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KILKA UWAG O TRZECIAKACH WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY 
Z SYGNATURĄ NP

Obowiązująca po dziś dzień typologia monet okresu wczesnojagiellońskiego 
opracowana przez Stanisławę Kubiak1, odnotowuje fakt istnienia sześciu typów trze-
ciaków koronnych bitych za panowania Władysława Jagiełły. Zdaniem autorki Monet 
pierwszych Jagiellonów kolejność emisji poszczególnych typów tych monet przedstawia 
się następująco:

typ I z literami MP pod dolnym ramieniem krzyża – lata 1393-1394,
typ II z literą P – lata 1394-1395,
typ III z literami NP – krótki okres roku 1395,
typ IV z literą N – lata 1396-1398,
typ V z literą A – rok 1406,
typ VI bez liter pod dolnym ramieniem krzyża – od roku 1407.
Monografia dr Kubiak w zakresie typologii w znacznej mierze opiera się na usta-

leniach XIX-wiecznych badaczy tematu, takich jak Franciszek Piekosiński2 i Kazimierz 
Stronczyński3. Tak więc jej podstawy położono już blisko 150 lat temu. Niekiedy zdarza 
się, że wraz z upływem czasu, w wyniku zaistnienia pewnych okoliczności (przeważnie 
są to nowe odkrycia archeologiczne), pojawiają się nieznane dotąd odmiany a nawet typy 
monet. Jako przykład można by tu wymienić chociażby odkrycie z maja 1987 r. mające 
miejsce w Toruniu-Rubinkowie, gdzie wystąpiły nieznane wcześniej brakteaty gdańskie 
wybite pod koniec XV lub na początku XVI w.4. W takich przypadkach ogólnie przyjęte 
wcześniej ustalenia, typologie, wzbogacają się, rozrastają. Bywają jednak sytuacje od-
wrotne, kiedy to co powszechnie uznano wcześniej za pewnik, co funkcjonuje w litera-
turze tematu od dawna a tym samym w naszej świadomości, okazuje się fikcją. Zapewne 
w tym miejscu każda osoba czytająca niniejszy tekst zastanawia się do czego zmierzam, 
tak więc wyjaśniam czym prędzej. Otóż moim zdaniem należy poważnie zastanowić się 
czy zamiast o sześciu typach trzeciaków koronnych Jagiełły, nie powinniśmy mówić o 
pięciu typach tych monet, gdyż według mnie jest bardzo prawdopodobne, że typ III z 
literami NP w rzeczywistości…. nie istnieje. Świadom jestem faktu, iż to co napisałem 
dla wielu osób może wydać się niedorzecznością. Dlatego też postaram się wyjaśnić na 
jakich przesłankach opieram swe wątpliwości.

1 S. Kubiak, Monety pierwszych Jagiellonów (1386-1444), Wrocław 1970.
2 F. Piekosiński, O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku, Kraków 1878.
3 K. Stronczyński, Dawne monety polskie dynastyi Piastów i Jagiellonów, cz. III. Monety XIV, XV i XVI 

wieku uporządkowane i objaśnione, Piotrków 1885.
4 A. Musiałowski, Toruń-Rubinkowo (notatka wstępna), Wiadomości Numizmatyczne, R. XXXII,1988, 

z. 1-2, s. 105.
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Pierwszym poważnym dziełem kompleksowo omawiającym nasze mennictwo 
XIV i XV stulecia, a więc także okres wczesnojagielloński, była pionierska praca F. Pie-
kosińskiego z 1878 r. O monecie i stopie menniczej w Polsce w XIV i XV wieku. Jej wagę 
doceniła też Stanisława Kubiak, pisząc o niewątpliwie największych zasługach położo-
nych przez Piekosińskiego na polu badań nad monetą tego okresu5. Zobaczmy zatem co 
na stronie 63 dr Franciszek Piekosiński pisał w kwestii interesującego nas tematu, czyli 
trzeciaków koronnych Władysława Jagiełły. A pisał tak:

Wybijanie kwartników w mennicy krakowskiej nie trwało dłużej jak lat dziesięć 
i zaniechanem zostało w pierwszych latach XV wieku. Oprócz bowiem kwartników bez 
znaku myncarskiego (II, 33), które do r. 1393 odnosimy, i tych, które oznaczone literami 
MP wskazują, iż były bite przez mistrza Monalda pod myncmajstrem Piotrem Borkiem w 
r. 1394, a zatem przed pojawieniem się półgroszy, znamy jeszcze tylko egzemplarze ozna-
czone znakami myncarskimi P, N tudzież A, odpowiadające półgroszom bitym pod temiż 
samemi znakami między r. 1399 a 1403.

Nie wnikając tutaj w kwestie datowania widzimy, iż autor jednoznacznie wy-
mienia pięć typów kwartników (trzeciaków), a więc kolejno: bez liter, z literami MP oraz 
z P, N i A. Nawet słowem nie wspomina o istnieniu trzeciaków z literami NP pod dolnym 
ramieniem krzyża. Widać nie znał takowych.

Siedem lat po wydaniu pracy Piekosińskiego, w roku 1885, wychodzi w Piotrko-
wie część III trylogii K. Stronczyńskiego. Ta część była gotowa do druku kilka lat wcze-
śniej i ukazanie się publikacji Piekosińskiego mocno zaskoczyło autora Dawnych monet 
polskich dynastyi Piastów i Jagiellonów. Jak sam przyznaje we Wstępie6, gdyby wiedział 
o zamiarach dr. Piekosińskiego, nie kończyłby swojej pracy nad częścią III. Zostawmy 
jednak rozterki Stronczyńskiego i wróćmy do meritum sprawy. W tomie III przytoczonej 
pracy, na stronie 57, gdzie mowa jest o trzeciakach, po raz pierwszy odnotowane zostało 
istnienie trzeciaków z sygnaturą NP. Co dziwne, autor wcale zdaje się nie zauważać a 
każdym razie nie odnosi się do faktu, iż odnotowuje nowy typ, nieznany i nieopisany 
wcześniej w literaturze. Podaje tylko suchą informację, że trzeciaki te mogą pochodzić 
z roku 13977. Skoro już mowa o datowaniu, to w odniesieniu do pozostałych typów obaj 
autorzy zgadzają się tylko co do monet bez sygnatur i tych z sygnaturą A.

Następni badacze, tj. M. Gumowski8 i S. Kubiak9 konsekwentnie powtórzyli za 
Stronczyńskim podział trzeciaków koronnych Jagiełły na sześć typów, a więc zgodzili 
się, że istnieje też typ z literami NP pod dolnym ramieniem krzyża. Natomiast niemal już 
tradycyjnie nie byli zgodni co do czasu emisji poszczególnych typów.

Większość trzeciaków Jagiełły, podobnie zresztą jak i innych monet tego wład-
cy, jest niedbale wybita. Takie mankamenty jak niedobicia lub wybicia stemplem prze-
suniętym, zużytym, podwójne wybicia czy wreszcie znaczne wytarcie monet wskutek 
wieloletniego obiegu – wszystko to powoduje, iż trafić na bardzo dobrze zachowany 
egzemplarz, w pełni czytelny, nie jest łatwo. Jako miłośnikowi monet tego okresu, trze-
ciaki z NP nie dawały mi spokoju od lat. Starałem się znaleźć, zlokalizować miejsce 
przechowywania egzemplarza, na którym nie tylko legenda otokowa będzie czytelna, ale 

5 S. Kubiak, op. cit., s. 7.
6 K.Stronczyński, op. cit., s. 1.
7 Ibidem, s. 57.
8 M.Gumowski, Podręcznik numizmatyki polskiej, Kraków 1914.
9 S. Kubiak, op. cit.
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przede wszystkim taki, na którym bez najmniejszego cienia wątpliwości da się odczytać 
sygnaturę NP pod dolnym ramieniem krzyża. Mam tu na myśli zwłaszcza lewą część tej 
sygnatury, czyli literkę N. Bezskutecznie; mimo lat poszukiwań nie udało mi się trafić na 
taką monetę.

Nieliczne egzemplarze jakie się pojawiały, a były opisane jako trzeciaki z NP, 
nie dawały żadnej pewności, że chodzi rzeczywiście o ten typ monety. Nasuwały wręcz 
coraz więcej wątpliwości, aż w pewnym momencie zadałem sobie pytanie: czy przypad-
kiem nie jest tak, że szacowny Kaźmirz Stronczyński po prostu się pomylił? Czy nie było 
tak, że mając w ręku jakiegoś trzeciaka z sygnaturą MP, ale wybitego wadliwie, zobaczył 
literki NP? Od tej chwili w ten sposób zacząłem patrzeć na sprawę, a dalsze poszukiwania 
zdają się potwierdzać moje przypuszczenia.

Aby wyjaśnić co skłoniło mnie do zakwestionowania faktu istnienia typu z li-
terkami NP, musimy zacząć od podstaw, czyli od sprawdzenia jak na trzeciakach Jagiełły 
wygląda poprawnie wybita sygnatura N. Następnie przyjrzymy się uważnie sygnaturze 
M z trzeciaków typu I. Spójrzmy więc na dobrze zachowany okaz typu IV i spróbujmy 
uchwycić charakterystyczne cechy literki N umieszczonej pod dolnym ramieniem krzyża. 

                Il. 1. Awers trzeciaka z sygnaturą N                                  Il. 2. Powiększenie sygnatury N      

Cechą charakterystyczną sygnatury N jest silne wygięcie, wybrzuszenie prawej 
nóżki tej litery w górnej jej partii. Należy też wspomnieć o wyraźnie zaznaczonym „dasz-
ku” skierowanym ku górze i wychodzącym poza linię wyznaczoną przez lewą nóżkę.

Teraz z kolei zobaczmy jaką formę może przybierać litera M na trzeciakach MP.

             Il. 3. Awers trzeciaka z sygnaturą MP                                  Il. 4. Powiększenie sygnatury M
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              Il. 5. Awers trzeciaka z sygnaturą MP                                 Il. 6. Powiększenie sygnatury M

              Il. 7. Awers trzeciaka z sygnaturą MP                                 Il. 8. Powiększenie sygnatury M

              Il. 9. Awers trzeciaka z sygnaturą MP                                Il. 10. Powiększenie sygnatury M
 

W odróżnieniu od litery N, prawa nóżka sygnatury M jest nieco mniej wygięta, 
łagodniej schodzi ku dołowi. Ponadto, gdybyśmy literkę M pozbawili lewej nóżki w celu 
upodobnienia jej do N, nie zobaczymy owego charakterystycznego daszka silnie odgina-
jącego się ku górze.

Skoro zapoznaliśmy się już z wyglądem obu sygnatur i potrafimy dostrzec istot-
ne różnice w ich wybranych fragmentach, to uzbrojeni w taką wiedzę, możemy zmierzyć 
się z widokiem domniemanych trzeciaków NP.

       Il. 11. Awers domniemanego trzeciaka z NP                            Il. 12. Domniemany trzeciak z NP          
                                Allegro 2008 r.                                         Sklep WCN nr 58232. Fot. z archiwum WCN
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                 Il. 13. Domniemany trzeciak z NP                                   Il. 14. Domniemany trzeciak z NP    
          WCN 17, poz. 111. Fot. z archiwum WCN                                           Allegro 2012 r.

Moneta z ilustracji 11 sprzedana została na portalu aukcyjnym Allegro jako trze-
ciak z NP. Oczywiście jest to ewidentny przykład trzeciaka Kub. typ I z sygnaturą MP 
a przekonujemy się o tym patrząc nie tylko na literkę umieszczoną z lewej strony pod 
dolnym ramieniem krzyża. Jak widzimy, po bokach tarczy występują dwa punkty, jest to 
cecha wyróżniająca tylko i wyłącznie dla pierwszej odmiany trzeciaków z MP. Ilustracja 
12 przedstawia monetę sprzedaną w sklepie WCN jako trzeciak z NP. Sytuacja jest analo-
giczna jak z monetą z ilustracji 11. Na ilustracji 13 widzimy egzemplarz domniemanego 
trzeciaka z NP z 17 aukcji WCN. Tutaj również nie można mieć żadnych wątpliwości, 
pod dolnym ramieniem krzyża jest sygnatura MP, zresztą lewa nóżka litery M jest dość 
dobrze widoczna. Wreszcie ostatni, najświeższy przykład pomyłki, ponownie z portalu 
aukcyjnego Allegro, egzemplarz z ilustracji 14, ewidentny produkt wybicia zapchanym 
lub uszkodzonym stemplem trzeciaka z MP. Na przestrzeni lat w różnych ofertach au-
kcyjnych było jeszcze kilka monet opisanych jako trzeciaki z NP, (np. Poznański Dom 
Aukcyjny 2, poz. 58) jednakże zawsze było to skutkiem złego wybicia a tym samym złej 
interpretacji sygnatury MP.

Wybierając monety do zdjęć zamieszczonych na tablicach na końcu swo-
jej monografii10, S. Kubiak kierowała się stanem zachowania. Wybierała najładniejsze 
egzemplarze, jak najlepiej wybite a przynajmniej w najbardziej istotnych fragmentach 
pozwalających pokazać pierwszorzędne cechy wyróżniające poszczególnych typów lub 
drugorzędne cechy wyróżniające odmian danych typów. Jednakże, jak autorka sama 
przyznaje11, materiał zabytkowy nie zawsze na to pozwolił. Na tablicy XIII nr 78 poka-
zany jest zdaniem autorki egzemplarz trzeciaka NP, pochodzący ze znaleziska z Tyńca12. 
Większość monet z tego depozytu jest źle zachowana, tak jest też w przypadku i tego eg-
zemplarza. Trzeba zaiste dużej wiary i wyobraźni, by patrząc na zdjęcie owego trzeciaka 
dostrzec na nim sygnatury NP. Literka po lewej stronie krzyża jest zdecydowanie szersza 
od sygnatury N, niewątpliwie jest tam M a moneta ta, to po prostu kolejny źle odczytany 
egzemplarz z MP.

Trzeciaka z NP z dobrze wybitą, czytelną sygnaturą, nie pozostawiającą wąt-
pliwości, nie ma w żadnym ze znanych mi zbiorów prywatnych. Nie było go też w naj-
większej i najbardziej kompletnej prywatnej kolekcji monet polskich jaką kiedykolwiek 

10 S. Kubiak, op. cit., tabl. I-XVII.
11 Tamże, s. 15.
12 S. Kubiak, Znalezisko grobowe monet jagiellońskich z Tyńca, Wiadomości Numizmatyczne, R X, 

1966, z. 2, s. 112-122.
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zebrano, w zbiorze Emeryka Hutten-Czapskiego13. W tej sytuacji postanowiłem spraw-
dzić czy takie monety znajdują się w dwóch placówkach muzealnych posiadających naj-
bogatsze zbiory monet polskich, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Muzeum 
Narodowym w Warszawie14.

W MNK znajduje się sześć egzemplarzy opisanych niegdyś i zinwentaryzowa-
nych jako trzeciaki z NP. Kiedy w 2008 r. po raz pierwszy skierowałem do MNK pytanie 
o te monety, obecny kierownik Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego Mateusz Woź-
niak przyznał, iż wszystkie sześć egzemplarzy jest w na tyle złym stanie, a przynajmniej, 
co znamienne, ich lewa strona awersu, że trudno mieć pewność co do słuszności opisu 
tych monet. Stwierdził też, że w przypadku pięciu egzemplarzy skłania się ku sygnaturze 
MP a tylko jeden budzić może jeszcze jakieś wątpliwości, choć najprawdopodobniej i w 
tym przypadku chodzi o niedobicie litery M. Spójrzmy zatem na ów egzemplarz domnie-
manego trzeciaka z NP, nr inw MNK VII-P-4348.

Il. 15. Awers domniemanego trzeciaka z NP. W zbiorach MNK 
Nr inw. MNK VII-P-4348

Dzisiaj, po upływie czterech lat i wspólnej analizie tego egzemplarza mogącego 
nastręczać wątpliwości obaj jesteśmy zgodni. Jak przyznał niedawno M. Woźniak, sy-
gnatury NP raczej próżno jest szukać na wszystkich sześciu monetach znajdujących się w 
MNK, a określonych niegdyś jako trzeciaki z NP.

W MNW aż dwanaście monet figuruje w spisie inwentarzowym jako trzeciaki z 
NP. Zdaniem kuratora Gabinetu Monet i Medali Andrzeja Romanowskiego ich wybicie i 
zły stan zachowania nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić czy są to monety z sygnatu-
rą NP czy też MP. Tylko jeden egzemplarz, nr inw. NPO 52265, jest na tyle czytelny, że 
można dostrzec na nim jakieś konkretne kształty liter. A. Romanowski w tym przypadku 
dostrzega raczej literkę N po lewej stronie, pod dolnym ramieniem krzyża, nie jest to 
jednak dla niego całkowicie ewidentne. Przyjrzyjmy się temu okazowi.

13 E. Hutten-Czapski, Catalogue de la Collection des Monnaies et Médailles Polonaises, Vol. 1-5, St. 
Petersburg-Cracovie 1871-1916.

14 Za udzieloną pomoc pragnę gorąco podziękować kierownikowi Muzeum im. Emeryka-Hutten Czap-
skiego w Krakowie Mateuszowi Woźniakowi oraz kuratorowi Gabinetu Monet i Medali Muzeum Narodowego 
w Warszawie Andrzejowi Romanowskiemu.
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Il. 16. Awers domniemanego trzeciaka z NP 
W zbiorach MNW. Nr inw. NPO 52265

Jak widać, egzemplarz jest bardzo słabo wybity i wytarty w najbardziej istotnym 
dla naszych dociekań fragmencie. Uważam jednak, że nawet tak słaby stan zachowania 
pozwala dostrzec charakterystyczne cechy puncy litery M umieszczonej z lewej strony, 
pod dolnym ramieniem krzyża. Moim zdaniem jest to trzeciak z sygnaturą MP.

Zbierzmy więc, podsumujmy efekt naszych dociekań zdający się świadczyć o 
tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż kwartniki małe z sygnaturą NP 
nigdy nie opuszczały mennicy krakowskiej, że typu takiego w rzeczywistości nie ma, a 
początek jego rzekomemu istnieniu dała pomyłka Kaźmirza Stronczyńskiego.

- Typu takiego nie notuje F. Piekosiński, który w przeciwieństwie do K. Stron-
czyńskiego, nie odnotował też żadnego fikcyjnego typu półgroszy koronnych Jagiełły. 
Przypomnę, iż Stronczyński, co prawda ze znakiem zapytania, ale podaje typ półgrosza 
z sygnaturą H i przypisuje mu mincerzy, przez których typ ten mógł być wybijany15. W 
rzeczywistości stwierdzono, że taki typ nie istnieje.

- Monety takiej nie posiadał w swoim zbiorze Emeryk Hutten-Czapski, właści-
ciel największej, najbardziej kompletnej prywatnej kolekcji monet polskich. Miał nato-
miast inne rzadkie czy bardzo rzadkie ternary Jagiełły, jak z literami A czy P.

- Trzeciaka z czytelną sygnaturą NP nie ma w największych muzeach dysponu-
jących najlepszymi zbiorami monet polskich, tj. w Muzeum Narodowym w Krakowie i 
Muzeum Narodowym w Warszawie.

- Również w żadnej ze znanych mi kolekcji prywatnych ani w żadnej z ofert 
aukcyjnych nie udało się znaleźć, zlokalizować, choćby jednego egzemplarza z dobrze 
wybitą, nie budzącą wątpliwości sygnaturą NP. Jak wspomniałem wcześniej, znalezienie 
dobrze wybitego, czytelnego trzeciaka Jagiełły jest trudne, ale nie jest rzeczą niemożliwą. 
Dlaczego więc wszystkie znane egzemplarze określane jako Kub. typ III są źle wybite lub 
niedobite albo też po prostu mocno wytarte w miejscu, w którym powinna znajdować się 
sygnatura N? Jest to bardzo symptomatyczne i aż nader wymowne.

Te fakty powodują, iż dopóki nie dane mi będzie zobaczyć trzeciaka z dobrze 
wybitą sygnaturą NP, przyjmuję w tej materii postawę przysłowiowego „niewiernego 
Tomasza”.

Jak podkreślałem przy omawianiu ustaleń F. Piekosińskiego i K. Stronczyńskie-
go dotyczących datowania kwartników małych, obaj autorzy byli zgodni co do czasu bi-
cia typu bez sygnatur menniczych. Uważali, że jest najstarszy i odnosili go do roku 1393. 
Zdaniem S. Kubiak jest to najmłodszy typ, a początki jego emisji datuje na okres po roku 

15 K. Stronczyński, op. cit., s. 60.
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140716. Niejako na marginesie rozważań nad trzeciakami NP, chciałbym także poświęcić 
nieco uwagi tej kwestii.

W 2009 r. pozwoliłem sobie wypowiedzieć się w sprawie datowania półgroszy 
koronnych Jagiełły17. Swoją opinię oparłem między innymi na nieopisanym w literaturze 
znalezisku z terenów dawnej ziemi dobrzyńskiej, które – przypomnę – udało się precyzyj-
nie datować na początek drugiej połowy roku 1409. Depozyt ten zawierał półgrosze ko-
ronne Jagiełły, ale też trzeciaki tego władcy i to właśnie one stanowiły jego zdecydowaną 
większość. Wystąpiły tam wszystkie typy tych monet, oczywiście poza egzemplarzami 
z sygnaturą NP. Najwięcej jednak, bo aż blisko 50% stanowiły trzeciaki bez sygnatur. 
Stąd też oczywistym jest dla mnie fakt, iż monety te musiały być bite przez dłuższy czas. 
Zapewne nie w roku 1393 jak chcieli F. Piekosiński i K. Stronczyński, ale z pewnością 
też co najmniej kilka lat wcześniej aniżeli od roku 1407, jak sugeruje S. Kubiak. Nie do-
tyczy to jednak ogółu kwartników małych bez sygnatur, część z nich rzeczywiście musi 
być najmłodsza. Kluczem do rozwiązania zagadki chronologii bicia tego typu jest forma 
litery A w legendzie otokowej. Jak wiadomo, może ona występować w trzech wariantach:  

. Ponad 90% egzemplarzy bez sygnatur z tego depozytu miało dwie starsze 
formy litery A, z poprzeczką i bez poprzeczki między nóżkami litery, takie jak na poniż-
szych ilustracjach.

Il. 17-18. Awersy trzeciaków bez sygnatur
Kraków, ok. 1399-1400 r.?

Bez wątpienia są to najwcześniejsze trzeciaki Jagiełły tego typu, bite wcześniej 
niż od roku 1407. Trudno jednoznacznie określić początek ich emisji. Zdaniem Borysa 
Paszkiewicza, początek bicia części trzeciaków bez sygnatur mógł nastąpić około roku 
140018, tak mogło być w istocie. Moim zdaniem, wielce prawdopodobnym czasem emi-
towania tych dwóch odmian kwartników małych może być okres pomiędzy emisją monet 
oznaczonych sygnaturą N, a mających A pod dolnym ramieniem krzyża. Przypadałoby 
to na lata pomiędzy 1399 a 1406 rokiem, niekoniecznie na cały ten okres. Tłumaczyłoby 
to tak dużą ich liczebność w znalezisku. Nie ulega też dla mnie wątpliwości, że najmłod-
szym trzeciakiem Jagiełły jest poniższa odmiana.

16 S. Kubiak, op. cit., s. 86.
17 W. Borowski, Głos w kwestii datowania półgroszy koronnych Władysława Jagiełły, Biuletyn Numi-

zmatyczny 2009, nr 4, s. 241-254.
18 B. Paszkiewicz, Monety koronne Władysława Jagiełły: między Wschową i Krakowem? Biuletyn Nu-

mizmatyczny 2010, nr 2, s. 119. Moim zdaniem bardzo niefortunnie dobrano zdjęcie do il. 9, na s. 113 tegoż 
artykułu. Prezentowany trzeciak bez sygnatur, z najmłodszą formą litery A nie pasuje do opisu tej ilustracji. Ta 
odmiana nie mogła być wybijana ok. 1400 r., jest to ewidentny produkt mennicy krakowskiej po 1407 r.
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Witold Borowski, Kilka uwag o trzeciakach Władysława Jagiełły z sygnaturą NP

Il. 19. Awers trzeciaka bez sygnatur 
Kraków, po 1407 roku.

Początek jej wybijania musiał nastąpić po 1407 r. i tutaj można się zgodzić ze 
Stanisławą Kubiak, skoro w znalezisku datowanym na drugą połowę roku 1409 znalazło 
się zaledwie kilka takich monet, stanowiących niewielki procent ogółu trzeciaków bez 
sygnatur. Uważam też, że emisja ta musiała być krótka, nie mogła trwać aż do 1414 r. 
gdyż mielibyśmy dziś dużo więcej okazów tej odmiany. Tymczasem jest ona najrzadsza, 
egzemplarze takie rzadko występują w znaleziskach, rzadko pojawiają się w ofercie au-
kcyjnej.

Witold Borowski, A few remarks on ternarii of Władysław Jagiełło with signature NP

The still current typology of early Jagiellonian coins, worked out by Stanisława 
Kubiak, describes six types of the Crown ternarii of Władysław Jagiełło. The work  
Monety pierwszych Jagiellonów from 1970 with the typology of these ternarii is based 
on findings of the 19th c. researchers such as Franciszek Piekosiński and Kazimierz 
Stronczyński.

According to S. Kubiak the order of issues of particular types of ternarii of 
Władysław  Jagiełło looks as follows:

type I with letters MP under bottom arm of cross – 1393-1394;
type II with letter P – 1394-1395;
type III with letters NP – short period of 1395;
type IV with letter N – 1396-1398;
type V with letter A – 1406;
type VI without letters under bottom arm of cross – since 1407. 
Ternarii with the signature NP were not known to Piekosiński. For the first 

time their existence was noted down in the work of Stronczyński Dawne monety polskie 
dynastyi Piastów i Jagiellonów, p. III: Monety XIV, XV i XVI wieku uporządkowane i 
objaśnione, published in Piotrków, in 1885. 

Characteristic feature of all coins described as ternarii with letters NP is poor 
condition of their striking (inaccurate and double strikings) as well as generally poor 
condition of coins, caused by a long time of circulation.

The author of this article for many years unsuccessfully tried to find a specimen 
with well stroke, without any doubts, signature NP. These fruitless search caused, that at 
one point the author asked himself, do these coins exist at all? Maybe it was a mistake 
of K. Stronczyński in the interpretation of defectively stroke ternarius with letters MP 
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that caused existence of coins with NP letters in the literature and consciousness of the 
people. To confirm or dissipate these doubts, W. Borowski carries out a detailed analysis 
of appearance of signature N on well preserved specimen of ternarius, type Kub. IV and 
compares it with appearance of signature M on ternarius, type Kub. I. Moreover a few 
coins described as ternarii with letters NP offered to sell in past years were analyzed. It 
turns out, that in fact these coins are badly struck ternarii, type Kub. I with letters MP. 
The analysis of coins from the largest museum gatherings from the National Museum in 
Cracow and from the National Museum in Warsaw brings similar effect.

W. Borowski underlines that such coin did not occur in largest Polish gatherings 
of count Emeryk Hutten-Czapski. Also alleged specimen of ternarius with letters NP from 
the picture on plate in Monety pierwszych Jagiellonów is in so poor condition, that it is 
rather a matter of faith than stating a fact to accept letter N under bottom arm of the cross. 
According to the author, it all seems to prove, that ternarii with signature NP never left 
the Cracovian mint.

At the end of the article W. Borowski raise also an issue of dating ternarii with-
out signatures. The author concurs with the opinion of B. Paszkiewicz, that the issue of 
part of these coins could have started around 1399-1400, however some of them were 
struck not until shortly after 1407. According to the author, a key to determination of 
the chronology of particular varieties of ternarii without signatures is the form of letter 
A in rim’s legend. The oldest ternarii have letter A in the following forms , and the 
youngest, struck after 1407 have the following form of letter A – . His findings W. 
Borowski bases on the analysis of the find from the Dobrzyń district, which was also used 
to determine the chronology of half-groschens of Władysław Jagiełło, published in the 
„Numismatic Bulletin” 2009, No. 4. 


