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Denary krzyżowe z badań archeologicznych z okolicy 
Bramy Krakowskiej i placu Łokietka w Lublinie
Cross denarii from the archaeological research near the Kraków Gate  

and Łokietek Square in Lublin

czym, o czym źródła niestety milczą4. Wówczas to 
obok denarów o saskiej proweniencji w użyciu po-
jawiły się ich rodzime naśladownictwa. Pomimo 
zachowania charakterystycznego dla tych monet 
obustronnego wywinięcia brzegów ich rysunek 
uległ uproszczeniu względem pierwowzorów. Na-
dal umieszczano na nich symbole chrześcijańskie: 
krzyże różnych kształtów oraz pastorał jako sym-
bol władzy biskupiej, miały jednak coraz mniejszą 
średnicę i były wykonywane ze stopu srebra gor-
szej jakości. Spotykamy także egzemplarze z kilku-
procentową domieszką cynku5.

Obecnie trwają badania nad przyporządko-
waniem poszczególnych emisji konkretnym men-
nicom polskim. Na podstawie rozrzutu znalezisk 
i zawartości skarbów dużą grupę monet można 
przypisać mennicy kaliskiej i działalności księcia 
Zbigniewa, przyrodniego brata Bolesława III Krzy-
woustego (1102–1138)6. Mowa tu o grupie mo-
net Corpus Nummorum Poloniae (CNP) typu VI 
z wyobrażeniem krzyża prostego na awersie. Kra-
jowe, książęce lub możnowładcze emisje z  krzy-
żem perełkowym (typ CNP V) oraz z pastorałem 
(typ CNP VII) nie posiadają w chwili obecnej 
określonej proweniencji, jednak można zaryzyko-
wać twierdzenie, że powstawały w mennicy po-

4 M. Gumowski, Corpus Nummorum Poloniae [dalej 
CNP], t. 1, Kraków 1939, s. 111.

5 A. Kędzierski, Polskie denary krzyżowe w skarbie ze 
Słuszkowa, „Wiadomości Numizmatyczne” [dalej WN] 
1998, R. XLII, z. 1, s. 91–107; P. Chabrzyk, H. Młodec-
ka, Obecność cynku w monetach pochodzących z wczesno-
średniowiecznych skarbów z Polski Środkowej, [w:] Argen-
ti fossores et alii. Znaczenie gospodarcze wschodnich części 
Górnego Śląska i zachodnich krańców Małopolski w późnej 
fazie wczesnego średniowiecza (X–XII wiek), red. P. Boroń, 
Wrocław 2013, s. 246–249.

6 A. Kędzierski, Czy istnieją monety Zbigniewa, syna 
Władysława Hermana?, WN 2005, R. XLIX, z. 1, Warsza-
wa, s. 23–38; tenże, Denary krzyżowe Władysława Herma-
na i Zbigniewa ze skarbu ze Słuszkowa koło Kalisza, „War-
szawski Pamiętnik Numizmatyczny” 2012, nr 1, s. 21–26.

W 2018 roku, podczas rewitalizacji ulicy Kra-
kowskie Przedmieście w Lublinie archeolodzy pod 
kierunkiem doktora Rafała Niedźwiadka natknęli 
się na fragment cmentarzyska wczesnośrednio-
wiecznego. Podczas prac natrafiono na pochówki, 
zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Wszystkie 
groby były orientowane i znajdowały się w nich 
ślady trumien. W trzech odnaleziono monety1.

Na podstawie analizy materiału numizmatycz-
nego, pochodzącego ze znalezisk luźnych i gro-
madnych, podjęto próbę określenia datowania 
pochówków. Monety odnalezione podczas badań 
to bez wątpienia tak zwane denary krzyżowe, 
a właściwie ich późne naśladownictwa. 

Monety te – wybijane od końca X wieku aż 
po trzecią ćwierć wieku XI na terenie Saksonii 
– z różnym nasileniem docierały na ziemie Polski 
piastowskiej do przełomu lat 70. i 80. XI wieku2. 
Załamanie dopływu srebra z Zachodu oraz od-
krycie złóż rodzimego kruszcu w Dąbrowie Gór-
niczej-Łośniu pozwoliły na rozpoczęcie masowej 
produkcji menniczej przez polskich władców – 
Bolesława II Szczodrego (1058–1079), Włady-
sława Hermana (1079–1102) i ich następców3. 
Przypuszcza się, iż polscy arcybiskupi i biskupi 
otrzymali zezwolenie władców na – przynajmniej 
czasową – produkcję menniczą. Możliwe, że dys-
ponowali oni w swoich stolicach prawem menni-

1 R. Niedźwiadek, Obszar Krakowskiego Przedmieścia 
w okresie wczesnośredniowiecznym, [w:] Krakowskie Przed-
mieście w 450-lecie Unii Lubelskiej, red. R. Niedźwiadek, 
Lublin 2019, s. 61, 75–78.

2 Ch. Kilger, Pfennigmärkte und Währungslandscha-
ften. Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland 
ca. 965–1120, Stockholm 2000.

3 P. Chabrzyk, H. Młodecka, Polskie czy obce? Placki 
i  siekańce srebrne z wybranych skarbów wczesnośrednio-
wiecznych, „Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości 
w Polsce”, t. 2, Pieniądze i banki na Śląsku, red. W. Garba-
czewski, R. Macyra, Poznań 2012, s. 121–123.
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znańskiej i gnieźnieńskiej7. Oprócz „oficjalnych” 
emisji biskupich bądź książęcych pojawiały się 
również ich naśladownictwa, charakteryzujące 
się zbarbaryzowanym rysunkiem, niską masą 
i przede wszystkim niewielką liczbą znanych 
współcześnie egzemplarzy. 

Monety odkryte na cmentarzysku lubel-
skim należą do polskich emisji końca XI wieku. 
Dwie z nich reprezentują typ CNP VII z wyobra-
żeniem pastorału, z tym że na jednym insygnium 
posiada krzywaśń zwróconą w lewą (il. 1), na dru-
gim zaś w prawą stronę (il. 4). Trzecia z monet na-
leży do wspomnianych powyżej emisji naśladow-
czych, kopiujących typ CNP V z wyobrażeniem 
krzyża perełkowego młodszego (il. 6).

Pierwszą z monet jest denar typu CNP VII 
z pastorałem zwróconym w lewą stronę. Zabytek 
znaleziono w grobie mężczyzny odkrytym w  wy-
kopie nr 4, w części wysuniętej najbardziej 
w  kierunku południowym8. Oprócz denara 
krzyżowego, znajdującego się w prawej dłoni 
zmarłego opartej na kości udowej, odkryto 
również brązowy, posrebrzany kabłączek skro-
niowy. 

Cechą charakterystyczną tej odmiany jest 
niemal niewidoczny nodus na pastorale. Jego 
miejsce wypełniają dwa trójkąty tworzące prze-
krzyżowanie pastorału. W dwóch skarbach z  te-
renów położonych w pobliżu Łęczycy zidentyfi-
kowano pięć egzemplarzy tej monety wybitych 
tożsamą parą stempli – cztery w skarbie z Parzę-
czewa i jeden z  Leźnicy Małej9. Oba depozyty 
ukryto na przełomie XI i XII wieku. Podobnie, na 
późne lata 90. XI wieku, datuje się skarb z dolno-
śląskiego Kopacza, gdzie rozpoznano kolejnych 
pięć egzemplarzy wspomnianej krzyżówki10. 
Spośród znalezisk z terenów Wielkopolski 
pojedynczy okaz tej monety zidentyfikowa-
no w depozycie z Grójca–Konina ukrytym 
w końcu XI lub na początku XII wieku11. 
Denary typu CNP VII stanowią najlicz-
niejszą reprezentację skarbu z podkaliskiego 

7 W. Nakielski, Mennictwo polskie końca XI i początku 
XII wieku. Stan badań, problemy i propozycje, „Warszawski 
Pamiętnik Numizmatyczny” 2013, nr 2, s. 57–58.

8 Graficzne rozplanowanie odkrytych pochówków 
zob. R. Niedźwiadek, dz. cyt., s. 77.

9 M. Bogucki, P. Ilisch, S. Suchodolski, Frühmittelal-
terliche Münzfunde aus Polen. Inventar III. Masowien, Pod-
lachien, Mittelpolen, Warszawa 2015, poz. 106 i 55:545.

10 Ciż, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. In-
ventar IV. Kleinpolen, Schlesien [dalej FMP IV], Warszawa 
2013, poz. 29.

11 Ciż, Frühmittelalterliche Münzfunde aus Polen. Inven-
tar I. Grosspolen [dalej FMP I], Warszawa 2017, poz. 74.

Il. 1. Denar krzyżowy z pastorałem zwróconym w lewo  
z placu Łokietka w Lublinie, waga 0,628 g,  
średnica 11,8 mm, fot. Emilia Kaczanowska

Il. 2. Denar krzyżowy z pastorałem zwróconym w lewo 
ze skarbu Lublin–Rury, waga 0,865 g, średnica 12,2 mm, 

fot. Emilia Kaczanowska

Il. 3. Denar krzyżowy z pastorałem zwróconym w lewo 
ze skarbu z Leźnicy Małej, nr inw. MAEŁ-N-A 10344,  

waga 0,79 g, średnica 12,0 mm, fot. Piotr Chabrzyk
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Słuszkowa, datowanego już na początek XII wie-
ku, gdzie zidentyfikowano czterdzieści dwa eg-
zemplarze tej monety12. Co istotne dla niniejszego 
opracowania, pojedynczy egzemplarz omawiane-
go denara znajduje się w skarbie z Lub lina–Rur13, 
datowanego na około 1090 rok. Powstanie tej od-
miany denara należy umiejscowić zatem w ostat-
nim dziesięcioleciu XI wieku.

Mapa 1. Rozrzut znalezisk denara krzyżowego typu CNP VII 
z pastorałem zwróconym w lewą stronę, wybitych tożsamymi 

stemplami awersu i rewersu

Drugi z denarów krzyżowych odkrytych na 
cmentarzysku w okolicy Bramy Krakowskiej także 
należy do typu CNP VII, z tym że, jak wspom-
niano, pastorał jest na nim zwrócony krzywaśnią 
w prawą stronę. Został znaleziony w grobie zlokali-
zowanym w wykopie nr 3 i zawierał zdekompleto-
wany szkielet mężczyzny, którego wiek określono 
na około dwudziestu pięciu lat. Dłonie zmarłego 
spoczywały na miednicy, w prawej umieszczono 
denar.

Charakterystyczną cechą tej odmiany stem-
plowej jest niecentryczne usytuowanie punktu 
wewnątrz krzyża kawalerskiego na rewersie. Po-
mimo iż jest to rzadziej spotykana forma ukaza-
nia pastorału zwróconego w prawą stronę, istnie-
je wiele jej odmian stemplowych. Ta konkretna 
pojawiła się w liczbie trzydziestu ośmiu sztuk we 
wspomnianym depozycie z Kopacza. Nie są to od-
osobnione znaleziska. Przynajmniej jedna moneta 
pochodzi ze skarbu ze Słuszkowa14, kolejne dwa 
egzemplarze zostały odnalezione podczas badań 
na cmentarzysku w Gieczu15.

12 Tamże, poz. 235.
13 FMP IV, Warszawa 2013, poz. 58:233.
14 FMP I, poz. 235.
15 Tamże, poz. 43:178; 43:285.

Il. 5. Reprodukcja zdjęcia denara typu VII z pastorałem 
zwróconym w prawo z depozytu z Kopacza (źródło: „Studia 

nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce”, t. 2, 
Pieniądz i banki na Śląsku, red. W. Garbaczewski,  

R. Macyra, Poznań 2012, s. 156)

Mapa 2. Rozrzut znalezisk denara krzyżowego typu CNP VII 
z pastorałem zwróconym w prawą stronę, wybitych tożsamy-

mi stemplami awersu i rewersu

Trzeci z denarów krzyżowych odnaleziony pod-
czas prac przy Krakowskim Przedmieściu, również 
w wykopie nr 4, znajdował się w grobie dziecka, 
zmarłego w wieku około dwóch lat. Moneta była 
prawdopodobnie umieszczona w lewej dłoni po-
chowanego. Jest to denar naśladujący typ CNP V, 

Il. 4. Denar krzyżowy z pastorałem zwróconym w prawo 
z okolicy Bramy Krakowskiej w Lublinie, waga 0,598 g, 

średnica 12,3–12,5 mm, fot. Emilia Kaczanowska



116

który, podobnie jak pozostałe monety, pochodzi 
przypuszczalnie z końca XI wieku. Niestety w tym 
przypadku nie natrafiono na analogiczny egzem-
plarz w znaleziskach, ponieważ monet tego typu 
wybito stosunkowo niewiele.

Il. 6. Denar krzyżowy naśladujący typ CNP VII z placu 
Łokietka w Lublinie, waga 0,292 g (ubytek), średnica 12,8 

mm, fot. Emilia Kaczanowska
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STRESZCZENIE

W 2018 roku, podczas rewitalizacji ulicy Krakow-
skie Przedmieście w Lublinie, archeolodzy pod kie-
runkiem Rafała Niedźwiadka natknęli się na fragment 
cmentarzyska wczesnośredniowiecznego. Spośród je-
de nastu wyeksplorowanych szkieletów trzy groby zosta-
ły wyposażone w monety. Wszystkie można zaliczyć do 
grupy tak zwanych denarów krzyżowych. Dwa z nich 
noszą wyobrażenie pastorału i można je zaliczyć naj-
prawdopodobniej do polskich emisji końca XI wieku. 

Identyczne egzemplarze monet potwierdzono w innych 
znaleziskach z Wielkopolski, Śląska czy też środkowej 
Polski, a także w skarbie z Lublina–Rur. Trzeci z dena-
rów jest pokątnym naśladownictwem denara z krzyżem 
perełkowym o nieustalonej proweniencji.

Słowa klucze: denary krzyżowe, cmentarzyska szkiele-
towe, monety wybijane wspólną parą stempli

SuMMARy

In 2018, during the revitalisation of the Kra-
kowskie Przedmieście Street in Lublin, archaeologists 
under the supervision of Rafał Niedźwiadek found 
a fragment of an early-medieval cemetery. From eleven 
skeletons, three graves were equipped with coins, all of 
which can be included in the group of so-called cross 
denarii. Two are decorated with an image of a crosier, 
and can most probably be described as Polish emis-
sions from the end of the 11th century. Identical copies 

of coins were confirmed in other findings from Greater 
Poland, Silesia, or central Poland, as well as in the 
treasury from Lublin–Rury. The third denarius is an 
underhand imitation of a denarius with pearl cross of 
unknown origin.

Key words: cross denarii, skeleton cemeteries, coins 
minted with common pair of stamps
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