).

283 złote ałtuny oraz 6 złotych dukatów holenderskich z lat 1592–1614 (Mikołajczyk
1978b,s.79,nr17).
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nieński)29,PodjarkowaiWołostkowa(obwódlwowski)30,zaśzobszaruobecnej
PolskiznaleziskazChotynilubWschowy31,StargarduSzczecińskiego32,Piecho-
wic33,spodWarki34,zGniezna35,Głogowa36,domniemanyzMiłomłynu37,Wil-
kowa niedalekoOlsztyna38,NowegoDworu kołoOrnety39 orazNysy40. Żaden

29ZłotemonetyMurada III iAhmeda I odnalezionew 1970 r.w skarbie ok. 1000monet
różnejproweniencjisprzed1634r.(Mikołajczyk1978a,,s.42–43,nr63).

30Znaleziska z 1936 i 1971 r. liczące odpowiednio 2112oraz 1571monet złotych,w tym
łączniewobutychskarbach12monettureckichz1.połowyXVIIw.(Szłapinski j2000,s.26,
przyp.151).

31Stanowiły je złoty ałtunMurada III (1574–1595)bitywKonstantynopolu, kolejnyałtun
tegosułtanabitywKairzeorazałtunAhmedaI(1603–1617)zmennicywDamaszku,pochodzące
ze skarbuzChotynikołoGarwolina, zdeponowanegopo1663 r. (Mikołajczyk1978b, s.82,
nr51;Męclewska, Mikołajczyk1991,nr956,s.90).ZdaniemMikołajczykaskarbzChotyni,
wodróżnieniuodpozostałychskarbówzłoto-srebrnychzziempolskichcharakteryzujeszczegól-
niewysokiodsetekzłota(Mikołajczyk1978b,s.69).

32Znaleziskoz1881r.zeStargarduSzczecińskiegozdeponowanowfundamentachstarego
domuzapewnepo1662 r.Stanowiły jem.in.3 złotemonetywybitemiędzy1566a1603 r. za
panowania sułtanówSelima II (1566–1574),Murada III iAhmeda IwmennicachwAlgierze,
AleppoiBagdadzie(Męclewska, Mikołajczyk1991,nr951,s.89).

33Skarb złotychmonet różnej proweniencji zXV–XVIIw., odnalezionyw1979 r.wPie-
chowicach (woj.dolnośląskie).Składałysięnaniegom.in.ałtunySelima I, rzekomoz1520 r.,
SelimaIIz1566,MuradaIIIz1574iAhmedaIzlat1603i1604r.wybitewTokacie,Kairze,
KonstantynopoluiDamaszku(Miszczuk2012,s.45).Osiemspośródtychmonetjestobecnie
wMuzeumKarkonoskimwJeleniejGórze(Malarczyk2013,s.65).

34Wiadomośćz1993r.oznaleziskukilkudziesięciumonetzłotychspodWarki(tpq1635),
w tymzmennicwEgipcie,Damaszku iKonstantynopolu, sułtanówSulejmana I (1520–1566),
SelimaII,MuradaIII,MehmedaIII(1595–1603)iAhmedaI(Paszkiewicz1995,s.170–171).
Jarosław Dutkowski przypuszcza, że skarb ten mógł być identyczny z opisanym przez niego
w1998r.skarbemmonetspodWarki,składającychsięzponad60ałtunów,ukrytympo1650r.
WymieniłbitewEgipcie,DamaszkuibyćmożeKonstantynopoluałtunySelimaII,MuradaIII,
MehmedaIIIiAhmedaI(Dutkowski 1998,s.219).

35NieokreślonazłotamonetazXVIlubXVIIw.odnalezionawśródinnychw1826r.(Męc-
lewska, Mikołajczyk1983,s.174,nr619;Mikołajczyk1978b,s.80,nr24;Kluge1978,
s.104,nr19).

36W2004 r.wGłogowieodnalezionozdeponowanyprawdopodobniepook.1650 r. skarb
monet,wśródktórychnajstarszestanowiłyzłoteałtunySulejmanaWspaniałegorzekomoz1520r.
(Grochowska2006,s.31-32).

37W1899 r.podMiłomłynemwykopanom.in.4złotemonetyzXVIw.uznanewówczas
za„arabskie”,choćMęclewskaiMikołajczykprzypuszczają,żemogłybyćtomonetyosmańskie
(Męclewska, Mikołajczyk1983,s.67,nr193).

38Domniemanajednazłotamonetaosmańska,byćmożezXVIlubpoczątkuXVIIw.,odkryta
wrazzprawie1200innymimonetamiw1841r.(tamże,s.81,nr262;Kluge1978,s.96,nr4).

39MęclewskaiMikołajczykprzypuszczają,żezidentyfikowanaw1900r.jakomonetaarab-
skabyłafaktyczniezłotąmonetąosmańską,możezXVI–XVIIw.(Męclewska, Mikołajczyk
1983,s.132,nr453).

40MęclewskaiMikołajczykuznalijednąz148odnalezionychw1939r.monetzaosmańską
(tamże,s.168,nr598).
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znichniepochodzijednakzLubelszczyzny,skądżadnejmonetyosmańskiejnie
znalirównieżHenrykWojtulewicz,KonradGrocheckiiKatarzynaSolarska,pod-
sumowującywiedzę o znaleziskachmonet z tego regionu41. Już jednak po ich
publikacjiTomaszDzieńkowski zgłosił pochodzące zTrawnik (gm. loco, pow.
Świdnik)znaleziskosrebrnegoaspraMuradaIIzlatmiędzy1421a1451r.,wybi-
tegowSerreswdzisiejszejgreckiejMacedonii42.

5. Hayriye z kopCów na tle znalezisk monet mahmuda ii  
z terenu obeCnej polski

JakdotychczasnaterenieobecnejPolskiodnotowanotylkojednopewnezna-
leziskomonetyMahmuda II. Jest to srebrnypiastr z lat1808–1809,znaleziony
jeszczew1887r.wskarbiemonetzm.Lubanie(wlatach1808–1809Księstwo
Warszawskie;w1887r.zabórrosyjski;obecniegm.Lubanie,pow.włocławski),
zdeponowanym po 1830 r.43 Ok. 1819 r., a więc w okresie panowania Mah-
mudaII,znalezionorównieżsrebrnyasprnaDolnymŚląsku,byćmożewRado-
micach(pow.lwówecki),niewiemyjednak,czymonetęwybitozaczasówtego
sułtana,czy też jednegoz jegopoprzedników44.Ponadto osiemmonetmiedzia-
nychopisanychobecnie jakoMahmuda II, a także jegosyna inastępcyAbdül-
mecidaI(1839–1861)orazjednegozpoprzednikówAbdülhamidaI(1774–1789),
jestw zbiorachMuzeumOkręgowegowSieradzu45.Brak było jednak dokład-
nego rozpoznania tychmonet, a także bliższych informacji o ich pochodzeniu.
Napłynęłydo tejplacówkiwróżnymczasie,począwszyod latprzedwojennych
doconajmniej1953r.jakodary46.Jednaznich,jaksięokazało,pochodzizcza-
sów sułtanaAbdülmecida I z roku 1273H (IX 1856–VIII 1857)47.Niemożna
więcwykluczyć,żedotarłanaziemiepolskiewrazzjakimśżołnierzemrosyjskim
powracającymzwojnyrosyjsko-osmańskiej,najpewniejkrymskiej(1853–1856).
Podobną drogą pod Kopcemogła naszym zdaniem przedostać się odnaleziona
tampołowazłotejmonetyMahmudaII.

41Wojtulewicz1999,s.5–11;Grochecki,  Solarska2010,s.113–138.
42Paszkiewicz2012,s.136.
43Męclewska, Mikołajczyk1991,nr1803,s.250.
44Kubiak,  Paszkiewicz1998,s.306,nr953.
45Urbański 2006,s.18.
46Ichkartykatalogoweopracowaław1974r.MariaWisińskanapodstawiefotografiinumi-

zmatówwykonanychprzezK.Wecela.Zaprzekazaniekserokopiikartdowgląduserdeczniedzię-
kujemykierownikowiDziałuArcheologiiiPaleontologiiMuzeumOkręgowegowSieradzu,Panu
mgr.MarkowiUrbańskiemu.

47WkarciekatalogowejwDzialeArcheologiiiPaleontologiiMuzeumsieradzkiegozidenty-
fikowanajako10paraibłędniedatowananarok1200H.Identyfikacjępoprawiononapodstawie
fotografii.WksiążcePeregozamieszczonowizerunekegzemplarzapochodzącegozroku1270H
(Pere1968,s.261,tabl.59,nr905).
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6. możliwa droGa przedostania się monety z imperium osmańskieGo

Znaleziskamonet osmańskich na obecnych ziemiach polskich, jak również
ruskich dawnejKorony należą do rzadkości48.OdnalezionawokolicyKopców
hayriye byłajednązpięciurodzajówzłotychmonetbitychwtymczasiewImpe-
riumOsmańskimobokzer-i mahbub, rumi, adli i mahmudiye,przyczymkażda
ze złota o innej próbie49. Emisję hayriye, rumi i adli podjęto dopiero podczas
rządówMahmudaII. Zapanowaniategosułtanadoszłodoapogeumzmniejsza-
niawartościwewnętrznejmonetosmańskich,rozpoczętegojeszczewlatach60.
XVIII w. i trwającego aż do lat 1844–184550. Zmieniano też typy i zawartość
kruszcu wmonetach złotych51. Było to działanie celowe, mające rekompenso-
wać budżetowi państwa duży deficyt— jeden z przejawów kryzysu państwa
osmańskiego, spowodowanego m.in. licznymi wojnami oraz obcymi interwen-
cjamizbrojnymi52. Jednaz takichwojen, toczonaw latach1828–1829zRosją,
zakończyłasięzwycięstwemMikołajaI53.Wojskamirosyjskimidowodziliwniej
IwanDybicz i IwanPaskiewicz,którychjużw1831r.widzimynaczelewojsk
rosyjskich walczących z powstaniem listopadowym54. Odnaleziony pod Kop-
camifragmentmonetyMahmudaIImógłwięczostałprzywieziony,anastępnie
np.zagubiony,przezżołnierzarosyjskiegobiorącegoudziałwobukampaniach.
W pobliżu Janowa walki polsko-rosyjskie były wówczas dość intensywne55.

48Wśród skarbów monet złotych zdeponowanych na tym obszarze w 2. połowie XVIII
iw1.połowieXIXw.przeważająliczbowowgbadańMikołajczykazłotedukatyniderlandzkie,
głównieholenderskie,zwłaszczabitewwielkichilościachemisjez3.ćwierciXVIIIw.(Miko-
łajczyk1978b,s.72–73).

49Pamuk 2006, s. 13.Więcej na temat systemumonetarnego ImperiumOsmańskiego za
panowaniaMahmudaIIczyt.Lane-Poole1883,s.XXX,253–259.BorysPaszkiewiczwymienił
jeszczezłotąmonetęsurre altyn (Korczyńska,  Paszkiewicz1989,s.324,ryc.456).

50WówczassyninastępcaMahmudaAbdülmecidIzaprowadziłnowysystembimetaliczny
opartynamaleńkimsrebrnymkuruszu(piastrze),zawierającymjednak1gczystegosrebra,izło-
tejlirze(funcie),równej100piastromizawierającejaż7,216gzłotapróby11/12,wzorowanejna
funcieszterlinguiwybijanejjużzachodnioeuropejskimimaszynamimenniczymi(Pamuk2008,
s.825,844–846).

51Pamuk2008,s.825,844–845.
52Çet in 2013,s.124–125; Pamuk2000,s.193–200; Gnjatovič 2012,s.84–100.Więcej

natentematBoele , Woudsma2010,s.5–7;Damali 2014.
53O tymkonflikcie i kończącymgopokoju adrianopolskimzob.m.in.Szer iemiet  1975,

s.7–185;Aksan2007,s.343–362.
54WówczesnejpropagandzierosyjskiejzwycięstwanadPersją(1828),Turcją(1829)iPol-

ską(1831)przedstawianoczęstowspólnie jakokolejnesukcesyrosyjskiegooręża;zob.Ja’far i
Mazhab1396,s.31–37(reprodukcjemedaliokolicznościowychorazzdjęcieBramyMoskiew-
skiejwPetersburgu,naktórejupamiętnionowszystkietrzyzwycięstwa).

55Janóważ trzykrotniew tymokresie przechodził z rąkdo rąk—w lutym,naprzełomie
lipca isierpniaorazokołopołowywrześnia1831r. (Taźbirek2011,s.75–78),przyczymnp.
wmarcutegorokuRosjaniewciążzajmowalileżącezaKopcamiModliborzyce,choćsamJanów
jużstracili,coświadczyointensywnościwalknaniewielkimobszarze(tamże,s.77).
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Monetaprzedjejprzecięciemniebyłaprawdopodobniezbytintensywnieużytko-
wanairaczejkrótkopozostawaławobrocie,oczymświadczyjejstanimożliwe
użytkowaniejakoozdoby(oczympisaliśmyjużpoprzednio),anadtonienależała
dogrupymonethandlowych,przeznaczonychwyłączniedohandlumiędzynaro-
dowego.Przedstawiałazatoistotnąwartość,zwłaszczagdywlatach1824–1830
w Królestwie Polskim nastąpił wyraźny wzrost cen złota56. Konflikty zbrojne
częstobowiemprzenosiłymonetypochodzącezterytoriówobjętychdziałaniami
zbrojnymi,jakrównieżmonetyobcenateterytoria57.Właścicielmonetymógłteż
trafićpodJanówuczestniczącw innychdziałaniachzbrojnychna terenie Impe-
riumOsmańskiegowokresierządówMahmudaII,jaknaprzykładw1833r.,gdy
wojska rosyjskie zaangażowały się w konflikt sułtana ze zbuntowanym guber-
natorem Egiptu Mehmedem (Muhammadem) Alim. W Janowie stacjonowały
później (do powstania styczniowego) pułkiAleksopolski jegierski58, kozaków
dońskichi17Archangiełogorodzki(piechoty)59.W1863r.wniewielkiejodległo-
ściodmiejscaodnalezieniamonety(ok.250–300m)oddziałykozackiestoczyły
potyczkę z powstańcami styczniowymi, której pamiątką jest dziś kapliczka św.
WincentegoaPaulo60.Pokolejnejwojnie rosyjsko-osmańskiejz lat1877–1878
doJanowaskierowanezostałynowejednostki—70Riażskipułkpiechotyoraz
17pułkkozakówdońskich,którychżołnierzemogliuczestniczyćwtymkonflik-
cie61.PrzedkilkomalatynapodejściupodGóręChełmwpobliżuModliborzyc,
wmiejscuokopówzlat1914–191562,wodległości2kmodKopców,znaleziono
przyznawanyzaudziałwtejwojnierosyjski„Medalpamiątkowywojnywlatach
1877–1878”63, pozbawionywstążki i wykonanyw jasnym brązie. Odznaczony
nim żołnierz rosyjski, zapewne oficer, był prawdopodobnie najpierw uczestni-
kiemwspomnianejwojnyrosyjsko-osmańskiej(1877–1878)64,następniezaśtzw.

56Korczyńska,  Paszkiewicz1989,s.354.Wefekciemonetyzłotepozostającedotych-
czasw obiegu na rynku polskimmasowo przetapiano.W interesującymnas przypadku tak się
jednakniestało,skoropołowęmonety„oszczędzono”.Przyczyntegomożnaupatrywaćwtym,
żepróba(stopa)odnalezionejpodKopcamimonetybyłamniejszaaniżelipróbamonetKrólestwa
Polskiego—podwójnegoipojedynczegozłotegopolskiego(0,903),atakże20złotychpolskich
izłotejrosyjskiejmonety3-rublowej(0,916);por.Terlecki 1960,s.94,tab.2;Żabiński 1981,
s.198;Korczyńska,  Paszkiewicz1989,s.351–352.

57Tak było chociażbywMołdawii i naBukowinie, gdziewojny osmańsko-rosyjskie z lat
1711–1774 doprowadziły nawet do stopniowego wyparcia z miejscowego rynku monetarnego
pieniądza osmańskiego na rzecz rosyjskiego (Oguj  2014, s. 249). Podobne skutki przyniosły
wojnytoczonenaUkrainieNaddnieprzańskiej(Szałobudow2010,s.404–405).

58Jabłońska2000,s.74.
59Latawiec2007,s.153–154.
60Kossakowski 2012,s.14–15.
61Por.Latawiec2011,s.90.
62Zob.AGAD1915,sygn.1986,k.137.,k.137.
63Por.Bończa-Tomaszewski 1939,s.618.
64Zob.Hupert 1923,s.242–272.
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IlubIIbitwypodKraśnikiemz1914i1915r.65Coprawda,wwalkachnafroncie
rosyjsko-austriackimuczestniczyłtakżeosmańskiXVKorpus,jednakdopierood
września1916r.itowyłączniewGalicjiWschodniej66.

CiekawebyłobyzestawienieznaleziskamonetyspodKopcówzinnymiznale-
ziskamimonet,któretakjakonabyłynaziemiachpolskichwokresiewojenRosji
zImperiumOsmańskimlubnapłynęłyprzeniesioneprawdopodobnieprzezuczest-
niczącychwtychwojnachżołnierzyrosyjskich67.Omiedzianejmonecie10para
z 1273AH ze zbiorówMuzeumOkręgowegow Sieradzu już wspomnieliśmy.
Tymczasempomimo dość częstej obecnościwojsk rosyjskich na ziemiach pol-
skichconajmniejodpoczątkuXVIIIw.(wielkiejwojnypółnocnej1700–1721r.),
zaśod1830do1915r.obecnościstałej,analogiimamywyjątkowoniewieleito
w odniesieniu domonetwszystkich rodzajów. IrinaKolobova iAndrzejMiko-
łajczykdostrzegli dlaXVIII iXIXw. jedynieniewielkiwzrost liczbymiedzia-
nych i złotychmonet rosyjskichm.in. przyniesionychprzez żołnierzy carskich,
zwłaszczanazajętychprzezRosjęwschodnichziemiachRzeczypospolitej68.Jeśli
jednakchodziomonetyosmańskie,któremogłybyćprzyniesioneprzezżołnierzy
rosyjskich,towartoprzypomnieć,żew1959r.napolukołoPopkowic(gm.Urzę-
dów, pow. Kraśnik, woj. lubelskie), leżących zaledwie kilkanaście kilometrów
od Kopców, odnaleziono duży skarb monet datowanych od IV w. po Chr. do
1914r.,zapewnekolekcję,zdeponowanąbyćmożewzwiązkuzpoważnymiwal-
kami toczonymi koło Popkowicw latach 1914–191569.Było tam osiem bitych
wEgipciemonetsułtanaAbdülhamidaII(1876–1909),wtymsrebrne½piastra
orazmiedzianemonetyparaoróżnychnominałach70.Brakbliższejidentyfikacji
tychmonet,zwłaszczaustaleniarokuemisji,uniemożliwiajednakuznanieichza
przywiezioneprzezżołnierza rosyjskiegozwojnyzpaństwemosmańskimz lat
1877–1878.Wistocieichwłaściciel,jeślipochodziłztegoterenu,mógłjenabyć
lubzdobyćwinnysposóbizdeponowaćwobawieprzedutratąwefekciedziałań
wojennych.Przypomnijmy jednakdlaporządku,żewłaśniez tych latpochodzi

65Szulc 2014–2015b,s.21(tufotografiamedalu).
66Nykiel 2015,s.45–61.
67Namarginesieprzypomniećmożna,iżsporządzoneprzezMikołajczykazestawienieliczby

skarbówmonetnadawnympograniczuwschodnim ipołudniowymRzeczypospolitejniewyka-
zało,byzokresuwojenpolsko-osmańskichlat1620–1621oraz1672–1673zachowałosięwięcej
takichskarbówwporównaniuzinnymilatami(Mikołajczyk1983,s.6–7).

68Kolobova 1986, s. 255–258;Mikołajczyk 1978b, s. 74; s. 90, nr 127; tenże 1980,
s.109;zob. teżPot in 1971,nr118;s.246,nr112.Coprawdazobszaru takobecnejLubelsz-
czyzny, jak i całej dawnej Korony znamy znaleziskamonet moskiewskich nawet z 1. połowy
XVIiz1.połowyXVIIw.,jednakniesąonezbytliczne.Monetytenieodgrywałyistotnejroli
wówczesnymobiegupieniężnymwPolsce,napływałynieregularnieizapewnetylkoczęściowo
zostałyprzyniesioneprzezżołnierzymoskiewskich,resztazaśwwynikuhandluorazprzezżoł-
nierzypolskichpowracającychzwojenRzeczypospolitejzMoskwą (zob. tamże, s.223,nr53;
s.228,nr65;Mikołajczyk1985,s.24–34).

69Szymanek1992,s.36–40.
70Męclewska, Mikołajczyk1991,nr1859,s.258.
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wspomnianywyżejmedalrosyjski,przyznawanyzaudziałwwojniezImperium
Osmańskim,znalezionymiędzyModliborzycamiaKopcami,zagubionyw1914
lub1915r.71

7. wnioski

Przypuszczać możemy, iż fragment monety Mahmuda II odnaleziony pod
Kopcamitodopierodrugi,obokwspomnianegozm.Lubanie,odnotowanyprzy-
padekznaleziskamonetytegosułtananaterenieobecnejPolski.Ponadtojest to
zapewnepierwszyprzypadekodnalezieniamonetyzłotejMahmudaIIwPolsce,
coczyniznaleziskoszczególniewartościowym.Równie interesującawydajesię
domniemanaprzeznasdroga jejprzeniesieniaz ImperiumOsmańskiego.W tej
sytuacjizasadnywydajesiępostulatzintensyfikowaniabadańnadprzemieszcza-
niemsięmonetosmańskichnaziemiepolskiewzwiązkuzróżnymikonfliktami
zbrojnymi.
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THEFINDOFAHALFOFAGOLDOTTOMANCOIN 
FROMKOPCEVILLAGE(JANÓWLUBELSKICOUNTY). 

AcontributiontothestudyofthecircumstancesoftheinflowofOttomancoins 
tothePolishlandstillthebeginningofthetwentiethcentury

(Summary)

AwellpreservedhalfofSultanMahmudII’sgoldOttomancoinhasbeenfoundnear
Kopce village (commune and county of JanówLubelski) about year 2010. It has been
identifiedasanOttomanhayriye ofSultanMahmudII,datedat1244AH(betweenJuly
1828andJuly1829AD).Preserved is theupperpartof thecoin thatwasmechanically
split,maybeintentionally,atsomenotcloserspecifiedtime(beforeoraftertakingitaway
from theOttomanEmpire?).Wedonotknow if itwas intended touse it in circulation
intheKingdomofPoland’smarketaccordingtoitsmetalweight,orwasittobeusedas
rawmaterialortobeusedasanornament.Thecoinhasbeenfoundclosetootherones
dispersed over a small area: mainly Polish groszes and Russian kopeykas circulating
probablysincethecloseoftheeighteenthcenturytothebeginningofthetwentiethcentury.
Similar findsofOttomancoinsarequite rare in the territoryofpresent-dayPolandand
intheRuthenianlandsoftheformerPolishCrown(present-daywesternUkraine).Marta
MęclewskawithAndrzejMikołajczyk andMykolaKotlar have collected anddescribed
atotalofonly28strayfindsofgoldOttomancoinsandofhoardsincludingthem,mainly
fromthesixteenthandseventeenthcenturiesandafewfromtheeighteenthcenturyfrom
theselands.AfragmentoftheMahmudII’scoinfoundnearKopceisapparentlyonlythe
secondrecordedcaseoffindingacoinofthissultanintheterritoryofpresent-dayPoland,
andthefirstfindofhisgoldcoin.Equallyinterestingseemstobethesupposedrouteof
thiscoin’stransferfromtheOttomanEmpire.ThefragmentofMahmudII’shayriyefound
nearKopcecouldbecarriedthereandthenlost,atthesiteofitslaterfinding,byaRussian
soldierwhofirsttookpartintheRussian-Ottomanwarof1828–1829andthen,duringthe
Russian-Polishwarof1830–1831(theso-calledNovemberUprising),foughtnearJanów,
whereintensecombatwastakingplace.Hecouldlosethecoininaninnthatthenexisted
near theplaceof the find.The transferofOttomancoins to the territoryofpresent-day
Polandduringvariousmilitaryconflictsmeritsafurtherstudy.
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