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NIENOTOWANA ODMIANA HALERZA MIEJSKIEGO
BOLKOWA Z XV W.
W Ilustrowanym skorowidzu pieniędzy polskich i z Polską związanych Edmunda
Kopickiego1 rozdział 6.3 pt.: Monety miast śląskich otwiera poz. 8593, tj. XV-wieczny
halerz, którego emisja przypisywana jest dla miasta Bolków.
Na awersie wyżej opisanej monety przedstawiona jest głowa w mitrze książęcej
oraz gotycka litera nad nią. Na rewersie natomiast widnieje orzeł dolnośląski w tarczy
z przepaską półksiężycową na piersi, a nad tarczą gotycka litera
(il. 1).
Opisywany typ monety notowany jest także przez Ferdynanda Friedensburga
w katalogu Die schlesischen Münzen des Mittelalters (Breslau 1931), pod poz. 348, w
rozdziale opisującym monety Księstwa Świdnickiego i Jaworskiego2.
W uzupełnieniu wskazać należy, iż ten typ halerza występuje w odmianie z dużym portretem księcia i z dużym orłem oraz w odmianie z małym portretem księcia i z
małym orłem (il. 2).

Il. 1. Halerz b.d., miasto Bolków, XV w.3 Kop. 8593, Fbg. 348

E. Kopicki, Ilustrowany skorowidz pieniędzy polskich i z Polską związanych, Warszawa 1995, s.374
F. Friedensburg, Monety śląskie średniowiecza – Tablice (I-XLVI); reedycja w opracowaniu M. Haisiga,
Warszawa 1968, s.13 oraz Tabl. XI
3
Warszawskie Centrum Numizmatyczne – 2006 r.; znane egzemplarze o wadze 0,33g, 0,29g, 0,18g
1
2
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Il. 2. Halerz b.d., miasto Bolków, XV w.; 11-12 mm, 0,30 g. Kop. 8593, Fbg. 348

Powołane opracowania katalogowe Friedensburga i Kopickiego nie notują prezentowanej poniżej, jeszcze jednej odmiany tej monety, tj. różniącej się od opisanej odmiennym awersem. Widnieje na nim także portret książęcy w mitrze oraz gotycka litera
nad nim, dodatkowo z kółkami po bokach portretu4 (il. 3).

Il. 3. Halerz b.d., miasto Bolków, XV w.; 11-11,8 mm, 0,24 g, Kop.–, Fbg.–

Należy podnieść, iż występujące na XV-wiecznych halerzach liternictwo ma co
do zasady charakter symboliczny, stąd rozszyfrowanie jego znaczenia niejednokrotnie
może mieć wyłącznie charakter domyślny. Niewątpliwie z takim przypadkiem mamy do
czynienia przy próbie określenia znaczenia liter występujących na opisanych powyżej
monetach.
Znaczenie zamieszczonych na awersie i rewersie liter i
– zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie odczytywania legend na średniowiecznych monetach
– zapewne należy rozpatrywać łącząc je ze sobą. Mając na względzie powyższe, najbardziej prawdopodobnym ich znaczeniem zdaje się być legenda oneta ayn5. Przemawia
za tym średniowieczna nazwa Bolkowa, tj. Gaj (łac. Hayn, niem. Hain, zmieniona w
1384 r. na Bolków Gaj, tj. niem. Bolkenhenhain6). Fakt, iż litera na awersie bolkowPrawdopodobnie znaki mennicze, mające na celu wyróżnienie kolejnej emisji.
F. Friedensburg, Schlesiens Münzgeschichte im Mittelalter, Breslau 1887, s. 248.
6
Późniejsza niemiecka nazwa miasta, to Bolkenhain.
4
5

146

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Nienotowana odmiana halerza miejskiego...

_________________________________________________________________________________________________________________________

skiego halerza z XV w. nawiązuje do wczesnej, historycznej nazwy miasta, absolutnie nie
stoi w sprzeczności z uznaniem właśnie takiej tezy.
Podobnie próba analizy ikonograficznej stempla awersu – w odróżnieniu od nie
budzącego wątpliwości, tradycyjnie występującego na średniowiecznych śląskich monetach wyobrażenia rewersu7 – daje argumenty na poparcie twierdzenia o „historycznym” w swojej wymowie charakterze opisywanego halerza. Przedstawienie na awersie
portretu książęcego, to w dziejach XV-wiecznej śląskiej monety jedyny taki przypadek.
Na wszystkich innych monetach emitowanych w tym okresie widnieją wyłącznie herby,
postacie świętych lub oznaczenia literowe, ponieważ nie było w zwyczaju zamieszczanie
na monetach portretów emitentów.
Z całą odpowiedzialnością można więc postawić tezę, że podobnie jak w przypadku uznania, iż mamy tu do czynienia z legendą oneta ayn, nawiązującą do historycznej nazwy miasta, także przedstawiony na awersie portret książęcy zdaje się stanowić symbol nawiązujący do wcześniejszej historii miasta, prawdopodobnie sięgającej
jeszcze okresu panowania na Śląsku książąt z dynastii Piastów.

Dariusz Ejzenhart, Ryszard Miller, Unnoted variety of city heller of Bolków from the
15th c.
The catalogues of F. Friedensburg and E. Kopicki do not note presented by the
authors, another variety of the city Bolków heller, issued in the 15th c. (fig. 3).
This variety differs from the described in the literature in obverse. The coin bears
ducal portrait with mitre and a Gothic letter (first letter from Latin name of the city
Hayn) over the duke. There are also issue mint marks in a form of circles at the sides of
the portrait.
The reverse of this variety is the same as in the one described by Friedensburg
and Kopicki – there is Lower-Silesian eagle in a shield with a crescent band on chest, and
over shield the Gothic letter
(from Latin Moneta).
The iconographic analysis of Bolków city hellers was also conducted in the
article, which explains features related to the Piast history of the city.
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Vide: Kop. 8771, Kop. 8909.
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