


Kolekcja monet  
André van Bastelaera

Katalog zbiorów 

Zamek Królewski  
w Warszawie – Muzeum





Kolekcja monet  
André van Bastelaera

Katalog zbiorów 

Zamek Królewski  
w Warszawie – Muzeum

Borys Paszkiewicz 
Anita Chiron-Mrozowska

 Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Warszawa 2016



Recenzenci naukowi: dr hab. Jarosław Bodzek (Uniwersytet Jagielloński),  
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice)

Redaktor prowadzący: Anna Wlaźnik

Redakcja: Dorota Dul

Współpraca redakcyjna: Michał Zawadzki

Korekta: Anna Żółkiewska

Opracowanie graficzne, skład i łamanie: Zofia Tomaszewska

Autorzy fotografii: Andrzej Ring, Lech Sandzewicz

Wykorzystano czcionkę Inscription Numismatic © Fitzwilliam Museum, Cambridge

© Copyright by Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum 2016

ISBN 978-83-7022-228-4

Arx Regia®
Ośrodek Wydawniczy Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
Kierownik Ośrodka: Beata Nowacka
tel. 22 35 55 232, 22 35 55 243, faks 22 35 55 374
www.zamek-krolewski.pl, e-mail: arxregia@zamek-krolewski.pl

Druk i oprawa: Drukarnia Szczepan Szymański



Spis treści 

Słowo wstępne 7

André van Bastelaer (1907–1990) 9

Wstęp 11

 Program kolekcji i jej zawartość 11 

 Pochodzenie monet 14

 Opisy monet 15

Katalog 17

Część I. Monety starożytne i bizantyńskie 19

 Macedonia 20

 Tracja 21

 Egipt 22

 Rzym 22

  Republika 22

  Cesarstwo 23

  Cesarstwo Wschodnie w Konstantynopolu 51

  Cesarstwo Wschodnie w Nikai 73

Część II. Monety belgijskie i związane z Belgią 75

 Hrabstwo Lowanium 76

 Dolna Lotaryngia – Brabancja 77 

 Opactwo Nivelles/Nijvel (?) 124

 Miasto Bruksela 125

 Brabancja i Flandria 125

 Flandria 126 

 Hainaut 133

 Leodium 134

 Belgia (Stany Zjednoczone) 139

 Niderlandy Zjednoczone 140

 Belgia  143

 Katanga 209

 Niderlandy 210

 Luksemburg 213

Część III. Monety świata 215

 Francja 216

 Grecja 250



 Hiszpania 251

 Meksyk 253

 Kraje niemieckie 256

  Austria i Styria 256

  Austria 256

  Prusy 258

 Rosja 260

 Szwajcaria 263

 Tunezja 265

 Stany Zjednoczone Ameryki 267

 Węgry 272

 Wielka Brytania 274

  Afryka Południowa 280

  Australia 281

  Kanada 284

 Państwa włoskie 285

  Florencja 285

  Wenecja 285

  Monako 287

  Piemont 288

  Królestwo Sardynii 289

  Królestwo Włoch 289

  Państwo Kościelne 290

Skróty 298

Oznaczenia stanu zachowania 298

Źródła cytatów 298

Literatura porównawcza 299

Dostawcy monet  301

Indeks władców, krajów i mennic 302

Tablice 305



Kolekcje artystyczne i historyczne pełnią ważne funkcje społeczne tylko wtedy, gdy zapewniona im 
zostanie pełna dostępność, której podstawą są edycje katalogów naukowych. W Zamku Królewskim  
w Warszawie – Muzeum publikowanie zbiorów jest od lat jednym z najważniejszych kierunków działal-
ności. Zmierzamy systematycznie do ich edycji, tworząc tym samym podstawy dla dalszych badań, jak 
też działań upowszechniających wiedzę o dziedzictwie artystycznym zamkniętym w zamkowych murach. 
Niekiedy, wielkim wysiłkiem, udaje się to osiągnąć dla większych zespołów, czego świadectwem są ka-
talogi kompletne malarstwa do 1900 r., rzeźby oraz szkła, niekiedy tylko dla wybranych zespołów, jak 
katalog kobierców modlitewnych z Fundacji Teresy Sahakian. 

Ten katalog, który oddajemy do rąk przede wszystkim miłośników pięknej monety, jest katalogiem 
cząstkowym – 583 egzemplarze monet w nim omówionych to zaledwie mały fragment tysięcy zbio-
rów numizmatycznych Zamku. Ale to cząstka bardzo szczególna nie tylko ze względu na wyjątkową 
urodę i wartość materialną, ale także swoją historię. Kolekcję André van Bastelaera podarowała Zam-
kowi jego małżonka Teresa Sahakian, która przez całe dojrzałe życie spędzone na emigracji stara-
ła się realizować marzenie, aby swoimi zbiorami wzbogacić kolekcje artystyczne w Polsce, niszczone  
z premedytacją przez najeźdźców, szczególnie dotkliwie podczas II wojny światowej. W 1993 r. założyła 
w Zamku fundację swego imienia, której podarowała znakomitą kolekcję kobierców wschodnich, głów-
nie kaukaskich – jedną z najbardziej znaczących w świecie – a u schyłku życia także inne zbiory artystycz-
ne, w tym kolekcję monet zbieraną przez męża.

Kolekcja monet André van Bastelaera ma charakter wyjątkowy, bo bardzo osobisty – można sądzić, 
że w znacznej mierze o kryterium ich wyboru decydowała uroda numizmatów. Van Bastelaer zbierał 
przede wszystkim monety piękne, które z całą pewnością musiały cieszyć jego oczy nie tylko blaskiem 
szlachetnego kruszcu, głównie złota, ale też bogactwem przedstawień: rekwizytów, symboli oraz wi-
zerunków, w których zwykła była wyobrażać się władza w różnych swoich emanacjach ustrojowych, 
począwszy od greckiego i rzymskiego antyku, po wiek XIX. Moneta była wszak w historii Europy nie tylko 
środkiem płatniczym, ale także jednym z najbardziej cenionych znaków panowania.

W kolekcji André van Bastelaera znalazły się monety bardzo cenne, skrupulatnie, niemal z czułością 
dobierane w możliwie najlepszym stanie zachowania, pochodzące z różnych czasów i ośrodków władzy. 
Autorom katalogu udało się ten bardzo różnorodny zbiór sklasyfikować w trzech zespołach: monet an-
tycznych i bizantyńskich, monet belgijskich, w którym uwzględnione zostały także wcześniejsze emisje 
prowincji i władztw, jakie złożyły się na utworzone w 1830 r. królestwo Belgii, wreszcie monet pochodzą-
cych z różnych krajów świata, wśród których dominują monety francuskie. Za trud przygotowania tego 
katalogu składam podziękowania jego autorom: profesorowi Borysowi Paszkiewiczowi oraz pani Anicie 
Chiron-Mrozowskiej. Dziękuję również panu Michałowi Zawadzkiemu, kuratorowi Gabinetu Numizma-
tycznego w Zamku Królewskim w Warszawie, za zaangażowanie w przygotowanie tej edycji.

Przemysław Mrozowski,
pełniąc obowiązki dyrektora Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum





André van Bastelaer (1907–1990)

André-Marie-Désiré-Maurice van Bastelaer urodził się 17 sierpnia 1907 r. w Brukseli jako syn 
Léonce-Marie-Norberta, inżyniera, i Léocadie Tuts. W latach 1915–1925 pobierał nauki  
w Collège St. Michel ojców jezuitów w Brukseli, w latach 1925–1933 studiował medycynę  
w Uniwersytecie Katolickim w Lowanium (Université Catholique de Louvain). W 1933 r. 
otrzymał dyplom doktora medycyny w zakresie chirurgii ze specjalnym wyróżnieniem.

Na wykształcenie i zasady moralne André van Bastelaera wpływ miała tradycja rodzinna. 
Ród wywodzi się z miejscowości Bastelaere pod Gandawą i należał w XV–XVII w. do znacz-
niejszych we Flandrii. Dziadek, dr Désiré-Alexandre-Henri van Bastelaer (1823–1907), z zawo-
du lekarz, chemik i farmaceuta, był nie tylko wiceprezydentem Królewskiej Belgijskiej Akade-
mii Medycyny, ale także przyrodnikiem, archeologiem, pisarzem i zbieraczem folkloru. Należąc 
do wielu towarzystw naukowych, pełnił funkcję wiceprezydenta Królewskiego Towarzystwa 
Archeologicznego w Brukseli i wieloletniego sekretarza, a później prezesa Towarzystwa Pale-
ontologicznego i Archeologicznego w Charleroi, był też w gronie założycieli Królewskiego 
Belgijskiego Towarzystwa Botanicznego. W Charleroi założył istniejące do dziś muzeum. Choć 
Désiré-Alexandre zmarł pięć miesięcy przed narodzinami André van Bastelaera, przekazane 
przez ojca wspomnienia o tej niezwykłej osobowości wywarły znaczny wpływ na wnuka. Stryj 
natomiast, René van Bastelaer (1865–1940), kustosz Gabinetu Grafiki Biblioteki Królewskiej  
w Brukseli i wybitny historyk sztuki, zadbał o rozwój zdolności artystycznych młodego André  
i wprowadził go w sztukę akwaforty, którą późniejszy doktor medycyny uprawiał z wielkim 
powodzeniem przez całe życie.

Numizmatyką zainteresował André van Bastelaera ojciec, który sam zbierał monety i dał 
siedmioletniemu synowi pierwsze rzymskie denary – zalążek przyszłego wspaniałego zbioru. 
Choć Léonce van Bastelaer osierocił 13-letniego zaledwie syna, zaszczepione zamiłowanie do 
numizmatyki przetrwało. Zwłaszcza od 1936 r. doktor van Bastelaer energicznie i z wielkim 
zaangażowaniem powiększał kolekcję numizmatyczną. W 1955 r. został członkiem korespon-
dentem Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego Belgii (Société Royale de Numismatique 
de Belgique), w którego szeregach pozostawał przez 20 lat.

Trzecia oprócz grafiki i numizmatyki pasja życia doktora André van Bastelaera to książki. 
Zgromadził wspaniałą, bibliofilską kolekcję starych druków.

Wszystkie te zamiłowania były uzupełnieniem działalności zawodowej i wytchnieniem po 
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. W ciągu wieloletniej praktyki doktor van Bastelaer zgromadził 
inny jeszcze skarb – ludzką wdzięczność za swą życzliwość, skromność, prawość i dobre serce.

W 1976 r. po raz pierwszy przyjechał jako turysta do Polski. Zwiedzając Muzeum Narodowe 
w Warszawie, oprowadzany przez dyrektora, profesora Stanisława Lorentza, miał możność 
zapoznać się ze stratami poniesionymi przez kulturę polską podczas II wojny światowej. Zde-
cydował, by ofiarować swoją kolekcję monet Polsce.

Doktor André van Bastelaer zmarł w Brukseli 31 maja 1990 r.
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Na liście członków honorowych Belgijskiego Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
znajdujemy dwóch zasłużonych dla Belgii Polaków. Pierwszym – to nazwisko otwiera listę – jest 
Joachim Lelewel (1786–1861), profesor Uniwersytetu Wileńskiego i uchodźca z 1831 r. Do-
skonale znany w Polsce ze swej działalności politycznej, na świecie ceniony jest jako twórca 
podstaw numizmatyki średniowiecznej i celtyckiej, autor klasycznych, do dziś cytowanych prac 
z tej dziedziny. W Belgii zaś pamięć jego czczona jest jako ojca założyciela i honorowego pre-
zesa tamtejszego Towarzystwa Numizmatycznego w 1841 r. Drugim polskim numizmatykiem 
zasłużonym w Belgii jest ksiądz kanonik Edmund Majkowski (1892–1951), proboszcz w Kopanicy 
w Poznańskiem, znawca, badacz i kolekcjoner monet, bibliofil i archiwista, niezwykle energiczny 
działacz społeczny, zaangażowany m.in. w pomoc w odbudowie Lowanium (Leuven/Louvain) 
po zniszczeniach I wojny światowej.

Numizmatyczne związki Polski i Belgii podtrzymał numizmatyk belgijski. Doktor André van 
Bastelaer z Brukseli, lekarz, rytownik, bibliofil i numizmatyk, darował swój niezwykły zbiór 
numizmatyczny Polsce. Znaczenie tego daru, składającego się przede wszystkim z monet złotych 
z kręgu śródziemnomorskiego i zachodnioeuropejskiego, starannie dobranych spośród najpięk-
niejszych egzemplarzy, jest w Polsce tym większe, że gromadzone przez pokolenia polskie 
zbiory tego rodzaju zostały w znacznej mierze ukradzione lub zniszczone podczas II wojny 
światowej. O ile zbiory monet polskich mogliśmy w jakimś stopniu zrekonstruować, uzupełnić, 
o tyle zabytki zaliczane do dziedzictwa światowego, w dodatku szczególnie kosztowne, bo 
złote, leżały na ogół poza możliwościami powojennego polskiego muzealnictwa i kolekcjonerów 
prywatnych.

Zasługi Polaków dla numizmatyki belgijskiej nagradzane były członkostwem honorowym 
towarzystw naukowych i akademii. Za późno na takie zaszczyty dla Darczyńcy, zmarłego  
w 1990 r. Wyrazem naszej wdzięczności będzie niniejszy tom oraz planowana stała ekspozycja 
tego królewskiego zaiste zbioru i daru w Zamku Królewskim w Warszawie. Kolekcja doktora 
André van Bastelaera zastąpi tu utracony zbiór, zgromadzony niegdyś przez króla Stanisława 
Augusta.

Program kolekcji i jej zawartość

W zamkowym zbiorze numizmatycznym, dotąd gromadzącym wyłącznie monety polskie, 
kolekcja doktora André van Bastelaera stanowi wyodrębniony zespół, niezwiązany tematycznie 
z innymi eksponatami. Nie będzie też uzupełniana – zachowa taką postać, jaką nadał jej twór-
ca i ofiarodawca.

Nie jest to zbiór monograficzny, dążący do jak najpełniejszego zaprezentowania stosunkowo 
wąskiego tematu. Kolekcja doktora André van Bastelaera ma znacznie swobodniejszą formę: 
przez swego twórcę została ograniczona nie tyle względami formalnymi, ile raczej estetyczny-
mi. Program takiej kolekcji jest trudniejszy do zdefiniowania, za to ciekawszy, jej skład jest 
bowiem swego rodzaju autorską wypowiedzią zbieracza.

Część starożytną zbioru (60 monet) rozpoczyna niewielka grupa sześciu monet greckich. 
Widzimy wśród nich okaz nadzwyczajnej piękności: poczwórny stater z portretem Arsinoe II, 
królowej Egiptu w latach 279–270 przed Chr., siostry i żony Ptolemeusza II Filadelfosa, 
jednej z najwybitniejszych kobiet starożytności, ubóstwionej za życia, wybity na jej cześć 

Wstęp
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przez praprawnuków. Nie ustępuje jej pod względem urody, choć jest dużo starszy, stater Li-
zymacha, wodza Aleksandra Wielkiego i hellenistycznego króla Tracji (a zarazem pierwszego 
męża tejże Arsinoe).

Zbiór monet rzymskich i bizantyńskich miał program jasno czytelny w sporządzonym przez 
doktora van Bastelaera rękopiśmiennym katalogu: każde panowanie zilustrować portretem,  
w miarę możliwości jak najpiękniejszym, w jak najlepszym stanie zachowania. Z natury rzeczy 
wybór trafiał niemal wyłącznie w monety złote, wykonywane przez renomowanych twórców 
największym nakładem umiejętności. Program ten był bliski pełnej realizacji wśród monet 
rzymskich. Oprócz władców, których znamy z listy cesarzy, znajdujemy tu też osoby z ich ro-
dziny, czy to realnie uczestniczące w sprawowaniu władzy (np. matka Nerona, Agrypina), czy 
to czczone pośmiertnie przez małżonków lub potomków (jak Antonia, matka Klaudiusza),  
a nawet żonę następcy tronu, której tragiczne losy nie pozwoliły nigdy zostać cesarzową 
(Plautilla, żona Karakalli). André van Bastelaer nie żałował trudu i kosztów, by pozyskać też 
nadzwyczajnie cenne złote monety rzymskie, spotykane tylko w największych kolekcjach 
świata, jak aureusy Marka Antoniusza, Witelliusza, Trajana, Eliusza, Pertinaksa, Makryna czy 
wybity w Serdice solid (aureus) Licyniusza I. W Polsce zbiór ten nie ma sobie równych.

Mniej reprezentatywny jest zbiór bizantyński (38 egzemplarzy), ale zgromadzony został nie 
mniejszym wysiłkiem, a jednocześnie z budzącym szacunek znawstwem. Te właśnie monety, 
bardzo trudne w naukowej klasyfikacji, a także w doborze gabinetowych egzemplarzy, są naj-
lepszym przykładem zaangażowania intelektualnego twórcy kolekcji. Wydaje się zarazem, że na 
doprowadzenie zbioru monet bizantyńskich do takiego poziomu reprezentacji, jaki osiągnęły 
monety rzymskie, zabrakło doktorowi van Bastelaerowi czasu lub sił. Nawet tak ograniczony, 
jest to jeden z najbogatszych zbiorów złotych monet bizantyńskich w dzisiejszej Polsce (praw-
dopodobnie drugi po Muzeum Narodowym w Warszawie).

Inne było podejście twórcy kolekcji do kolejnej jej części, liczącej 295 egzemplarzy monet 
brabanckich i belgijskich. Liczbowo monety z terenu dzisiejszej Belgii tworzą większość zbioru, 
a oprócz złota widzimy tu srebro i metale nieszlachetne. Dla André van Bastelaera była to 
historia ojczysta i wytrwale zbierał jej pamiątki aż do czasów, w których historia zamieniła się 
w politykę, współczesność. Tu znów wraca spojrzenie estetyczne. W rękopiśmiennym katalogu 
kolekcjoner przy nagłówku Léopold III pisze: „Tu się zatrzymuję. Porzucam zbieranie współcze-
snych monet belgijskich. Nawet nie ze względu na zaniknięcie ich wartości kruszcowej. Uwa-
żam, że zatracenie przez nie jakiejkolwiek wartości artystycznej i historycznej pozbawiło je 
powabu”. Z czasem cezurę między tym, co dawne i piękne, a tym, co nowe i niewarte uwagi, 
cofnął jeszcze o parę dziesięcioleci i usunął ze zbioru monety późniejsze niż początek pano-
wania Alberta I oraz spory zestaw monet Konga Belgijskiego.

Monety brabanckie zatem gromadzone są według klucza historycznego. Poczynając od 
najwcześniejszych, XI-wiecznych monet brukselskich, pokazują one dzieje tego małego księstwa, 
które jeśli kiedykolwiek było potęgą militarną, to na bardzo lokalną skalę, ale które w dziejach 
cywilizacji europejskiej zapisało się – wraz z sąsiednim hrabstwem Flandrii – wyraźniej od 
niejednego mocarstwa. Położone między Francją, Niemcami i Anglią, oba dominia często były 
terenem starć tych trzech potęg, ale stale były terenem spotykania się ich wpływów (do prze-
łomu XV/XVI w. Flandria była lennem korony francuskiej, gdy Brabancja – cesarstwa;  
w końcu XV stulecia obie przeszły z rąk bocznej linii francuskich Walezjuszy do niemieckich 
Habsburgów). To spotkanie sąsiadów obserwujemy na monetach, które początkowo należą 
do kręgu zachodnioniemieckiego, ale od schyłku XIII w. sięgają do wzorów angielskich  
i francuskich, w XVI zaś wieku spotykamy na nich wpływy hiszpańskie. Dobrym przykładem 
splotu wzajemnych wpływów i zależności było wydarzenie z 1338 r. Wówczas to w brabanc-
kiej Antwerpii pod stemplem cesarza i króla Niemiec przebito złoto, otrzymane od króla 
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Anglii na wojnę z królem Francji. Wybite wówczas monety cesarskie były ściśle wzorowane 
na współczesnych monetach księcia brabanckiego Jana III, a te z kolei powstały według 
wzorca francuskiego.

Choć na ogół oparte na obcych wzorach, monety brabanckie i flamandzkie doszły dzięki 
roli tutejszego handlu do takiego znaczenia, że z kolei same służyły jako wzory monetom innych 
krajów. Kromsterdy, boddragery (niderlandzkie rodzaje groszy), postulaty (niderlandzki rodzaj 
złotego), snaphaany (niderlandzkie testony) krążyły szeroko po zachodniej Europie. Tym bardziej 
w 2. połowie XVI stulecia, gdy mennice Flandrii i Brabancji zaczęły przekuwać srebro przywo-
żone przez hiszpańskie okręty z Ameryki, tutejsze monety – srebrne talary – wywożono dalej, 
do Europy Środkowej i Wschodniej. Na miejscu zostawały nummi o szczególnym przeznacze-
niu: talary wielokrotnej grubości, pieforty, służące głównie do ceremonialnych podarunków  
i do ozdoby tworzonych już „gabinetów medali”.

Reprezentację wszystkich tych monet starał się doktor van Bastelaer pozyskać do swego 
zbioru w jak najlepszych egzemplarzach. Do monet brabanckich dodał mniej liczne, ale 
szczególnie doborowe monety złote średniowiecznej Flandrii, a także serię srebrnych monet 
biskupstwa Leodium (Liège/Luik) i pojedynczą złotą monetę hanońską (Hainaut). Dzięki temu 
możemy w kolekcji podziwiać najpiękniejsze monety gotyckie. Również takich obiektów było 
dotąd w polskich zbiorach niewiele. Monety późniejszych wieków są wprawdzie znane z pol-
skich znalezisk i zbiorów, doktor van Bastelaer miał jednak możność wybrać do swej kolekcji 
egzemplarze, które nie opuściły Niderlandów, znacznie piękniejsze niż te, które w kupieckich 
sakwach dotarły przed wiekami do Polski. Są wśród nich również pieforty.

Także monety XIX w. stanowią kronikę dziejów ojczystych – zgodnie z ówczesną strukturą 
polityczną, już nie Brabancji, lecz zjednoczonego Królestwa Niderlandów w latach 1814–1830 
i Belgii, nowego królestwa powstałego w dawnych Niderlandach Południowych w latach 
1830–1831. Te ostatnie traktował doktor van Bastelaer z największą troską jako podstawową 
część swojej kolekcji. Najcenniejsze są tu pamiątki numizmatyczne pierwszych lat istnienia 
nowego państwa. Są to – poza monetami obiegowymi – okazy stworzone dla innych celów: 
odbitki w innych metalach, monety próbne, a także monety pozornie takie jak obiegowe, ale 
wykonane specjalną techniką, z polerowanym stemplem i matowanym wizerunkiem, przezna-
czone na nagrody, dary i depozyty zakładzinowe (kamienie węgielne) nowo wznoszonych 
budynków publicznych i pomników upamiętniających zdobytą niepodległość. Złote monety 
20- i 40-frankowe z lat 30., choć dostosowane do obowiązujących standardów pieniężnych,  
w ogóle nie były wybijane do obiegu, a tylko do tych celów ceremonialnych. Z podobnych 
powodów odbijano w złocie i srebrze stemple służące normalnie do wybijania monet obie-
gowych z brązu. Okazy takie wykonywano w bardzo nielicznych egzemplarzach, które rzad-
ko wypływały poza granice Belgii. Zespół monet przedstawionych w drugiej części katalogu 
to prawdopodobnie najcenniejsza kolekcja monet belgijskich poza Belgią, niemająca ana-
logii nie tylko w Polsce, ale nawet w krajach niedotykanych tak regularnym rabunkiem i de-
wastacją zbiorów muzealnych.

Trzecia część katalogu znów zdominowana jest przez złoto (ze 190 egzemplarzy tylko 
12 jest ze srebra). Piękny zespół monet francuskich z XVII–XIX w. poszerza obraz tworzony 
przez monety południowoniderlandzkie. Monety francuskie bowiem napływały tutaj przez cały 
ten okres, a od czasu podboju Południowych Niderlandów przez Republikę Francuską w koń-
cu XVIII w. francuski frank był powszechnie stosowaną walutą. Dlatego Belgia, wyodrębniwszy 
się z Królestwa Niderlandów, przyjęła jako swoją walutę frank belgijski równy francuskiemu 
– oba przetrwały do 2002 r. Ten standard walutowy (choć pod różnymi nazwami) wspólny był 
w XIX w. także wielu innym krajom: państwom północnowłoskim (a od czasów zjednoczenia 
całemu Królestwu Włoskiemu), Hiszpanii, Szwajcarii, odradzającym się państwom bałkańskim: 
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Grecji, Bułgarii, Serbii i Rumunii, a u schyłku stulecia przyjęły go nawet Finlandia i Tunezja, 
próbowały zaś dostosować doń swoje waluty Austro-Węgry, Szwecja i Rosja. Uzgodnienie 
między tymi państwami wspólnego obiegu monetarnego było troską właśnie belgijskich władz 
monetarnych i to Belgowie doprowadzili w 1865 r. do zawarcia Łacińskiej Unii Monetarnej, 
prototypu dzisiejszego zjednoczenia monetarnego Europy. Kolekcja zawiera przegląd monet 
bitych według zasad Unii Łacińskiej w poszczególnych krajach, zdominowany wprawdzie przez 
francuskie 20-frankówki (napoléon d’or), traktowane bez szczególnej atencji i w większości 
niewpisane do rękopiśmiennego katalogu, ale wśród nich wyraźnie wyróżniają się wielkie, 
efektowne sztuki 100-frankowe, bite w bardzo ograniczonych ilościach i ogromnie dziś rzad-
kie i cenne.

Łacińska Unia Monetarna nie przetrwała I wojny światowej. Klucz doboru późniejszych 
monet jest trudniejszy do uchwycenia. Zarówno jednak monety brytyjskie, jak amerykańskie 
czy meksykańskie, zostały odnotowane w rękopiśmiennym katalogu zbioru, były więc przemy-
ślanymi zakupami kolekcjonerskimi, a nie lokatami. Do profilu kolekcji nawiązują z tego okre-
su złote 20-frankówki (a właściwie monetopodobne medale bite na nieobowiązującą już łaciń-
ską stopę 20 franków) bite z okazji małżeństwa belgijskiej księżniczki z luksemburskim następ-
cą tronu i na jubileusz panowania króla Baldwina oraz cenna odbitka w złocie 5-frankowej 
monety afrykańskiego państwa Katangi, istniejącego w latach 1960–1963 w części usamodziel-
nionej belgijskiej kolonii Kongo-Léopoldville.

Kolekcja monet doktora André van Bastelaera jako całość stanowi niewątpliwie istotny 
fragment światowego dziedzictwa kulturalnego. Jej znaczenie ekspozycyjne i naukowe dla 
zbiorów polskich ma niewiele precedensów. Jest przy tym wymowną ilustracją jakże rzadkiej 
formacji intelektualnej: światłego amatora i publicznego dobroczyńcy. To ta formacja tworzy 
kulturę narodów.

Pochodzenie monet

Informacje o pochodzeniu monet doktor van Bastelaer zapisywał skrupulatnie w rękopiśmien-
nym katalogu i na podkładkach (niekiedy podkładki pochodzą ze sklepu; są na nich wtedy 
uzupełniające notatki dokonane ręką doktora). Miał pełną świadomość wagi naukowej tych 
danych. Katalog został sporządzony w latach 1972–1973 i w stosunku do podkładek jest na 
ogół wtórny, ale nie zmniejsza to jego znaczenia jako źródła informacji, gdyż nie wszystkie 
podkładki się zachowały, a niektóre są wyraźnie uzupełniane później (choć także ręką doktora). 
Trzeba jednak zaznaczyć, że tam, gdzie jest możliwość konfrontacji obu źródeł, zdarzają się 
roczne różnice daty zakupu (zwłaszcza między 1956 a 1957 r.) – być może część danych kolek-
cjoner zapisywał z pamięci.

Głównymi dostawcami monet dla doktora van Bastelaera byli brukselscy antykwariusze: 
Joseph Dillen (zamordowany w obozie koncentracyjnym w 1943 r.) i Bartolommeo Franceschi 
(przejął w 1952 r. firmę Charles’a Duprieza po śmierci jej założyciela, zmarł w 1991 r.). Fran-
ceschi pośredniczył też w zakupach aukcyjnych u Jacques’a Schulmana w Amsterdamie czy 
na aukcji legendarnego zbioru króla Faruka (zorganizowanej przez londyńską firmę Sotheby’s 
w Kairze 24 V 1954 r., w katalogu spotykamy również zakupy z marca i kwietnia, z pewnością 
datowane omyłkowo). Za jego, jak się wydaje, wyłącznym pośrednictwem nabył doktor van 
Bastelaer w latach 1954–1955 m.in. wspaniałe skudaty Jana III i Ludwika Bawarskiego czy też 
niezwykły zespół piefortów z XVI–XVII w. ze sprzedanej w 1926 r. słynnej kolekcji Roberta 
Osterrietha z Antwerpii (1869–1947) oraz pojedyncze monety starożytne ze zbiorów Paula 
Dresse de Lébioles z Leodium (1901–1987), Mehdiego Azizbeglou – sławnego kolekcjonera  
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i historyka sztuki, odnotowanego jako mieszkaniec Syrii, ale działającego później w Teheranie 
– lub z collection Muller – Bruxelles. Ta ostatnia nie dotyczy raczej wielkiego zbioru Heinricha 
Müllera, rozprzedawanego w Niemczech w latach 1938–1941, lecz może Paula Mullera Van 
Isterbeek, w latach 1923–1949 członka Królewskiego Belgijskiego Towarzystwa Numizmatycz-
nego. Nie udało się rozwiązać inicjałów C.F. lub Fr., dostarczyciela w 1942 r. serii monet bel-
gijskich (prawdopodobnie za pośrednictwem Dillena). Bardziej urozmaicone były źródła monet 
starożytnych, kupowanych także w renomowanych antykwariatach Włoch, Francji i Szwajcarii. 
Przynajmniej część zakupów w rzymskiej firmie Santamaria dokonana była osobiście. Doktor 
van Bastelaer, badając monety, starał się dociec ich wcześniejszych losów i np. zidentyfikował 
kupiony u Hessa aureus Faustyny Młodszej z egzemplarzem z wielkiej kolekcji Roberta Jame-
sona (1861–1942), rozprzedanej w Paryżu w latach 1913–1932. Przy pojedynczych monetach 
zanotowane jest pochodzenie ze zbioru nieznanego bliżej R. Fliegera i cennej francuskiej ko-
lekcji Louisa Théry’ego (zm. 1949), rozprzedanej w paryskiej firmie Vinchon w latach 1963–1964. 
Nie wszystkie, niestety, adnotacje o pochodzeniu monet udało się nam rozwiązać; przekazuje-
my jednak i te nierozwiązane w nadziei, że przydadzą się zainteresowanym badaczom.

Dwukrotnie odnotowane zostało pochodzenie monety ze znaleziska. W jednym przypadku 
(nr 100) był to wczesnośredniowieczny skarb z Duffel pod Antwerpią, a w drugim (nr 29) 
bliżej nieznane znalezisko starożytne w Syrii.

Opisy monet

Opis monety w niniejszym katalogu składa się z numeru katalogowego, nazwy, określenia 
chronologii i mennicy. W opisach monet późnorzymskich i bizantyńskich podajemy następnie 
oznaczenie oficyny. Dalej, jeśli jest znane, następuje imię mincerza na monetach średniowiecz-
nych lub medaliera na monetach nowożytnych, względnie też urzędników menniczych, którzy 
umieścili na monecie swe sygnatury. Po szczegółowych opisach awersu i rewersu podajemy 
kruszec, ciężar, średnicę i stosunek osi awersu i rewersu. Przytaczamy też zapisane przez 
doktora van Bastelaera określenia stanu zachowania monety. Do katalogów muzealnych za-
zwyczaj nie wprowadza się takich informacji, sądzimy jednak, że złożą się one tutaj na ogólny 
obraz kolekcji i jej twórcy. Dalej następują analogie katalogowe i – jeśli są znane – informacje 
o pochodzeniu egzemplarza w kolekcji. Na końcu, w razie potrzeby, zamieszczony został 
komentarz.

Numer katalogowy po dodaniu na początku oznaczenia ZKW.N.9510. odpowiada nume-
rowi inwentarzowemu w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie (np. moneta nr 198 ma 
numer inwentarzowy ZKW.N.9510.198).

Nazwę monety podajemy w wersji polskiej lub przyswojonej, jeśli taka istnieje, a w istotnych 
przypadkach nazwę oryginalną dołączamy w nawiasie. W przypadku monet Brabancji i Flan-
drii nazw przyswojonych często nie ma – w takiej sytuacji staraliśmy się podawać obie wersje 
językowe, francuską i flamandzką, zaczynając od pierwotnej (więc mouton – lam, ale daalder 
– daldre). Trzeba podkreślić, że twórca kolekcji, choć francuskojęzyczny, we własnych opisach 
monet unikał gallocentryzmu i np. talary brabanckie częściej nazywał daldre niż écu. Czynił 
tak, gdyż talar niderlandzki należał do innej tradycji niż francuski, z którym utożsamia go po-
wszechnie stosowana w literaturze nazwa.

W opisie awersu i rewersu przyjmujemy jako normalne, że legendy otokowe monet staro-
żytnych rozpoczynają się od dołu lub od lewej, a średniowiecznych i nowożytnych od góry,  
w obu zaś przypadkach litery ułożone są promieniście, wierzchołkami przy krawędzi monety; 
zaznaczamy więc tylko odstępstwa od tej zasady. 
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Chcemy, by przeglądanie niniejszego katalogu dawało możność idealnego zwiedzania wy-
stawy; dlatego nie szczędziliśmy komentarza objaśniającego rolę prezentowanych monet, zna-
czenie i pochodzenie przedstawianych na nich wizerunków i legend, a także inne fakty, jak 
sądzimy, godne uwagi Widza-Czytelnika. Do imion panujących dołączyliśmy krótkie noty bio-
graficzne, zaznaczając ich ewentualne zainteresowania numizmatyczne.

Część I, zgodnie ze zwyczajem, przedstawia kolejno monety greckie, rzymskie i bizantyńskie. 
Sposób prezentacji monet podporządkowaliśmy raczej tradycji i intencjom twórcy kolekcji niż 
obecnie przyjętym w nauce zwyczajom. Dlatego monety starożytne przedstawiające nieżyjących 
lub niepełniących władzy członków dynastii porządkujemy według imion tych postaci, a nie 
– jak od pewnego czasu praktykowane jest w numizmatyce antycznej – rzeczywistych emiten-
tów. Układ katalogu w części III odpowiada stosowanemu zazwyczaj w publikacjach i prezen-
tuje kraje w kolejności alfabetycznej, z tym jednak, że wszystkie państwa niemieckie zgrupo-
wane są razem, podobnie jak włoskie, a kolonie brytyjskie i kraje Commonwealthu następują 
po metropolii. Układ części II podporządkowany jest koncepcji twórcy kolekcji: ukazania hi-
storii Belgii, a Brabancji w szczególności. Dlatego monety Królestwa Niderlandów przedsta-
wione są w dwóch miejscach – osobno monety z lat 1814–1830, gdy były to pieniądze obo-
wiązujące w Brabancji (na ogół są wybite w Brukseli), osobno monety wybite po podziale 
Niderlandów w 1831 r. Dlatego też moneta seniorii Waalwijk, naśladująca dwugrosz brabanc-
ki księżnej Joanny, jest uwzględniona tam, gdzie przypada miejsce oryginału. Podobnie mone-
ta króla Niemiec wybita w Antwerpii wykazana jest wśród monet brabanckich, a nie niemiec-
kich. W tej części jest również moneta Katangi, jako byłej kolonii belgijskiej.

Opisy monet starożytnych (nr 1–60) wraz z towarzyszącymi im informacjami sporządziła 
Anita Chiron-Mrozowska, pozostałą część katalogu Borys Paszkiewicz. Autorzy pragną gorąco 
podziękować wszystkim, którzy pomogli im w pracy, a w szczególności: profesorowi Macie-
jowi Salamonowi z Krakowa i doktorowi Arentowi Polowi z Lejdy za cenne rady udzielone 
podczas pracy, profesorom Jarosławowi Bodzkowi z Krakowa i Petrowi Vorlowi z Pardubic 
za krytyczne uwagi recenzyjne, które pomogły nam uniknąć wielu błędów, a opiekunom 
kolekcji André van Bastelaera, pani Marcie Męclewskiej i panu Michałowi Zawadzkiemu, 
kuratorom Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królewskiego w Warszawie, za wsparcie or-
ganizacyjne pracy i doprowadzenie do jej wydania. Pani Dorocie Malarczyk dziękujemy za 
konsultację tekstów arabskich. Panu doktorowi Adrianowi Popescu z Fitzwilliam Museum  
w Cambridge dziękujemy za udzielenie zgody na wykorzystanie czcionki zaprojektowanej do 
opisów monet. Wdzięczna myśl autorów i Czytelników należy się śp. Teresie Sahakian i Jej 
niezłomnej miłości Ojczyzny.

Borys Paszkiewicz
Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego



Katalog





Część I
Monety starożytne  

i bizantyńskie



20

Monety starożytne i bizantyńskie

MACEDONIA

Filip II (356–336 przed Chr.)
Φίλιππος, ur. ok. 382 r. przed Chr. Po śmierci brata sprawował w Macedonii władzę jako regent w imieniu bratanka, po 
którego odsunięciu ogłosił się w 356 r. królem. Po zwycięstwie w 338 r. pod Cheroneą nad złączonymi siłami Aten i Teb 
został niekwestionowanym władcą Grecji (z wyjątkiem Sparty). Swe sukcesy zawdzięczał reformie armii, centralizacji 
władzy i solidnym podstawom finansowym (kopalnie złota w Tracji). Utworzył w 337 r. Związek Koryncki, obejmujący 
całą Grecję, którego celem było zorganizowanie wspólnej wyprawy przeciwko Persji. Zamordowany w 336 r.

 1 Tetradrachma, [348/347–343/342 przed Chr.], men. Amfipolis
Av. Głowa Zeusa w wieńcu laurowym, zwrócona 
w prawo; zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Jeździec dosiadający bez siodła wierzchowca, 
zwrócony w prawo. W lewej ręce trzyma wodze,  
w prawej – długą palmę, na której jest kulka. Wło-
sy przewiązane szarfą zwaną taenia, której końce 
powiewają z tyłu. Koń w chodzie paradnym. Pod 
nogą konia świerszcz. Od góry, ponad koniem le-
genda: úIãIâ - âOY.
Srebro, 14,41 g, 26,3 mm, 45°. 
Le Rider, men. Amfipolis II A, nr D88/R161.
Zakup: aukcja Bourgey, 1978 r., ze zbioru Mme Spans-Lefranc (?).

 2 Stater, [340–328 lub 336–328 przed Chr.], men. Pella II
Av. Głowa Apollina w wieńcu laurowym w prawo.
Rv. Biga pędząca w prawo. Konie w galopie. Woź-
nica trzyma w lewym ręku cugle, w prawym – bi-
czyk. Pod końskimi brzuchami trójząb skierowany 
w prawo. W odcinku: úIãIââOY.
Złoto, 8,53 g, 18,8 mm, 135°, sup. 
Le Rider, men. Pella II, nr D134/R –.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Aleksander III Wielki (336–323 przed Chr.)
Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, syn Filipa II i Olimpias, ur. w 356 r. przed Chr., król Macedończyków w 336 r. Jako hegemon Związku 
Korynckiego na czele wyprawy przeciw Persom wkroczył w 334 r. do Azji Mniejszej. Genialny strateg, podbił imperium perskie 
i po śmierci króla Dariusza III Kodomana w 330 r. ogłosił się jego następcą. Wiosną 327 r. wyruszył na podbój Indii; opanował 
kraj w dolinie rzeki Indus, lecz wobec oporu swych żołnierzy musiał się wycofać z aneksji. Zm. w Babilonie w 323 r., a jego 
ogromne imperium podzielili między siebie jego wodzowie, diadochowie, którzy nie uczestniczyli w tej wyprawie.

 3 Stater, [330–320 przed Chr.], men. Amfipolis
Av. Głowa Ateny w hełmie korynckim ozdobionym 
wizerunkiem węża, zwrócona w prawo.
Rv. Stojąca Nike zwrócona w lewo, trzymająca  
w lewej ręce stilis, w prawej – wieniec. Z lewej 
znak menniczy – piorun. Z prawej: AãEïANåPOY.
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Złoto, 8,59 g, 18,9 mm, 160°, sup. 
Price, nr 164a (podobna).
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Filip III Arridajos (323–317 przed Chr.)
Φίλιππος Αρριδαίος, syn Filipa II i tancerki Filinny, brat przyrodni Aleksandra III. Po jego śmierci, choć słaby na umyśle, 
wstąpił w 323 r. na tron, z woli i z poparciem niektórych dowódców. Mimo działań małżonki, dumnej i energicznej  
Eurydyki, nie odnosił sukcesów. W 317 r. dostał się wraz z żoną w ręce Olimpias, wdowy po Filipie II, która osadziła 
oboje w więzieniu i niebawem nakazała Filipa stracić.

 4 Stater, [323–317 przed Chr.], men. Abydos
Av. Głowa Ateny w hełmie korynckim ozdobionym 
wizerunkiem węża, zwrócona w prawo.
Rv. Stojąca Nike zwrócona w lewo, trzymająca  
w lewej ręce stilis, w prawej – wieniec. Z lewej  
– znak menniczy: M wpisane w H oraz zwinięty wąż 
poniżej. Z prawej: úIãIââOY.
Złoto, 8,60 g, 18,4 mm, 0°, sup. 
Price, nr P 31 (podobna).
Zakup: Franceschi, 1958 r.

TRACJA

Lizymach (306–281 przed Chr.)
Λυσίμαχος, ur. ok. 361 r. przed Chr., jeden z wodzów Aleksandra Wielkiego, po którego śmierci objął w podzielonym 
imperium Trację, gdzie w 306 r. ogłosił się królem. Przyłączył do swego władztwa Bitynię i Jonię, następnie skierował się 
ku Macedonii. Zginął w 281 r. w bitwie z Seleukosem I Nikatorem pod Kuropedion.

 5 Stater, [305–281 przed Chr.], men. Antigonea (Aleksandreia Troas)
Av. Głowa Aleksandra Macedońskiego w diademie, 
opatrzona rogami Amona, zwrócona w prawo.
Rv. Tronująca Atena zwrócona w lewo, wsparta 
lewym łokciem na tarczy z wyobrażeniem głowy 
Meduzy, w prawej ręce trzyma figurkę Nike. Po jej 
prawej stronie włócznia. Z lewej, pod ręką Ateny 
– K. Po obu stronach: BAéIãEìé - ãYéIMAXOY.
Złoto, 8,51 g, 19,0 mm, 0°, sup. 
Thompson –.
Zakup: Vinchon, Paryż, 1958 r.
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EgIpt

Arsinoe II (Ptolemeusz VI lub VIII)
Άρσινόη Φιλάδελφος, ur. ok. 316 r. przed Chr., córka Ptolemeusza I Sotera i Bereniki. Ok. 300 r. poślubiła Lizymacha, 
króla Tracji. Po jego śmierci w 281 r. wbrew swej woli wydana za Ptolemeusza Keraunosa, swego przyrodniego brata, 
króla Macedonii. Po ucieczce do Egiptu wyszła za mąż w 277 r. za swego brata, Ptolemeusza II Filadelfosa. Ubóstwiona 
za życia wraz z bratem i ostatnim mężem. Zm. w 270 r.

 6	 Oktodrachma	Ptolemeusza	VI	lub	Ptolemeusza	VIII	bita	na	pamiątkę	 
Arsinoe II, [180–116 przed Chr.], men. Aleksandria
Av. Głowa Arsinoe w diademie, okryta we-
lonem, zwrócona w prawo. Z lewej – K.
Rv. Dwa rogi obfitości przewiązane szarfą.  
W otoku: APéINOHé úIãAåEãúOY, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 27,66 g, 27,5 mm, 0°, sup. 
SNG Copenhagen, nr 322; Svoronos, nr 1498. 
Dar Mme D. (?), Dillen, 1942 r.1

Ta bardzo piękna moneta zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na niezwykłą 
urodę stempla awersu. Wizerunek Arsinoe to jednocześnie jedna z pierwszych na monecie 
podobizn prezentujących oblicze osobistości historycznej, choć w momencie emisji już nieży-
jącej, a jeszcze za życia deifikowanej.

Rzym
REpublIkA

Juliusz Cezar (46–44 przed Chr.)
Gaius Iulius Caesar, ur. 100 r. przed Chr., wybitny mąż stanu i dowódca. Po pokonaniu swych rywali w 48 r. przed Chr. 
osiągnął w Rzymie pozycję niekwestionowanego przywódcy. Zginął w wyniku zamachu konspiratorów w idy marcowe 
(15 marca) 44 r. przed Chr.

 7 Aureus, [46 przed Chr.], men. Rzym
Av. Głowa niewiasty (Westa?) w welonie, 
zwrócona w prawo. W otoku: C CAEsAr  

- COs tEr, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Lituus, naczynie ofiarne i topór. W oto-
ku, od prawej: AøHIrtIvsøPr, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 8,07 g, 21,2 mm, 0°, sup. presque f.d.c.
RRC, nr 466, tabl. LV. 
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Legenda w pełnym brzmieniu na awersie głosi: Caius Caesar consul ter, na rewersie: Aulus 
Hirtius praefectus.

1 Oba zapisy występują razem; mógł to być dar pani Dillen, która prowadziła sklep po aresztowaniu męża.
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Marek Antoniusz (43–30 przed Chr.)
Marcus Antonius, ur. w 83 r. przed Chr. Mąż stanu i dowódca, zwolennik i spadkobierca Juliusza Cezara, utworzył w 43 r. 
wraz z Lepidem i Oktawianem drugi triumwirat. Popadł w konflikt z Oktawianem, pokonany w bitwie morskiej pod Ak-
cjum, popełnił samobójstwo w 30 r. przed Chr.

 8 Aureus, [41 przed Chr.], men. polowa na Wschodzie
Av. Głowa Marka Antoniusza w prawo.  
W otoku: MøANt IMP Ãg III vIrørøP CøM 

BArBAtøqøP, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Głowa brodatego Oktawiana w prawo. 
W otoku: CAEsArøIMPøPONtøIIIøvIrørøPøCø, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,93 g, 20,50 mm, 0°, quasi f.d.c. 
RRC, nr 517/1a, tabl. LXII.
Zakup: Franceschi, luty 1966 r.

Legenda w pełnym brzmieniu na awersie głosi: Marcus Antonius imperator augur triumvir rei 
publicae constituendae – Marcus Barbatus questor provinciae; na rewersie: Caesar imperator 
pontifex triumvir rei publicae constituendae.

CesARsTwo

Tyberiusz (14–37)
Tiberius Claudius Nero, ur. w 42 r. przed Chr. Najstarszy syn Tyberiusza Klaudiusza Nerona i Liwii, drugiej żony Augusta, 
po którego śmierci objął władzę w Cesarstwie. Zm. w 37 r.

 9 Aureus, [14–37], men. Lugdunum (Lyon)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku, od prawej:  
tI CAEsAr dIvI - Avg f Avgvstvs, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Siedząca niewiasta (Liwia), zwrócona 
w prawo, trzymająca pionowo w prawej 
ręce długie berło, w lewej – gałązkę oliwną. 
W otoku od prawej: PONtIf - MAXIM, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,65 g, 18,9 mm, 160°, t.b. 
RIC I, s. 95, nr 29. 
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Tiberius Caesar divi Augusti filius Augustus; na 
rewersie: Pontifex maximus. Przedstawienie na rewersie stało się źródłem rozmaitych interpre-
tacji. Utożsamiano je z wizerunkiem Liwii, drugiej żony Augusta i matki Tyberiusza, wyobra-
żonej już to jako personifikacja Pokoju, już to jako Pax Justitia, wreszcie – jako tylko kapłanki, 
Liwii, czczonej jako małżonka pierwszego i matka drugiego z cesarzy, którzy sięgnęli po godność 
najwyższego kapłana. 
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Klaudiusz (41–54)
Tiberius Claudius Nero Drusus, ur. w 10 r. przed Chr. Był najmłodszym synem Nerona Klaudiusza Druzusa, młodszego 
syna Liwii, brata Tyberiusza, oraz Antonii. Ogłoszony cesarzem w 41 r. przez gwardię pretoriańską po śmierci swego 
siostrzeńca Kaliguli. Zm. w 54 r., prawdopodobnie otruty na polecenie swojej żony Agrypiny.

 10 Aureus, [46–47], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku, od prawej:  
tI ClAvd CAEsArøAvgøPøMøtrøPøvIøIMP.XI, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Okolona wieńcem dębowym legenda  
w trzech wierszach: sPqr / P P // OB C s, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,63 g, 18,8 mm, 0°, sup. 
RIC I, s. 123, nr 40. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, grudzień 1957 r., egzemplarz z aukcji Bourgey w 1912 r.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Tiberius Claudius Caesar Augustus pontifex 
maximus tribunicia potestas VI, imperator XI; na rewersie: Senatus populusque romanus, pater 
patriae ob cives servatos.

Antonia Młodsza (panowanie Klaudiusza)
Antonia Minor, młodsza córka Marka Antoniusza i Oktawii, ur. ok. 36 r. przed Chr., zm. w 37 r., być może otruta na po-
lecenie swojego wnuka Kaliguli.

 11	 Aureus	Klaudiusza	I	bity	na	cześć	Antonii,	[41–45],	men.	Rzym
Av. Popiersie Antonii zwrócone w prawo,  
z draperią na ramieniu, w wieńcu z kłosów 
zboża. Sfalowane włosy upięte na karku  
w koński ogon. W otoku: ANtONIA  

- AvgvstA, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Dwie płonące pochodnie złączone wstę-
gą. W otoku: sACErdOs - dIvI - AvgvstI, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,74 g, 18,7 mm, 180°, sup. 
RIC I, s. 124, nr 67, tabl. 15 (Rv.). 
Zakup: Hess, 2 kwietnia 1958 r.

Omawiana moneta należy do długiej serii monet komemoracyjnych, bitych przez Klaudiusza 
w dokładnie nieokreślonym czasie, w srebrze i w złocie, na cześć jego rodziców: matki – An-
tonii, oraz ojca – Nerona Klaudiusza Druzusa, dowódcy słynnego ze zwycięstw odnoszonych 
w Germanii.
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Neron (54–68)
Lucius Domitius Ahenobarbus, ur. w 37 r. Syn Gnejusza Domicjusza Ahenobarbusa i Agrypiny Młodszej. Adoptowany  
w 50 r. przez swego ojczyma, cesarza Klaudiusza, zmienił imię na Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus. Objął władzę 
po śmierci Klaudiusza. Początkowo prowadził rządy przyjazne Senatowi. Po śmierci swego wychowawcy, Seneki Młod-
szego, wprowadził władzę despotyczną i krwawe represje wobec przeciwników. W obliczu wystąpienia Galby i buntu 
pretorianów popełnił samobójstwo w 68 r.

 12 Aureus, [XII 60–XII 61], men. Rzym
Av. Głowa cesarza zwrócona w prawo. W oto-
ku od prawej: NErOøCAEsArøAvgøIMP, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Roma stoi zwrócona w prawo, w zbroi 
i hełmie i pisze na okrągłej tarczy opartej na 
lewym kolanie. Lewa stopa spoczywa na heł-
mie, obok którego sztylet, łuk i niewielka 
tarcza. Po obu jej stronach: EX - sC. W oto-
ku, od prawej: PONtIføMAX. – trøP vii COs 

iiiiøP P, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,60 g, 18,8 mm, 170°, sup. 
RIC I, s. 152, nr 27. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, 3 grudnia 1957 r.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Nero Caesar Augustus imperator ex senatus 
consulto; na rewersie: Pontifex maximus tribunicia potestas VII consul III pater patriae.

Agrypina Młodsza (panowanie Nerona)
Iulia Agrippina Minor, ur. w 16 r. Najstarsza córka Germanika i Agrypiny Starszej, siostra Kaliguli. W 49 r. wyszła powtórnie 
za mąż za swego wuja, cesarza Klaudiusza. Zamordowana w 59 r. na rozkaz swego syna, cesarza Nerona.

 13	 Aureus	Nerona	bity	na	cześć	Agrypiny,	[X–XII	54],	men.	Rzym
Av. Dwa popiersia zestawione antytetycznie: 
Nerona z odkrytą głową, zwrócone w prawo, 
oraz Agrypiny, o ramionach okrytych drape-
rią, zwrócone w lewo. Włosy silnie sfalowa-
ne, formujące na skroniach koliste pukle,  
z tyłu upięte na karku, rozsypujące się na 
ramionach w długich warkoczykach. W oto-
ku, od prawej: AgrIPP Avg dIvI ClAvd 

NErONIs CAEs MAtEr, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Rv. EX s C, okolone wieńcem dębowym.  
W otoku, od dołu w prawo: NErONI ClAvd 

dIvI f CAEs Avg gErM IMP tr P, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,77 g, 18,7 mm, 100°, sup. 
RIC I, s. 150, nr 1, tabl. 17. 
Zakup: Franceschi, maj 1958 r.
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Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Agrippina augusta divi Claudii Neronis Caesaris 
mater; na rewersie: Ex senatus consulto oraz Neroni Claudii divi filio Caesari augusto germanico 
tribuniciae potestati. W 54 r. Neron, niebawem po objęciu władzy, wybił monety na cześć oj-
czyma, deifikowanego Klaudiusza, a jednocześnie inne gloryfikowały jego matkę – Agrypinę. 
Wprawdzie na awersie omawianej monety wizerunek Nerona występuje wspólnie z podobiz-
ną matki, to do niej odnosi się legenda, podczas gdy cesarzowi poświęcona jest legenda na 
rewersie. Świadczy to dobitnie zarówno o znaczeniu Agrypiny, jak o wdzięczności, jaką żywił 
wówczas dla niej Neron po objęciu władzy. Niewiele później polecił wybić ponownie monety 
o podobnej ikonografii, ale tym razem dla siebie zarezerwował legendę na awersie.

Galba (68–69)
Servius Sulpicius Galba, ur. w 3 r. przed Chr. Po sprawowaniu licznych poważnych urzędów mianowany w 60 r. namiest-
nikiem Hiszpanii Tarrakoneńskiej. Ogłoszony cesarzem przez podległe mu wojska w kryzysie wywołanym śmiercią Nerona. 
Szybko stał się niepopularny. Zamordowany 15 stycznia 69 r. w wyniku spisku zorganizowanego przez Marka Salwiusza 
Othona.

 14 Aureus, [VII 68–I 69], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, zwró-
cona w prawo. W otoku: IMP sEr gAlBA 

CAEsAr Avg P M, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Cesarz na koniu, w stroju wojskowym,  
z odkrytą głową, w powiewającym płaszczu, 
zwrócony w prawo. Prawica uniesiona, w le-
wej ręce wodze. W odcinku: IMP, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,31 g, 19,4 mm, 160°, sup. 
RIC I, s. 243, nr 227, tabl. 26. 
Zakup: Franceschi, maj 1958 r.

Przedstawienie na rewersie interpretowane jest w RIC (t. I, nr 227) jako personifikacja Galii – z całą 
pewnością błędnie. Na monetach bitych przez Galbę w Galii i Hiszpanii pojawiały się wprawdzie 
wyobrażenia jeźdźca, ale były to jego własne wizerunki. Występowała także personifikacja Galii, 
ale konsekwentnie przedstawiana jako niewiasta, w popiersiu, z włócznią i tarczą oraz legendą: 
GALLIA. Tymczasem na rewersie omawianej monety przedstawiono wyraźnie mężczyznę odziane-
go w zbroję. Zresztą w pierwszej edycji RIC (t. I, s. 200, nr 9), podobnie jak w BMC (nr 20), dokąd 
odsyła RIC w drugiej edycji, przedstawienie to interpretowane jest jako wizerunek cesarza.

Witelliusz (69)
Aulus Vitellius, ur. w 14 r., syn Lucjusza Witelliusza starszego. Sprawował ważne urzędy w państwie aż do obwołania go 
2 stycznia 69 r. cesarzem przez podległe mu wojska w Dolnej Germanii. Pokonał armię Marka Salwiusza Othona, uległ 
wojskom Wespazjana. Zamordowany w grudniu 69 r.

 15 Aureus, [koniec IV–20 XII 69], men. Rzym 
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, zwrócona w prawo. W otoku: ã vItEllIvs gErM 

IMP Avg tr P, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Rv. Lucjusz Witelliusz starszy w todze, siedzą-
cy na krześle kurulnym, zwrócony w lewo.  
W prawej ręce trzyma gałązkę oliwną, w le-
wej – berło z orłem siedzącym na gałce, 
lewa stopa oparta na podnóżku. W otoku: 
l vItEllIvs COs III CENsOr, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 7,42 g, 19,3 mm, 180°, sup. 
RIC I, s. 273, nr 96. 
Zakup: Hess, kwiecień 1959 r.

Przedstawienie na rewersie jest wyrazem czci Witelliusza dla jego ojca – Lucjusza Witelliusza, 
znakomitego męża stanu, który na drodze świetnej kariery osiągnął najwyższe urzędy: był 
trzykrotnie konsulem, gubernatorem Syrii, był też mianowany głową państwa na czas kam-
panii cesarza Klaudiusza w Brytanii. Lucjusz Witelliusz zm. w 52 r.

Wespazjan (69–79)
Titus Flavius Vespasianus, ur. w 9 r. w skromnej rodzinie. Obwołany cesarzem 1 lipca 69 r. przez podległe mu legiony 
stacjonujące w Aleksandrii, wsparte niebawem przez legiony naddunajskie, które pokonały Witelliusza. Zm. 24 czerwca 
79 r. Deifikowany przez Senat Rzymu.

 16 Aureus, [72–73], men. Lugdunum (Lyon)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: IMP CAEs  

vEsPAs Avg P M tr P IIII PP COs IIII, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca personifikacja Pax Nemesis zwró-
cona w prawo, w długiej, powiewającej do-
łem tunice. W lewej ręce uskrzydlony kadu-
ceusz skierowany w stronę rozpostartego 
węża. W uniesionej prawicy trzyma brzeg 
szaty. W otoku: PACI - AvgvstI, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,35 g, 19,7 mm, 180°, sup. 
RIC II, s. 50, nr 302, odm.; RIC II/1, s. 143, nr 1180, tabl. 63.
Zakup: Schulman, czerwiec 1966 r.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Imperator caesar Vespasianus augustus pontifex 
maximus tribunicia potestas IIII pater patriae consul IIII; na rewersie: Paci augusti. W RIC (t. II, 
nr 302) opublikowana została moneta niemal identyczna, różniąca się jednak zapisem cesar-
skiego imienia w legendzie awersu: VESP, w miejsce VESPAS.
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Domicjan (81–96)
Titus Flavius Domitianus, młodszy syn Wespazjana, ur. w 51 r. Władzę objął po swym bracie, Tytusie. Prowadził liczne 
wojny na granicach Imperium. Znienawidzony przez Senat za skłonności do absolutyzmu, padł ofiarą spisku, zamordo-
wany we wrześniu 96 r.

 17 Aureus, [90–91], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: dOMItIANvs 

- Avgvstvs, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Półnaga personifikacja zwyciężonej Ger-
manii, siedząca na położonej na ziemi tarczy, 
zwrócona w prawo. Lewą ręką, wspartą 
łokciem na uniesionym kolanie, podpiera 
głowę w geście frasunku; prawą ręką opar-
ta z tyłu. U jej boku złamana włócznia.  
W otoku: gErMãNICvs COs Xv, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,43 g, 19,5 mm, 180°, f.d.c. 
RIC II, s. 173, nr 164, tabl. V, nr 79 (Rv.); RIC II/1, s. 315, nr 699, tabl. 131. 
Zakup: Franceschi, 1957 r., z kolekcji Mullera w Brukseli.

Trajan (98–117)
Marcus Ulpius Traianus, ur. w 53 r. w Hiszpanii, adoptowany w 97 r. przez cesarza Nerwę, po którym objął władzę.  
Zm. w sierpniu 117 r. po świetnym panowaniu, które wyróżniło się w szczególności serią zwycięstw i aneksji terytorialnych 
na Wschodzie.

 18 Aureus, [111], men. Rzym
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w wieńcu laurowym, zwrócone w prawo.  
W otoku: IMP trAIANO Avg gEr dAC P 

M tr P ø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojący Trajan ubrany w togę, zwrócony 
w lewo, trzymający w lewej ręce zwój, z pra-
wicą uniesioną w stronę dwojga zwróco-
nych ku niemu dzieci o wyciągniętych ra-
mionach. W odcinku: AlIMøItAl. W otoku: 
COsøvøPøPøsøPøqørøOPtIMO PrINC, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,29 g, 20,2 mm, 180°, sup. 
RIC II, s. 250, nr 93, tabl. VIII, nr 140 (Rv.); Woytek, nr 345f. 
Zakup: Franceschi, listopad 1957 r., z nieokreślonego zbioru w Jerozolimie.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Imperatori Traiano augusto Germanico Daci-
co pontifici maximo tribuniciae potestati; na rewersie: Consulo V patri patriae senatus populusque 
romani optimo principi oraz Alimenta Italiae. Opatrzone legendą Alimenta Italiae wyobraże-
nie Trajana na rewersie rozdającego dzieciom żywność łączy się z akcją dobroczynną,  



29

Monety starożytne i bizantyńskie

zapoczątkowaną jeszcze przez Nerwę, ale bardzo rozwiniętą przez Trajana. Funkcjonowa-
nie systemu zwanego Alimenta Italiae polegało na udzielaniu bogatym właścicielom ziem-
skim pożyczek, z których odsetki przeznaczane były na zapewnienie żywności dla najbied-
niejszych dzieci Italii. RIC (t. II, nr 9) publikuje monetę niemal identyczną, różniącą się 
jednak na awersie podobizną Trajana przedstawionego tylko w wieńcu laurowym i drape-
rii na ramieniu, podczas gdy na omawianym egzemplarzu cesarz prezentuje się także  
w zbroi.

Hadrian (117–138)
Publius Aelius Hadrianus, ur. w 76 r., adoptowany przez Trajana, po którym objął władzę. Znaczną część swego panowa-
nia poświęcił wizytowaniu prowincji imperium. Jeden z najbardziej uzdolnionych cesarzy. Miłośnik i protektor sztuki.  
Zm. w 138 r.

 19 Aureus, [136], men. Rzym
Av. Głowa cesarza z rąbkiem szaty poniżej szyi, 
zwrócona w prawo. W otoku: HAdrIANvs 

- AvgøCOs III P P, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Stojąca Liberalitas zwrócona w lewo, 
trzymająca w prawej ręce abakus, w lewej 
– róg obfitości. W otoku: lIBErAlI-t-A-s 
Avg vII, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,18 g, 19,4 mm, 180°, f.d.c. 
RIC II, s. 369, nr 254b, tabl. XIV, nr 277 (Rv.). 
Zakup: Franceschi, listopad 1957 r., z kolekcji Mullera w Brukseli.

Liberalitas augusti, czyli podejmowane przez cesarza akcje okazywania jego szczególnej szczo-
drości, polegające na rozdawnictwie pieniędzy lub żywności, charakteryzowały panowanie 
Hadriana i stanowią istotny element w ustalaniu chronologii. W przypadku Hadriana można 
przypuszczać, iż u źródeł tej dobroczynności tkwiło autentyczne pragnienie podniesienia pozio-
mu życia mieszkańców Cesarstwa, nie zaś tylko dążenie do osiągnięcia popularności. Personi-
fikująca cesarską szczodrość Liberalitas wyposażona została w dwa atrybuty: tradycyjny róg 
obfitości oraz abakus (tabliczkę do spisywania żetonów rozdawanych mieszkańcom Rzymu, 
które można było zamienić na pieniądze lub na zboże).

Sabina (panowanie Hadriana)
Vibia Sabina, cioteczna wnuczka Trajana, w 100 r. poślubiła Hadriana, któremu towarzyszyła w większości jego podróży. 
Zm. w 137 r., deifikowana przez Hadriana.

 20	 Denar	Hadriana	bity	na	cześć	Sabiny,	[132–134],	men.	Rzym
Av. Popiersie Sabiny w diademie, z draperią, 
zwrócone w prawo. W otoku: sABINA  

AvgvstA - HAdrIANI Avg P P, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
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Rv. Siedząca Concordia zwrócona w lewo. W prawej ręce trzyma paterę, lewym łokciem 
wsparta na rogu obfitości. W otoku: CONCOr-dIA Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 3,28 g, 18,1 mm, 180°. 
RIC II, s. 387, nr 398.

Eliusz (cezar 136–138) (panowanie Hadriana)
Lucius Ceionius Commodus, adoptowany w 136 r. przez Hadriana, przyjął wówczas imię Lucius Aelius Caesar. Zm. w 138 r.

 21	 Aureus	Hadriana	bity	na	cześć	Eliusza,	[137],	men.	Rzym
Av. Głowa cesarza zwrócona w lewo. W oto-
ku: løAElIvs - CAEsAr, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Rv. Siedząca Concordia zwrócona w prawo. 
W prawej ręce trzyma paterę, lewym łokciem 
wsparta na rogu obfitości. W otoku: trIB POt 

COs II, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,15 g, 19,4 mm, 180°, f.d.c. 
RIC II, s. 393, nr 441, odm. 
Zakup: Santamaria, kwiecień 1958 r.

Publikowana w RIC (t. II, nr 441) moneta różni się ujęciem podobizny cezara, zwróconej  
w prawo.

Antoninus Pius (138–161)
Titus Aurelius Fulvius Boionius Arrius Antoninus, ur. w 86 r., adoptowany 25 lutego 138 r. przez Hadriana, po którym 
objął władzę. Zm. w 161 r. Jego panowanie, jedno z najbardziej udanych, wyznacza apogeum potęgi i rozkwitu Cesarstwa 
Rzymskiego.

 22 Aureus, [155–156], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: ãNtONINvs 

ãvg PI-vs P P IMP II, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Stojący cesarz ubrany w togę, zwróco-
ny w lewo, trzymający w prawej ręce glob, 
w lewej – zwój. W otoku: tr P POt XIX  

- [C]Os IIII, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,26 g, 19,1 mm, 180°, sup. 
RIC III, s. 57, nr 256a. 
Zakup: Franceschi, grudzień 1956 lub marzec 1957 r., z kolekcji Mullera w Brukseli.
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Faustyna Starsza (panowanie Antonina Piusa)
Annia Galeria Faustina, żona Antonina Piusa, ur. w 105 r., zm. w 141 r. Deifikowana przez małżonka, który uczcił po-
śmiertnie jej pamięć bardzo liczną serią monet.

 23	 Aureus	Antonina	Piusa	bity	na	cześć	Faustyny	Starszej,	[po	141],	men.	Rzym
Av. Popiersie Faustyny z draperią, zwrócone 
w prawo. Silnie sfalowane włosy, tworzące 
rodzaj korony, upięte wysoko warkoczami  
w niewielki kok. W otoku: dIvA - fAvstINA, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca Fortuna zwrócona w lewo, trzy-
mająca w prawej ręce glob, w lewej – wiosło 
sterowe. W otoku: AEtEr-NItAs, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 7,32 g, 19,3 mm, 180°, sup. 
RIC III, s. 70, nr 348. 
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Rzadko panujący doznawali tak wielkiej czci, jak Faustyna Starsza, którą upamiętniono liczny-
mi monetami bitymi po śmierci. Wielu jej podobiznom towarzyszyła ta właśnie legenda: Aeter-
nitas. Faustyna zaś, której miejscem pośmiertnego przebywania był świat bogów, utożsamia-
na była w przedstawieniach na rewersie z Ceres, Westą, Romą, wreszcie – jak w tym przy-
padku – z Fortuną, boginią kierującą biegiem zdarzeń.

Faustyna Młodsza (panowanie Antonina Piusa)
Annia Galeria Faustina, młodsza córka Antonina Piusa i Faustyny Starszej. W 145 r. poślubiła Marka Aureliusza, z którym 
miała co najmniej 12 dzieci. W 146 r. uzyskała tytuł augusty. Zm. w 175 r., podczas podróży na Wschód, w której towa-
rzyszyła małżonkowi.

 24	 Aureus	Antonina	Piusa	bity	na	cześć	Faustyny	Młodszej,	[po	145],	men.	Rzym
Av. Popiersie Faustyny zwrócone w prawo, 
ramiona okryte draperią. Sfalowane włosy, 
oplecione sznurami pereł, upięte z tyłu głowy 
w niewielki kok. W otoku: fãvstINã ãvg 

- PII ãvg fIl, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Gołąb zwrócony w prawo. W otoku, od 
lewej: CONCOrdIã, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Złoto, 7,33 g, 19,7 mm, 180°, sup. 
RIC III, s. 93, nr 503a. 
Zakup: Hess, 1958 r., z kolekcji Roberta Jamesona.

Monety Faustyny Młodszej są trudne do precyzyjnego datowania. RIC przyjmuje, iż występo-
wanie tytulatury augusti filia wskazuje na monety bite na jej cześć przez Antonina Piusa, pod-
czas gdy brak w legendzie tej tytulatury – na monety bite przez męża, Marka Aureliusza. 
Concordia – zdeifikowana personalizacja pojęcia abstrakcyjnego – odgrywała znaczącą rolę  
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w ikonografii monetarnej Cesarstwa. Oznaczać mogła zgodę między dwiema instytucjami 
(np. Senatem i cesarzem), między dwoma władcami, później, począwszy od III w. – między 
dwiema armiami lub też – jak w tym przypadku – zgodę w rodzinie cesarskiej. Na omawianej 
monecie w roli gwarantki tej zgody i rodzinnej harmonii występuje Wenus, reprezentowana 
przez gołębia, który był jej symbolem.

Marek Aureliusz (161–180)
Marcus Annius Verus, ur. w 121 r., adoptowany przez cesarza Antonina, przyjął wówczas imię Marcus Aelius Aurelius 
Verus. W 139 r. uzyskał tytuł cezara, zaś w 145 r. poślubił córkę Antonina, po którym przejął władzę. Zm. w 180 r. i został 
niebawem deifikowany. Cesarz-filozof, który znaczną część schyłku swego panowania spędził na prowincji, przy granicach 
Cesarstwa, zapisał się w dziejach jako autor słynnych Medytacji.

 25 Aureus, [II–XII 168], men. Rzym
Av. Głowa cesarza zwrócona w prawo. W oto-
ku: M ãNtONINvs ãvC - ãrM PãrtH MãX, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Siedząca Aequitas zwrócona w lewo,  
w prawej ręce trzyma wagę, w lewej – róg 
obfitości. W otoku: tr P XXIIøIMP v COs III, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,31 g, 20,7 mm, 0°, sup. 
RIC III, s. 228, nr 189; Szaivert, s. 112, nr 165-2 (emisja szesnasta). 
Zakup: Franceschi, październik 1957 r.

Lucjusz Werus (161–169) 
Lucius Ceionius Commodus, znany pod imieniem Lucius Aurelius Verus, syn Eliusza Cezara, ur. w 130 r., choć adopto-
wany w 138 r. przez cesarza Antonina w tym samym czasie, co Marek Aureliusz, nie został podniesiony do godności 
cezara. Niemniej wraz z objęciem władzy przez Marka Aureliusza stał się współimperatorem. Większą część swego pano-
wania spędził na Wschodzie. Znany ze skłonności do uciech, zm. w 169 r.

 26 Aureus, [XII 164–VIII 165], men. Rzym
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym, 
w zbroi, z draperią, zwrócone w prawo.  
W otoku: øløvErvs ãvg - ãrMENIãCvs, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca półnaga Victoria zwrócona  
w prawo. Przed nią – drzewko palmowe.  
W prawej ręce trzyma pióro, lewą przytrzy-
muje okrągłą tarczę z napisem: vIC / ãvg, 
opartą o koronę palmy. W otoku: tr P vøIMP 

II COs II, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,28 g, 18,5 mm, 0°, t.b. 
RIC III, nr 533, s. 256; Szaivert, s. 107, nr 106-10 (emisja dziewiąta). 
Zakup: Franceschi, maj 1957 r.
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Lucylla (panowanie Marka Aureliusza)
Annia Aurelia Galeria Lucilla, starsza córka Marka Aureliusza i Faustyny Młodszej, ur. w 147 r. W 164 r. poślubiła Lucjusza 
Werusa. Wplątana w 182 r. w spisek przeciwko bratu, cesarzowi Kommodowi, zesłana na odosobnienie, wkrótce potem 
zamordowana w 183 r.

 27	 Aureus	Marka	Aureliusza	bity	na	cześć	Lucylli,	[161–162],	men.	Rzym	
Av. Popiersie Lucylli zwrócone w prawo, ra-
miona okryte draperią. Włosy sfalowane, 
nisko upięte z tyłu głowy. W otoku: lvCIllãE 

ãvC ãNtONINI ãvg f, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Rv. Wieniec laurowy okalający napis: vOtã 

/ PvBlI/Cã., niżej kropka, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Złoto, 7,39 g, 19,5 mm, 0°, quasi f.d.c. 
RIC III, s. 276, nr 790, tabl. XI, nr 237; Szaivert, s. 171, nr 22-2a. 
Zakup: Franceschi, styczeń 1958 r., z kolekcji Mullera w Brukseli.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Lucillae augustae Antonini augusti filiae; na 
rewersie: Vota publica.

Pertinaks (193)
Publius Helvius Pertinax, ur. w 126 r. w skromnej rodzinie, po świetnej karierze wojskowej został w chwili śmierci Kom-
moda prefektem Rzymu. Wbrew swej woli przejął po nim władzę. W efekcie wprowadzanych przezeń reform szybko 
stracił popularność. Zamordowany po 86 dniach panowania, 28 marca 193 r.

 28 Aureus, [I–III 193], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: IMP CAEs P 

HElv - PErtINøAvg, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Stojąca Providentia zwrócona w lewo, 
unosząca prawą rękę w stronę gwiazdy, lewą 
kładzie na piersi. W otoku, od lewej: PrOvId 

- dEOrøCOs II, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Złoto, 6,74 g, 20,0 mm, 0°, f.d.c. 
RIC IV/1, s. 8, nr 11a, tabl. I, nr 8. 
Zakup: Franceschi, kwiecień 1958 r.

Legenda na awersie w pełnym brzmieniu głosi: Imperator caesar Publius Helvius Pertinax au-
gustus; na rewersie: Providentia deorum consul II. To dzięki opiece bóstw mieli Rzymianie po-
zyskać władcę, który uwolnił ich po latach tyranii od Kommoda. Gwiazda, ku której wyciąga 
prawicę personifikująca opatrzność bogów Providentia, jest najpewniej symbolem Pertinaksa, 
jako wysłanego z nieba na ziemię – caele dimissus – tego, który uwolnić miał Rzym od Tyranii.
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Septymiusz Sewer (193–211)
Lucius Septimius Severus, ur. w 146 r. w Leptis Magna w Afryce, syn Publiusa Septimiusa Gety i Fulvii Pii. Znakomity 
żołnierz, zajmujący coraz to wyższe stanowiska dowódcze. Ogłoszony cesarzem przez podległe mu legiony, szybko 
uporał się z rywalami do tronu. Znaczną część swego panowania spędził na prowincji, w rozmaitych częściach imperium.  
Zm. w Brytanii, w Eburacum (obecny York), 4 lutego 211 r.

 29  Aureus, [202–210], men. Rzym
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: sEvErvs - 
PIvs Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca Liberalitas zwrócona w lewo, 
trzymająca w prawej ręce abakus, w lewej 
– róg obfitości. W otoku: lIBErA-lI-tAs Avg 

vI, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,32 g, 21,2 mm, 0°, f.d.c. 
RIC IV/1, s. 126, nr 278a. 
Zakup: Franceschi, listopad 1957 r., z kolek-
cji Azizbeglou, Syria, ze znaleziska w Syrii.

Za Septymiusza Sewera sześciokrotnie dochodziło do akcji rozdawnictwa dóbr, które personi-
fikowała Liberalitas – cesarska szczodrość. Po raz szósty – data nie jest tu definitywnie ustalona 
– mogło to mieć miejsce w 209 r., z okazji podniesienia do godności augusta młodszego syna 
cesarza, Gety. Szósta Liberalitas odbywała się bowiem z udziałem obu synów Septymiusza: 
Karakalli i Gety, którzy towarzyszyli w niej swemu ojcu.

Julia Domna (panowanie Septymiusza Sewera i Karakalli)
Julia Martha, młodsza córka Juliusa Bassianusa, arcykapłana Elagabala w Emezie (Homs), ur. w Emezie,  
w Syrii, poślubiła w 187 r. Septymiusza Sewera. Kobieta o wielkiej inteligencji i dużej erudycji, odgrywała znaczną rolę  
u boku swego męża. Zagłodziła się na śmierć po zgonie swego syna, Karakalli, w 217 r.

 30	 Aureus	Septymiusza	Sewera	bity	na	cześć	Julii	Domny,	[193–196],	men.	Rzym
Av. Popiersie Julii Domny zwrócone w pra-
wo, ramiona okryte draperią. Rytmicznie 
sfalowane włosy, spływające od środka czoła 
na boki, zakrywające uszy, z tyłu głowy upię-
te w owalny węzeł ze splecionych wielokrot-
nie warkoczy. W otoku: IvlIA dO-MNA 

Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca tyłem naga Wenus, wsparta le-
wym łokciem na kolumnie. W prawej ręce 
trzyma jabłko, w lewej – palmę. Z prawego 
biodra spływa zwieszona poniżej pośladków 
draperia, upięta z drugiej strony na kolumnie. 
W otoku: vENEr-I - vICtr, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 7,27 g, 20,4 mm, 0°, sup. 
RIC IV/1, nr 536, s. 165, tabl. IX, nr 1. 
Zakup: Vinchon, 21 stycznia 1958 r.
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Jak niemal wszystkie cesarzowe, również Julia Domna utożsamiana była z Wenus. Pierwsza 
emisja monet z podobizną Julii na awersie i przedstawieniem bogini na rewersie odwołuje się 
do Wenus Zwycięskiej – Venus Victrix, królowej piękności, której atrybutem było jabłko – na-
groda przyznana jej przez Parysa.

 31	 Antoninian	Karakalli	bity	na	cześć	Julii	Domny,	[211–217],	men.	Rzym
Av. Popiersie Julii Domny na półksiężycu,  
w diademie, zwrócone w prawo. Ramiona 
okryte draperią, włosy sfalowane, upięte na 
karku w opuszczony węzeł. W otoku: IvlIA 

PIA - fElIX ãvg, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Wenus siedząca na krześle z wysokim opar-
ciem, zwrócona w lewo, prawa ręka wycią-
gnięta, w lewej – długie berło. W otoku: vENvs 

gENEtrIX, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 5,37 g, 22,9 mm, 180°.
RIC IV/1, s. 274, nr 388a.

Tytuł imperialny pia felix został bez wątpienia nadany Julii Domnie niebawem po śmierci Sep-
tymiusza Sewera. Podkreślał on jej wyjątkową pozycję w państwie jako cesarzowej matki. 
Przedstawienie zaś na rewersie omawianej monety utożsamia Julię Domnę, matkę dwóch 
synów cesarskich, z którymi łączono nadzieję na kontynuację nowej dynastii, z Venus Genetrix 
– matką całego narodu rzymskiego.

Antoninian to utworzona przez Karakallę w latach 214–215 moneta dwudenarowa wybi-
jana ze srebra o obniżonej próbie (a w drugiej połowie III stulecia już z miedzi).

Karakalla (211–217)
Marcus Aurelius Antoninus, ur. w 188 r., najstarszy syn Septymiusza Sewera i Julii Domny, nosił początkowo imię Bassianus. 
Podniesiony w 196 r. do godności cezara, w 198 – augusta, przejął po ojcu władzę wspólnie z bratem, Publiuszem Septy-
miuszem Getą, którego nakazał zamordować w 212 r. Nadał wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium obywatelstwo 
rzymskie i związane z nim przywileje. Jego przydomek, Karakalla, pochodzi od długiej tuniki galijskiej, w którą zwykł się 
ubierać. Zamordowany na polecenie prefekta pretorianów, Makryna, w 217 r.

 32	 Aureus	Septymiusza	Sewera	bity	na	cześć	Karakalli,	[196?],	men.	Rzym
Av. Popiersie młodego Karakalli w zbroi,  
z draperią, zwrócone w prawo. W otoku: 
MøAvr ANtO-NINvs CAEs.
Rv. Rozmieszczone horyzontalnie: lituus, nóż 
ofiarny, patera, dzbanek ofiarny, simpulum  
i aspergilum. W otoku: sEvErIøAvgøPIIøfIl.
Złoto, 7,20 g, 19,7 mm, 0°, presque f.d.c. 
RIC IV/1, s. 212, nr 3. 
Zakup: Florange, 20 stycznia 1958 r.

Legenda: Marcus Aurelius Antoninus caesar, Severi augusti pii filius. Moneta bita przez Septy-
miusza Sewera na cześć Karakalli, jeszcze jako cezara (196–198); prezentuje ona następcę 
tronu jako członka najważniejszego w Rzymie kolegium kapłańskiego.
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 33 Antoninian, [216], men. Rzym
Av. Popiersie cesarza w koronie promienistej, 
w zbroi, z draperią, zwrócone w prawo.  
W otoku: ANtONINvs PIvs Avg gErM, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Nagi Jupiter, stojący w kontrapoście, gło-
wą zwrócony w prawo. Wsparty lewą ręką 
na długim berle, w prawej trzyma piorun. 
Na barkach draperia spływająca na prawe 
ramię. W otoku: P M tr P XvIIII COs IIII P P, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 4,83 g, 22,9 mm, 0°. 
RIC IV/1, s. 252, nr 275c.

Plautilla (panowanie Septymiusza Sewera)
Fulvia Plautilla, córka wszechpotężnego prefekta pretorianów Plautianusa, poślubiła Karakallę w 202 r. Po upadku swego 
ojca w 205 r. zesłana na wyspę Lipari i zamordowana w 211 r. na polecenie Karakalli.

 34	 Denar	Septymiusza	Sewera	bity	na	cześć	Plautilli,	[202–205],	men.	Rzym	
(druga	emisja)
Av. Popiersie Plautilli zwrócone w prawo. 
Ramiona okryte draperią, włosy sfalowane, 
upięte z tyłu głowy w węzeł. W otoku: 
PlAvtIllA - Avgvs[t]A, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Stojąca Concordia zwrócona w lewo, 
trzymająca w prawej ręce paterę, w lewej 
– długie berło. W otoku: CONCOrdIA - Avgg, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 3,41 g, 19,3 mm, 180°. 
RIC IV/1, s. 269, nr 363a.

Legenda rewersu: Concordia augustorum.

Makryn (217–218)
Marcus Opellius Macrinus, ur. w 164 r. w bardzo skromnej rodzinie. Przeszedł wszystkie stopnie kariery politycznej. Prefekt 
pretorianów za Karakalli, uczestniczył w spisku, który doprowadził do zamordowania władcy. Proklamowany cesarzem 
przez swe oddziały 11 kwietnia 217 r., obalony i stracony wspólnie ze swym synem Diadumenianem po 14 miesiącach 
panowania, w 218 r.

 35	 Aureus,	[24	IV–VII	218],	men.	Antiochia	(?)
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią, w wieńcu laurowym, zwrócone w prawo. W otoku: 
IMP C M OPEl sEv - MACrINvs Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Makryn i jego syn Diadumenian, ubrani w togi, siedzący na podwyższeniu w lewo. Za nimi 
żołnierz trzymający włócznię, przed nimi – stojąca Liberalitas, trzymająca róg obfitości i abakus. 
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Przed podwyższeniem – mała postać wycią-
gająca ręce w stronę cesarzy. W otoku, od 
lewej: lIBErAlItAs - Avg, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, 7,21 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
RIC IV/2, s. 7, nr 79, tabl. I, nr 9. 
Zakup: Santamaria, kwiecień 1958 r.

Monet upamiętniających Liberalitas Makryna nie da się datować bardziej precyzyjnie. Prawdo-
podobnie ich emisja łączy się z donatywą dla wojska oraz rozdawnictwem dóbr dla ludności, 
które miały miejsce 24 kwietnia 218 r. z okazji podniesienia Diadumeniana do godności augusta. 
Działania te miały zapewnić władcy poparcie armii i przychylność ludności. Sam typ ikonogra-
ficzny – przedstawienie cesarza zasiadającego z synem na podwyższeniu, towarzyszącej im Libe-
ralitas, stojącego z tyłu oficera i reprezentanta ludu na stopniach podwyższenia – pojawił się już 
na monetach Septymiusza Sewera (zob. RIC IV/1, nr 297). Omawiana moneta przypisywana jest 
mennicy w Antiochii; podstawą tej hipotezy są charakterystyczne cechy podobizny cesarskiej na 
awersie. Wśród niewielu monet Makryna złote stanowią szczególnie wielką rzadkość.

Julia Maesa (panowanie Heliogabala)
Starsza córka Juliusa Bassianusa, arcykapłana Elagabala w Emezie, siostra Julii Domny, uczestniczyła czynnie w spisku 
przeciwko Makrynowi. Osadziła na tronie swego wnuka Heliogabala (218–222) i przywróciła tym samym władzę dynastii 
Sewerów. Przeżyła masakrę w 222 r., w której zginął młody cesarz. Zm. ok. 226 r., za panowania swego drugiego wnuka, 
Sewera Aleksandra.

 36	 Denar	Heliogabala	bity	na	cześć	Julii	Maesy,	[218–222],	men.	Rzym	(?)
Av. Popiersie Julii Maesy zwrócone w prawo. 
Ramiona okryte draperią, włosy upięte w ni-
sko opuszczony węzeł. W otoku: IvlIA  

MAEsA Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca Felicitas, zwrócona w lewo, skła-
da ofiarę przed zapalonym ołtarzem. W lewej 
ręce trzyma długi kaduceusz, w prawej – pa-
terę. W lewym polu gwiazda. W otoku:  
sAECvlI fE-lICItAs., zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 2,68 g, 19,0 mm, 0°. 
RIC IV/2, s. 50, nr 272.

Gordian III (238–244)
Marcus Antonius Gordianus, ur. ok. 225 r., syn M. Antoniusa Gordiana Afera, wnuk Gordiana I i siostrzeniec lub syn 
Gordiana II, podniesiony do godności cezara w 238 r. przez współcesarzy Balbina i Pupiena. Po ich zamordowaniu pro-
klamowany cesarzem przez gwardię pretoriańską. Odsunięty od władzy i zamordowany w 244 r.

 37	 Aureus,	pierwsza	emisja,	[koniec	VII	238	–	koniec	VII	239],	men.	Rzym
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią, w wieńcu laurowym, zwrócone w prawo. W otoku: 
IMP CAEs M ANt gOrdIANvs Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Rv. Uskrzydlona Victoria krocząca w lewo, 
trzyma w prawej ręce wieniec, w lewej  
– palmę. W otoku: vICtOrIA Avg, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 5,01 g, 20,6 mm, 0°, sup./f.d.c. 
RIC IV/3, s. 16, nr 11.
Zakup: Schulman, czerwiec 1966 r.

Otacylia Sewera (panowanie Filipa I)
Marcia Otacillia Severa, żona Filipa I Araba (244–249).

 38	 Antoninian	Filipa	I	Araba	bity	na	cześć	Otacylii	Sewery,	[246–248],	 
men. Rzym lub Antiochia
Av. Popiersie Otacylii Sewery na półksięży-
cu, w diademie, z draperią, zwrócone  
w prawo. Silnie sfalowane włosy, splecione 
w warkocz, upięte z tyłu głowy. W otoku: 
MøOtACIl sEvErA Avg, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Stojąca Junona, w welonie, zwrócona  
w lewo, w prawej ręce trzyma paterę, w lewej 
– długie berło. W otoku: IvNO CONsErvAt, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 4,27 g, 24,4 mm, 160°. 
RIC IV/3, s. 83, nr 127.

Herennia Etruscilla (panowanie Trajana Decjusza)
Annia Cupressenia Herennia Etruscilla, żona Trajana Decjusza (249–251).

 39	 Antoninian	Trajana	Decjusza	bity	na	cześć	Herennii	Etruscilli,	[249–251],	
men. Rzym
Av. Popiersie Herennii Etruscilli na półksięży-
cu, w diademie, zwrócone w prawo. Ramio-
na okryte draperią, sfalowane włosy upięte 
w niski węzeł. W otoku: HEr Etrvs-CIllA 

Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojąca Fecunditas zwrócona w lewo.  
W lewej ręce trzyma róg obfitości, prawą 
wznosi nad głową stojącego dziecka. W oto-
ku: fECvNdItAs Av[g], zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Srebro, 3,16 g, 21,8 mm, 160°. 
RIC IV/3, s. 127, nr 55b, tabl. 11, nr 2.

Personifikacja Fecunditas na rewersie to wy-
raz czci dla Herennii jako matki dwóch synów  
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i następców tronu: Herenniusza Etruska – w 250 r. podniesionego do godności cezara, zaś rok 
później augusta – oraz Hostiliana, który cezarem został w 251 r. Obaj byli nadzieją Trajana 
Decjusza na założenie w Rzymie nowej dynastii.

Probus (276–282)
Marcus Aurelius Probus, ur. ok. 232 r. Po szybkiej karierze wojskowej, wkrótce po śmierci Tacyta w 276 r. proklamowany 
cesarzem przez podległe mu wojska. Obok znaczących sukcesów militarnych jego panowanie przyniosło próbę naprawy 
finansów i życia ekonomicznego w Cesarstwie. Zamordowany jesienią 282 r. przez grupę zbuntowanych żołnierzy.

 40 Aureus, [276–282], men. Ticinum (Pawia), Cyzicus lub Antiochia
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w wieńcu laurowym, zwrócone w prawo.  
W otoku, od lewej: IMP C M Avr PrOBvs 

Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojący frontalnie Sol Invictus, w promie-
nistej koronie, z głową zwróconą w lewo. Pra-
wa ręka uniesiona w geście solarnym, w lewej 
glob. W otoku, od lewej: COMsErvAt [sic] 
Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 6,46 g, 21,9 mm, 180°, sup. 
RIC V/2, s. 49, nr 307, tabl. II, nr 11 (Rv.), ewentualnie nr 891, s. 115, nr 915, s. 119. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, 3 grudnia 1957 r.

Monety tego typu bito w trzech mennicach: w Ticinum, Cyzicus oraz w Antiochii. Brak w lite-
raturze przedmiotu dostatecznych wskazówek pozwalających przypisać omawiany egzemplarz 
jednej z tych mennic. Co więcej: RIC nie sygnalizuje dla żadnej emisji występującego tu błędu 
w legendzie rewersu.

Znaczenie wyobrażonego na rewersie bóstwa, Słońca Niezwyciężonego – Sol Invictus  
– rosło w Rzymie nieustannie od czasów Sewerów, osiągając apogeum za panowania Aurelia-
na (270–275), który ogłosił Słońce bogiem najwyższym, jego kult zaś – kultem państwowym.

Dioklecjan (284–305)
Gaius Aurelius Valerius Diocletianus, ur. ok. 245 r. w skromnej rodzinie, po szybkim osiągnięciu wysokich stopni wojsko-
wych proklamowany przez podległe mu wojska cesarzem po śmierci Numeriana w 284 r. Choć był znakomitym wodzem, 
zasłynął przede wszystkim z licznych reform, które całkowicie zmieniły oblicze Imperium. Jedną z nich było wprowa-
dzenie tetrarchii – systemu sprawowania władzy opartego na podziale cesarstwa między dwóch augustów i wybieranych 
wspólnie przez nich cezarów. Na koniec panowania Dioklecjana przypadła wielka akcja represyjna skierowana prze-
ciwko chrześcijanom. Ustąpił władzy w pełni sił w 305 r., zm. śmiercią naturalną w swej posiadłości w 313 r.

 41 Aureus, [284–294], men. Rzym
Av. Popiersie cesarza w zbroi, w wieńcu laurowym, zwrócone w prawo. W otoku: IMP C C 

vAl dIOClEtIANvs P f Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Nagi Jupiter stojący w kontrapoście, z głową zwróconą w lewo. Ramiona okryte chlamidą 
spływającą za plecami. W prawej ręce piorun, lewą wsparty na długim berle. W otoku: IOvI 

CO-NsEr-vAt Avgg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 5,07 g, 21,2 mm, 180°, sup. 
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RIC V/2, s. 233, nr 134; Lukanc –. 
Zakup: Franceschi, kwiecień 1958 r.

Standard złoty o wadze ok. 5,3 g, po okre-
sie chaosu przedzielanym próbami reform  
w 3. ćwierci III w., wprowadził Dioklecjan 
ok. 286 r. Nową monetę nazywano solidem, 
solidus. Dziś tą nazwą określa się dopiero 
monety bite według standardu obniżonego 
przez Konstantyna Wielkiego.

Konstantyn I Wielki (306–337) 
Flavius Valerius Constantinus, ur. w latach 280–288, syn Konstancjusza Chlorusa, augusta władającego Cesarstwem Za-
chodnim, i Flavii Julii Heleny (świętej). Po śmierci ojca w 306 r. proklamowany cesarzem przez podległe mu wojska, co 
zniweczyło system sprawowania władzy oparty na tetrarchii. Pokonawszy wszystkich konkurentów, stał się w 324 r. jedynym 
władcą Imperium. Zm. w 337 r. Edyktem mediolańskim w 313 r. udzielił poddanym prawa do swobodnego wyznawania 
religii, uznając tym samym oficjalnie chrześcijaństwo.

 42 Solid, [336], men. Siscia
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z rozetek i liści lauru, z medalio-
nem centralnym, zwrócone w prawo. W oto-
ku: CONstANtI-Nvs MAX Avg, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Półnaga, uskrzydlona Victoria siedząca na 
zbroi i tarczy, zwrócona w prawo. Naprzeciw 
niej nagi uskrzydlony geniusz; wspólnie pod-
trzymują owalną tarczę, na której Victoria 
kreśli napis: vOt / XXX; w otoku: vICtOrIA 

CONstANtINI Avg, w odcinku znak men-
nicy øsIsø zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,47 g, 21,8 mm, 180°, f.d.c. 
RIC VII, s. 458, nr 257, tabl. 14.
Zakup: Schulman, czerwiec 1966 r.

Od czasów Konstantyna vota na monetach – upamiętnianie składanych przez cesarza ofiar 
wotywnych – pojawiały się coraz częściej. Samo zaś przedstawienie uwidocznione na rewersie 
– wizerunek Victorii kładącej napis na tarczy – nie było nowe: występowało bowiem już w I w. 
po Chr., np. na monetach bitych przez Wespazjana (zob. RIC II, nr 466).

W 309 r. Konstantyn I w rządzonej przez siebie części Cesarstwa (zatem w Galii i Brytanii) 
obniżył standard solida do ok. 4,4 g (nominalnie do 4,54 g). Tej zmiany nie przyjęli ani jego 
rywale w Imperium, ani współwładcy – jej zasięg rósł wraz z jego władzą (zob. M.F. Hendy, 
Studies in the Byzantine monetary economy c. 300–1450, Cambridge 1985, s. 449–466). Tak 
uformował się solid jako podstawowa moneta późnego Cesarstwa Rzymskiego. W Cesarstwie 
Wschodnim przetrwał do XI w., a pod nazwą „hyperpyron” nawet do XIV w.
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Licyniusz I (308–324)
Valerius Licinianus Licinius, ur. ok. 265 r. Przyjęty przez Galeriusza do współrządów w 308 r. z tytułem augusta, władał 
prowincjami zachodnimi: Tracją i Panonią. W 313 r. pokonał Maksymina Daję i opanował prowincje Wschodu. Wraz  
z Konstantynem ogłosił w 313 r. edykt mediolański o równouprawnieniu religii. W 324 r. popadł w konflikt z Konstantynem, 
przez którego został pokonany i stracony.

 43 Aureus, [313–314], men. Serdica
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym, 
zwrócona w prawo. W otoku: lICINIvs  

- Avgvstvs, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Stojący w kontrapoście nagi Jupiter, 
zwrócony w lewo. Na lewym ramieniu chla-
mida spływająca za plecami. Lewą ręką 
wspiera się na długim berle, w prawej trzyma 
glob zwieńczony figurką uskrzydlonej Victo-
rii, trzymającej w prawej ręce wieniec. U jego 
stóp, z lewej – zwrócony ku niemu orzeł trzy-
mający w dziobie wieniec. W otoku: IOvI 

CONsEr-vAtOrI Avgg, w odcinku znak 
mennicy øsErø, w prawym polu – N, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Złoto, 5,27 g, 20,4 mm, 0°, sup. 
RIC VII, s. 479, nr 3, tabl. 15. 
Zakup: Hess, kwiecień 1958 r.

Tetrarchię – nowy system polityczny z władzą równorzędnych augustów i wskazywanych przez 
nich cezarów – powierzono podwójnej opiece: Jowisza i Herkulesa. Dioklecjan, najwyższy 
władca na Wschodzie, utożsamiany był z Jowiszem, podczas gdy w panującym na Zachodzie 
Maksymianie widziano Herkulesa. Nie chodziło jednak w tym przypadku tylko o utożsamianie 
władcy z bóstwem, ale o afirmację boskości obu cesarzy-augustów, którzy, wyznaczając cezarów, 
kreowali niejako nowych bogów. Ten rodzaj boskiej „filiacji” rozwijał się do czasów Licyniusza, 
który sam często występował jako Jupiter.

Konstantyn II (337–340)
Flavius Claudius Constantinus, najstarszy syn Konstantyna I i Fausty, ur. w 316 lub 317 r., podniesiony w 317 r. do god-
ności cezara. Po śmierci ojca otrzymał Hiszpanię, Galię i Brytanię. W wyniku konfliktu z najmłodszym bratem, Konstansem, 
podbił jego terytoria, ale zginął w 340 r. pod Akwileją.

 44 Solid, [9 IX 337 – wiosna 340], men. Konstantynopol
Av. Głowa cesarza w diademie z rozet i lauru, z medalionem centralnym, zwrócona w prawo. 
W otoku: d N CONstAN-tINvs P f Avg, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Półnaga Victoria zwrócona w prawo, siedząca na zbroi, za którą tarcza. Na lewym jej ko-
lanie oparta tarcza, podtrzymywana przez nagiego uskrzydlonego geniusza, na której Victoria 
kreśli napis: vOt XX. W otoku: vICtOrIA CONstANtINI Avg, w odcinku znak mennicy 
CONs, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,73 g, 22,4 mm, 160°, sup. 
RIC VIII, s. 447, nr 3, tabl. 21. 
Zakup: Santamaria, luty 1958 r.
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Legenda awersu głosi: Dominus noster Con-
stantinus pius felix augustus. Tytuł Dominus 
noster zamiast stosowanego wcześniej Impe-
rator caesar podkreśla zmianę istoty władzy 
w późnym cesarstwie.

Moneta wyjątkowo rzadka (w przyjętej 
przez RIC skali czwarty stopień).

Konstancjusz II (337–361)
Flavius Iulius Constantius, drugi syn Konstantyna I i Fausty, ur. w 317 r. Podniesiony do rangi cezara w 324 r. Po śmierci 
ojca w 337 r. otrzymał wszystkie prowincje wschodnie w Azji Mniejszej i Cyrenii, a dwa lata później Trację. Zm. w 361 r.

 45 Solid, [6 XI 355 – lato 361], men. Tessalonika
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł, z kwa-
dratowym medalionem centralnym, zwróco-
ne w prawo. W otoku: d N CONstANtIvs 

- MAX Avgvstvs, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Dwie tronujące personifikacje: z lewej 
Rzymu w hełmie i z prawej Konstantynopo-
la w corona muralis, podtrzymujące umiesz-
czoną między nimi tarczę, w której napis: 
vOt / XXX / Mvlt / XXXX. Roma na wprost, 
trzyma w lewej ręce włócznię; jej lewa noga 
odsłonięta do wysokości kolana. Constanti-
nopolis zwrócona w lewo, w lewej ręce trzy-
ma długie berło; jej prawa stopa wsparta na 
dziobie okrętu. W otoku: glOrIA - rEI  

- PvBlICAE, w odcinku znak mennicy tEs, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,54 g, 21,7 mm, 180°, sup. 
RIC VIII, s. 420, nr 195. 
Zakup: Santamaria, Rzym, 1958 r.

Postanowione w 324 r. założenie Konstantynopola – jego poświęcenie uroczyście obchodzono 
30 maja 330 r. – było owocem dojrzałej i głęboko przemyślanej polityki. Rzym bowiem, od 
czasów kryzysu, w jaki popadło Cesarstwo w III w., tracił nieustannie znaczenie ekonomiczne 
i polityczne, zachowując tylko swój prestiż – miasta o tysiącletniej tradycji. Tetrarchowie loka-
lizowali swe rezydencje bliżej rubieży imperium: w Trewirze, Mediolanie, Akwilei, Sirmium, 
Serdice, Tessalonice, Nikomedii. Zakładając nową stolicę, miasto od podstaw chrześcijańskie, 
Konstantyn chciał, aby przypominała ona Rzym. Konstantynopol osadzono więc na siedmiu 
wzgórzach, miasto miało czternaście kwartałów-dzielnic, miało forum, kapitol, senat itd. 
Tradycja obligowała jednak Konstantyna, toteż Rzym miał zachować pierwszeństwo dawnej 
stolicy, co uwidacznia także przedstawienie na rewersie monety Konstancjusza II: Constanti-
nopolis zajmuje pozycję drugorzędną – zwraca się ku zasiadającej wprost Romie i usytuowana 
jest po jej lewej stronie.
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Konstans I (337–350)
Flavius Iulius Constans, ur. ok. 320 r., najmłodszy syn Konstantyna I i Fausty, podniesiony w 333 r. do rangi cezara. Po 
śmierci ojca w 337 r. otrzymał Italię, Afrykę i Bałkany, gdzie odstąpił później Trację i Konstantynopol swemu bratu, Kon-
stancjuszowi II. Po śmierci drugiego z braci, Konstantyna II, który wcześniej podbił jego terytoria, pozostał jedynym 
władcą zachodnich prowincji Cesarstwa. Zamordowany w 350 r.

 46 Solid, [9 IX 337 – koniec 337], men. Antiochia, oficyna І
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł, z meda-
lionem centralnym, zwrócone w prawo.  
W otoku: fl Ivl CONs-tANs PErP Avg, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Półnaga Victoria, zwrócona w prawo, 
siedzi na zbroi, o którą oparta jest tarcza. Na 
jej lewym kolanie oparta tarcza podtrzymy-
wana przez nagiego uskrzydlonego geniusza, 
który kreśli napis: vOt / v / Mvlt / X.  
W otoku: vICtOrIA AvgvstOrvM, w od-
cinku znak mennicy: sMANI, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,34 g, 22,2 mm, 180°, sup. 
RIC VIII, s. 513, nr 29, tabl. 25. 
Zakup: Santamaria, luty 1958 r.

Julian Filozof (360–363)
Flavius Claudius Iulianus, ur. ok. 332 r., syn Konstancjusza, bratanek Konstantyna Wielkiego, podniesiony w 355 r. do god-
ności cezara, proklamowany przez swe wojsko wiosną 360 r. cesarzem przeciwko Konstancjuszowi II, którego śmierć  
w 361 r. otworzyła mu drogę do jednowładztwa. Zginął w kampanii przeciwko Persom w 363 r. Filozof, literat, erudyta, 
żarliwy zwolennik dawnej religii pogańskiej, nazwany przez to Apostatą. Drugi przydomek, jakim opatrywano jego imię 
– Filozof – zdaje się jednak lepiej odpowiadać jego osobowości.

 47 Solid, [6 XI 355–3 XI 361], men. Antiochia, oficyna Г
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią, 
zwrócone w prawo. W otoku: d N IvlIANv-s 
NOB CAEs, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Dwie tronujące personifikacje: z lewej 
Rzymu w hełmie i z prawej Konstantynopola 
w corona muralis, między nimi tarcza, na 
której jest gwiazda. Roma na wprost, trzyma 
w prawej ręce włócznię; jej lewa noga od-
słonięta do wysokości kolana. Constantino-
polis zwrócona w lewo, w lewej ręce trzyma 
długie berło; jej prawa stopa wsparta na 
dziobie okrętu. W otoku: glOrIA - rEI  

- PvBlICAE, w odcinku znak mennicy: 
sNANà, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,49 g, 20,8 mm, 180°, f.d.c. 
RIC VIII, s. 526, nr 167. 
Zakup: Franceschi, luty 1958 r., z kolekcji Paula Dresse de Lébioles w Leodium.
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Monetę należy z całą pewnością przypisać mennicy w Antiochii, wybity zaś tu znak menniczy 
SNAN winien mieć postać SMAN.

Jowian (363–364)
Flavius Jovianus, ur. ok. 331 r., dowódca gwardii cesarskiej za Juliana, proklamowany cesarzem po jego śmierci. Zginął 
w wypadku 16 lutego 364 r.

 48 Solid, [27 VI 363–17 II 364], men. Sirmium
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł, z meda-
lionem środkowym, zwrócone w prawo.  
W otoku: d N IOvIA-Nvs P f Avg, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Stojący na wprost cesarz w stroju woj-
skowym, w diademie, zwrócony głową  
w lewo. W lewej ręce trzyma glob, w prawej 
– labarum z chryzmon. U stóp drzewca – jeniec 
w czapce frygijskiej, zwrócony głową w stronę 
cesarza. W otoku, od lewej: sECvrItAs  

- rEIPvBlICE [sic], w odcinku znak mennicy: 
sIrM•, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,45 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
RIC VIII, s. 393, nr 110. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, grudzień 1957 r.

Walentynian I (364–375)
Flavius Valentinianus, ur. ok. 321 r. Proklamowany cesarzem w 364 r., po śmierci Jowiana, miesiąc później ogłosił współ-
cesarzem swego brata Walensa, zatrzymując w swym władaniu prowincje zachodnie. Zm. w 375 r.

 49 Solid, [25 II 364–24 VIII 367], men. Tessalonika
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł i meda-
lionem środkowym, zwrócone w prawo.  
W otoku: d N vAlENtINI-ANvs P f Avg, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Współtronujący: Walentynian i Walens, 
ujęci wprost, trzymający wspólnie umieszczo-
ny między nimi glob. Za nimi stoi Victoria  
o rozpostartych skrzydłach, trzymająca ręce 
na ich barkach. Władca z prawej nieco 
mniejszy, trzyma w lewej ręce mappa. Lewe 
nogi obu imperatorów odsłonięte do wyso-
kości kolan. W otoku: vICtOr-IA Avgg,  
w odcinku znak mennicy: tEs, powyżej, na 
środku , zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Złoto, 4,50 g, 21,3 mm, 180°, t.t.b. à sup. 
RIC IX, s. 174, nr 4a. 
Zakup: Franceschi, 1958 r. lub marzec 1957 r.

Przedstawienie na rewersie ma głęboką wymowę symboliczną – prezentuje obu władców jako 
równych sobie, dzielących się władzą i wspieranych przez stojącą za nimi Victorię. Chusta  
w ręku jednego z cesarzy, zwana mappa, była cenionym insygnium władzy, a odsłonięte do 
wysokości kolan lewe nogi obu władców to znak ich boskości. Po ten wzór rewersu sięgnęli 
jeszcze ok. 875 r. król Wessexu Alfred i król Mercji Ceolwulf II, a w ślad za nimi duński król 
Yorku Halfdan.

Walens (364–378)
Flavius Valens, ur. ok. 328 r., młodszy brat Walentyniana I, podniesiony przezeń do godności augusta w 364 r., wraz  
z przekazaniem władzy w prowincjach wschodnich. Zginął w walkach z barbarzyńcami w 378 r.

 50 Solid, [25 II 364–VIII 367], men. Antiochia, oficyna I
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł z meda-
lionem centralnym, zwrócone w prawo.  
W otoku: d N vAlENs - PEr f Avg, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojący wprost cesarz, w stroju wojsko-
wym, w diademie, głową zwrócony w prawo. 
W prawej ręce trzyma sztandar, w lewej  
– glob zwieńczony figurką Victorii trzymają-
cej w prawej ręce wieniec. W otoku:  
rEstItvtOr - rEIPvBlICAE, w odcinku znak 
mennicy: ANtI, powyżej, w lewym polu 
– †, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,44 g, 21,1 mm, 0°, sup. 
RIC IX, s. 272, nr 2d. 
Zakup: Franceschi, 1955 r. lub styczeń 1957 r.

Walentynian II (375–392)
Flavius Valentinianus, syn Walentyniana I, ur. w 371 r. Kilka miesięcy po śmierci ojca (listopad 375 r.) podniesiony do 
godności augusta. Sprawował władzę w zachodnich prowincjach w imieniu przyrodniego brata Gracjana (zm. w 383 r.), 
później uzurpator Magnus Maximus ograniczył jego panowanie do Italii. Przywrócony do władzy przez Teodozjusza I. 
Zamordowany przez wodza frankijskiego Arbogasta w 392 r.

 51 Solid, [28 VIII 388–15 V 392], men. Trewir
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią, w diademie z dwóch rzędów pereł z medalionem 
środkowym, zwrócone w prawo. W otoku: d N vAlENtINI-ANvs P f Avg, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Współtronujący Walentynian i Teodozjusz I, ujęci wprost, trzymający wspólnie umieszczony 
między nimi glob. Za nimi – stojąca Victoria o rozpostartych skrzydłach, trzymająca ręce  
na ich barkach. Cesarz przedstawiony z prawej trzyma w lewej ręce mappa. Pomiędzy nimi, 
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na ziemi – palma. W otoku: vICtOr-IA 

Avgg, w odcinku znak mennicy: COM, po-
wyżej, w lewym polu t, w prawym polu – r, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,47 g, 21,8 mm, 0°, f.d.c. 
RIC IX, s. 30, nr 90a. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, gru-
dzień 1957 r.

Teodozjusz I Wielki (379–395)
Flavius Theodosius, ur. ok. 346, znakomity dowódca, podniesiony przez Gracjana do godności augusta Wschodu. Inter-
weniował na Zachodzie przeciwko uzurpacji Magnusa Maximusa, który obalił Gracjana i osłabił Walentyniana II. Po po-
konaniu w 394 r. Eugeniusza, który zastąpił młodego Walentyniana II, został jedynym władcą Imperium. Zm. w 395 r.

 52 Solid, [lato 393–17 I 395], men. Sirmium
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z rozet i lauru, z medalionem 
centralnym, zwrócone w prawo. W otoku:  
d N tHEOdO-sIvs P f Avg, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Stojący cesarz, w stroju wojskowym, w dia-
demie, zwrócony w prawo. W prawej ręce 
trzyma labarum z monogramem XI, w lewej 
– glob zwieńczony figurką Victorii trzymają-
cej w prawej ręce wieniec. U stóp cesarza 
siedzi zwrócony ku niemu, pokonany nie-
przyjaciel, na którym opiera on swą lewą 
nogę. W otoku: vICtOr-IA AvCC, w odcin-
ku znak mennicy: COMOB, powyżej, w lewym 
polu – s, w prawym – M, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Złoto, 4,41 g, 21,2 mm, 180°. 
RIC IX, s. 161, nr 12a, odm.

RIC (t. IX, nr 12a) publikuje monetę podobną, lecz z podobizną Teodozjusza w diademie z pereł. 
Na monecie o takich samych figurach (tamże, nr 12b) widnieje tymczasem w odcinku inny 
znak menniczy: COMOB’.

Arkadiusz (395–408)
Flavius Arcadius, ur. w 377 r., starszy syn Teodozjusza I, podniesiony przez ojca do godności augusta w 383 r. Po śmierci 
Teodozjusza i podziale imperium między jego synów Arkadiuszowi przypadły prowincje wschodnie. Zm. w 408 r.

 53 Solid, [397–402], men. Konstantynopol, oficyna Δ
Av. Popiersie cesarza wprost, w zbroi, z draperią, w hełmie i diademie z dwóch rzędów pereł. 
Na prawym ramieniu trzyma skierowaną ostrzem do tyłu włócznię; na lewym – tarczę z wize-
runkiem jeźdźca godzącego włócznią w powalonego wroga. W otoku: d N ArCAdI-vs P f AvC.
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Rv. Ujęta wprost, tronująca personifikacja 
Konstantynopola, w hełmie, zwrócona głową 
w prawo. W prawej ręce trzyma włócznię, 
w lewej – glob zwieńczony figurką Victorii 
trzymającej wieniec. Prawa noga odsłonięta 
do wysokości kolana, wsparta na dziobie 
okrętu. W otoku: CONCOrdI-A Avg g  
i znak oficyny å, w odcinku znak mennicy: 
CON[O]B, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,29 g, 19,4 mm, 180°. 
RIC X, s. 240, nr 7, tabl. 1.
Zakup: Franceschi, 1957 r. 

 54 Solid, [404–407/408], men. Rzym
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w diademie z dwóch rzędów pereł z meda-
lionem środkowym, zwrócone w prawo.  
W otoku: d N ArCAdI-vs P f Avg, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojący cesarz, w stroju wojskowym,  
w diademie, zwrócony w prawo. W prawej 
ręce trzyma sztandar, w lewej – glob zwień-
czony figurką Victorii trzymającej wieniec. 
Lewą stopę trzyma na pokonanym nieprzy-
jacielu, zwracającym ku niemu brodate ob-
licze. W otoku: vICtOrI-A Avggg, w od-
cinku znak mennicy: COMOB, powyżej,  
w lewym polu – r, w prawym – M, zewnętrz-
na obwódka perełkowa. Od prawej stopy ce-
sarza do litery B cienki ślad pęknięcia stempla.
Złoto, 4,46 g, 21,0 mm, 180°, f.d.c. 
RIC X, s. 324, nr 1251 (typ mediolański),  
s. 325, nr 1253, tabl. 36 (typ Attalusa).
Zakup: Schulman, czerwiec 1966 r.

Omawiana moneta zdaje się bliższa typowi mediolańskiemu, niemniej reprezentuje jeszcze 
inną stylistykę, nieco odmienną niźli oba wskazane w literaturze przykłady. Wybita w zachod-
niej części Cesarstwa, pod panowaniem Honoriusza. 

Honoriusz (393–423)
Flavius Honorius, ur. w 384 r., młodszy syn Teodozjusza I, w 393 r. podniesiony przez ojca do godności augusta. Po 
śmierci ojca otrzymał we władanie zachodnie prowincje Cesarstwa. Jego panowanie znamionuje całkowite załamanie  
i początek upadku tej części Imperium. Zm. w 423 r.

 55 Solid, [397–402], men. Konstantynopol, oficyna I
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią, w diademie z dwóch rzędów pereł, zwrócone wprost. 
Na prawym ramieniu oparta włócznia skierowana ostrzem do tyłu, na lewym – tarcza z wize-
runkiem jeźdźca godzącego włócznią w powalonego wroga. W otoku: d N HONOrI-vs P f 

AvC, zewnętrzna obwódka perełkowa.



48

Monety starożytne i bizantyńskie

Rv. Tronująca personifikacja Konstantyno-
pola w hełmie, ujęta en trois quarts, zwró-
cona głową w prawo. W prawej ręce trzyma 
długie berło, w lewej – glob zwieńczony 
figurką Victorii trzymającej wieniec. Prawa 
stopa oparta na dziobie okrętu. W otoku: 
CONCOrdI-A AvCC i znak oficyny I, w od-
cinku znak mennicy: CONOB, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,37 g, 20,4 mm, 180°. 
RIC X, s. 240, nr 8, tabl. 1.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Moneta wybita we wschodniej części Cesarstwa, pod panowaniem Arkadiusza. 

Teodozjusz II (408–450)
Flavius Theodosius, syn Arkadiusza, ur. w 401 r., w 402 r. podniesiony do godności augusta. Władał wschodnimi pro-
wincjami Cesarstwa, które zażywały pod jego długim panowaniem względnego – w porównaniu z Zachodem – spoko-
ju. Najważniejszym osiągnięciem jego rządów była kodyfikacja praw (Codex Theodosianus). Zm. w 450 r.

 56 Solid, [441–450], men. Konstantynopol, bez znaku oficyny
Av. Popiersie cesarza w zbroi, w hełmie  
i diademie z dwóch rzędów pereł, zwróco-
ne wprost. Na prawym ramieniu włócznia 
zwrócona ostrzem do tyłu, na lewym – tar-
cza z wizerunkiem jeźdźca trzymającego 
glob (?) i ślad pęknięcia stempla. W otoku: 
d N tHEOdOsI-vs P f AvC.
Rv. Tronująca personifikacja Rzymu, w heł-
mie, ujęta en trois quarts, trzymająca w pra-
wej ręce glob zwieńczony krzyżem, w lewej 
– berło. Po lewej stronie tronu oparta tarcza. 
Lewa noga wysunięta, wsparta na dziobie 
okrętu. W otoku: IMP XXXXII COs - XvII P P,  
w odcinku znak mennicy: COMOB, powyżej, 
w lewym polu – .
Złoto, 4,44 g, 21,4 mm, 180°. 
RIC X, s. 263, nr 321, tabl. 13 lub s. 262, nr 285, tabl. 11.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Moneta wydaje się bliższa publikowanej w RIC X, nr 321.
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Walentynian III (425–455)
Flavius Placidius Valentinianus, ur. w 419 r., syn Konstancjusza III i Galli Placidii, córki Teodozjusza I, proklamowany  
w Rzymie cesarzem w 425 r. Za jego panowania pogłębił się rozkład zachodnich prowincji Cesarstwa. Zamordowany w 455 r.

 57 Solid, [425–429], men. Konstantynopol, oficyna Δ
Av. Popiersie cesarza wprost, w zbroi, w heł-
mie i diademie z dwóch rzędów pereł z me-
dalionem środkowym. Na prawym ramieniu 
wsparta włócznia skierowana ostrzem do tyłu, 
na lewym – tarcza z wizerunkiem stylizowa-
nego jeźdźca godzącego włócznią w powalo-
nego wroga. W otoku: d N vAlENtIN-IANvs 

P f AvC, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Współtronujący Walentynian III i Teodo-
zjusz II, ujęci wprost, ubrani w szaty konsu-
larne, wokół głów nimby. W prawych rękach 
trzymają mappae, w lewych – berła zwieńczo-
ne krzyżami. Władca przedstawiony z prawej 
nieco mniejszy. Ponad nimi – gwiazda. W oto-
ku: sAlvs rEI - PvBlICAE i znak oficyny å, 
w odcinku znak mennicy: CONOB.
Złoto, 4,47 g, 20,9 mm, 180°, sup. 
RIC X, s. 258, nr 242, tabl. 9. 
Zakup: aukcja Münzen und Medaillen, gru-
dzień 1957 r.

Moneta wybita we wschodniej części Cesarstwa, pod panowaniem Teodozjusza II.

Marcjan (450–457)
Flavius Marcianus. Ur. w 396 r. Po śmierci Teodozjusza II wybór jego sukcesora pozostawiono siostrze zmarłego cesarza 
Aelii Pulcherii. Wskazała ona na senatora Marcianusa, znakomitego żołnierza skromnego pochodzenia, którego poślubiła. 
Rządził Cesarstwem Wschodnim mądrze i szczęśliwie, zapewniając kilka lat pokoju wschodnim prowincjom Cesarstwa. 
Zm. w 457 r.

 58 Solid, [450], men. Konstantynopol, oficyna H 
Av. Popiersie cesarza w zbroi, z draperią,  
w hełmie i diademie z dwóch rzędów pereł, 
z medalionem środkowym, zwrócone wprost. 
Na prawym ramieniu włócznia skierowana 
ostrzem do tyłu, na lewym tarcza z wizerun-
kiem stylizowanego jeźdźca godzącego 
włócznią w powalonego wroga. W otoku:  
d N MArCIA-Nvs P f AvC.

Rv. Stojąca Victoria zwrócona w lewo, trzy-
ma w prawej ręce krzyż na długim drzewcu. 
W prawym polu – gwiazda. W otoku:  
vICtOrI-A AvCCC i znak oficyny ç, w od-
cinku znak mennicy: CONOB.
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Złoto, 4,43 g, 20,5 mm, 180°. 
RIC X, s. 279, nr 510, tabl. 19.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Leon I (457–474)
Flavius Valerius Leo, z pochodzenia Trak, ur. ok. 401 r., obdarzony dużym doświadczeniem wojskowym, proklamowa-
ny został cesarzem Wschodu niebawem po śmierci Marcjana. W 473 r., czując się schorowany, podniósł do godności 
augusta swego wnuka Leona II, rozstrzygając tym samym problem sukcesji. Zm. 3 lutego 474 r.

 59 Solid, [471 lub 473], men. Konstantynopol, oficyna I 
Av. Popiersie cesarza w zbroi, w hełmie i dia-
demie z dwóch rzędów pereł z medalionem 
środkowym, zwrócone wprost. Na prawym 
ramieniu oparta włócznia zwrócona grotem 
do tyłu, na lewym – tarcza z wizerunkiem 
jeźdźca godzącego włócznią w powalonego 
wroga. W otoku: d N lEO PE-rPEt AvC.
Rv. Stojąca Victoria zwrócona w lewo, trzy-
ma w prawej ręce krzyż na długim drzewcu. 
Z prawej strony gwiazda. W otoku: vICtOrI 

-A AvCCC i znak oficyny I, w odcinku znak 
mennicy: CONOB.
Złoto, 4,45 g, 20,3 mm, 180°, sup. 
RIC X, s. 288, nr 630, tabl. 24.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Monety tego typu były bite przez Leona także kilka lat wcześniej (zob. RIC X, s. 285, nr 605, 
tabl. 22), niemniej omawiany egzemplarz, zwłaszcza awers, jest najbliższy bitym w 471 lub 473 r.

Zenon (474–475, 476–491)
Tarasicodissa, Flavius Zeno z Izaurii, wódz Izauryjczyków, mąż Aelii Ariadny, córki cesarza Wschodu Leona I. Niedługo po 
objęciu władzy przez swego syna, Leona II, podniesiony został przezeń do godności cesarza w 474 r. Tego samego roku, po 
śmierci syna, został jedynym władcą Cesarstwa. Na jego panowanie, oprócz zagrożeń zewnętrznych, przypadło wiele 
buntów i uzurpacji politycznych. Zm. w 491 r. Współwładca: Leon II, syn Zenona i Aelii Ariadny, ur. w 467 r., cesarz  
w 474 r., zm. w 474 r.

 60	 Solid,	piąta	emisja,	[VIII	476–IV	491],	men.	Konstantynopol,	oficyna	s
Av. Popiersie cesarza wprost, w zbroi, z dra-
perią, w hełmie i diademie z dwóch rzędów 
pereł z medalionem środkowym. Na prawym 
ramieniu włócznia skierowana ostrzem do 
tyłu; w lewej ręce – tarcza, na której wyobra-
żenie jeźdźca godzącego włócznią w powa-
lonego wroga. W otoku: d N zENO - PErP 

AYC.
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Rv. Stojąca Victoria, zwrócona w lewo, trzymająca w prawej ręce krzyż na długim drzewcu. 
W prawym polu – gwiazda. W otoku: vICtOrI-A AYCCC i znak oficyny s, w odcinku znak 
mennicy: CONOB.
Złoto, 4,38 g, 20,1 mm, 180°. 
RIC X, s. 309, nr 929, tabl. 31.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

CesARsTwo WsChODNIE w kONstANtyNOpOlu (bizantyńskie)

Anastazjusz (491–518)
Flavius Anastasius Dicorus, pochodził z Dyrrachion, Iliryjczyk, syn Pompejusza i Anastazji Konstantyny, ur. najpóźniej  
w latach 430–431, silentiarius dworski, od 491 r. cesarz i drugi mąż Aelii Ariadny, córki cesarza Wschodu Leona I, wdowy 
po Zenonie. Umocnił granicę wschodnią, w Italii zaakceptował władzę Ostrogotów, którzy pozostawali jego sojusznikami. 
Reformator i modernizator mennictwa wschodniorzymskiego, zm. w 518 r. Ostatni z dynastii leońskiej.

 61	 Solid,	[492?–507],	men.	Konstantynopol,	oficyna	S	
Av. Popiersie cesarza ¾ w prawo, w hełmie  
z pióropuszem i w pancerzu, w prawej dłoni 
włócznia trzymana za głową, lewe ramię za-
słonięte tarczą z wyobrażeniem jeźdźca w pra-
wo godzącego włócznią w powalonego wroga. 
W otoku od lewej dNANAstA - sIvsPPAvC.
Rv. Skrzydlata Victoria w chitonie i peplos 
stoi w lewo, trzymając w prawicy oparty  
o ziemię masywny krzyż, z prawej gwiazdka, 
w otoku vICtOr[I] - AAvCCCs, w odcinku 
CONO B. Druga litera I zasłonięta przez wy-
lew metalu z uszkodzenia stempla (drugi, 
mniejszy, między literami Av).
Złoto, 4,44 g, 20,6 mm, 180°, sup. 
MIB I, nr I:4; Morrisson, nr 1/Cp/AV/02; Wroth –.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Rozwinięcie legend: Dominus noster Anastasius perpetuus augustus – Victoria augustorum i znak 
oficyny; w odcinku znak mennicy: Constantinopoleos obryziacum. Tradycyjne jest ujęcie obu 
stron monety, której nominał również należy do tradycji, został bowiem ustanowiony w po-
czątku IV w.

Justyn I (518–527)
Flavius Iustinus, ur. w latach 450–452, zromanizowany Trak, chłop z Bederiany pod Scupi w Macedonii, oficer gwardii 
cesarskiej, cesarz od 518 r., zm. w 527 r. Świadom swego braku władczych kompetencji otoczył się doświadczonymi 
doradcami. Założyciel dynastii justyniańskiej.

 62 Semis, [518–527], men. Konstantynopol, bez znaku oficyny 
Av. Popiersie cesarza bez brody skierowane w prawo, w diademie, pancerzu i paludamentum, 
w otoku od dołu dNIvstI - NvsPPAvC, szeroka obwódka.
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Rv. Półnaga Victoria w płaszczu zakrywają-
cym nogi, siedzi w prawo na tarczy i pance-
rzu, na kolanach trzyma tarczę, na której 
prawą ręką pisze XXXX, przed nią nisko þ, 
za nią gwiazda, w odcinku CONOB, w otoku 
od lewej vICtOrIAAvCCC, szeroka obwódka.
Złoto, 2,22 g, 19,3 mm, 190°, f.d.c. 
MIB I, nr III:4; Morrisson, nr 2/Cp/AV/13-15; 
Wroth, s. 12, nr 7–9.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Semis (semissis) – moneta o połówkowym nominale, tu pół solida. Monety o tej wartości od-
różniały się przedstawieniem władcy z profilu. Victoria zasiada na stercie trofeów wojennych 
i wypisuje na tarczy symboliczną liczbę lat pomyślności.

Justynian I Wielki (527–565)
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, syn Sabbatiusa i Wigilancji, siostry Justyna I, adoptowany syn Justyna I, ur. ok. 482 r., 
comes domesticorum, cesarz od 527 r., zm. w 565 r. Odnowiciel Cesarstwa Rzymskiego – jego wodzowie odzyskali Italię, 
wybrzeże Afryki, część Hiszpanii, Sardynię i Korsykę. Na polecenie cesarza na nowo skodyfikowano prawo rzymskie. 
Justynian dokonał niebywałego wyniesienia władzy cesarskiej.

 63 Solid, [542–552], men. Konstantynopol, oficyna Є 
Av. Popiersie cesarza bez brody, na wprost, 
w hełmie z pióropuszem i zbroi, w prawej 
ręce wznosi glob z krzyżem, lewe ramię za-
słania tarcza ze schematycznym jeźdźcem 
godzącym włócznią w przeciwnika, w otoku 
od lewej dNIvstINI - ANvsPPAvC.
Rv. Victoria stoi na wprost, w chitonie i pe-
plos, w prawej dłoni trzyma długi krzyż zwień-
czony literą P, w lewej glob z krzyżem, niżej 
gwiazdka, w otoku vICtOrI - AAvCCCñ, 
szeroka obwódka. Przy głowie Victorii wy-
drapane zygzaki.
Złoto, 4,28 g, 22,2 mm, 180°, t.b. 
MIB I, nr V:75-6; Morrisson, nr 4/Cp/AV/15; Wroth –.
Zakup: Franceschi, luty 1957 r. 

Frontalny portret władcy wprowadził Justynian w 538 r. Glob z krzyżem symbolizuje władzę 
cesarza nad światem (insygnium to jeszcze w inwentarzach skarbca królów polskich nazywane 
jest „świat”). Ryty na monetach, tzw. graffiti, powstawały z różnych powodów, ale szczególnie 
często spotykane są na solidach bizantyńskich. Prawdopodobnie są związane z potwierdzaniem 
wartości monet przez wekslarzy i probierzy. Są to cenne, choć trudno zrozumiałe świadectwa 
obiegu pieniężnego.
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Justyn II (565–578)
Flavius Iustinus Iunior, ur. ok. 520 r., syn Dulcydiusza i Wigilancji, siostry Justyniana I, kuropalates, cesarz od 565 r.,  
zm. w 578 r. Sprzymierzył się z Longobardami, by pokonać Gepidów, jednak na rzecz Longobardów utracił potem więk-
szość Italii. Z czasem zaczął objawiać chorobę psychiczną, adoptował więc i wyznaczył jako następcę Tyberiusza, który 
wraz z cesarzową Zofią pełnił regencję od 574 r.

 64 Solid, [567–578], men. Konstantynopol, oficyna A
Av. Popiersie cesarza bez brody, na wprost, 
w hełmie z pióropuszem i w zbroi, w prawej 
dłoni wznosi glob z wieńczącą go Victorią, 
lewe ramię zasłonięte tarczą z jeźdźcem,  
w otoku od lewej dNI - vstI - NvsPPAvI, 
wokół masywna obwódka. Na obwódce  
i marginesie 8 długich, równoległych za-
drapań.
Rv. Constantinopolis (Nea Roma) zasiada na 
tronie na wprost, z głową w prawo, w hełmie, 
tunice i płaszczu, z odsłoniętą prawą nogą, 
na prawym ramieniu aegis, w prawej dłoni 
włócznia, w lewej dłoni glob z krzyżem,  
w otoku vICtOrI - AAvCCCA, w odcinku 
CONOB, zewnętrzna obwódka z grubych 
perełek.
Złoto, 4,50 g, 21,0 mm, 190°, sup. 
MIB II, nr I:4; Morrisson –; Wroth, s. 75, nr 1–2.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Legendę awersu kończy, jak zwykle, tytuł augustus, lecz litera G uległa znacznemu uproszcze-
niu. Cesarz odwołał się do atrybutów dawnych władców Rzymu (zwłaszcza Teodozjusza I), 
biorąc do ręki tzw. victoriola i kładąc na rewers symbol panowania Rzymu nad światem (por. 
z solidem Arkadiusza nr 53).

Tyberiusz II Konstantyn (578–582)
Flavius Tiberius Constantinus, ur. ok. 520 r., Trak, dowódca gwardii, adoptowany syn Justyna II, cezar w 574 r., august 
od 578 r., zm. w 582 r. Rzeczywiste rządy objął już w 574 r. W przeciwieństwie do poprzednika chętnie używał donativa 
dla kupowania pokoju na granicach, a zwłaszcza wzniecania wewnętrznych zamieszek u sąsiadów Cesarstwa.

 65 Solid, [578–582], men. Konstantynopol, oficyna Θ 
Av. Popiersie cesarza bez brody, na wprost,  
w koronie z kolistą ozdobą i krzyżem i w zbroi,  
w prawej dłoni wznosi glob z krzyżem, lewe 
ramię zasłonięte tarczą ze schematycznym 
jeźdźcem, w otoku od lewej ðmtIbCONs

-tãNtPPAvI.
Rv. Krzyż na czterech stopniach, w otoku  
vICtOrI - AAvCCí, u dołu CONOB, z boku 
wydrapane leżące v i w nim X.
Złoto, 4,43 g, 22,8 mm, 180°, t.t.b. 
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MIB II, nr IV:4; Morrisson, nr 6/Cp/AV/08; Wroth, s. 106, nr 7.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Mimo przemian w grafii liter tytulatura nadal brzmi: Dominus noster Tiberius Constantinus 
perpetuus augustus. Innowacją jest motyw rewersu, prawdopodobnie będący symbolem Kal-
warii i znakiem zwycięstwa. Motyw ten w późniejszym okresie osiągnie znaczną popularność.

Maurycy Tyberiusz (582–602)
Flavius Mauricius Tiberius, syn Pawła, ur. 539 w Arabissus w Kapadocji, przybrany syn Tyberiusza Konstantyna, mąż jego 
córki Konstantyny, cesarz od 582 r. Szczęśliwy i zwykle zwycięski wódz – zwłaszcza w wojnach z Persami – gdy z koniecz-
ności powziął oszczędności na armii, został obalony i zamordowany wraz z sześcioma synami z polecenia Fokasa w 602 r.

 66 Solid, [583/584–602], men. Konstantynopol, oficyna S 
Av. Popiersie cesarza na wprost, w hełmie  
z półkolistym ornamentem i zbroi, w prawej 
dłoni glob z krzyżem, w otoku od lewej 
ONÓAvrC - tIbPPAvC, stempel przesunię-
ty w dół.
Rv. Victoria stojąca na wprost w chitonie  
i peplos, w prawej dłoni trzyma długi krzyż 
zwieńczony literą P, w lewej glob z krzyżem, 
w otoku vICtOr I - AAvCCs, u dołu  
w odcinku CONOB, stempel przesunięty nie-
co do góry.
Złoto, 4,45 g, 20,6 mm, 190°, sup. 
MIB II, nr VI:63; Morrisson, nr 7/Cp/AV/08; Wroth, s. 128, nr 7.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Fokas (602–610)
Flavius Phocas, Φλάβιος Φωκᾶς, ur. ok. 570 r. w Tracji, z matki o imieniu Domentia, centurion, obwołany cesarzem 
przez wojsko w 602 r., obalony i zamordowany w 610 r. z polecenia Herakliusza I. Przewrót Fokasa sprowokował ataki 
sąsiadów Cesarstwa, zwłaszcza Persów, z którymi wojna trwała ponad 20 lat, osłabiła oba państwa i umożliwiła ekspan-
sję arabską.

 67 Solid 23-silikwowy, [609–610], men. Konstantynopol, oficyna I 
Av. Popiersie cesarza Fokasa na wprost,  
z krótką brodą, w koronie z krzyżem i zbroi, 
w prawej dłoni wznosi krótki krzyż (według 
opisów glob z krzyżem), z prawej niewyraźna 
gwiazdka, w otoku nierówny napis od lewej 
dNNfOKAs - PErPAvI (ostatnia litera, po-
chyła, ma niewyraźną wypustkę u góry, 
świadczącą, że miała wyrażać G), wewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Victoria stojąca na wprost w chitonie  
i peplos, w prawej dłoni trzyma długi krzyż 
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zwieńczony literą P, w lewej glob z krzyżem, niżej niewyraźna gwiazdka podobna do umiesz-
czonej na awersie, w otoku vICtOrIA - Av|7 I, u dołu w odcinku CONOB, druga litera O 
przerobiona na stemplu z B.
Obrzeże nieregularne.
Złoto, 4,26 g, 21,3 mm, 200°, sup. 
MIB II, nr X:16; DOC II/1 –; Morrisson –; Wroth, s. 163, nr 25, odm. legendy.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Uzurpator Fokas zmienił styl konwencjonalnego dotychczas portretu cesarskiego (prawdopo-
dobnie rzeczywiście był szczupły i brodaty) i napis rewersu na Victoria augusti, w liczbie poje-
dynczej. Gwiazdki w polu awersu i rewersu mają odróżniać solidy o obniżonej wartości od 
okazów pełnowartościowych (24-silikwowych).

Herakliusz I (610–641)
Flavius Heraclius, Φλάβιος Ἡράκλειος, syn Herakliusza Starszego, egzarchy Afryki (Kartaginy) i przywódcy buntu 
przeciw Fokasowi, oraz Epifanii, ur. ok. 575 r., Ormianin, konsul w 608 r., cesarz od 610 r., poniósł ciężkie klęski od 
Hiszpanii po Syrię, ale zwyciężył Persów i uratował Cesarstwo przed całkowitym rozkładem. Zm. w 641 r. Założyciel 
dynastii herakliańskiej.
Współwładcy: Herakliusz Konstantyn (Konstantyn III) – syn ces. Herakliusza I i Eudokii, ur. w 612 r., koronowany współ-
cesarz od 613 r., Senior Augustus w 641 r., zm. po kilku miesiącach panowania w 641 r. Heraklonas (Herakliusz II) – syn 
ces. Herakliusza I i jego bratanicy Martyny, ur. w 625/626 r., cezar w 632 r., koronowany współcesarz od 638 r., Senior 
Augustus w 641 r.

 68 Solid, [610–613], men. Konstantynopol, oficyna Є 
Av. Popiersie cesarza Herakliusza na wprost, 
z krótką brodą, w hełmie z pióropuszem  
i krzyżem, w paludamentum i zbroi, w prawej 
dłoni trzyma krótki krzyż (według opisów 
glob z krzyżem, glob jest jednak niewidocz-
ny), w otoku od lewej bNhñrAClI - 7sPPAv|.
Rv. Krzyż na trzech stopniach, w otoku  
vICtOrIA - Av|7ñ, u dołu CONOB; ślad 
pęknięcia stempla na literze O w słowie  
vICtOrIA.
Złoto, 4,39 g, 21,8 mm, 180°, sup. 
MIB III, nr I:5; Morrisson, nr 10/Cp/AV/03; DOC II/1 Class I (b), 3b; Wroth, s. 185, nr 6.
Zakup: Franceschi.

Strój cesarski, zwłaszcza paludamentum (płaszcz wojskowy) i hełm, nawiązują do obalonej 
przez Fokasa dynastii justyniańskiej, także motyw krzyża kalwaryjskiego jest odwołaniem do 
Tyberiusza Konstantyna.

 69 Solid, [ok. 625–629], men. Konstantynopol, oficyna Δ 
Av. Popiersia Herakliusza (z lewej) z krótką brodą i – na równej wysokości – Herakliusza Konstan-
tyna (z prawej) bez zarostu, każdy w koronie z krzyżem, w paludamentum i pancerzu, nad gło-
wami pośrodku krzyżyk, w otoku od lewej [ððNNhñ]rACII7sñthñrACONstPPA, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
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Rv. Krzyż na trzech stopniach, w otoku  
vICtOrIA - Av|7å, u dołu CONOB, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa. Przy literze 7 
ślad pęknięcia stempla sięgający do obrzeża.
Złoto, 4,50 g, 20,8 mm, 200°, f.d.c. 
MIB III, nr I:21; Morrisson, typ nr 2C, brak 
odm.; DOC II/1 Class II C(m), 20d; Wroth,  
s. 186, nr 14 (Av.), 16 (Rv.).
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Od czasu dopuszczenia do współrządów Herakliusza Konstantyna w 613 r. monety bizantyńskie 
nader często prezentować będą większe grono władców. Ich starszeństwo zaznaczane jest na 
ogół wzrostem (tu już ojciec i syn są równi – tzw. isokefalia) i zarostem; w przypadku dłużej 
współrządzących par elementy te pomagają w datowaniu monety. Legenda awersu: Domini 
nostri Heraclius et Heraclius Constantinus perpetui augusti, na rewersie zanikła forma liczby 
mnogiej w postaci zwielokrotnionej litery G.

Herakliusz II (641)
Flavius Constantinus Heraclius, Φλάβιος Κωνσταντῖνος Ἡράκλειος, Heraclianus, Ηρακλεωνάς, Konstantyn Herakliusz, 
Heraklonas, syn cesarza Herakliusza I i Martyny, ur. w 625/626 r., cezar w 632 r., koronowany współcesarz od 638 r., 
Senior Augustus w 641 r., zdetronizowany i okaleczony we wrześniu 641 r., zm. niewiele później na wygnaniu.
Współwładcy: Dawid Tyberiusz, syn cesarza Herakliusza I i Martyny, cezar w 641 r., zapewne współcesarz w 641 r.; Konstans II 
(właściwie Konstantyn III), syn cesarza Herakliusza Konstantyna i Gregorii, ur. w 630 r., współcesarz od 641 r., samodziel-
nie od września 641 r., zm. w 668 r.

 70 Solid, men. Konstantynopol, oficyna I 
Av. Herakliusz II, Dawid Tyberiusz (z prawej) 
i Konstans II (z lewej) stoją na wprost, pierw-
szy wyższy, dwaj ostatni równej wielkości, każ-
dy w chlamidzie i koronie z krzyżem, z globem 
z krzyżem w prawicy; Herakliusz z długą bro-
dą i z wąsami; zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Krzyż na trzech stopniach, z lewej mo-
nogram cesarza hñP, z prawej ñ, w otoku 
vICtOrIA - Av|7I (druga litera A przekrę-
cona), u dołu CONOB, zewnętrzna obwódka 
perełkowa. 
Złoto, 4,48 g, 19,4 mm, 180°, f.d.c. 
MIB III, nr I:53; Morrisson, nr 10/Cp/AV/73 (Herakliusz I); DOC II/1 Class IV B(m), 44g (Hera-
kliusz I); Wroth, s. 190–192, nr 50–80 (nie ma takiej kombinacji znaków; przypisuje Herakliu-
szowi I).
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Awers z trojgiem władców pojawił się w 632 r., gdy obok Herakliusza I i Herakliusza Konstan-
tyna cezarem został Heraklonas. Na imiona władców nie było już miejsca (oznacza je monogram 
na rewersie). W 641 r. po śmierci dwóch pierwszych cesarzy do panującej trójki włączano 
następnych członków dynastii – wyobrażenie na monetach pozostało bez zmian. Znak ñ,  
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umieszczony na rewersie w miejscu, gdzie na analogicznych monetach Herakliusza I umiesz-
czano datę indykcji, odpowiadałby 5 r., tj. 631/632 lub 646/647, co nie zgadza się z okresami 
współwładzy w dynastii herakliańskiej, wyznaczanymi przez przedstawienie figuralne awersu.  
W. Hahn tłumaczy więc tę literę jako skrót ετερος i łączy z monogramem Herakliusza. Kon-
cepcja ta została przyjęta w nauce.

Konstans II (641–668)
Heraclius Constantinus, Φλάβιος Ηράκλειος Κωνσταντίνος, Constans, Κώνστας, właściwie Herakliusz Konstantyn III, syn 
cesarza Herakliusza Konstantyna i Gregorii, ur. w 630 r., współcesarz w 641 r., samodzielnie od września 641 r., od 663 r. 
rezydował w Syrakuzach, zamordowany przez dworzanina w 668 r.
Współwładcy: Konstantyn IV, syn Konstansa II, august od 654 r.; Herakliusz i Tyberiusz, synowie Konstansa II, cezarowie 
od 659 r.

 71 Solid, [651/652–654], men. Konstantynopol, oficyna Δ 
Av. Szerokie popiersie Konstansa z długą 
brodą i wąsami, na wprost, w stemma i chla-
midzie, w prawej dłoni glob z krzyżem, w oto-
ku od lewej ðNCONstAN - tINUsPPAv, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kalwaryjski na trzech stopniach,  
w otoku vICtOrIA - Av|7 å, u dołu CONOB, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,48 g, 20,4 mm, 180°, f.d.c. 
MIB III, nr V:23; Morrisson, nr 13/Cp/AV/36; DOC II/2 Class III (a), 19d; Wroth, s. 258, nr 31.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

 72 Solid, [654–659], men. Konstantynopol, oficyna Δ 
Av. Popiersie Konstansa z długą brodą i wą-
sami, na wprost, z prawej mniejsze popiersie 
Konstantyna IV bez brody, na wprost, w pa-
ludamentum i zbroi, na głowach stemma, 
między władcami u góry mały krzyżyk,  
w otoku ðNCONstANtIN7sCCONstANtIN 
(ostatnie dwie litery połączone wylewem 
metalu w pęknięciu stempla), zewnętrzna 
obwódka perełkowa; między ramieniem 
Konstansa a uchem Konstantyna wgłębna 
kropka.
Rv. Krzyż kalwaryjski na trzech stopniach,  
w otoku vICtOrIA - Av|7å, u dołu CONOB, 
zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Złoto, 4,34 g, 19,5 mm, 180°, t.t.b. 
MIB III, nr V:26; Morrisson, nr 13/Cp/AV/48; DOC II/2 Class IV (a), 25d; Wroth, s. 260,  
nr 50 (Av.), s. 259, nr 43 (Rv.); Sear, nr 959.
Zakup: Franceschi, luty 1957 r.

Legenda awersu: Domini nostri Constantinus cai Constantinus.
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 73	 Solid,	[662?–667?],	men.	Konstantynopol,	oficyna	A	
Av. Popiersie Konstansa z długą brodą i wą-
sami, na wprost, w hełmie z krzyżem, z prawej 
mniejsze popiersie Konstantyna IV bez brody, 
na wprost, w stemma, każdy w chlamidzie, 
między nimi u góry mały krzyżyk, w otoku  
… - ONst\, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kalwaryjski na trzech stopniach,  
z lewej wyższa postać Herakliusza, z prawej 
niższa Tyberiusza, obaj bez bród, na wprost, 
w stemma, ubrani w chlamidy, w prawych 
dłoniach globy, w otoku vICtOr-I - Av17 A 
(litery A przekręcone w lewo), u dołu CONOB, 
zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Złoto, 4,32 g, 19,4 mm, 200°, b. 
MIB III, nr V:31; Morrisson, nr 13/Cp/AV/55; DOC II/2 Class VI (a), 30a; Wroth, s. 261, nr 59 (?) 
(Av.), s. 260, nr 53 (Rv.).
Zakup: Franceschi, 1957 r.

 74	 Solid,	[667?–668?],	men.	Konstantynopol,	oficyna	Є 
Av. Wybity podwójnie. Szerokie popiersie 
Konstansa z długą brodą i wąsami, na wprost, 
w chlamidzie, w hełmie z pióropuszem (bez 
krzyża), w prawej dłoni glob z krzyżem,  
w otoku od lewej vICtOrIA - Av17 ñ (li-
tery A przekręcone w lewo), zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Trzy postacie stojące na wprost: pośrod-
ku Konstantyn IV, z prawej niższa figura He-
rakliusza, z lewej jeszcze mniejsza Tyberiusza, 
każdy bez brody, w stemma na głowie, ubra-
ny w chlamidę, z globem w prawicy; u dołu 
CONOB, wewnętrzna obwódka perełkowa. 
Złoto, 4,38 g, 20,7 mm, 180°. 
MIB III, nr V:41; Morrisson, typ 7b, brak oficyny; DOC II/2 Class VII (c), 42d; Wroth, s. 262,  
nr 65–68 (inne oficyny).
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Konstantyn IV (668–685)
Flavius Constantinus, Φλάβιος Κωνσταντίνος, syn Konstansa II i Fausty, ur. w 652 r., współcesarz w 654 r., Senior Augu-
stus od 668 r., zm. w 685 r.
Współwładcy: Herakliusz i Tyberiusz, bracia Konstantyna, w latach 659–680/681. Konstantyn usunął młodszych braci-współ-
władców, skazując ich na okaleczenie, i wprowadził na ich miejsce własnego syna, Justyniana. Zgodził się na osiedlenie 
Bułgarów i obronił Konstantynopol przed Arabami (lata 674–678). Omyłkowo przypisano mu przydomek „Brodaty” 
(Πωγωνάτος), należący w istocie do jego ojca. 

 75	 Solid,	[669	–	ok.	674],	men.	Konstantynopol,	oficyna	I	(?)	
Av. Popiersie Konstantyna IV bez brody, lekko w prawo, w zbroi i hełmie z pióropuszem,  
w prawej dłoni włócznia trzymana skośnie na prawym ramieniu; w otoku od lewej ðN{OI~ - à 
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- N7sPP (napis szczątkowy), zewnętrzna ob-
wódka perełkowa. 
Rv. Krzyż wywyższony na trzech stopniach,  
z lewej strony Herakliusz, z prawej niższy Ty-
beriusz, bez bród, stoją na wprost, każdy  
w stemma i chlamidzie, w prawicy trzyma 
glob z krzyżem, w otoku od dołu vICtOrIA 

- \\sHþ (ostatni znak można interpretować 
jako I zaburzone pęknięciami stempla; litera 
A przekręcona, końcówka legendy zdefor-
mowana), w odcinku CONOB, zewnętrzna 
obwódka perełkowa. 
Złoto, 4,48 g, 19,2 mm, 210°, t.b. 
MIB III, nr VIII:5C; Morrisson, typ 2, brak oficyny; DOC II/2, Class II (c), 6 (brak odm. legendy); 
Wroth, s. 314, nr 6 odm. legendy, inna oficyna.
Zakup: Franceschi, luty 1957 r.

Justynian II (685–695, 705–711), 1. panowanie
Iustinianus, Ἰουστινιανός, syn Konstantyna IV i Anastazji, ur. w 668/669 r., august wraz z ojcem od 681 r., jedynowładca 
od 685 r., obalony w 695 r. i zesłany do Chersonezu, odzyskał tron w 705 r., ponownie obalony i zamordowany w 711 r. 
Energiczny, przywiązany do chrześcijańskiej ortodoksji, rządził despotycznie i srogo, przesiedlał też znaczne grupy lud-
ności (m.in. kilkadziesiąt tysięcy Słowian z Bałkanów do Anatolii), co doprowadziło do jego obalenia i okaleczenia przez 
stratega Hellady, Leoncjusza, którego obwołano cesarzem (695–698). Z pomocą Bułgarów i Słowian odzyskał jednak 
władzę, po czym bez powodzenia zwrócił się przeciwko tym sojusznikom. Despotyczne rządy doprowadziły do ponownej 
rebelii wodza Bardanesa, obwołanego cesarzem pod imieniem Filippika. Po zamordowaniu Justyniana zabito również 
jego syna i nominalnego współwładcę, sześcioletniego Tyberiusza, kończąc dynastię herakliańską.

 76 Solid, [692–695], men. Konstantynopol, bez znaku oficyny
Av. Popiersie Chrystusa Chalkitesa na wprost, 
z krzyżem za głową, w stola i kolobion; prawa 
dłoń wzniesiona w geście błogosławieństwa, 
w lewej Ewangelia; w otoku od lewej  
IhsCrIstOsrñX-rñ1NANtI7M (litery t i 7 
odwrócone), obwódka zewnętrzna.
Rv. Justynian II stojący na wprost, z brodą, 
w stemma, ubrany w divitision i loros, w pra-
wej dłoni trzyma krzyż wywyższony na dwóch 
stopniach, w lewej dłoni akakia; w otoku od 
lewej dI7stINI - AH - 7ssñr7ChrIstII (?) / 
CONO-B (ostatnia litera tytulatury cesarskiej 
czytelna tylko w dolnej części, może też  
być à), zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,41 g, 19,8 mm, 200°, f.d.c. 
MIB III, nr X:8b; Morrisson, nr 15/Cp/AV/05 odm. (loros z 3 frędzlami); DOC II/2 Class III (a), 
7b (?); Wroth, s. 331–332, nr 16 (?).
Zakup: Franceschi, 1957 r.
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Legendy: Iesus Christos Rex regnantium, Dominus Iustinianus servus Christi. Wizerunek Chrystusa 
Pantokratora, określonego jako Rex Regnantium (parafraza Apoc 19,16), pojawia się tu po raz 
pierwszy na monecie bizantyńskiej i przedstawia Chrystusa błogosławiącego władcom, za których 
pośrednictwem dopiero błogosławieństwo spływa na lud. Na monecie umieszczono prawdopo-
dobnie wizerunek z ikony znajdującej się na Bramie Spiżowej (Chalke) pałacu cesarskiego. 

Leon III Syryjczyk (717–741)
Leo, Λέων. Dawniej zwany Izauryjczykiem, Λέων ὁ Ἴσαυρος. Wieśniak spod Germanikei imieniem Konon, Κόνων,  
ur. ok. 675 r., strategos Anatolikon w 713 r., obwołany cesarzem w 717 r., zm. w 741 r. 
Współwładca: Konstantyn V (wyzwany Kopronymos), syn Leona III i Marii, ur. w 717 r., od 720 r. współwładca, jedyno-
władca od 741 r., zm. w 775 r.
Leon zmusił do ustąpienia cesarza Teodozjusza III i zakończył czas dwudziestoletniej anarchii w cesarstwie, zakładając nową 
dynastię syryjską. Odparł ponowne arabskie oblężenie Konstantynopola. W 726 r. zakazał kultu ikon.

 77 Solid, [ok. 725–732], men. Konstantynopol, bez znaku oficyny
Av. Popiersie Leona III z brodą, na wprost, 
w stemma, ubranego w chlamidę, w prawej 
dłoni glob z krzyżem, w lewej akakia, w oto-
ku ðNdlñO - 3PAM7l, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Rv. Dziecięce popiersie Konstantyna V bez bro-
dy, na wprost, w stemma, ubranego w chlami-
dę, w prawej dłoni glob z krzyżem, w lewej 
akakia, w otoku ðNCONst-ANtIN7sM (gór-
ne partie liter sM zniekształcone pęknięciem 
stempla), zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Złoto, 4,41 g, 21,2 mm, 180°, t.b. 
Morrisson, typ 2a; DOC III/1, Class II (b), 5; Wroth, s. 367, nr 13 odm. (brak kropki na końcu 
legendy awersu); Sear, nr 1504.
Zakup: Franceschi, 1956 – luty 1957 r.

Ikonoklazm znalazł odbicie w usunięciu wizerunku Chrystusa z monet. Wczesne umieszczanie 
na monetach wizerunku następcy tronu umocnić miało sukcesję dynastyczną. Prawdopodob-
ne rozwiązanie legend: Domino Leoni Perpetuo Augusto Multos [annos] (aklamacja cesarska), 
Dominus noster Constantinus Minor.

Leon IV Chazarski (775–780)
Leo, Λέων ὁ Χάζαρος, syn Konstantyna V i Ireny, księżniczki chazarskiej, ur. w 750 r., august od 751 r., jedynowładca od 
775 r., zm. w 780 r.
Współwładca: Konstantyn VI, syn Leona IV i Ireny z Aten, od 776 r.
Mianowanie Konstantyna VI następcą doprowadziło do buntu młodszych braci cesarza, szybko stłumionego. Leon, choć 
ikonoklasta, starał się załagodzić konflikt religijny.

 78	 Solid,	[778–780],	men.	Konstantynopol,	oficyna	B	(?)	
Av. Leon IV, z lewej, z brodą, i Konstantyn VI, z prawej, bez brody, siedzą na wprost na po-
dwójnym tronie, każdy w stemma, ubrany w chlamidę, trzyma akakia; u góry krzyż, w otoku 
[lñONvsñ11]OnCOnstAntInOsOnEOs•B, zewnętrzna obwódka perełkowa (początkowe  
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litery napisu widoczne tylko w dolnych par-
tiach).
Rv. Popiersia Leona III i Konstantyna V  
z brodami, na wprost, każdy w stemma, 
ubrany w loros, między popiersiami krop- 
ka, nad nimi krzyżyk, w otoku lñOnPAP 

COnstAntInOsPAtNr, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, 4,46 g, 22,2 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 25/Cp/AV/06 (?); DOC III/1, Class II, 2; Wroth, s. 394, nr 4; Sear, nr 1584.
Zakup: Franceschi, 1956 r.

Na monetach pojawia się cała genealogia: na rewersie dziad i ojciec panującego cesarza, na 
awersie on sam z synem. Legendy zawierają coraz więcej słów (choć niewiele liter) greckich: 
Leon vios [kai] eggon Constantinos o neos, Leon pappos Constantinos patηr.

Nikefor I (802–811)
Nicephorus, Νικηφόρος, Arab z Seleucji Sidera, sakellarios, wyniesiony na tron w 802 r. w spisku przeciwko Irenie, zginął 
w 811 r. w bitwie na przełęczy Wyrbica. Odmawiał uznania cesarstwa karolińskiego i stoczył z nim wojnę o Wenecję. 
Bliski całkowitego rozbicia Bułgarów, został przez nich pokonany i zabity w zasadzce.
Współwładca: Staurakios, syn Nikefora I, od 803 r., zm. w 812 r. 

 79 Solid, [803–811], men. Konstantynopol, oficyna X 
Av. Popiersie Nikefora z brodą, na wprost,  
w stemma, ubranego w chlamidę, w prawej 
dłoni długi krzyż o przekrzyżowanych koń-
cach (cross potent, croix potencée), w lewej 
akakia, górą w otoku nICI-fOrOsbAsIlñ‹, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Popiersie Staurakiosa bez brody, na 
wprost, w koronie z krzyżem i chlamidzie,  
w prawej dłoni glob z krzyżem, w lewej aka-
kia, w otoku stAvrA-CIsðñsPO‹X (litera X 
przerobiona na stemplu z O), zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,41 g, 21,2 mm, 180°, t.b. 
Morrisson, nr 28/Cp/AV/07; DOC III/1, Class II, 2c; Wroth, s. 402, nr 8; Sear, nr 1604.
Zakup: aukcja Schulmana, czerwiec 1966 r.

Legendy: Niciforos basileus, Stauracius despotes. W ręku starszego cesarza pojawia się – zamiast 
dotychczasowego globu z krzyżem – krzyż o przekrzyżowanych końcach.
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Teofil (829–842)
Theophilus, Θεόφιλος, syn cesarza Michała II Amoryjczyka i Tekli, ur. w 813 r., august (przy ojcu) od 821 r., jedynowład-
ca od 829 r., zm. w 842 r.
Współwładcy: Konstantyn, syn Teofila i Teodory, od ok. 832 do ok. 839 r.; Michał III Pijak (ὁ Μέθυσος), syn Teofila  
i Teodory, ur. w 839 r., od 840 r. współwładca, cesarz od 842 r., zm. w 867 r.
Teofil był znakomicie wykształcony, reprezentował radykalny ikonoklazm. Toczył ciężkie boje z Arabami, zarówno na 
wschodzie, jak na Sycylii.

 80 Solid (nomisma), [831–842], men. Syrakuzy
Av. Popiersie Teofila na wprost, z brodą,  
w stemma, ubranego w chlamidę, w prawej 
dłoni glob z krzyżem, w lewej akakia, górą 
w otoku íñO-fIlOs (litera f ma poprzeczkę 
u dołu), zewnętrzna obwódka perełkowa; 
ślady trzykrotnego uderzenia stempla.
Rv. Popiersie Teofila na wprost, z brodą,  
w stemma, ubranego w loros, w prawej dło-
ni długi krzyż z poprzeczkami na końcach 
ramion, górą w otoku íñ-OfIlOs (litera f 
ma poprzeczkę u dołu), zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Złoto, 3,78 g, 16,6 mm, 160°, sup. 
Morrisson, nr 32/Sy/AV/03; DOC III/1, Class III, 24; Wroth, s. 424, nr 32 (Av.), 31 (Rv.); Sear, 
nr 1670.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Choć główna jednostka złota, solid, nie uległa zmianie od IV w., to w IX w. najczęściej nazy-
wana jest w źródłach νομισμα (moneta).

 81 Solid (nomisma), [830/831–840], men. Konstantynopol, oficyna Θ 
Av. Popiersie cesarza Teofila na wprost,  
z brodą, w stemma, ubranego w chlamidę; 
w prawej dłoni krzyż patriarchalny, w lewej 
akakia, górą w otoku *íñOfI-lOsbAsIlñ‹í, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Z lewej popiersie Michała II z brodą,  
z prawej niższe popiersie Konstantyna bez 
brody, obaj na wprost, w stemma, ubrani  
w chlamidy; między popiersiami kulka, nad 
nimi krzyżyk; górą w otoku +ÓIXAHls 

COnstAntIn‹, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Złoto, 4,36 g, 20,0 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 32/Cp/AV/04; DOC III/1, Class III (d), 3e; Wroth, s. 420, nr 7; Sear, nr 1653.
Zakup: Franceschi, luty 1958 r.

Rewers przedstawia zmarłego ojca i dopuszczonego do współpanowania syna cesarza. Legen-
dy: Θeofilos basileus, Miχaηl και Constantinos.
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Roman I Lekapenos (920–944)
Romanus Lecapenus, Ρωμανός Λακαπηνός, syn Teofilakta zwanego Nieznośnym (Αβάστακτος), ormiańskiego chłopa, 
nagrodzonego za ocalenie cesarza Bazylego I miejscem w gwardii cesarskiej. Ur. ok. 870 r., drungarios, regent (hetairiar-
chos) od 919 r., cesarz od 920 r., obalony w 944 r., zm. w 948 r. Uzyskawszy faktyczny ster rządów, Roman wydał córkę, 
Helenę, za małoletniego cesarza Konstantyna VII Porfirogenetę, stając się „ojcem cesarza”, a następnie cesarzem. Do 
rangi współwładców podniósł własnych synów: Krzysztofa w 921 r., Stefana i Konstantyna w 924 r. W 927 r. Krzysztof 
uzyskał rangę wyższą od Konstantyna VII, a kolejny syn, Teofilakt, w 933 r. został patriarchą Konstantynopola. Prowadził 
rozważną, pokojową politykę, starał się też sprawiedliwiej rozłożyć ciężary podatkowe. Po śmierci Krzysztofa w 931 r. 
Konstantyn VII znów stał się pierwszym w hierarchii współwładców, co sprawiło, że Stefan i Konstantyn Lekapenowie 
uwięzili ojca w 944 r., uczynili mnichem i zesłali na Wyspy Książęce. Na to jednak zbuntował się lud stolicy i w obronie 
Porfirogenety obu młodych Lekapenów wysłał w ślad za ich ojcem.

 82 Solid (nomisma), [921–931], men. Konstantynopol 
Av. Chrystus siedzi na tronie z podnóżkiem, 
na wprost, w nimbie krzyżowym, stola  
i kolobion, prawą dłoń wznosi do błogosławień-
stwa, w lewej trzyma Ewangelię, w otoku od 
dołu IhsXPsrñX - rñ1NANtI7M* (litery 
zdeformowane drobnymi uszkodzeniami 
stempla), zewnętrzna obwódka perełkowa. 
W nimbie pęknięcie stempla.
Rv. Z lewej popiersie Romana I z brodą, na 
wprost, w loros, z prawej popiersie Krzysz-
tofa bez brody, na wprost, w chlamidzie; obaj 
w stemma, trzymają w prawicach patriar-
chalny krzyż; w otoku od lewej rOMAnñ t  

XPItOfOA711b.. (błąd w drugim imieniu), 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,45 g, 20,9 mm, 180°. 
Morrisson, nr 37/Cp/AV/02-08; DOC III/2, Class VII, 7; Wroth, s. 459, nr 35; Sear, nr 1745.
Zakup: aukcja Schulmana, czerwiec 1966 r.

Od 843 r. na monety wróciły ikony. Tronującego Chrystusa wprowadził na solidy Bazyli I 
(867–886). Legenda rewersu: Romanus et Χρistoforus augusti basileis.

Konstantyn VII Porfirogeneta (913–959)
Constantinus Porphyrogenitus, Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος, syn cesarza Leona VI i Zoe Karbonopsiny, ur. w 905 r. 
(przed zawarciem małżeństwa przez rodziców, które w dodatku było czwartym związkiem w życiu jego ojca, zatem 
sprzecznym z ówczesnymi kanonami kościelnymi), współwładca od 908 r., pod opieką matki do 919 r., cesarz w latach 
919–920 i od 945 r., w latach 920–945 faktycznie odsunięty od tronu, zm. w 959 r.
Współwładca: od 945 r. Roman II, syn Konstantyna VII i Heleny, córki Romana I.
Konstantyn Porfirogeneta znany jest głównie jako autor dzieła De Administrando Imperio, podręcznika skierowanego do jego 
syna i następcy, Romana II (Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ρωμανόν), zawierającego m.in. wyjątkowe wiadomości źródłowe o miesz-
kańcach ziem polskich. Był jednakże uczonym i autorem wielu innych prac, natomiast ster rządów chętnie powierzał innym.

 83 Solid (nomisma), [945–959], men. Konstantynopol
Av. Popiersie Chrystusa w nimbie krzyżowym, na wprost (w każdym z ramion krzyża dwie 
kropki), w stola i kolobion, prawica wzniesiona do błogosławieństwa, w lewicy Ewangelia,  
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w otoku od lewej +IhsXPsrñXrñCNANtI7Ó, 
zewnętrzna obwódka perełkowa; ślad pęk-
nięcia stempla od ramienia do litery A.
Rv. Z lewej popiersie Konstantyna z brodą, 
na wprost, w loros; z prawej popiersie Roma-
na II bez brody, w chlamidzie, obaj w stemma, 
w prawicach trzymają krzyż podwójny;  
w otoku od lewej CnstAntCñrOMAn 

Av11br (litery zniekształcone), zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,39 g, 20,0 mm, 180°, b. 
Morrisson, nr 37/Cp/AV/23 odm. legendy rewersu; DOC III/2, Class XV, 15; Wroth, s. 465,  
nr 65 odm. (legenda prawidłowa); Sear, nr 1751.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Legenda rewersu: Constantinos cai Romanos augusti basileis Romaion.

Bazyli II Bułgarobójca (976–1025)
Basilius, Βασίλειος Βουλγαροκτόνος, syn cesarza Romana II i Teophano, córki karczmarza z Lakonii, ur. w 958 r., współ-
władca od 960 r., cesarz od 976 r., zm. w 1025 r.
Współwładca: Konstantyn VIII, brat Bazylego II, od 976 r., jedynowładca od 1025 r., zm. w 1028 r.
Po śmierci ojca Bazyli był dzieckiem, Teophano więc przyjęła za męża i cesarza wybitnego wodza, Nikefora Fokasa, 
obalonego następnie przez Jana Tzimiskesa. Bazyli przez całe panowanie oficjalnie współwładał z młodszym bratem. 
Był utalentowanym wodzem, przywrócił Cesarstwu tereny Bułgarii, Serbii i południowej Italii.

 84 Nomisma histamenon, [1005–1025], men. Konstantynopol 
Av. Popiersie Chrystusa z brodą, na wprost, 
w stola, kolobion i nimbie krzyżowym (w nim-
bie w kątach krzyża dwa pierścienie), prawa 
dłoń wzniesiona do błogosławieństwa,  
w lewej Ewangelia, w otoku od lewej  
+IhsXPsrñXrñ1NANtIhÓ, zewnętrzna po-
trójna obwódka perełkowa; u góry na osi 
monety ślad pęknięcia stempla.
Rv. Z lewej popiersie Bazylego II z brodą,  
w stemma, ubranego w klapotos loros, z pra-
wej popiersie Konstantyna VIII bez brody,  
w stemma, ubranego w chlamidę zdobioną 
tablion, obaj na wprost, trzymają prawymi 
dłońmi długi prosty krzyż; nad głową Bazy-
lego manus Dei, w otoku od lewej +bã\IlC 

COnstãntIbr, zewnętrzna potrójna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, 4,39 g, 26,4 mm, 190°, sup. 
Morrisson, nr 42/Cp/AV/15 lub 17; DOC III/2, Class VI (b), 6b; Wroth, s. 486, nr 12.
Zakup: Franceschi, 1956 r.
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Od lat sześćdziesiątych X w. współistniały dwa gatunki monet złotych, nieznacznie różniące się 
między sobą: νόμισμα ἱστάμενον, zgodne ze standardem solida, i niepełnowartościowe νόμισμα 
τεταρτηρόν. Datowany na schyłek panowania (Morrisson, t. II, s. 583) histamenon ma na 
rewersie napis: Basileos cai Constantinos basileis Romaion.

Roman III Argyros (1028–1034)
Romanus Argyrus, Ρωμανός Αργυρός, syn arystokraty z rodu Argyros, ur. w 968 r., éparchos, od 1028 r. mąż Zoe, córki 
cesarza Konstantyna VIII, i cesarz, zm. w 1034 r. By uczynić go swym nastepcą, Konstantyn VIII zmusił go do odesłania 
żony do klasztoru i poślubienia cesarzówny Zoe. Jako władca nie odniósł poważniejszych sukcesów i zmarł w niejasnych 
okolicznościach (Zoe oskarżano o spowodowanie jego śmierci, jednak pogłoski o jego otruciu lub utopieniu w łaźni nie 
są potwierdzone).

 85 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. Chrystus z brodą, w nimbie krzyżowym, 
stola i kolobion, zasiada na tronie z prostym 
oparciem, na wprost, wznosząc prawą dłoń 
do błogosławieństwa, w lewej trzymając księ-
gę Ewangelii; w otoku od dołu +IhsXPsrñX 

- rñ1NANtIhÓ (litera 1 przewrócona), ze-
wnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Rv. Z lewej Roman III, z brodą, stojący na 
wprost, w stemma, sakkos i loros (na skraju 
loros cztery punkty), w lewej dłoni trzyma 
glob z krzyżem, prawą przykłada do serca;  
z prawej Bogurodzica stojąca na wprost,  
w nimbie, stola i maphorion, prawą dłonią 
koronuje cesarza, u góry M í, w otoku íCñ 

BOHí - rwÓANw, zewnętrzna obwódka 
podwójna perełkowa; ślady podwójnego 
uderzenia stempla.
Złoto, 4,40 g, 24,4 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 43/Cp/AV/02; DOC III/2, (d), 1d; Wroth, s. 494, nr 2–3; Sear, nr 1819.
Zakup: Franceschi, luty 1957 r.

Roman III przywrócił na awers ikonę tronującego Chrystusa. Otrzymanie władzy cesarskiej  
z rąk Bogurodzicy uświetnia cesarza od czasów Nikefora II Fokasa (963–969). Koresponduje  
z tą sceną legenda: Θεοτόκε βοηθει Ρωμανω (δεσπότη). Wezwanie o niebiańską pomoc dla 
władcy (βοηθει) pojawia się od czasów Teofila. Stale umieszczane przy głowie Bogurodzicy 
litery M í są oczywiście skrótem od Μητηρ Θεου.
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Michał IV Paflagończyk (1034–1041)
Μιχαὴλ ὁ Παφλαγών, Michael Paphlagonus. Pochodził z prostej rodziny, ur. w 1010 r., wekslarz (posądzano go też  
o fałszowanie monet), kochanek, a od 1034 r. drugi mąż Zoe, córki cesarza Konstantyna VIII, i cesarz, zm. w 1041 r. Rychło 
odsunął od władzy żonę, lecz chorując na epilepsję, potrzebował wsparcia swego brata, Jana, który niegdyś, jako główny 
eunuch pałacowy, ściągnął go na dwór. Krótkie panowanie przyniosło sukcesy głównie w tłumieniu kolejnych buntów.

 86 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. Popiersie Chrystusa na wprost, z brodą, 
w stola, kolobion i nimbie z krzyżem zdobio-
nym klejnotami, +IhsXIs rñXrñ1NANtIhÓ, 
zewnętrzna obwódka perełkowa; nadlew 
metalu przy X.
Rv. Popiersie Michała IV z brodą, na wprost, 
w stemma, ubranego w klapotos loros z ma-
niakion; w prawicy labarum z pięcioma kul-
kami, nad nim cztery kulki, w lewicy glob  
z krzyżem, u góry manus Dei; w otoku +ÓIX

-AH-lbAsIlñ7srÓ’, zewnętrzna potrójna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,39 g, 26,0 mm, 180°, f.d.c. 
Morrisson, nr 44/Cp/AV/01; DOC III/2, (b), 
1b; Wroth, s. 496, nr 1–2; Sear, nr 1824.
Zakup: Franceschi, styczeń 1958 r.

Legenda rewersu zupełnie miesza litery greckie i łacińskie: Μιχαηl basilευs Roμαιον.

Konstantyn IX Monomach (1042–1055)
Κωνσταντίνος Μονομάχος, Constantinus Monomachus, syn Teodozjusza Monomacha, ur. ok. 1000 r., trzeci mąż Zoe, 
córki cesarza Konstantyna VIII, cesarz od 1042 r., zm. w 1055 r. Wygnany za domniemany spisek przeciw Michałowi IV, 
w wyniku rywalizacji między współrządzącymi siostrami, Zoe i Teodorą, został odwołany z wygnania i wprowadzony na 
tron jako mąż Zoe. Zwalczył uzurpację Jerzego Maniakesa i bunt Leona Tornikiosa. Odparł atak Rusi. W 1045 r. przyłączył 
pokojowo armeńskie królestwo Ani. Patron artystów i pisarzy.

 87 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. wypukły. Chrystus z brodą, w nimbie krzy-
żowym, ubrany w stola i kolobion, siedzi na 
wprost na tronie z lirowatym oparciem, bło-
gosławiąc prawą dłonią i trzymając księgę 
Ewangelii z pięcioma kropkami w lewej,  
w otoku od lewej +IhsXIsrCX - rC1NANtIhÓ, 
zewnętrzna potrójna obwódka perełkowa.
Rv. wklęsły. Popiersie Konstantyna IX z brodą, 
na wprost, w stemma, ubranego w loros, sak-
kos z maniakion, w prawej dłoni trzyma la-
barum z pięcioma kulkami, w lewej glob  
z prostym krzyżem, w otoku od lewej +COnst 

- \\\\b-AsIlñYsr Ó, zewnętrzna potrójna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, szeroki krążek, 4,43 g, 28,0 mm, 170°, sup. 
Morrisson, nr 47/Cp/AV/03; DOC III/2, Class II (a), 2a; Wroth, s. 501, typ 5, nr 12; Sear, nr 1829.
Zakup: Franceschi, 1956 r.
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Za Konstantyna Monomacha histamena najczęściej miały kształt miseczkowaty (zwane były τραχυ, 
‘nierówny’), który też utrzymały w przyszłości. Wizerunek Chrystusa na tronie z lirowatym oparciem 
jest prawdopodobnie cytatem mozaiki z Chrysotroklinion, umieszczonej nad tronem cesarskim.

 88 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. Popiersie Chrystusa Pantokratora na 
wprost, z brodą, w nimbie krzyżowym, z pół-
pierścieniami w kątach, ubranego w stola  
i kolobion, błogosławiącego prawą dłonią, 
lewą zamykającego księgę Ewangelii, w oto-
ku od dołu +IhsXIshCXhCs3AH\\IhÓ, ze-
wnętrzna potrójna obwódka perełkowa.
Rv. Popiersie Konstantyna z brodą, na wprost, 
w stemma, klapotos loros z maniakion, w pra-
wej ręce wznosi długi krzyż, w lewej glob  
z krzyżem perełkowym, w otoku od lewej 
+Cwhst-ãth - IAsIlCUCrÓ, zewnętrzna 
potrójna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,42 g, 26,5 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 47/Cp/AV/06; DOC III/2, Class III, 3; Wroth, s. 492, nr 8 (Konstantyn VIII); Sear,  
nr 1830.
Zakup: Franceschi, 1956/1957 r.

Nieco zdeformowana legenda rewersu zawiera w istocie stałą treść: Cωnstantinos basileuς 
Romaion. Napis awersu pozostaje niezmieniony od początku dynastii macedońskiej, choć rów-
nież ulega stopniowej deformacji.

Teodora (1042, 1055–1056), 2. panowanie
Θεοδώρα, Theodora, córka cesarza Konstantyna VIII i Heleny, ur. w 980 r., mniszka w Petrion, ogłoszona augustą w 1042 r. 
wraz z młodszą siostrą Zoe, zm. w 1056 r. Wbrew swej woli osadzona na tronie, podjęła jednak trud panowania, kierując 
swą siostrą, nominalnie naczelną cesarzową. Odsunięta od władzy za Konstantyna Monomacha, powróciła na tron po 
śmierci Zoe i jego. Rządziła surowo, ale sprawiedliwie. „Znajdowała każdego dnia upodobanie w złotych monetach 
perskich, dla których sprawiła sobie spiżowe skrzynie” (Psellos VI.KM.62). Ostatnia z dynastii macedońskiej.

 89 Nomisma histamenon, [1055–1056], men. Konstantynopol 
Av. Chrystus z brodą stoi na wprost na kwa-
dratowym suppedion, w kropkowym nimbie 
krzyżowym (na każdym ramieniu krzyża krop-
ka), ubrany w stola i kolobion, prawą dłonią 
błogosławi, w lewej trzyma księgę Ewangelii; 
w otoku od dołu +IhsXIIrñX - dCsNãNtIhÓ, 
zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Rv. Z lewej Teodora, z prawej Bogurodzica, 
obie stojące na wprost, trzymają labarum; 
Teodora w koronie z czterema sterczynami  
i pendiliami, ubrana w sakkos i w loros z ma-
niakion (owalna krawędź z krzyżem), prawą 
dłoń kładzie na sercu; Bogurodzica w nimbie, 
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tunice, płaszczu i welonie błogosławi lewą dłonią; z jej boków M - í, w otoku od dołu 
+íñOåwPA - AvàOvCtA, zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa. Po prawej stronie 
szaty cesarzowej wypukłe kreski.
Złoto, 4,43 g, 25,0 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 48/Cp/AV/02; DOC III/2, (a), 1a; Wroth, s. 506, nr 4 odm. legendy; Sear, nr 1837.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Izaak I Komnen (1057–1059)
Ισαάκιος Κομνηνός, syn Manuela Erotikosa, ur. ok. 1005–1007 r., obwołany cesarzem przez armię w 1057 r., abdykował 
w 1059 r. z powodu choroby i wstąpił do klasztoru, zm. w 1060–1061 r. Pierwszy cesarz z rodu Komnenów, odsunął od 
władzy Michała VI Bringasa, reformował państwo, chcąc ograniczyć dworską biurokrację.

 90 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. wypukły. Chrystus Hyperagathos z brodą 
siedzi na wprost na tronie bez oparcia,  
w nimbie krzyżowym, ubrany w stola i kolo-
bion, prawa dłoń wyciągnięta w błogosła-
wieństwie, w lewej księga Ewangelii, w oto-
ku IhsXIsrCX - rC1NãNtInÓ (litera h od-
wrócona), zewnętrzna podwójna obwódka 
perełkowa.
Rv. wklęsły. Cesarz z brodą stoi na wprost,  
w stemma i stroju wojskowym (pancerz, krótka 
tunika i sagion, wysokie buty), w prawej dłoni 
dzierży labarum z pięcioma kulkami, lewą trzy-
ma rękojeść opartego o ziemię miecza, w oto-
ku od dołu +ICãKOs\\\ - 1ã\\\\\OCPÓ, ze-
wnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Złoto, szeroki krążek, 4,35 g, 29,8 mm, 180°, t.b. 
Morrisson, nr 50/Cp/AV/03 odm. legendy; DOC III/2, Class I, 1; Wroth, s. 512, nr 4 odm. le-
gendy; Sear, nr 1844.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Konstantyn X Dukas (1059–1067)
Κωνσταντίνος Δούκας, syn Andronika Dukasa, ur. w 1006 r., duks, minister skarbu, cezar przy Izaaku I od 1057 r., jedy-
nowładca od 1059 r., zm. w 1067 r. Założyciel dynastii Dukas. Jego oszczędności na armii poważnie obniżyły potencjał 
militarny Cesarstwa.

 91 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol 
Av. wypukły. Chrystus z brodą siedzi na wprost na tronie o lirowatym oparciu, w nimbie krzy-
żowym, ubrany w stola i kolobion; prawą dłonią błogosławi, w lewej trzyma księgę Ewangelii  
z pięcioma kulkami; w otoku +IhsIXsrCX - rCNãHtIn+ (litera h odwrócona), zewnętrzna 
podwójna obwódka perełkowa.
Rv. wklęsły. Z lewej cesarz z brodą stoi na wprost, koronowany przez stojącą z prawej na wprost 
Bogurodzicę; Konstantyn w stemma, ubrany w sakkos i loros z maniakion, na krawędzi loros 
pięć kulek, w lewej dłoni trzyma glob z krzyżem, prawą przykłada do serca; Bogurodzica  
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w nimbie, stola i maphorion, błogosławi lewą 
dłonią, z jej boków M - í, w otoku od dołu 
+KwNrãC - OåO\\KãC, zewnętrzna po-
dwójna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,32 g, 25,8 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 51/Cp/AV/10; DOC III/2, Class II, 
2; Wroth, s. 515, nr 6 odm. legendy; Sear,  
nr 1848.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Legenda rewersu: Κωνσταντίνος βασιλεύς ο Δούκας.

Eudokia Makrembolitissa (1067, 1071), 1. panowanie
Εὐδοκία Μακρεμβολίτισσα, córka Jana Makrembolitesa, siostrzenica patriarchy Michała Cerulariusza, ur. ok. 1021 r., druga 
żona cesarza Konstantyna X, od 1067 r. regentka, z synami: Michałem VII Parapinakesem i Konstantynem. W 1068 r. 
poślubiła Romana IV Diogenesa, który przejął ster rządów. Gdy Roman popadł w seldżucką niewolę, Eudoksja na krótko 
powróciła z Michałem VII do władzy, wkrótce jednak została zesłana do klasztoru, gdzie zmarła w 1096 r. Słynęła z uczo-
ności. 

 92 Nomisma histamenon, [1067], men. Konstantynopol 
Av. wypukły. Chrystus z brodą siedzi na tronie 
z wysokim oparciem na wprost, w nimbie 
krzyżowym, stola i kolobion, prawą dłonią 
błogosławi, w lewej trzyma księgę Ewangelii; 
w otoku +IhIXIsrCIX - dCtNANtIhIÓ (lite-
ra h odwrócona), zewnętrzna podwójna ob-
wódka perełkowa; z prawej widać ślad dwu-
krotnego uderzenia stempla.
Rv. wklęsły. Pośrodku cesarzowa stoi na sup-
pedion, z lewej stoi niższy Michał, z prawej 
jeszcze niższy Konstantyn, wszyscy na wprost; 
Eudokia w koronie z trzema trójkątnymi wy-
pustkami, ubrana w sakkos i loros z mania-
kion, w prawicy trzyma nasadzane gałkami 
berło, lewą dłoń kładzie na sercu; Michał 
trzyma glob z krzyżem w prawicy i akakia  
w lewicy, Konstantyn odwrotnie, obaj w stem-
ma, ubrani w loros z maniakion; w otoku od 
lewej +NIX - ñ v - åK - Kwns, zewnętrzna 
podwójna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,39 g, 28,3 mm, 170°, sup. 
Morrisson, nr 52/Cp/AV/01; DOC III/2, 1; Wroth, s. 522, nr 1 odm. legendy.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Legenda rewersu: Μιχαὴλ – Εὐδοκία – Κωνσταντίνος. W zasadzie znikł tu już ostatecznie alfabet 
łaciński.
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Roman IV Diogenes (1068–1071)
Ρωμανός Διογένης, syn Konstantyna Diogenesa i bratanicy Romana III, ur. w 1032 r., wódz i właściciel ziemski z Kapa-
docji, powołany na tron przez cesarzową Eudokię w 1068 r., wpadł w niewolę w 1071 r., po powrocie na tron obalony  
i okaleczony w 1072 r., zm. niedługo potem.
Współwładcy: Eudokia, żona, wdowa po cesarzu Konstantynie X, Michał VII, Konstantyn i Andronik, synowie Konstanty-
na X i Eudokii.
Roman, mimo doświadczenia wojskowego i swych wysiłków, utracił na rzecz Normanów Bari – ostatni szaniec Cesarstwa 
w Italii, a w wyniku braku dyscypliny w armii i zdrady cezara Jana Dukasa wpadł w seldżucką niewolę pod Manzikertem, 
skąd zwolniono go za obietnicę okupu. Niemal cała Azja Mniejsza została utracona. Dukas zmusił go do abdykacji, po 
czym – wbrew danemu słowu – kazał oślepić w taki sposób, że Roman zmarł wkrótce z ran.

 93 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol
Av. wklęsły. Pośrodku brodaty Chrystus stoi 
na wprost na prostokątnym suppedion,  
w nimbie krzyżowym, stola i kolobion; prawicą 
koronuje cesarza, lewicą – cesarzową, stoją-
cych z boków na wprost; cesarz w stemma, 
ubrany w sakkos i loros z maniakion, w lewicy 
trzyma glob z krzyżem, prawicę kładzie na 
sercu; cesarzowa w koronie z trzema trójkąt-
nymi wypustkami, ubrana w sakkos i loros  
z maniakion, w prawej dłoni trzyma glob  
z krzyżem, lewą kładzie na sercu; z boków 
głowy Chrystusa IC - XC ze znakami kontrak-
cji; w otoku od lewej +PwMãN4 - ñvåKnsM, 
zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Rv. wypukły. Pośrodku Michał VII, z lewej 
niższy Konstantyn, z prawej jeszcze niższy 
Andronik, każdy stoi na kolistym suppedion, 
w stemma i loros z maniakion; Michał trzyma 
w prawicy labarum z kulką w środku, w le-
wicy akakia; Konstantyn trzyma w prawicy 
glob z krzyżem, w lewicy akakia, Andronik 
trzyma w prawicy akakia, w lewicy glob  
z krzyżem, w otoku KwN - MX - ãNå, ze-
wnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,44 g, 27,9 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 53/Cp/AV/02-03 odm. legendy; DOC III/2, Class I, 1; Wroth, s. 524, nr 3 (Av.),  
nr 1 (Rv.); Sear, nr 1859.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Spore grono osób uprawnionych do purpury cesarskiej i skomplikowany układ hierarchii mię-
dzy nimi sprawił, że wyobrażenie Chrystusa znalazło się na stronie wklęsłej trachy, zazwyczaj 
będącej rewersem. Cesarskim osobom towarzyszą imiona bądź ich skróty.
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Michał VII Dukas Parapinakes (1071–1078)
Μιχαήλ Δούκας Παραπινάκης, syn cesarza Konstantyna X i Eudokii, współwładca od 1060 r., jedynowładca od 1071 r., 
abdykował w 1078 r., zm. jako metropolita Efezu ok. 1090 r. „Znał drobiazgowo proces bicia monety, […] ile każda sztu-
ka złota zawiera czystego kruszcu” (Psellos VII.M.2).

 94 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol
Av. wypukły, niedobity w górnej partii. Popier-
sie Chrystusa Pantokratora z brodą, na wprost, 
w nimbie krzyżowym (na każdym ramieniu 
krzyża pięć klejnotów), ubranego w stola i ko-
lobion, prawa dłoń błogosławiąca, w lewej 
księga Ewangelii, na okładce dwanaście kulek 
(widoczne ślady dwukrotnego uderzenia stem-
pla), z boków IC - XC ze znakami kontrakcji, 
zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Rv. wklęsły. Popiersie cesarza z brodą, na wprost, 
w stemma, ubranego w klapotos loros z mania-
kion (na maniakion dziewięć pereł), w prawicy 
labarum z gałką na drzewcu, w lewicy glob  
z krzyżem, górą w otoku +MIX - îHã - rîCIã 
\ \, zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa; 
na marginesie u góry sześć wydrapanych pro-
mienistych kresek, z lewej graffiti ñ.
Złoto, 4,36 g, 28,2 mm, 180°, sup. 
Morrisson, nr 55/Cp/AV/05 (podobna); DOC III/2, Class II (e), 2e; Wroth, s. 530, nr 4; Sear,  
nr 1868.
Zakup: Franceschi.

 95 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol
Av. wypukły. Popiersie Chrystusa Pantokratora 
z brodą, na wprost, w nimbie krzyżowym (na 
każdym ramieniu krzyża pięć klejnotów), ubra-
nego w stola i kolobion, prawa dłoń błogosła-
wiąca, w lewej księga Ewangelii, na okładce 
dziewięć kulek, z boków IC - XC ze znakami 
kontrakcji, nad nimi pojedyncze kulki, ze-
wnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Rv. wklęsły. Popiersie cesarza z brodą, na 
wprost, w stemma, ubranego w klapotos loros 
z maniakion (na maniakion siedem pereł),  
w prawicy labarum z gałką na drzewcu,  
w lewicy glob z krzyżem, górą w otoku +MIX 

- îHã - rîCIãOå, zewnętrzna podwójna 
obwódka perełkowa.
Elektron, 4,29 g, 27,1 mm, 180°, t.t.b. 
Morrisson, nr 55/Cp/AV/06 (podobna); DOC III/2, Class II (d), 2d odm.: DOC nie zna kulek nad 
znakami kontrakcji; Wroth, s. 530, nr 5; Sear, nr 1868.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Legenda rewersu: Μιχαὴλ βασιλεύς ο Δούκας.
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Nikefor III Botaneiates (1078–1081)
Νικηφόρος Βοτανειάτης, ur. ok. 1002 r., dowódca armii na Wschodzie, ogłosił się cesarzem w Nikai w 1078 r., w Kon-
stantynopolu od 1078 r. po abdykacji Michała VII, mąż Marii, księżniczki gruzińskiej, byłej żony cesarza Michała VII, ab-
dykował i wstąpił do klasztoru w 1081 r., zmarł wkrótce potem.

 96 Nomisma histamenon, men. Konstantynopol
Av. Chrystus z brodą siedzi na wprost na tro-
nie z prostokątnym oparciem, w nimbie krzy-
żowym (z kulką na każdym ramieniu krzyża), 
ubrany w stola i kolobion, prawą dłonią bło-
gosławi, w lewej trzyma księgę Ewangelii,  
z boków tronu (a nie głowy!) IC - XC ze 
znakami kontrakcji, zewnętrzna podwójna 
obwódka perełkowa.
Rv. wklęsły. Cesarz z brodą stoi na wprost na 
suppedion, w stemma, ubrany w loros z ma-
niakion, w prawej dłoni trzyma labarum  
z pięcioma kulkami, w lewej glob z krzyżem, 
w otoku +NIKHúPåñCâ - twrOtîNIîtH, 
zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Elektron, 4,43 g, 28,8 mm, 180°, sup. 
Morrisson, typ 2; DOC III/2, Class II, 2; Wroth, s. 536, nr 5, odm. rewersu; Sear, nr 1882.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Legenda rewersu: Νικηφορω δεσπότη τω Βοτανιατη, jest tym razem dokończeniem modlitwy 
za cesarza: Jezu Chryste [wspomagaj] władcę Nikefora Botaneiatesa.

Aleksy I Komnen (1081–1118)
Ἀλέξιος Κομνηνός, bratanek cesarza Izaaka I, syn kuropalatesa Jana Komnena i Anny Dalassene, ur. w 1048 lub w 1056 r., 
wyniesiony na tron przez wojska trackie w 1081 r., zm. w 1118 r. Jeden z najwybitniejszych cesarzy bizantyjskich, dzięki 
zręcznej dyplomacji i wojskowej dzielności rozszerzył i wzmocnił granice Cesarstwa.

 97	 Hyperpyron	nomisma,	druga	emisja	[1092/1093–1118],	men.	Konstantynopol
Av. wypukły. Brodaty Chrystus Hyperagathos 
w nimbie krzyżowym, w tunice i kolobion, 
siedzi na tronie bez zaplecka, prawa ręka 
wzniesiona w błogosławieństwie, w lewej 
Ewangelia, przy głowie IC - XC ze znakami 
kontrakcji, w otoku +KñrO - HíñI, podwój-
na obwódka perełkowa. Ślady podwójnego 
wybicia, wydrapane X.
Rv. wklęsły. Cesarz stojący na wprost, w stem-
ma, ubrany w divitision i chlamidę, w prawej 
dłoni trzyma berło zwieńczone labarum,  
w lewej glob z krzyżem, nad którym manus 
Dei, z lewej ã/ã/C/ïIw//åCC//âO/t/, z prawej 
tw/KO/MNH/Nw. Na marginesie z prawej 
wydrapane N.
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Złoto, 4,20 g, 31,8 mm, 160°, t.t.b. 
Hendy, nr I(B)ii, tabl. 3.10; Wroth, s. 541, nr 4.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Aleksy w 1092 r. zreformował mocno zdegradowane inflacją mennictwo bizantyńskie, m.in. 
wracając (w przybliżeniu) do tradycyjnego standardu złotego solida, nazwanego ὑπέρπυρον. 
Legenda rewersu kontynuuje legendę awersu i ma nadal formę modlitwy za cesarza: Κυριε 
βοηθει Αλεξιο δεσπότη τω Κομνηνω.

CesARsTwo WsChODNIE w NIkAI

Jan III Dukas Watatzes (1222–1254)
Ιωάννης Δούκας Βατάτζης, prawdopodobnie syn Bazylego Watatzesa, ur. ok. 1192 r., drugi mąż Ireny, córki cesarza 
Teodora I Laskarisa, cesarz w Nikai od 1222 r., w 1246 r. podbił cesarstwo Tessaloniki, odwojował większość ziem Cesar-
stwa Łacińskiego (w tym Adrianopol), zm. w 1254 r.

 98	 Hyperpyron,	druga	emisja	[1222–1254],	men.	Magnezja
Av. wypukły. Chrystus Hyperagathos z brodą, 
w nimbie krzyżowym, w tunice i kolobion, 
siedzi na wprost na tronie bez oparcia z tyłu; 
prawą dłoń wznosi w błogosławieństwie,  
w lewej trzyma Ewangelię. Z lewej, po prawej 
stronie Chrystusa, litera O. Z prawej brak 
odpowiedniego znaku. Z boków głowy litery 
IC - XC, nad każdą parą pozioma kreska (znak 
kontrakcji). Z lewej obwódka perełkowa,  
z prawej ciągła. Z lewej, z marginesu, wcho-
dzi w pole wydrapana odwrócona litera t.
Rv. wklęsły. Stojący na wprost cesarz z lewej, 
koronowany przez Bogurodzicę w nimbie. 
Cesarz w stemma, ubrany w divitision, naszyj-
nik i loros w kratkę; w prawej dłoni labarum 
na długim drzewcu, w lewej anexikakia; Bo-
gurodzica stoi z prawej, ubrana w tunikę  
i maphorion. U góry MP, nad lewym ramie-
niem Bogurodzicy – v (sic zamiast ív),  
z boków napisy w dwóch kolumnach: lewy 
niedobity, prawy t/w/â/ú, podwójna obwód-
ka z drobnych perełek. Z lewej, na margine-
sie i w miejscu nieczytelnego napisu, cztery 
pionowe rysy.
Złoto, 4,24 g, 27,3 mm, 180°. 
Podobny: Hendy, nr 32:3 (Av.), 32:1 (Rv.); Wroth, s. 559, nr 34.
Zakup: Franceschi, 1957 r. 

Fragmentarycznie czytelna, skrócona legenda: Ιωαννη δεσπότη τω πορφυρογεννητω (w rze-
czywistości Jan III porfirogenetą nie był, lecz wzorował swe monety na porfirogenecie Janie II). 
Pokrój postaci na rewersie jest już bliski monetom Teodora II, następcy Jana. Moneta pochodzi 
więc przypuszczalnie ze schyłku panowania.
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HraBstwo LowanIuM (Leuven/Louvain)

Henryk I Stary (1015–1038)
Henri le Vieux, syn Lamberta I z Brodą, hrabiego Lowanium i Brukseli, oraz Gerbergi, córki Karola, księcia Dolnej Lotaryn-
gii, syna Ludwika IV, króla Franków (ostatniej z rodu Karolingów), hrabia Lowanium od 1015 r., zamordowany w 1038 r.

 99	 Denar,	1.	połowa	XI	w.,	men.	Bruksela	(Bruxelles/Brussel),	Otgerus
Av. Krzyż o rozszerzających się ku końcom ramio-
nach, w kącie trykwetr; wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku +OTGERVSM[ÛPki], zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Poziomy napis BRVOC, od środka w dół SE, od 
środka w górę LLA, w kątach powstałego w ten 
sposób krzyża napis Û - G - ÿ - \.
Obrzeże lekko sklepane.
Srebro, 1,00 g, 18,0 mm, 45°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr A.4; Crab, nr II; Dannenberg,  
nr 141 (legendy), 141b (pole Av.); de Witte, nr 4. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

Denar ten naśladuje wzorzec koloński. Napis rewersu, znany z innych egzemplarzy jako Û G ÿ N, 
interpretowany jest jako skrót od Sancta	Gertrudis	Patrona	Niviellae (A. de Witte, Histoire	moné- 
taire	des	comtes	de	Louvain,	ducs	de	Brabant	et	marquis	du	Saint	Empire	romain, t. I, Anvers 1894,  
s. 20). Była to pierwsza opatka Nivelles/Nijvel w Brabancji i patronka tego klasztoru, który w 1040 
i 1041 r. otrzymał od króla Henryka III wznowienie wcześniejszego prawa menniczego. Za owoc 
tego prawa uważano dawniej ten denar. Z uwagi na nazwę Bruocsella niektórzy numizmatycy 
dopatrywali się w tej monecie emisji hrabiego Lowanium jako wójta opactwa do 1041 r., czy to 
w Nivelles, czy może w Brukseli dla Nivelles (zob. G. Albrecht, Das	Münzwesen	im	niederlothringi-
schen	und	friesischen	Raum	vom	10.	bis	zum	beginnenden	12.	Jahrhundert, Hamburg 1959, s. 59, 
72). Wyraźna nazwa Brukseli jest tu jednak bardziej przekonująca od niewyraźnego imienia  
św. Gertrudy, doktor van Bastelaer słusznie więc zaliczył monetę do emisji panów Brukseli, hrabiów 
Lowanium – dziś jest to już pogląd przyjęty w nauce. Pierwsze monety wybijał tutaj między 1000 
a 1010 r. hrabia Lambert I z Brodą (Lambrecht met de Baard, 994–1015). Napis Otgerus, widocz-
ny na monetach wybitych w Brukseli, Maastricht i Tongeren, uważany jest za imię mincerza, 
działającego prawdopodobnie też w Lowanium i Nivelles, pierwszego przedsiębiorcy tego rodza-
ju możliwego do identyfikacji w tym regionie (zob. S. Boffa, Le	monayeur	Otger:	 un	 spécialiste	
itinérant	 dans	 les	 Pays-Bas	 au	 XIe	 siécle, „Revue belge de numismatique et de sigillographie”,  
t. 155, 2009, s. 209–218). Według Alphonse’a de Witte skróty należy rozwinąć jako Otgerus	M[o-
netarius]	S[ancti]	P[etri]	C[apitu]L[a], co jednak znów wskazywałoby na Nivelles.

W katalogach monet denar ten przypisywany jest hrabiemu Henrykowi I. Jest to jednak 
atrybucja konwencjonalna i możliwe jest również powstanie tej monety w kilka lat po śmierci 
Henryka I, za panowania jego małoletniego syna Ottona II (1038–1040) lub brata Lamberta II 
Balderyka (1040–1062). 

Oklepywanie obrzeży, które nadaje monecie pozornie większą grubość, a przy tym usztyw-
nia krążek i chroni go przed złamaniem, wynaleziono w połowie X w. w Saksonii, a później 
stosowano także w niektórych sąsiednich krajach, w tym również w Polsce. Właściwy cel tego 
zabiegu ani jego miejsce w procesie produkcji monet nie są znane i prawdopodobnie zmie-
niały się w czasie i przestrzeni. Monety brabanckie XI–XII w. były tylko lekko oklepywane.
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DoLna LotaryngIa (neder Lotharingen/Basse Lotharingie)  

– BraBanCja (Brabant)

Gotfryd I (V) Brodaty (1106–1139) lub następcy
Godefroid le Barbu lub Gotfryd Wielki, le Grand, syn Henryka II, hrabiego Lowanium, i Adelajdy, brat Henryka III,  
ur. ok. 1060–1063 r., landgraf Brabancji, hrabia Brukseli i Lowanium od 1096 r., z mianowania cesarza Henryka V książę 
Dolnej Lotaryngii w latach 1106–1128, margrabia Antwerpii od 1106 r., zm. w 1139 r. Po śmierci cesarza Henryka V 
Gotfryd opowiedział się po stronie Konrada III z Frankonii. Gdy rywalizację o tron niemiecki wygrał Lotar z Supplinburga,  
w 1128 r. pozbawił Gotfryda księstwa Dolnej Lotaryngii na rzecz Walrama III z Limburgii.

 100	 Denar	z	ptakiem,	2.	ćwierć	XII	w.	
Av. Ptak kroczący w prawo z głową zwróconą do 
tyłu, przed dziobem kulka, przy piersi mniejsza kul-
ka; wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku śla-
dy legendy.
Rv. Krzyż o rozszerzających się ramionach zakoń-
czonych kulkami, w kątach kulki, wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku ślady legendy.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,71 g, 14,6 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr B.7; de Witte, tabl. A:6. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r., ze skarbu z Duffel.

W katalogach monet numizmat ten przypisywany jest Gotfrydowi I. Jest to jednak atrybucja 
konwencjonalna; moneta może być nieco późniejsza. Doktor van Bastelaer za A. de Witte 
przypisał ją Brabancji za panowania Gotfryda I, II lub III (epoque	des	Godefroid). Wystąpiła bowiem 
tylko (w nieznanej liczbie egzemplarzy) w skarbie z Duffel pod Antwerpią (zob. Ch. Piot, Un	mot	
sur	deux	dépôts	de	monnaies	découverts	l’un	à	Duffel,	l’autre	à	Willebroek, „Revue de la numi-
smatique belge”, V, 1850, s. 94–97, nr 3) w Brabancji, gromadzącym monety z 1. połowy  
XII w. Otoki obu stron nie zawierają danych metrykalnych, lecz tylko pseudolegendy. Podobne 
monety z ptakiem Hermann Dannenberg przypisywał do Akwizgranu, stolicy Dolnej Lotaryn-
gii (Dannenberg, nr 289, 296), tak też czyni G. Albrecht. Oprócz Gotfryda I jako emitent może 
być też brany pod uwagę Gotfryd II (1140–1142) i Gotfryd III Odważny (1142–1190) w począt-
kach panowania. Zob. J. Baerten, Quelques	deniers	brabançons	du	XIIe	siècle, „Revue belge de 
numismatique et de sigillographie”, CIX, 1963, s. 75–91, tabl. VII:18. 

Gotfryd III (VII) Odważny (1142–1190)
Godfried de Moedige, Gotfryd VII, syn Gotfryda VI i Ludgardy z Sulzbach, ur. ok. 1140 r., książę Dolnej Lotaryngii i hra-
bia Lowanium od 1142 r., do ok. 1154 r. pod regencją matki, zm. w 1190 r. Współwładca: od 1183 r. Henryk III (I), jego 
syn. W latach 1182–1184 Gotfryd przebywał na pielgrzymce do Jerozolimy.

 101	 Denar	z	krzyżem	liliowatym,	[1183–1190],	men.	Lowanium	(Leuven/Louvain)
Av. Popiersie księcia w lewym profilu, w hełmie  
z nosalem i kolczej zbroi, przed nim włócznia  
z proporcem, na którym wyobrażony jest lew; le-
genda otokowa przerywana figurami D - \\[L]OV, 
zewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa.



78

Monety belgijskie i związane z Belgią

Rv. Krzyż liliowaty, w jego kątach pierścienie połączone z półpierścieniami i pary kulek; w otoku  
\ - \\AC - RV - X, zewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,81 g, 15,2 mm, 70°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr B.25; Crab, nr V; de Witte, nr 15. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Nie w pełni czytelny napis awersu głosić miał BAN[dum]	DVX	LOV[anii] i odnosić się do przed-
stawionego na nim proporca. Napis rewersu O	S[an]C[t]A	CRVX wokół liliowatego krzyża od-
nosi się z kolei do udziału Gotfryda III w wyprawie krzyżowej. Władzę pełnił w zastępstwie Got-
fryda jego syn Henryk III (I). Zdaniem De Meya denar ten był unikatem – byłby to więc drugi 
znany egzemplarz!

Henryk I (III) Wojowniczy (1183/1190–1235)
Henri le Guerroyeur, syn Gotfryda III i Małgorzaty, księżniczki limburskiej, od 1179 r. hrabia Brukseli, w latach 1182–1184 
regent Dolnej Lotaryngii, od 1183 r. książę Brabancji, od 1190 r. książę Lothier, zm. w 1235 r. Fryderyk Barbarossa mia-
nował Henryka księciem Brabancji (dotychczas mającej rangę landgrafii), co zatwierdził król Henryk VI w 1190 r., pod-
porządkowując książęcej władzy hrabstwo Lowanium, margrabstwo Antwerpii, landgrafię Brabantu i dominium opactwa 
Nivelles. Dawne księstwo Dolnej Lotaryngii pozostało pustym tytułem (księstwo Lothier), używanym jednak przez władców 
Brabancji do końca XVIII w. Pozostający w nieustannych konfliktach z sąsiadami Henryk I brabancki w 1197 r. wyruszył 
z cesarzem na krucjatę, odbił na Saracenach Bejrut i był krótko regentem Królestwa Jerozolimskiego. W niemieckim 
konflikcie dynastycznym początkowo stanął po stronie Welfów (Ottona IV), lecz zmieniał front kilkakrotnie (po śmierci 
Filipa Szwabskiego był sztaufowskim kandydatem do tronu niemieckiego, pod Bouvines wszelako znów wspierał Ottona). 
W latach 1217–1218 ponownie uczestniczył w krucjacie do Egiptu. Założył wiele miast, m.in. ’s-Hertogenbosch.

 102	 Denar	z	lwem,	[ok.	1190–1215]
Av. Popiersie księcia w prawym profilu, w hełmie 
z nosalem i kolczej zbroi, w prawej ręce trzyma 
włócznię z proporcem o trzech strefach; między 
proporcem a hełmem nieczytelna litera (L?) lub 
kółko, po drugiej stronie hełmu kontynuacja ÎVX; 
zewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa.
Rv. Lew kroczący, ogon wysoko zawinięty, zakoń-
czony kępką, otacza napis LEO, u stóp lwa trzy uli-
ścione gałązki, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże lekko sklepane.
Srebro, 0,76 g, 16,8 mm, 20°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr B.28; de Witte, nr 17; Boudeau,  
nr 2332; Coll. Thomsen, nr 3712; Coll. De Wit, nr 1107. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Zagadkowe wyobrażenie rewersu tej monety z pewnością odnosi się do księcia i jego wojow-
niczości. „Ten, który nie dopuścił, aby cokolwiek istniało bez swego przeciwieństwa, zechciał, 
by lew, dumny i silny ponad wszystko, […] miał coś, co hamowałoby jego okrucieństwo, 
[…] przez trzy bowiem dni w tygodniu choruje i ma gorączkę, co wielce osłabia jego pychę. 
Natura jednak uczy go jeść cykutę, która leczy go z tej choroby” (Latini 174.4.). Być może to 
właśnie oznaczają owe trzy gałązki. Podobne zestawienie symboli widnieje na monetach króla 
Sycylii Wilhelma I Złego (1154–1166). 



79

Monety belgijskie i związane z Belgią

 103	 Denar	z	księciem	na	koniu,	[ok.	1215–1235],	men.	Lowanium
Av. Na galopującym w prawo koniu jeździec w kol-
czej zbroi i hełmie, z mieczem w prawej i tarczą  
w lewej ręce; u dołu D V-\, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski o ramionach zdobionych pe-
rełkowanymi liniami (typ A De Meya), w kątach 
pierścienie z kulką i grupy czterech kropek, ze-
wnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,60 g, 14,1 mm, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.1; Boudeau, nr 2336; de Witte, nr 33; Coll. De Wit, nr 1108. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Kolejne dziesięciolecia w mennictwie brabanckim wypełnione były emisją bardzo małych 
monet, mających na rewersie tzw. krzyż kawalerski (równoramienny, o ramionach rozszerza-
jących się ku końcom) z różnymi ozdobami, a na awersach zróżnicowane symbole. Uważa się, 
że symbole awersów odnoszą się do miast, w których bito te monety, ale czasem też do księcia 
(jak oczywiście jest w powyższym przypadku). Atrybucje denarów brabanckich z krzyżem 
skorygowane według M. Blackburna (Mint	Attributions	of	the	»petits	deniers	à	la	croix	brabançonne«, 
w: Actes	du	XIe	Congrès	International	de	Numismatique, t. III, Louvain-la-Neuve 1993, s. 105–111); 
być może będą ulegały dalszym poprawkom w miarę postępu nauki.

 104	 Denar	z	księciem	na	koniu,	[ok.	1215–1235],	men.	Lowanium	
Av. Na koniu galopującym w prawo rycerz w kol-
czej zbroi i hełmie, z mieczem w prawej i tarczą  
w lewej ręce, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski z pierścieniem z kulką w środ-
ku i ramionach zdobionych poprzecznymi prążka-
mi (typ H De Meya), w kątach pierścień z kulką  
i grupy czterech kropek; zewnętrzna podwójna 
obwódka perełkowa.
Srebro, 0,60 g, 13,0 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.10; Boudeau, nr 2337; de Witte, nr 39. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

 105	 Denar	z	orłem	dwugłowym,	[ok.	1215–1235],	men.	Halen/Haelen	(?)	
Av. Orzeł dwugłowy, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Krzyż kawalerski o perełkowym obrysie (typ 
F De Meya), w kątach pierścienie z kulkami po-
łączone ze środkiem krzyża.
Srebro, 0,73 g, 14,8 mm, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.44; de Witte, nr 133. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Orzeł dwugłowy w tym czasie jeszcze nie był symbolem cesarskim; należy go rozumieć raczej 
jako wzmocnienie i uszlachetnienie symbolu orła.
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 106	 Denar	z	kościołem,	[ok.	1215–1235],	men.	Antwerpia	(Antwerpen/Anvers)	(?)
Av. Fasada kościoła z potrójnym łukowym portalem 
i skośnie kratkowanym dachem, zwieńczona krzy-
żem z czterech kropek; z boków dwie wolno sto-
jące wieże zwieńczone kopułami, u ich dołu pier-
ścienie z kulkami; między wieżami a kościołem 
krzyże z czterech kropek; na prawo od prawej 
wieży trzy kulki w pionie (miejsce symetryczne nie-
widoczne); zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski o ramionach zdobionych łu-
kami (typ K De Meya), w kątach pierścienie z kul-
kami i kulki, zewnętrzna podwójna obwódka pe-
rełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,64 g, 13,5 mm,	t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.69; de Witte, nr 167. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Motyw awersu tradycyjnie interpretowany jest jako zamek, tymczasem kościelny charakter 
przedstawionej budowli nie budzi wątpliwości (świadczy o nim chociażby szeroki, potrójny 
portal). Wyobrażenie świątyni na jednej ze stron monety jest od czasów karolińskich motywem 
bardzo częstym, choć niekiedy rzeczywiście poprzez kolejne odwzorowania zamieniała się ona 
w figurę zamku.

 107	 Denar	z	Barankiem	Bożym,	[ok.	1215–1235],	men.	Bruksela	(?)
Av. Baranek Boży stoi w prawo, z proporcem ze 
skośnym krzyżem z kulek, drzewce zwieńczone 
krzyżem z kulek, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski o ramionach zdobionych pa-
rami kulek (typ I De Meya), w kątach na przemian 
pierścień z kropką i kulka oraz grot zwieńczony 
kulką, zewnętrzna podwójna obwódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,58 g, 12,9 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.68; Boudeau, nr 2418; de Witte, nr 163; Coll. De Wit, nr 1110. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

W dawnej literaturze monetę tę uważano za miejską emisję Tirlemont.

Henryk II (1235–1248), Henryk III (1248–1261) lub Henryk IV (1261–1267) 
Henri, Hendrik, Henryk II, syn Henryka I, księcia Brabancji, i Matyldy, hrabianki Flandrii i Boulogne, ur. przed 1213 r.  
(w 1207 r.?), książę Brabancji od 1235 r., zm. w 1248 r. Za wsparcie cesarza Fryderyka II otrzymał w 1244 r. hrabstwo 
Dalhem, lecz w 1247 r. wsparł swego siostrzeńca Wilhelma Holenderskiego jako kandydata do tronu niemieckiego. 
Henryk III, syn Henryka II, księcia Brabancji, i Marii, córki króla niemieckiego Filipa, ur. ok. 1230–1231, książę Brabancji 
od 1248 r., stronnik Wilhelma Holenderskiego, następnie wikariusz Rzeszy w imieniu Alfonsa Kastylijskiego, zm. w 1261 r. 
Autor pieśni dworskich. Jego młodszy, przyrodni brat, również Henryk, był założycielem dynastii brabanckiej w Hesji.
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Henryk IV, syn Henryka III, księcia Brabancji, i Adeli (Aleydis), księżniczki burgundzkiej, ur. ok. 1251 r., książę pod opieką 
matki od 1261 r., z powodu niesprawności fizycznej i umysłowej abdykował w 1267 r. na rzecz brata Jana i wstąpił do 
klasztoru św. Benigna w Dijon. Zm. po 1272 r.

 108	 Denar	z	tarczą	z	lwem,	men.	Lowanium,	Bastin
Av. Na trójkątnej tarczy o perełkowym konturze 
lew wspięty, nad tarczą kropka, z lewej ø3ø, z pra-
wej øvø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski zdobiony listwami i krokwiami 
(typ B De Meya), w kątach dośrodkowo B a S T 
(nad literą T kreska – znak skrótu), zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,58 g, 12,3 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.23; Crab, nr XLVII; Boude-
au, nr 2340; de Witte, nr 72. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Tajemniczy Bastin, którego imię umieszczone na rewersie (najczęściej w skrócie BAST) było niegdyś 
źródłem wielu nieporozumień (np. uważano je za formę nazwy miasta Bastogne), był zapewne min-
cerzem, przedsiębiorcą organizującym produkcję monetarną w różnych miastach Brabancji. Litery  
N V przy tarczy są objaśniane jako Nobilis	Vidua i odnoszone do regencji Adeli (Aleydis) (1261–1268).

 109	 Denar	z	tarczą	z	lwem,	men.	Lowanium,	Bastin
Av. Na trójkątnej tarczy o perełkowym konturze 
lew wspięty w lewo (herald.), wokół tarczy ø+ø  

- øHøÎV - CIS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski zdobiony listwami i krokwiami 
(typ B De Meya), w kątach dośrodkowo B a S T 
(nad literą T kreska – znak skrótu), zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,57 g, 12,9 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.18; Crab, nr XLIV; Boudeau, 
nr 2339; de Witte, nr 63. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Napis na awersie oznaczać ma Henrici	ducis.

 110	 Denar	z	lwem,	men.	Lowanium	(miejska?),	Bastin
Av. Lew kroczący w lewo, z rozdwojonym ogonem, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski zdobiony listwami i krokwiami 
(typ B De Meya), w kątach dośrodkowo B a S T 
(nad literą T kreska – znak skrótu), zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,58 g, 12,6 mm, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.56; de Witte, nr 157 odm. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.
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Henryk II (1235–1248), Henryk III (1248–1261) lub Henryk IV (1261–1267), 
lub Jan I (1267–1294)

 111 Denar	z	„mostem”,	[2.–3.	ćwierć	XIII	w.],	men.	Bruksela,	bez	imienia	mincerza
Av. Tzw. most: dwie równoległe linie połączone pięcio-
ma poprzeczkami, z obu końców wydatne łuki; nad  
i pod „mostem” schematyczne dachy w postaci czterech 
wachlarzowato ułożonych linii; wokół cztery kulki.
Rv. Krzyż kawalerski zdobiony perełkowanymi prąż-
kami (typ H De Meya), w środku pierścień z kulką, 
w kątach na przemian pierścień z kropką w środku 
i drugą na zewnątrz oraz grupa kulek, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,54 g, 12,3 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.34; Boudeau, nr 2414;  
de Witte, nr 117 (Av.), nr 116 (Rv.). 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r. 

Wizerunek rzekomego mostu wywodzi się – podobnie jak „zamku” – z tradycji świątyni karo-
lińskiej; szczególnie często był stosowany (w nieco odmiennym jednak kształcie) w Hainaut,  
a w XI w. także w Normandii, w Antwerpii i zwłaszcza w Danii. Niektóre egzemplarze mają 
też imię mincerza „Tenin” w formie TI.

Henryk III (1248–1261) lub Henryk IV (1261–1267), lub Jan I (1267–1294)

 112	 Denar	z	orłem,	[3.	ćwierć	XIII	w.],	men.	Halen/Haelen	(?),	Tenin
Av. Orzeł w pozycji heraldycznej, lekko pochylony, 
o pionowych piórach, wydatnych szponach, nad 
lewym jego skrzydłem gwiazda sześciopromienna.
Rv. Krzyż kawalerski zdobiony perełkowanymi prąż-
kami (typ H De Meya), w kątach T ñ II I.
Obrzeże nieco sklepane.
Srebro, 0,58 g, 12,7 mm, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.78; de Witte, nr 184. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Jan I Zwycięski (1267–1294)
Jean le Victorieux, Jan, syn Henryka III, księcia Brabancji, i Adeli (Aleydis), księżniczki burgundzkiej, ur. w 1252 r., książę 
Brabancji od 1267 r., objął władzę w 1268 r., książę Limburgii od 1288 r., zm. w następstwie odniesionej w pojedynku 
rany w 1294 r. Sławny z dzielności rycerskiej i opiewany w pieśniach. W wyniku świetnego zwycięstwa pod Worringen 
w 1288 r. zdobył księstwo Limburgii, odtąd trwale połączone z Brabancją.

 113	 Mały	grosz	z	aniołem,	[schyłek	XIII	w.],	men.	Bruksela
Av. Krzyż liściasty (croix	 feuillue), wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +IOanneSá 

DVXáBRaB\\\Ie, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Rv. Św. Michał Archanioł stoi w płaszczu, na 
wprost, w prawej dłoni trzyma pionowo włócznię, 
w lewej wznosi trzy gwoździe Męki Pańskiej, we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +äOneTa: 

BRVXeLLencIS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 2,50 g, 23,3 mm, 180°. 
De Mey (Brabant), nr C.129; Boudeau, nr 2350; 
de Witte, nr 260; Coll. Thomsen, nr 3722. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Małe grosze, będące dwukrotnością angielskich szterlingów, stanowiły najstarszą groszową 
monetę niderlandzką; wprowadziła je w 1275 r. Małgorzata Konstantynopolitańska w rzą-
dzonych przez siebie Hainaut i Flandrii, być może oparłszy się na wzorach włoskich.  
W Brabancji zaczęto je wybijać kilkanaście lat później, a prezentowany egzemplarz należy 
(sądząc po wadze) do najwcześniejszych. Św. Michał Archanioł jest patronem Brukseli. Na 
wzór małych groszy w ostatnich latach XIII w. zaczęto na Śląsku wybijać kwartniki, m.in. też 
ze św. Michałem.

 114	 Szterling	z	lwem,	[ok.	1275	–	przed	1282/1283],	men.	Bruksela	(?),	Walt(er)	(?)
Av. Krzyż dwunitkowy, w jego kątach W|a|L|T|, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku !IøD| 
eIg|RaT|Ia™|, zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Rv. Tarcza gotycka, na niej wspięty Lew brabancki, 
wokół napis ™D - VXBRa - BanTI - e, zewnętrzna 
obwódka perełkowa. 
Srebro, 1,38 g, 19,0 mm, 100°, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.116; Mayhew, tabl. 1:2; Boudeau, nr 2346; de Witte, nr 241; Coll. 
Thomsen, nr 3725 odm.; Chautard, nr 89, tabl. VIII:4; Coll. De Wit, nr 1121. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

W źródłach szterlingi te nazywano brabantini. Jedna ich strona przedstawia znak brabancki, 
druga naśladuje wzór angielski: krzyż tzw. dwunitkowy zaczerpnięty został z angielskich szter-
lingów (pensów) króla Henryka III, bitych do 1279 r. Dawniejsza literatura interpretowała litery 
WALT jako skrót nazwy mennicy w Walcourt w Namur, skądinąd nieznanej; badania Nichola-
sa Mayhew wykazały jednak, że jest to najprawdopodobniej imię brukselskiego mincerza (tak 
już w XIX w. sądził R. Serrure).

 115	 Szterling	z	tarczą	dwupolową,	[po	1288]
Av. Długi krzyż równoramienny, w jego kątach 
gronostaje, wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku DVX|BRa|Ba3|TIE|, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa. 
Rv. Tarcza gotycka dzielona w słup: pole 1. – wspię-
ty Lew brabancki, pole 2. – wspięty Lew w koronie, 
z podwójnym ogonem (herb Limburgii), wokół 
tarczy legenda DVX - LIäB - VRgIE (ostatnia litera 
dwukrotnie wbita w stempel), zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Srebro, 1,39 g, 18,3 mm, 0°. 
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De Mey (Brabant), nr C.130; Boudeau, nr 2349; de Witte, nr 263 bis; Coll. Thomsen, nr 3730; 
Chautard, nr 105, tabl. IX:2; jako Jan II.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Zdobycie przez Jana Zwycięskiego w 1288 r. księstwa Limburgii spowodowało zaktualizowanie 
herbu na brabantini. Uwspółcześniono też kształt krzyża, wprowadzając jego postać stosowaną 
na monetach Edwarda I od 1280 r. Strona z krzyżem jednak oddaliła się nieco od angielskiego 
pierwowzoru, gdy umieszczane w kątach krzyża trzy kulki zastąpiono motywem gronostajów. 
Monety te były naśladowane w mennicy arcybiskupa kolońskiego w Bonn – różnią się od 
oryginałów tylko napisem Moneta	Bunen na awersie.

 116	 Szterling	kontynentalny	rosarius,	[po	1288]
Av. Popiersie księcia na wprost, w diademie z trze-
ma różami, wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku +ûIû\VXûLIMBVRgIE, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Długi krzyż równoramienny, w jego kątach po 
trzy kulki, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku DVX|BRa|Ba3|TIE|, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 1,35 g, 20,2 mm, 0°.
De Mey (Brabant), nr C.124; Mayhew, nr 43; Boudeau, nr 2348; de Witte, nr 257; Coll. Thom-
sen, nr 3728; Chautard, nr 95, tabl. VIII:10; Coll. De Wit, nr 1127.
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Moneta ta naśladuje szterlingi (pensy) angielskie Edwarda I bite od 1280 r. i przeznaczona była 
na eksport do Anglii. Opaska z róż na głowie władcy (stąd nazwa rosarius) zastępuje królewską 
koronę, której nie mógł nosić książę Brabancji. Takie szterlingi wystąpiły już w skarbie z Cardiff, 
ukrytym wkrótce po 1288 r., wybito je więc w zbliżonym czasie.

Jan II Spokojny (1294–1312)
Jean le Pacifique, Jan, syn Jana I, księcia Brabancji, i Małgorzaty z Dampierre, hrabianki Flandrii, ur. w 1275 r., książę 
Brabancji i Limburgii od 1294 r., zm. w 1312 r. W 1312 r. wydał Przywilej kortenberski, zapewniający stanom Brabancji 
reprezentowanym w stale działającej radzie udział we władzy, a poddanym prawo oporu.

 117	 Grosz	z	tarczą	(gros à l’écu)
Av. Krzyż prosty, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku wewnętrznym +BRaBanTIEDVX, pośred-
nia obwódka perełkowa, w otoku zewnętrznym 
InOMEnDOMInInOSTRI:SITBEnEDIcTVM, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Tarcza gotycka czteropolowa, skwadrowany 
Lew wspięty (godło Brabancji) i Lew w koronie,  
z podwójnym ogonem, wspięty heraldycznie w pra-
wo (godło Limburgii), pośrodku tarczy rozetka (?); 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku dwa-
naście lilii w obwódkach, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.



85

Monety belgijskie i związane z Belgią

Srebro, 4,12 g, 26,0 mm, 90°, b. 
De Mey (Brabant), nr C.163; Boudeau, nr 2358; de Witte, nr 317; Coll. Thomsen, nr 3535 odm. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

 118	 Grosz	turoński	(gros tournois),	men.	Bruksela
Av. Krzyż prosty, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku wewnętrznym +BRaBan,TIE,DVX, pośred-
nia obwódka perełkowa, w otoku zewnętrznym 
+3OME3:DOMI3I:IIOSTRI:SITBE3EDICTVM, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Fasada kościoła flankowana dwiema wieżami  
o spiczastych dachach z kulami na wierzchołkach, 
pośrodku ozdobnie wycięty portal, nad nim trzy 
kule, strzelisty szczyt zwieńczony masywnym krzy-
żem umieszczonym w otoku (tzw. château	 bra-
bançon), wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku 
wewnętrznym MOnETa:BRVXEL‹; pośrednia ob-
wódka perełkowa, w zewnętrznym otoku dwanaście 
lilii w obwódkach, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 4,04 g, 26,3 mm, 90°, t.t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.152; Boudeau, nr 2353; de Witte, nr 302; Coll. Thomsen, nr 3736 odm. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Grosze turońskie, nazywane tak od przynależności do systemu monetarnego miasta Tours we Fran-
cji, były największymi ówczesnymi monetami srebrnymi w Europie, większymi od groszy włoskich  
i małych groszy brabanckich. Odpowiadały trzem angielskim szterlingom, a wprowadził je w 1266 r. 
król Ludwik IX. Już pod koniec stulecia odgrywały ważną rolę na rynku monetarnym Flandrii  
i Brabancji. Brabancki grosz turoński należał do licznego grona naśladownictw monety francuskiej, 
a oprócz aktualizacji napisów wyróżniał się przekształceniem schematycznej świątyni w charaktery-
styczny kościół z ozdobnie wyciętym portalem, zwany przez dziewiętnastowiecznych numizmatyków 
zupełnie niesłusznie château, podobnie zresztą jak francuski oryginał. Motyw ten wywodzi się z tego 
samego karolińskiego wzorca ikonograficznego co dwunastowieczne brabanckie denary z kościołem 
i z „mostem”. Rozmieszczone w otoku 12 lilii odnosiło się do nominału 12 denarów turońskich, 
bardzo szybko zresztą zdezaktualizowanego. Nieco odleglejszy od pierwowzoru, ale również naśla-
dujący grosze turońskie, jest przedstawiony wcześniej grosz z tarczą. Z groszy turońskich pochodzi 
także dewiza na rewersie: Nomen	Domini	nostri	sit	benedictum (parafraza Ps 112/113,2).

 119	 Szterling,	men.	Bruksela
Av. Fasada kościoła flankowana dwiema wieżami 
o spiczastych dachach z kulami na wierzchołkach, 
pośrodku ozdobnie wycięty portal, nad nim trzy 
kule, strzelisty szczyt zwieńczony masywnym krzy-
żem umieszczonym w otoku (tzw. château	 bra-
bançon), wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku IøDVX:DeBRaBanTIa.
Rv. Długi krzyż równoramienny, w jego kątach po 
trzy kulki, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku MOn|ETa|BRV|XEL‹|, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 1,44 g, 18,9 mm, 0°. 
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De Mey (Brabant), nr C.156; Boudeau, nr 2356; de Witte, nr 307; Coll. Thomsen, nr 3734; 
Chautard, nr 112, tabl. IX:9; Coll. De Wit, nr 1129.
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Charakterystyczna dla krzyżowania się wpływów na terenie Brabancji jest ta moneta, której 
rewers i standard odwołują się do wzorów angielskich, awers natomiast jest oparty na francu-
skim wzorcu denarów turońskich, zmodyfikowanym już według miejscowej tradycji.

Jan III Tryumfujący (1312–1355)
Jean le Triomphant, Jan, syn Jana II, księcia Brabancji i Limburgii, i Małgorzaty, królewny angielskiej, ur. w 1300 r., książę 
Brabancji i Limburgii od 1312 r. (samodzielnie od 1320 r.), zm. w 1355 r. Jako kuzyn króla Anglii przystąpił do wojny 
stuletniej w 1337 r. po jego stronie, przyjmując ogromne angielskie subwencje, ale też działając w interesie swych miast, 
konkurujących z Flandrią o handel angielską wełną. Zmienił jednak front w 1345 r., gdy Edward III wyczerpał swe fun-
dusze. 

 120	 Grosz	z	lwem	(gros au lion),	[po	1339]
Av. Długi krzyż równoramienny sięgający do ob-
wódki pośredniej, wewnętrzna obwódka perełko-
wa, w otoku wewnętrznym legenda rozpoczęta 
przed osią monety: I|O‹øDV|XøLO|T‹øBR|aB‹!, po-
średnia obwódka perełkowa, w otoku zewnętrz-
nym +BnDIcTVáSITánOäeáDnIánRIáIhVáXPI, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Wspięty Lew brabancki, nad nim mały orzeł 
heraldyczny rozpoczyna legendę otoku wewnętrz-
nego: MOnñ¿a[lemiesz]BRaBan‹, pośrednia ob-
wódka perełkowa, w otoku dwanaście pierścieni, 
w najwyższym miniaturowy lew heraldyczny jak  
w polu, w pozostałych liście winnej latorośli, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 3,23 g, 27,8 mm, 240°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.205; Boudeau, nr 2378; 
de Witte, nr 360. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Jest to kolejne naśladownictwo grosza turońskiego. W dokumentach oficjalnych zwane grands	
blancs, groszami białymi, grosze lewkowe wprowadzone zostały w 1337 r. we Flandrii, a w wy-
niku porozumienia między Ludwikiem II Flamandzkim i Janem III Brabanckim w dwa lata 
później także w Brabancji (następnie też w innych państwach niderlandzkich). Bite w bardzo 
znacznych ilościach, zdobyły na kilkadziesiąt lat dominującą pozycję na rynku niderlandzkim, 
choć szybko obniżano ich standard kruszcowy.

 121	 Grosz	ze	św.	Piotrem	(St. Pietersgroot),	men.	Lowanium
Av. Popiersie św. Piotra w aureoli na wprost, w tunice, w prawej dłoni wznosi księgę, w lewej 
podwójny klucz, otoczone pięciołukiem zakreślonym podwójną linią ciągłą; u dołu wchodzi 
do otoku tarcza czteropolowa ze skwadrowanym Lwem z pojedynczym ogonem (godło Bra-
bancji) i Lwem z podwójnym ogonem (godło Limburgii), wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku +S%PñTRVS%LO$ - $VanIñncIS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Rv. Krzyż kwietny (croix	 fleuronnée) z trójliściem  
w środku, w kątach trójlistne rozetki, wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku +øIøDVXáLOT‹áBRa‹ 

áLñB‹ñTáaRCIO, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 2,56 g, 27,2 mm, 290°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.203; Crab, nr LXI; Bou- 
deau, nr 2376; de Witte, nr 357 odm.; Coll. Thom-
sen, nr 3750; Coll. De Wit, nr 1143. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

W legendzie (Iohannes	dux	Lotharingiae,	Braban-
tiae,	Lemburgi	et	marchio) błędnie ARCIO zamiast 
MARCIO. Tytuł marchio	Sacri	Imperii dotyczył wła-
dzy nad Antwerpią. Św. Piotr występuje tutaj jako 
patron Lowanium.

 122	 Skudat	(écu à la chaise, écu d’or, chaise d’or, clinckard),	[po	1337],	 
men.	Antwerpia
Av. Książę w pełnej postaci zasiada na wprost na 
tronie ozdobionym gotyckimi sterczynami; ma ko-
ronę z rozetami na sterczynach, w prawej dłoni 
wznosi miecz, w lewej trzyma tarczę o perełkowa-
nej bordiurze, na niej skwadrowane: wspięty Lew 
brabancki i Lew limburski z podwójnym ogonem; 
z boków i z góry ramka z podwójnej linii ciągłej 
w osiem łuków, w kątach trójlistki, oraz wewnętrz-
na obwódka perełkowa; w otoku +MOnaûIOhISû 

DeI - gRaû - BRaBancIeûDVc, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa. 
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny z czwórliśćmi 
w środku i na końcach, końce zdobione każdy trze-
ma trójliśćmi, wokół ramka z czterech łuków (linią 
perełkowaną i ciągłą), w kątach zdobiona liśćmi 
winorośli (wewnątrz) i trójliśćmi (zewnątrz), we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +XP‹c% 

VIncIT%XP‹c%RegHaT%XP‹c%INPeRaT, zewnętrzna 
obwódka perełkowa; po pierwszym X ślad pęknię-
cia stempla do krawędzi.
Złoto, 4,47 g, 29,6 mm, 90°, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.179; Delmonte (or), nr 40; 
Boudeau, nr 2362; de Witte, nr 335. 
Zakup: Franceschi, 7 II 1955 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

Ta nadzwyczajnej piękności moneta stanowi odwzorowanie écu	à	 la	chaise Filipa VI francu-
skiego z 1337 r. Standard nawiązywał – być może nieprzypadkowo – do bizantyńskiego solida-
-histamenonu (zob. nr 61 i następne). Legenda awersu: Moneta	Iohannis	Dei	gratia	Brabancie	
ducis. Legenda rewersu: Christus	vincit,	Christus	regnat,	Christus	imperat, cytat z hymnu Laudes	
regiae, pochodzi również z Francji, gdzie stosowano ją na rewersach monet złotych od XIII do 
XVIII w. Książę Jan otrzymał prawo bicia złotej monety od cesarza Ludwika IV.
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Cesarstwo Rzymskie (niemieckie), Ludwik IV Bawarski (1314–1347)
Ludwig der Bayer, syn Ludwika II Mocnego, księcia Bawarii, i Matyldy Habsburżanki, królewny rzymskiej, ur. w 1281/1282 r., 
w 1310 r. książę Górnej Bawarii, od 1314 r. król rzymski (niemiecki), od 1326 r. włoski, od 1328 r. cesarz, zm. w 1347 r. 
Pierwszą jego żoną była Beatrycze świdnicka. Dzięki drugiemu małżeństwu z Małgorzatą Hanońską (w 1324 r.) zaanga-
żował się w sprawy Niderlandów, uzyskując Holandię i Hainaut dla swego syna Wilhelma. Ludwik był suzerenem Jana III 
brabanckiego, lecz ten ostatni już w 1327 r. odmówił mu udziału w wyprawie lombardzkiej, starając sie zachować rów-
nowagę między Francją, Niemcami i Anglią.

 123	 Skudat	(écu à la chaise, écu d’or, chaise d’or),	[1338],	men.	Antwerpia
Av. Cesarz w pełnej postaci zasiada na wprost na 
tronie ozdobionym gotyckimi sterczynami; ma 
otwartą koronę z liliowatymi sterczynami, w prawej 
dłoni wznosi miecz, w lewej trzyma tarczę z dwu-
głowym orłem, o perełkowanej bordiurze; ramka 
z boków i z góry z podwójnej linii ciągłej w osiem 
łuków, w kątach trójlistki, oraz wewnętrzna obwód-
ka perełkowa; w otoku +LVDOVIcVSûDeI! - !gRa! 

- ROManORVMûIMP‹, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny z czwórliśćmi 
w środku i na końcach, końce zdobione każdy trze-
ma trójliśćmi, wokół ramka z czterech łuków (linią 
perełkowaną i ciągłą), w kątach zdobioną liśćmi 
winorośli (wewnątrz) i trójliśćmi (zewnątrz), we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +$XP‹c% 

VIncIT%XP‹c%RegNaT%XP‹c%INPeRaT, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Złoto, 4,44 g, 29,0 mm, 100°, sup. 
De Mey (Brabant), nr C.218; Delmonte (or), nr 223;  
de Witte, nr 374; Coll. De Wit, nr 1136 odm. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

Wzór dla tej monety pochodzi z Francji – było nim écu	 à	 la	 chaise (florenus	 ad	 scutem) 
króla Filipa VI z 1337 r. Cesarz sięgnął do tego wzoru nie bezpośrednio, lecz poprzez ana-
logiczną monetę księcia Brabancji Jana III (zob. nr 122). Edward III, król Anglii, zawarł  
w tymże 1337 r. układ z cesarzem Ludwikiem zwrócony przeciwko Francji (był to początek 
wojny stuletniej), w którym w zamian za 300 000 florenów (1050 kg złota) otrzymał tytuł wi-
kariusza Cesarstwa. Zasiłek ten został w mennicy księcia Brabancji w Antwerpii przebity na 
złote monety cesarskie. 

Joanna i Wacław (1355–1383)
Jeanne, Johanna, córka Jana III, księcia Brabancji i Limburgii, oraz Marii z Evreux, ur. w 1322 r., w latach 1334–1345 
żona Wilhelma IV, hrabiego Holandii, księżna Brabancji i Limburgii od 1355 r., abdykowała w 1404 r., zm. w 1406 r., ostat-
nia władczyni Brabancji z dynastii lowańskiej.
Venceslas, Wenceslaus, Václav, syn Jana I Ślepego, króla Czech i hrabiego Luksemburga, i Beatrycze, księżniczki de Bour- 
bon, przyrodni brat cesarza Karola IV, ur. w 1337 r., drugi mąż Joanny od 1352 r., hrabia Luksemburga od 1352 r.  
(w dwa lata później Luksemburg został podniesiony przez Karola IV do rangi księstwa), książę Brabancji i Limburgii od 
1355 r. (do 1357 r. jako małżonek księżnej), zm. w 1383 r. Wacław został przeznaczony przez ojca na dziedzica posiadło-
ści rodowych na zachód od Renu i tam się wychowywał; w 1366 r. Karol mianował go wikariuszem Rzeszy na północ od 
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Alp, a pełniąc tę funkcję, Wacław angażował się w politykę ogólnoniemiecką. Uprawiał poezję trubadurów i wspomagał 
poetów. W Brabancji małżonkowie zmagali się ze zbrojnymi roszczeniami hrabiego Flandrii Ludwika II, męża Małgorzaty, 
młodszej siostry Joanny (przejściowo utracili na jego rzecz Mechelen i Antwerpię), nie sprzyjało im też mieszczaństwo 
brabanckie, obawiające się sukcesji luksemburskiej. U progu panowania, w 1356 r., wydali przywilej generalny, zwany 
Joyeuse	Entrée lub Blijde	Intrede, rozszerzający Przywilej kortenberski. Do 1375 r. monety wybijano pod imieniem jednego 
z małżonków (zwykle Joanny), potem, do 1383 r., z imionami obojga.

 124	 Grosz	(groot),	[1355–1375],	men.	Vilvoorde
Av. Krzyż równoramienny o rozszerzonych koń-
cach ramion, górne i dolne ramię zakończone 
kulką, w kątach D|V|X|c‹|, wewnętrzna obwód-
ka perełkowa, w otoku +IOh‹ana%DeI%gRa‹% 

BRaBa‹TIe, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Tarcza gotycka, w której skwadrowane wspięty 
Lew brabancki i wspięty Lew limburski z podwój-
nym ogonem, otoczona ramką z sześciu łuków,  
w której kątach kulki, wewnętrzna obwódka pereł-
kowa, w otoku +MOneTaûnOVaûFILFORDenS‹, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Srebro, 2,38 g, 26,2 mm, 0°. 
De Mey (Brabant), nr C.230; Boudeau, nr 2385; de Witte, nr 396; Coll. Thomsen, nr 3766.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

 125 Gouden Peter – Pieter d’or,	[1381–1383],	men.	Lowanium,	 
Gisbrecht	van	den	Biessen
Av. Półpostać św. Piotra w aureoli na wprost, wzno-
szącego księgę w prawej dłoni w chuście, w lewej 
podwójny klucz, pod nim tarcza gotycka czteropo-
lowa, na której: pole 1. i 4. – wspięty Lew limbur-
ski z podwójnym ogonem, 2. – wspięty Lew bra-
bancki, 3. – wspięty Lew, w polu sześć belek (godło 
Luksemburga), bordiura perełkowana, całość od 
lewej do prawej otoczona ramką z dziewięciu 
łuków zakreśloną podwójną linią, z liliami na za-
łamaniach wewnątrz i trójliśćmi w kątach ze-
wnątrz, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku +WenceL0VS!zûIOh‹0n0! - !DeIûgR0û 

BR0BûDVceS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny, w środku pię-
ciolistna rozetka wpisana w skośny kwadrat o wgię-
tych bokach, na ramionach pojedyncze czwórlist-
ki, z każdego wyrastają: berło liliowate i dwa spi-
ralne liście zakończone liliami, wewnętrzna obwód-
ka perełkowa, w otoku +XPc%VI3cIT%XP‹c%Reg30T% 

XP‹c%IMPeR0T, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,04 g, 27,0 mm, 260°. 
De Mey (Brabant), nr C.225; Crab, nr LXVI; Delmonte (or), nr 45; Boudeau, nr 2382; de Witte,  
nr 390; Coll. Thomsen, nr 3760; Coll. De Wit, nr 1154 odm.
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.
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Ta moneta złota zasługuje na uwagę także dlatego, że wyjątkowo nie jest naśladownictwem 
wzorca francuskiego, lecz złotym odpowiednikiem srebrnego grosza ze św. Piotrem, patronem 
Lowanium (zob. nr 121).

 126 Gouden ryder – franc à cheval	(cavalier d’or),	[ok.	1375?],	men.	Lowanium
Av. Jeździec w zbroi i płaszczu zdobionym liliami,  
w hełmie garnkowym z koroną i lilią w klejnocie, 
wznosi w prawej ręce miecz, siedząc na galopującym 
w lewo koniu w zbroi i kropierzu zdobionym liliami, 
wewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa, w otoku 
IOhanna?DeI - ?gRacIa? - BRaBaTIe?DUX (U od-
wrócone, między Ba u góry pozioma kreska – znak 
kontrakcji), zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny z czwórliściem 
w środku, końce zwieńczone rozbudowanymi 
kwiatonami, wokół czwórliść (podwójną linią cią-
głą), w kątach zdobiony kwiatonami (wewnątrz)  
i trójliśćmi (zewnątrz), widoczne zarysy kreślonych 
cyrklem okręgów przez ramiona krzyża i kwiatony 
czwórliścia oraz między polem a otokiem, w otoku 
+XP‹c VIncIT XP‹c Reg3aT XP‹c 
IMPeRaT, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 3,88 g, 29,6 mm, 0°. 
De Mey (Brabant), nr C.226; Crab, nr LXVII odm. legendy; Delmonte (or), nr 46; Boudeau,  
nr 2381; de Witte, nr 391; Coll. Thomsen, nr 3764 odm. rewersu.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 (na podkładce omyłkowo „3/35”) r.

„Złoty jeździec”, choć przedstawia władcę, to przecież nie Joannę, której imię umieszczono 
wokół. W istocie jest to odwzorowanie fran cuskiej monety złotej, pierwszego franka wybitego 
w 1360 r. z imieniem króla Jana II Dobrego, stąd też i kapetyńskie Lilie na heraldycznym, 
turniejowym stroju rycerza i jego rumaka.

 127 Mouton d’or – gouden lam	(mottoen),	[1357],	men.	Vilvoorde
Av. Baranek Boży w nimbie krzyżowym stoi w lewo, 
z głową zwróconą do tyłu, w prawicy trzyma wysoki 
krzyż z proporcem z trzema strefami; u nóg Baranka 
poziomo IOh‹ - DUX (U odwrócone); od lewej przez 
górę do prawej trzynastołukowa obwódka, kolista 
wewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa, w otoku 
+agn‹ DeIQVI TOLL ‹ Pcca äVDI 
äISeReRenOB‹:, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny z rozetą w środ-
ku, końce zdobione każdy trójlistnym kwiatem  
i dwoma liśćmi, w kątach lilie, wokół ramka z czte-
rech kątów i czterech łuków na przemian (podwój-
ną linią ciągłą), w kątach ramki lilijki; widoczne 
zarysy kreślonych cyrklem okręgów przez ramiona 
krzyża oraz dolne i górne skraje ramki, w otoku 
+XP‹c=VI3cIT=XP‹c=RegNaT=XP‹c=IMPeRaT, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
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Złoto, 4,60 g, 29,8 mm, 70°. 
De Mey (Brabant), nr C.223; Delmonte (or), nr 43; Boudeau, nr 2380; de Witte, nr 387; Coll. 
Thomsen, nr 3741; Coll. De Wit, nr 1149.
Zakup: Franceschi, 1958 r. lub styczeń 1959 r.

Mouton	d’or, utworzony w 1311 r., był przez pół wieku podstawową francuską monetą złotą. 
W 1354 r. Jan II Dobry podniósł jego ciężar z 4,1 do 4,7 g i do tego standardu nawiązuje 
brabanckie naśladownictwo. W stosunku do pierwowzoru zmieniono jedynie słowo REX na 
DUX. Legenda awersu: Agnus	Dei	qui	tollit	peccata	mundi	miserere	nobis (z Ioann 1,29), kore-
sponduje oczywiście z przedstawieniem Baranka. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi 
idea złotej monety z Barankiem Bożym nie powstała we Francji, lecz wcześniej, w ostatniej 
tercji XIII w. w upadającym Królestwie Jerozolimskim, gdzie wybito bezanty (naśladowcze 
histamena) z takimi właśnie napisami na awersie i rewersie.

 128 Grand mouton d’or,	[1366],	men.	Vilvoorde
Av. Baranek Boży w nimbie krzyżowym stoi w lewo, 
z głową zwróconą do tyłu, w prawicy trzyma wy-
soki kwiecisty krzyż z proporcem z trzema strefami; 
u nóg Baranka poziomo IOh‹ - DUX (U odwrócone; 
w literze h ślad pęknięcia stempla); od lewej przez 
górę do prawej trzynastolistna ramka, kolista we-
wnętrzna obwódka ciągła i perełkowa, w otoku 
+agn‹ DeIQVI TOLL ‹ PccaäVDI 
äISeReRenOB‹, zewnętrzna obwódka perełko-
wa; na osi pionowej stempla, dolnej linii korpusu 
Baranka oraz na górnej i dolnej linii poziomego 
napisu widoczne cienkie proste linie, pomagające 
rytownikowi w kompozycji.
Rv. Ozdobny krzyż równoramienny z rozetą w środ-
ku, końce zdobione każdy trójlistnym kwiatem  
i dwoma liśćmi, w kątach lilie, wokół ramka z czte-
rech kątów i czterech łuków na przemian (podwój-
ną linią ciągłą), w kątach ramki lilijki; widoczne 
zarysy kreślonych cyrklem okręgów przez ramiona 
krzyża oraz dolne i górne skraje ramki, w otoku 
+XP‹c=VI3cIT=XP‹c=Reg3aT=XPc=IMPeRaT, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 5,83 g, 35,5 mm, 70°. 
De Mey (Brabant), nr C.222; Delmonte (or), nr 44;  
Boudeau, nr 2379; de Witte, nr 389; Coll. Thomsen, nr 3740.
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.



92

Monety belgijskie i związane z Belgią

Senioria Waalwijk, Jan I van Brederode (1390–1402)
Syn Rajnolda I, pana Brederode i hrabiego Gennep, oraz Jolanty, hrabianki Gennep, ur. ok. 1370–1372 r., pan Brederode  
i Waalwijk od 1390 r., w 1402 r. zrezygnował i wstąpił do klasztoru Zeelheim w Diest, gdzie został opatem. W 1409 r. powrócił 
do życia świeckiego, nie zdołał jednak odzyskać swych państw i zginął w 1415 r., walcząc po stronie angielskiej pod Azincourt.

 129 Dwugrosz	(dubbele groot, jangelaar),	naśladownictwo	monety	brabanckiej, 
[ok.	1400],	men.	Waalwijk,	Jan	Michiels
Av. Dwie tarcze: prawa (herald.) czwórdzielna: pole 
1., 4. – lew wspięty, przez pierś szranki, 2. – lew 
wspięty, 3. – lew wspięty z podwójnym ogonem; 
lewa tarcza z lwem wspiętym; na tarczach stoi Orzeł 
Królestwa Niemieckiego w naturalnej stylizacji, 
zrywający się do lotu; wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku IOháDeIágR\\I0áDVSáDeá 

BR[e]D\RODe, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Cały dzielony długim krzyżem równoramien-
nym, wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku we-
wnętrznym MOHE|T0øDE|BRER|OEDE|, pośrednia 
obwódka perełkowa, w otoku zewnętrznym +SI\
ánO|äñnáDOä|InIáBñnñ|DICTVä|, zewnętrzna 
obwódka perełkowa; w drugim i trzecim sektorze 
obwódek cienki ślad pęknięcia stempla.
Srebro, 2,93 g, 31,2 mm, 260°, b. 
Lucas, nr 42.3/1. 
Zakup: marzec 1955 r.

Naśladownictwo brabanckiego dwugrosza Joanny jako wdowy (1383–1406), De Mey (Brabant), 
nr C.249, de Witte, nr 420.

Joanna i Wacław nadali w 1364 r. panom na Brederode (Holandia) immunizowane lenno 
(franchise) Waalwijk w północnej Brabancji w zamian za odziedziczony przez Brederodów udział  
w senioriach Fauquemont i Montjoie. W 1400 r. lub niewiele wcześniej Jan van Brederode zorga-
nizował w Waalwijk mennicę, ale 5 XII 1400 r. jego mincmistrz Jan Michiels został na polecenie 
księżnej Joanny aresztowany – przypuszczalnie właśnie za wybijanie takich naśladownictw (zob.  
V. Tourneur, Jean	de	Brederode	et	l’atelier	monétaire	brabançon	de	Waelwijck, „Revue belge de nu-
mismatique”, LXXXI, 1929, s. 17–23). Nic więc dziwnego, że przedstawiony okaz to dopiero trzeci 
znany egzemplarz tej monety (pozostałe dwa są w Nationale Numismatische Collectie – sukcesorce 
Koninklijk Penningkabinet w Lejdzie, ze skarbu z Zutphen, i w Cabinet des Médailles Biblioteki 
Królewskiej w Brukseli, ze skarbu z Leodium) – innych produktów mennicy w Waalwijk nie znamy2.

Herby na awersie po części odnoszą się do rodu Brederode, po części zaś pochodzą  
z oryginalnej monety Joanny. Interpretacja herbów kolejnych państw zbieranych przez władców 
Brabancji, Luksemburga i wreszcie Burgundii nie jest jasna nawet dla numizmatyków belgijskich; 
komplikuje ją dodatkowo fakt, że ukoronowany lew z podwójnym ogonem przysługiwał tak 
Limburgii, jak i Czechom. Nie możemy się zgodzić z J. Crabem, by lewy (herald.) herb dotyczył 
Czech, gdyż herb królestwa, jako godniejszy, musiałby być położony po prawej stronie – i poza 
tym Lew czeski ma ogon podwójny. Nie powinien też powtarzać – jak sądzi De Mey – herbu 
Brabancji. Według zasad heraldyki na oryginalnej monecie na prawej (herald.) tarczy winny 
być znaki: pole 1., 4. – Luksemburga, 2. – Brabancji, 3. – Limburgii, a na lewej tarczy Flandrii; 
tu zamiast Luksemburga (lew, w polu belki) jest Brederode (lew, przez pierś szranki).

2 Informacje te, wraz z pomocą w identyfikacji monety, zawdzięczamy dr. Arentowi Polowi z Het Koninklijk Penningkabinet 
w Lejdzie.
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Antoni Burgundzki (1406–1415)
Antoine de Bourgogne, Anton van Bourgondië, syn Filipa II Śmiałego, księcia Burgundii, hrabiego Flandrii i Artois,  
i Małgorzaty, hrabianki Flandrii, Artois, Franche-Comté, Nevers i Réthèl, wnuczki Jana III, księcia Brabancji, brat Jana bez 
Trwogi, ur. w 1384 r., regent (ruwaart) Brabancji w 1404 r., książę Brabancji od 1406 r., książę Luksemburga od 1411 r., 
zginął pod Azincourt w 1415 r.; pierwszy władca Brabancji z burgundzkiej linii Kapetyngów-Walezjuszy, mąż Elżbiety ze 
Zgorzelca, dziedziczki Luksemburga.

 130	 Grosz	boddrager,	[1410–1415],	men.	Vilvoorde
Av. Lew w hełmie garnkowym siedzi w lewo,  
w klejnocie lilia, ogon lwa zakończony dwoma du-
żymi trójliśćmi, pod linią ciągłą w odcinku pola 
BRABA‹T, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku 0nThOnIVS:DeI:g:DVX:BR0B0nTIe.
Rv. Cały dzielony długim krzyżem równoramien-
nym, pod nim w polu gotycka tarcza czteropolowa: 
pole 1., 4. – Lilia Kapetyngów burgundzkich oto-
czona bordiurą, 2. – wspięty Lew Brabancji,  
3. – wspięty Lew Limburgii z podwójnym ogo-
nem; wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku  
MOneT0|DVX:BR0|B0nTIe|eT:LINB|, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Srebro, 2,03 g, 24,9 mm, 330°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.265; Boudeau, nr 2392; de Witte, nr 433.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Boddrager (dosłownie: noszący garnek), flamandzki grosz z wizerunkiem herbowego lwa  
w hełmie garnkowym, naśladowano w Brabancji na podstawie ordynacji książęcej z 20 XII 1409 r.

 131 Dwugrosz	boddrager	(dubbele groot boddrager),	[1410–1415],	men.	Vilvoorde
Av. Lew w hełmie garnkowym siedzi  zwrócony  
w lewo, w klejnocie lilia, ogon zakończony dwoma 
dużymi trójliśćmi, pod linią ciągłą w odcinku pola 
BRABA‹T, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku 0nThOnIVS:DeI:gR0:DX:BR0B0nTIe, obwódka 
zewnętrzna.
Rv. Cały dzielony długim krzyżem równoramien-
nym, pod nim w polu gotycka tarcza czteropolowa: 
pole 1., 4. – Lilia Kapetyngów burgundzkich  
w bordiurze, 2. – wspięty Lew Brabancji, 3. – wspię-
ty Lew Limburgii z podwójnym ogonem; we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
3OneT0|DVX:BR0|B0nTIe|eT:LIIIB|, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Srebro, 3,92 g, 31,4 mm, 0°, b. 
De Mey (Brabant), nr C.264; Boudeau, nr 2391;  
de Witte, nr 432; Coll. De Wit, nr 1162.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.
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Jan IV (1415–1427)
Jean, Jan, syn Antoniego, księcia Brabancji, i Joanny Luksemburskiej, hrabianki St. Paul (St.-Pol) i Ligny, ur. w 1403 r., książę 
Brabancji od 1415 r., od 1418 r., dzięki małżeństwu z Jakubą hanońską, hrabia Hainaut (krótko także Zelandii i Holandii; dyspensa 
na małżeństwo została zawieszona wskutek intryg w 1420 r., ale zatwierdzona w 1425 r.) w latach 1420–1422 odsunięty od władzy 
przez Stany Brabancji, zm. w 1427 r. Założyciel Uniwersytetu w Lowanium w 1425 r., pierwszego uniwersytetu w Niderlandach.

 132	 Podwójny	grosz	Janowy	(dubbele penning Jans, double penninck Jans),	
men.	Vilvoorde	(?)
Av. Dwie tarcze gotyckie obok siebie; prawa (herald.) 
czwórdzielna: pole 1., 4. – Lilia Kapetyngów,  
2. – wspięty Lew Brabancji, 3. – wspięty Lew Limbur-
gii z podwójnym ogonem, tarcza lewa: wspięty Lew 
Flandrii; na tarczach leży hełm dziobowy w prawo 
(herald.), z tortillon i labrami, w klejnocie lilia; we-
wnętrzna obwódka ciągła, w otoku IOh0nES%DI%gR0% 

DVX%BR0B0nTI%ET%LIIIB, zewnętrzna obwódka ciągła.
Rv. Krzyż równoramienny o poszerzonych końcach, 
w kątach kolejno Lilia Kapetyngów, Lew Brabancji, 
Lilia Kapetyngów, Lew Limburgii; wewnętrzna ob-
wódka ciągła, w otoku +IIOnET0:nOV0:DVC: 

BR0B0nTI:ET:LIIIBVR, zewnętrzna obwódka ciągła.
Srebro, 4,57 g, 34,5 mm, 270°, t.t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.276; de Witte, nr 443 odm.; 
Coll. De Wit, nr 1166 odm.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Filip I z St. Paul (St.-Pol) i Ligny jako regent (1420–1422)
Philippe, Filips, syn Antoniego, księcia Brabancji, i Joanny Luksemburskiej, hrabianki z St. Paul (St.-Pol) i Ligny, brat Jana IV, 
ur. w 1404 r., hrabia St. Paul i Ligny od 1415 r., regent (ruwaard) Brabancji w latach 1420–1422, książę Brabancji od 1427 r., 
zm. w 1430 r.

 133	 Podwójny	grosz	drielander	(dubbele groot drielander),	men.	Waelhem	
(dziś	Walem	pod	Mechelen),	Hendrik	van	Velpe	(?)
Av. W ukłonie heraldycznym dwie tarcze czwór-
dzielne, prawa (herald.) ze skwadrowaną Lilią Ka-
petyngów Burgundzkich otoczoną bordiurą i Lwem 
Flandrii wspiętym w lewo, lewa ze skwadrowanymi 
wspiętym Lwem Brabancji i wspiętym Lwem Lim-
burgii z podwójnym ogonem, u dołu między nimi 
lilia, całość otoczona dwoma trójłukami zdobiony-
mi liliami wewnątrz i trójliśćmi na zewnątrz, we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +PhS:BR0B: 

cOM:LIneI:eT:ScTI:P0VLI, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Krzyż kawalerski, w kątach kolejno lilia, lew 
wspięty, lilia, lew wspięty, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku wewnętrznym +MOneT0:PhI: 

BR0B0‹TIe, pośrednia obwódka perełkowa, w otoku 
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zewnętrznym +SIT<nOMen<DOMInI<BeneDIcTVM (litera c przerabiana na stemplu), zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Srebro, 2,72 g, 30,4 mm, 90°, b. 
De Mey (Brabant), nr C.286; de Witte, nr 452.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Określenie drielander odnosi się do monet należących do zintegrowanego systemu monetar-
nego Brabancji, Hainaut i Holandii, mających prawo obiegu we wszystkich trzech krajach.

Filip z St. Paul jako książę (1427–1430)
Nota biograficzna – zob. s. 94

 134	 Grosz	cromstert	(gros kromstaert),	[1429–1430],	 
men.	Lowanium,	Hendrik	van	der	Velpe
Av. Lew wspięty, na piersi gotycka tarcza czteropo-
lowa: pole 1., 4. – Lilia (Burgundia), 2. – Lew wspię-
ty (Brabancja), 3. – Lew wspięty z podwójnym ogo-
nem (Limburgia), wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku +PhS%DVX%BR0B0nTIe%Z%LIMB, zewnętrzna 
obwódka ciągła.
Rv. Cały podzielony przez długi krzyż równoramien-
ny, w kątach B|R|0|B‹|, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku +MOne|T0%nOV|0%LOV0| 
nIenS|, zewnętrzna obwódka ciągła.
Srebro, 2,07 g, 25,1 mm, 10°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.294; Crab, nr LXXXVII; 
Boudeau, nr 2401; de Witte, nr 459. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Nowy grosz (pierwotnie dwugrosz), wprowadzony na podstawie ordynacji Filipa z St. Paul  
w 1429 r., nazwany został cromstert lub kromstaert – od zakręconego ogona lwa. Cromsterty 
bito tylko do 1432 r.

Filip III Dobry (1430–1467)
Philippe le Bon, Filips de Goede, syn Jana bez Trwogi, księcia Burgundii, i Małgorzaty Bawarskiej, hrabianki Hainaut  
i Holandii, ur. w 1396 r., książę Burgundii, hrabia Flandrii i Artois od 1419 r., hrabia Namur od 1429 r., książę Brabancji 
i Limburgii od 1430 r., hrabia Hainaut, Zelandii i Holandii od 1433 r., książę Luksemburga od 1443 r. Zręczny dyplomata, 
twórca potężnego kompleksu państw dynastii burgundzkiej między Francją a Niemcami, które starał się stopniowo scalać 
w jeden organizm; twórca wielkiej biblioteki i mecenas sztuki. Założył Order Złotego Runa w 1430 r. Zm. w 1467 r.

 135	 Patard	–	stuiver	(podwójny	grosz	vierlander),	[1434–1437,	1466–1467],	
men.	Bruksela	lub	Lowanium
Av. Pole podzielone heraldycznie na pięć pól: pole 1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze (Kapetyngo-
wie Burgundzcy), 2. – podzielone w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew Brabancji, 3. – podzie-
lone w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew Limburgii z podwójnym ogonem, w sercowej tarczy 
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hiszpańskiej Lew Flandrii, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku +PhS%DeI%gR0%DVX%BVRg% 

BR0B%Z%LIMB%, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Cały podzielony długim krzyżem równoramien-
nym (croix	pattée) z umieszczonym w środku sko-
śnym kwadratem o wklęsłych bokach, w nim wspię-
ty Lew Flandrii, w kątach krzyża kolejno Lilia Ka-
petyngów, wspięty Lew Brabancji, Lilia, Lew Lim-
burgii, wspięty, z podwójnym ogonem; wewnętrz-
na obwódka perełkowa, w otoku +äOneT|0% 

nOV0%|DVc%BR|0B0IIT%|, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 3,04 g, 29,2 mm, 80°, t.t.b. 
Crab, nr CIII; van Gelder Hoc, nr 9-1; Boudeau, 
nr 2405; de Witte, nr 478.
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Filip Dobry ordynacją z 23 I 1434 r. zjednoczył system monetarny burgundzkich Niderlandów, 
opierając się na pieniądzu Flandrii. Od tego czasu aż do XVIII w. monety wybijane w różnych 
prowincjach prezentowały ten sam standard i zasadniczo ten sam typ stempli; ich pochodzenie 
zaznaczone było szczegółami legendy (tu: moneta nova	 ducatus	 Brabantiae) i herbu. Jedną  
z nowości tego panowania był stuiver (‘sypiący iskry’, w południowych prowincjach nazywany 
patard); zwany był vierlander, ponieważ bito go w Brabancji, Flandrii, Hainaut i Holandii. Stano-
wił równowartość 12 denarów, toteż po francusku często nazywany był sol	lub sou, jak francuska 
moneta 12-denarowa. W XVI w. jego wartość ustaliła się na 1/20 złotego (guldena). Dlatego do 
najnowszych czasów stuiverem nazywano w Królestwie Niderlandów monetę pięciocentową.

Karol Zuchwały (1467–1477)
Charles le Téméraire, Karel de Stoute, Karol Marcin, syn Filipa III Dobrego, księcia Burgundii i Brabancji, oraz Izabeli, 
księżniczki portugalskiej, ur. w 1433 r., książę Burgundii, Brabancji i Luksemburga od 1467 r. (rzeczywiste rządy objął już 
w 1465 r.), landgraf Alzacji od 1469 r., książę Geldrii od 1473 r., dążył do przywrócenia królestwa Burgundii, lecz rządził 
zapalczywie i okrutnie. Zginął w bitwie z buntownikami pod Nancy w 1477 r.

 136	 Podwójny	patard	–	podwójny	stuiver,	[1468–1474],	men.	Lowanium
Av. Gotycka tarcza herbowa podzielona na pięć pól: 
pole 1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze (Kapetyngowie 
Burgundzcy), 2. – podzielone w słup, Skosy staro-
burgundzkie i Lew Brabancji, 3. – podzielone  
w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew Limburgii  
z podwójnym ogonem, w sercowej tarczy gotyckiej 
Lew Flandrii; wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku +K0ROLVS%DeI%gR0%DVX%Bg%BR0B%Z%LIM%, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż równoramienny o ramionach zakończo-
nych parą liści i szyszką piniową, w jego środku 
skośny kwadrat o wklęsłych bokach, w nim Lew 
limburski z podwójnym ogonem; wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku +SIT%nOäeN%DOäINI% 

BeNeDICTVä%0N, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Srebro, 3,16 g, 26,5 mm, 180°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.314; Crab, nr CXI; van Gelder Hoc, nr 23-1; Boudeau, nr 2407; de 
Witte, nr 503; Coll. Thomsen, nr 3609; Coll. De Wit, nr 1433. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Końcowe AN na rewersie jest skrótem wyrazu Amen, ale niebawem w tym miejscu rewersu 
pojawi się data roczna poprzedzona wyrazem anno.

 137	 Podwójny	briquet	–	podwójny	vuurijzer,	1474,	men.	Antwerpia
Av. Dwa lwy, siedząc na wprost siebie, podnoszą 
wspólnie krzesiwo, u dołu pusty odcinek; we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku dłoń 
(znak mennicy w Antwerpii), +K0ROL‹%DeI% 

gR0%DVX%BORg%BR0%Z%LI%, dwukrotnie wybity.
Rv. Na krzyżu równoramiennym, o ramionach za-
kończonych parą liści i szyszką piniową, gotycka 
tarcza herbowa podzielona na pięć pól: pole  
1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze (Kapetyngowie Bur-
gundzcy), 2. – podzielone w słup, Skosy starobur-
gundzkie i Lew Brabancji, 3. – podzielone w słup, 
Skosy staroburgundzkie i Lew Limburgii z podwój-
nym ogonem, w sercowej tarczy gotyckiej Lew 
Flandrii; wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku S0LW%F|0c%PPLä‹|TW%Dne‹|0n%I4ã4| (cyfra 
4 gotycka, kwadratowa), zewnętrzna obwódka 
perełkowa, dwukrotnie wybity.
Srebro, 2,92 g, 27,0 mm, 320°, sup. 
Van Gelder Hoc, nr 34-1; Boudeau, nr 2408; de Witte, nr 507 odm.; Coll. Thomsen, nr 3614. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Vuurijzer, briquet – krzesiwo, używane było w symbolice książąt burgundzkich w związku  
z ich dynastycznym Orderem Złotego Runa. Tak nazwał Karol Zuchwały nowe stuivery (patar-
dy), wprowadzone w ordynacji z 27 X 1474 r. Legenda rewersu: Salvum	 fac	 populum	Tuum	
Domine (Ps 27/28,9), anno	1474. Dłoń – znak mennicy w Antwerpii – wywodzi się z trzynasto-
wiecznego herbu tego miasta, gdzie dwie dłonie symbolizują jego uprawnienia jurysdykcyjne.

 138 Złoty	burgundzki	(Bourgondische gulden, florin de Bourgogne),	1468–1474, 
men.	Lowanium
Av. Na długim krzyżu, dochodzącym do krawędzi, 
gotycka tarcza herbowa podzielona na pięć pól: pole 
1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze (Kapetyngowie Bur-
gundzcy), 2., 3. – podzielone w słup, Skosy starobur-
gundzkie i Lew Brabancji, w sercowej tarczy gotyckiej 
Lew Flandrii; wewnętrzna obwódka ciągła i pereł-
kowa, w otoku K0ROL|DX‹Bg‹|BR0B‹|Z‹LIM‹|, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Św. Andrzej Apostoł w płaszczu stoi ¾ w prawo, 
w rękach trzyma przed sobą skośny krzyż, we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku S0NcTVS 

- 0NDRe0S, zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Złoto, 3,24 g, 22,1 mm, 240°,	t.b. 
Crab, nr CX; Delmonte (or), nr 68; van Gelder Hoc, nr 21-1; de Witte, nr 499. 
Zakup: Franceschi, listopad 1954 r. 

Moneta o kursie 24 stuiverów, wprowadzona w 1466 r., bita ze złota o próbie obniżonej do  
19 karatów (791/1000).

Maria Burgundzka (1477–1482)
Marie de Bourgogne, Maria van Bourgondië, córka Karola Zuchwałego i Izabeli, księżniczki de Bourbon, ur. w 1457 r., od 
1477 r., jako jedyna dziedziczka swego ojca, hrabina Franché-Comte (wschodniej Burgundii) i Flandrii oraz księżniczka 
brabancka, przyznała znaczną autonomię poszczególnym prowincjom. Od 1477 r. żona arcyksięcia Maksymiliana I,  
zm. w 1482 r.

 139 Briquet – vuurijzer,	1479,	men.	Antwerpia
Av. Lew siedzi w lewo, głowę zwraca na wprost, 
w łapach trzyma przechyloną gotycką tarczę her-
bową podzieloną na pięć pól: pole 1., 4. – Trzy 
Lilie w bordiurze (Kapetyngowie Burgundzcy),  
2. – podzielone w słup, Skosy staroburgundzkie  
i Lew Brabancji, 3. – podzielone w słup, Skosy 
staroburgundzkie i Lew Limburgii z podwójnym 
ogonem, w sercowej tarczy gotyckiej Lew Flandrii; 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku wieża 
(znak mennicy), +ä0RI0%DeI%g%DVcISS%Bg%BR0B% 

Z%LI, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż równoramienny o ramionach zakończo-
nych trzema wygiętymi liśćmi, w środku wgłębna 
czwórlistna rozeta, wewnętrzna obwódka perełko-
wa, w otoku +BeneDIc%heReDIT0TI%TVe%0¢%I4ãÿ 
(cyfra 4 gotycka, kwadratowa), zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Srebro, 3,01 g, 28,0 mm, 290°, sup. 
Van Gelder Hoc, nr 40-1B; de Witte, nr 520; Coll. Thomsen, nr 3627 odm. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Legenda rewersu: Benedic	hereditati	tuae (Ps 27/28,9), kontynuuje zdanie zaczęte na podwójnych 
vuurijzerach (zob. nr 140).

 140	 Podwójny	briquet	–	podwójny	vuurijzer,	1479,	men.	Antwerpia
Av. Dwa lwy siedzą na wprost siebie, zwracają głowy ku patrzącemu, między nimi u góry 
krzesiwo, u dołu pusty odcinek; wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku wieża (znak men-
nicy), +ä0RI0%DeI%g%DVcISS%Bg%BR%Z%LI, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na krzyżu równoramiennym, o ramionach zakończonych parą liści i skierowaną ku górze 
rozetą, gotycka tarcza herbowa podzielona na pięć pól: pole 1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze 
(Kapetyngowie Burgundzcy), 2. – podzielone w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew Brabancji, 
3. – podzielone w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew Limburgii z podwójnym ogonem,  
w sercowej tarczy gotyckiej Lew Flandrii; wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku [iskra]
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S0LW%F0c%PPLä[iskra]TW%Dne[iskra]0¢%I4ãÿ (cy-
fra 4 gotycka, kwadratowa), zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 2,92 g, 26,5 mm, 340°, t.b. 
Van Gelder Hoc, nr 39-1 (nie zna odm. ze znakiem 
wieży); de Witte, nr 517. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Legenda rewersu: Salvum	fac	populum	Tuum	Do-
mine (Ps 27/28,9), znajduje kontynuację na poje-
dynczych vuurijzerach (zob. nr 139).

Filip IV (I) Piękny (1482–1506)
Philipp der Schöne, syn cesarza Maksymiliana I i Marii Burgundzkiej, ur. w 1478 r., książę Burgundii i Brabancji oraz 
hrabia Flandrii od 1482 r. (pod regencją ojca do 1494 r.), poślubił w 1496 r. Joannę, córkę Ferdynanda V Aragońskiego 
i Izabeli I Kastylijskiej, król Kastylii od 1504 r., zm. w 1506 r.

 141	 Gryf	(griffioen, griffon),	b.d.	[1487–1488],	men.	Mechelen/Malines
Av. Na długim krzyżu sięgającym krawędzi tarcza 
gotycka dzielona w słup i w pas: pole 1. – Orzeł 
Tyrolu, 2. – Belka Austrii, 3. – Skosy Burgundii, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
DEV‹$PL|VS$0M0|QV0$0R|gENTV‹|, zewnętrz-
na obwódka perełkowa. W lewej górnej części pola 
ślady pisanego tuszem numeru …51.
Rv. Gryf kroczy w lewo, w prawej łapie trzyma 
krzesiwo, w lewej krzemień, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku korona zamknięta, DEn0RI‹ 

SIMPLEX$nOI0T gRIFOnVS, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Srebro, 3,35 g, 27,5 mm, 90°, sup. 
Van Gelder Hoc, nr 70-1; de Witte, nr 561 odm.;  
Coll. Thomsen, nr 3645 odm.; Coll. De Wit, nr 1476. 
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

Tekst rewersu: Denarius	simplex	nominatus	grifonus, to rzadki w średniowieczu przypadek tak 
wyraźnego oznaczenia nazwy jednostki. Wprowadzono ją 20 IV 1487 r. jako odpowiednik  
2 patardów (24 denarów). Brak imienia władcy wynikał z małoletności Filipa, w którego imie-
niu władzę sprawował ojciec Maksymilian I (do niego należy herb na awersie). Z powodu 
buntu wielkich miast przeciwko władzy regenta wybito owe gryfy w Mechelen, w mennicy 
czasowo przeniesionej z Antwerpii. Emisję przerwano w związku z dewaluacją przeprowadzo-
ną w następnym roku. Napis awersu: Deum	plus	ama	quam	argentum, słusznie ostrzega przed 
niską wartością tej monety.

 142 Toison d’argent	–	zilveren vlies,	1496,	men.	Antwerpia	(Antwerpen/Anvers)
Av. Na krzyżu o ramionach zakończonych kwiatonami tarcza hiszpańska pięciopolowa: pole 
1. – Belka austriacka, 2. – Trzy Lilie nowoburgundzkie, 3. – Trzy Skosy staroburgundzkie,  
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4. – Lew brabancki, na tarczy sercowej – Lew 
Flandrii; tarcza nakryta czapką arcyksiążęcą  
o siedmiu promieniach zdobionych gronostajami, 
zamkniętą kabłąkiem; wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku Ph‹SDE‹g‹aRChID‹ 
aVST‹EDVXB‹gB‹, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Na dwóch krzesiwach wisi odznaka Orderu Zło-
tego Runa, w tle strzępy runa, wewnętrzna obwód-
ka ciągła i perełkowa, w otoku wspięty Lew bra-
bancki, InICIVäS0PIñncIñTIäVRDOäInI 
0nnOI496 (cyfra 4 gotycka, z pętlą), zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Srebro, 3,39 g, 30,8 mm, 0°, sup. 
Van Gelder Hoc, nr 110-1; de Witte, nr 605 odm. 
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

Kolejna nowa moneta, która otrzymała programową nazwę „srebrne runo” z zasobu symboli dy-
nastycznych, odwoływała się oczywiście do Orderu Złotego Runa, którego odznakę przedstawiała 
na rewersie. Jej kurs ustalono na 3 patardy (36 denarów). Napis awersu: Philippus	Dei	gratia	ar-
chidux	 Austriae	 dux	 Burgundiae	 Brabantiae; rewersu: Inicium	 sapiencie	 timur [sic, zamiast timor] 
Domini (Ps 110/111,10, Prov 1,7, 9,10). Tej ostatniej sentencji używał też Eberhard I, ks. Wirtem-
bergii (1445–1495). Herb staroburgundzki, trzy skosy w bordiurze, pozostał po burgundzkiej linii 
Kapetyngów, wygasłej w 1361 r. na Filipie I z Rouvres. Księstwo Burgundii zostało wówczas 
wcielone do korony francuskiej, ale już w 1363 r. król Jan II nadał je swemu najmłodszemu 
synowi Filipowi II Śmiałemu, dotychczasowemu księciu Turenii, który założył nowy dom bur-
gundzki. Jego herb, otoczone dwubarwną bordiurą pole obsiane liliami, używany obok tamte-
go, stał się znakiem nowoburgundzkim. Z ręką Marii Burgundzkiej, ostatniej z rodu, oba herby 
przeszły do armoriału Habsburgów, jednak nowoburgundzki używany był rzadko.

 143 Toison d’argent	–	zilveren vlies,	1502,	men.	Antwerpia
Av. Na krzyżu o ramionach zakończonych kwiato-
nami tarcza hiszpańska pięciopolowa: pole 1. – Bel-
ka austriacka, 2. – Trzy Lilie nowoburgundzkie,  
3. – Trzy Skosy staroburgundzkie, 4. – Lew bra-
bancki, na hiszpańskiej tarczy sercowej – Lew Flan-
drii; tarcza nakryta czapką arcyksiążęcą o siedmiu 
promieniach zdobionych gronostajami, zamkniętą 
kabłąkiem; wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku Ph‹SDeIgR0‹0RchID‹0VSTe 
DVXB‹gB‹, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na dwóch krzesiwach wisi odznaka Orderu 
Złotego Runa, w tle strzępy runa, wewnętrzna ob-
wódka ciągła i perełkowa, w otoku wspięty Lew 
brabancki, InICIVäS0PIencIeTIäOR 
DOäIn‹0‹I|OZ.
Srebro, 3,37 g, 29,5 mm, 260°. 
Van Gelder Hoc, nr 117-1; de Witte, nr 605 odm.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.
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Karol V (1515–1556)
Carlos, Karel, syn Filipa IV (I) Pięknego, króla Kastylii, syna cesarza Maksymiliana I, i Joanny Obłąkanej, królowej Kastylii, 
ur. w 1500 r., książę Burgundii i Brabancji od 1515 r., od 1516 r. król Kastylii, Leónu i Aragonii (tj. zjednoczonej po raz 
pierwszy Hiszpanii), od 1519 r. król Rzymu, od 1530 r. cesarz, zm. w 1558 r. Mimo drugorzędnej roli Hiszpanii w państwie 
Karola był to czas jej największego rozwoju kolonialnego. W 1549 r. Karol ustanowił dziedziczenie prowincji niderlandzkich 
przez swych potomków, a w 1555 r. przekazał panowanie w Niderlandach synowi Filipowi II. Sławny myśliciel hiszpański 
Antonio de Guevara pisał do monarchy: „gdy Wasz Majestat był złożony czterodniową gorączką, przyniesiono mu mały 
stolik, cały pełny medali [tj. monet], tak ze złota, jak ze srebra, miedzi i żelaza, na pewno godnych oglądania i wielkiej 
chluby. Zachwycające było widzieć go czerpiącego przyjemność z oglądania obliczy na tych medalach, z czytania poło-
żonych na nich napisów, z rozpoznawania przedmiotów, które przedstawiały: te wszystkie rzeczy nie są łatwe do przeczy-
tania, a tym mniej do zrozumienia. Były wśród tych medali jedne greckie, inne łacińskie, inne chaldejskie, inne arabskie, 
inne wizygockie, a nawet inne germańskie” (Guevara, Epistolas, 1, 3).

 144	 Real	srebrny	(réal d’argent, zilveren reaal),	b.d.	[1521–1545],	 
men.	Antwerpia
Av. Tarcza hiszpańska z Orłem dwugłowym Rzeszy, 
nakryta koroną zamkniętą, zwieńczoną globem  
z krzyżem; wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku KAROLVS!D!G!ROM\\\P!Z!HISPA!REX 
[dłoń], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na długim krzyżu o trzech ramionach zakoń-
czonych kwiatonami (górne ramię niewidoczne) 
tarcza osiemnastopolowa złożona z czterech ćwiar-
tek zawierających po dwa skwadrowane herby 
Kastylii i Leónu (w klinie herb Grenady) oraz Au-
strii, Burgundii (stary i nowy) i Brabancji; na tarczy 
otwarta korona, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku korona zamknięta, DA!MICHI|VIRTVTE | 
COTRA™HO|STES™TVO|, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Srebro, 2,84 g (wżery), 27,5 mm, 90°, t.b. 
Van Gelder Hoc, nr 190-1; de Witte, nr 674 odm.
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.

Real był kolejnym wcieleniem monety 3-patardowej, dostosowanym do hiszpańskiego systemu 
monetarnego (w Hiszpanii był to rodzaj grosza, bity w Aragonii od czasów Piotra I Okrutnego, 
nazwa pochodzi od regalis). Karol wprowadził go do Niderlandów w ordynacji z 20 II 1521 r. 
Dewiza królewska na rewersie: Da	mihi	virtutem	contra	hostes	Tuos (z Antyfony do Panny Marii).

 145	 Złoty	karolowy	(Karolusgulden	–	Karolus d’argent, florin Karolus),	b.d.	
[1544–1548],	men.	Antwerpia
Av. Popiersie cesarza w prawo, w koronie otwartej z rogami, w zbroi z Orłem dwugłowym  
z mieczem w szponach na piersi, z lwią paszczą na prawym i draperią na lewym ramieniu, na 
piersi na cienkiej wstążce wisi odznaka Orderu Złotego Runa, cienka potrójna obwódka we-
wnętrzna, na niej umieszczone dolne kropki z interpunkcji legendy, w otoku øCãROLVS:D: 

G:ROM:IMPøHISP.REXøDVXøBVRG:Z[dłoń], zewnętrzna obwódka perełkowa, nad głową cesarza 
maleńka punca złotnicza w kształcie wgłębnego listka z leżącą wypukłą literą ν.
Rv. Na krzyżu o ramionach zakończonych kwiatonami tarcza hiszpańska pięciopolowa: pole  
1. – Belka austriacka, 2. – Trzy Lilie burgundzkie otoczone bordiurą, 3. – Trzy Skosy burgundzkie, 
4. – Lew brabancki, na hiszpańskiej tarczy sercowej – Lew Flandrii, tarcza nakryta czapką 



102

Monety belgijskie i związane z Belgią

arcyksiążęcą o siedmiu promieniach zdobionych 
gronostajami, zamkniętą kabłąkiem; cienka potrój-
na obwódka wewnętrzna, na niej umieszczone 
dolne kropki z interpunkcji legendy, w otoku 
D0:MIHI|VIRTVTE|CO:HOST|ES.TVOS|, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 22,64 g, 39,6 mm, 180°, t.b. 
Delmonte (argent), nr 1; van Gelder Hoc, nr 187-1; 
de Witte, nr 667. Punca niderlandzka z lat 1814–
–1831 do małych importowanych wyrobów z me-
tali szlachetnych, Diviš, nr 403. 
Zakup: Franceschi, luty 1955 r.

Pierwsze talary w Niderlandach wybiły w 1538 r. 
wspólnie trzy miasta: Deventer, Kampen i Zwolle, 
a niezależnie od nich książę Geldrii Karol van 
Egmond. Karolusgulden, wprowadzony w ordyna-
cji z 7 IV 1544 r., był pierwszym talarem Niderlan-
dów Południowych – w niedalekiej przyszłości to 
właśnie talary staną się głównym produktem tutej-
szych mennic. Jego kurs ustalono na 20 stuiverów-
-patardów (czyli obrachunkowy funt) i suma ta aż 
do XX w. będzie stałym odpowiednikiem nider-
landzkiego guldena. Karolusgulden bito jednak 
krótko, tylko do 1552 r.

 146	 Real	złoty	(réal d’or, gouden reaal),	b.d.	[1521–1540],	men.	Antwerpia
Av. Półpostać cesarza ¾ w prawo, w koronie za-
mkniętej, zbroi turniejowej, ze słabo widoczną od-
znaką Orderu Złotego Runa na piersi, w prawej 
dłoni dzierży miecz sztychem w górę, w lewej glob, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku  
™ K A R O L V S = D  G \ R O M = I M P E  Z = H I S P A ’ 
=REX[dłoń]-=™, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Orzeł dwugłowy, na jego piersi tarcza hiszpańska 
osiemnastopolowa składająca się z czterech ćwiartek 
zawierających po 2 skwadrowane herby Kastylii  
i Leónu (w klinie herb Grenady) oraz Austrii, nowo-
burgundzki, staroburgundzki i Brabancji; na końcach 
skrzydeł orła kolisty obrys, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku korona zamknięta (dwukrotnie 
wbita w stempel), DA=MICHI=VIRTVT=CONTR= 

HOSTES=TVOS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 5,31 g, 27,1 mm, 20°, sup.
Delmonte (or), nr 97; van Gelder Hoc, nr 183-1a; de Witte, nr 659 odm. =HOSTES=.
Zakup: Franceschi, 7 lutego 1955 r.

Złoty real, moneta trzyzłotowa, przeznaczony był do handlu z Hiszpanią. W Niderlandach 
odpowiadał 60 patardom.
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Filip II (1555–1598)
Felipe el Prudente, syn Karola V, cesarza i króla Hiszpanii, i Izabeli, królewny portugalskiej, ur. w 1527 r., od 1555 r. 
książę Brabancji, od 1556 r. król Hiszpanii, od 1580 r. król Portugalii. Dzięki pokonaniu Turcji pod Lepanto (1571 r.)  
i przyłączeniu Portugalii uczynił z Hiszpanii światowe imperium, ale poprzez ucisk finansowy i religijny doprowadził  
w 1568 r. do wybuchu powstania w Niderlandach, w którego wyniku północne, protestanckie prowincje oddzieliły się od 
korony hiszpańskiej. Zm. w 1598 r.

 147 ½	talara	stanowego	(½ statendaalder, ½ daaldre des Etats),	1578,	men.	Antwerpia
Av. Półpostać króla ¾ w lewo, w koronie zamknię-
tej i zbroi, z odznaką Orderu Złotego Runa na 
wstędze, w prawej dłoni wznosi berło liliowate,  
w lewej przytrzymuje hiszpańską tarczę pięciopo-
lową: pole 1. – Belka austriacka; 2. – nowobur-
gundzkie Trzy Lilie w bordiurze; 3. – staroburgundz-
kie Trzy Skosy; 4. – Lew brabancki, na tarczy ser-
cowej – Lew Flandrii; cienka wewnętrzna obwód-
ka ciągła, w otoku øPHS,D:G,HISPzREXøDVXøBRA,, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Cztery ukoronowane monogramy PH zestawio-
ne w kształt ukośnego krzyża, w kątach ornamen-
ty roślinne, w środku S (wraz z monogramami 
tworzy skrót imienia PHS), z boków oznaczenie 
nominału I6 - S, wewnętrzna obwódka ciągła,  
w otoku I5[dłoń]78øPACEøETøIVSTITIAø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie, nieregularne.
Srebro, 15,07 g, 35,6 mm, 40°, t.t.b. 
Delmonte (argent), nr 118; van Gelder Hoc,  
nr 246-1; de Witte, nr 764; Heiss III, s. 106, nr 29 
(inna data). 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.

Nową emisję monet wprowadziły 11 II 1577 r. Stany Generalne Niderlandów, ciągle jeszcze 
uznające władzę Filipa. Niemniej umieszczona na wszystkich monetach stanowych dewiza ma 
charakter postulatu pod adresem króla (Filip II używał dewizy: Dominus	mihi	 adiutor). Kurs 
monety wynosił 16 stuiverów (patardów). Dłoń w dacie na rewersie jest znakiem mennicy 
antwerpskiej.

 148	 Talar	filipowy	(Filipsdaalder – daldre Philippus),	1576,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w lewym profilu, z gołą głową, w zbroi i płaszczu, z odznaką Orderu Zło-
tego Runa na wstędze, w otoku od dołu PHS,D:G,HISPzREXøDVXøBRA, / I5[dłoń]76, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Ukośny krzyż burgundzki (stylizowane ostrzewie), na nim hiszpańska tarcza szesnasto-
polowa: w pierwszej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), niżej  
w klinie Jabłko granatu Grenady, w drugiej ćwierci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) 
i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), w dolnej połowie Bel-
ka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, tarcza środko-
wa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu, z boków dwa krzesiwa, u dołu odznaka Orderu Złotego 
Runa, u góry korona zamknięta; w otoku øDOMINVSøMIHIøADIVTORø, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
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Obrzeże gładkie, nieregularne.
Srebro, 33,65 g, 43,0 mm, 50°. 
Delmonte (argent), nr 17; van Gelder Hoc, nr 210-1g; 
de Witte, nr 713; Heiss III, s. 107, nr 37 zbliżony 
(późniejszy, z dodanym herbem Portugalii).
Zakup.

Filipsdaalder został wprowadzony przez Filipa II  
w ordynacji z 21 VII 1557 r. jako srebrna moneta 
o wartości połowy złotego reala, czyli 35, a póź-
niej 50 patardów. Jest kolejną – po bitym w sre-
brze złotym karolowym (karolusie) – postacią 
talara niderlandzkiego, tym razem bitą dłużej  
i bardziej obficie a rozprzestrzenioną znacznie 
szerzej. Dewiza królewska: Dominus	mihi	adiutor 
z Ps 117/118,6–7.

 149	 Podwójny	talar,	piefort,	b.d.	[1586–1598],	bez	znaku	mennicy	(Antwerpia?)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w koronie 
zamkniętej, w zbroi i płaszczu, z odznaką Orderu 
Złotego Runa na wstędze, w otoku ™øPHILIPPVSøD: 

GøHISPzøREXøDVXøBRAø, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa: w pierwszej 
ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) i Le-
ónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza 
środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bor-
diurze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko gra-
natu Grenady; w dolnej połowie Belka Austrii, 
Lilie nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, 
Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii  
i Orzeł Tyrolu; nad tarczą korona zamknięta, wokół 
łańcuch z krzesiw, na którym wisi u dołu odznaka 
Orderu Złotego Runa, w otoku øDOMINVSøMI-HIø 

ADIVTORø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie, nieregularne.
Srebro, 61,59 g, 44,2 mm, 0°, sup. 
Delmonte (argent), nr 88; van Gelder Hoc –;  
de Witte, nr 832; Heiss III, s. 107, nr 36. 
Zakup: Franceschi, 1958 r., z kolekcji Roberta 
Osterrietha, Antwerpia.
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Pieforty (pied-forts, poids	forts) to okazy wybite stemplami monet obiegowych (ten jest wyjąt-
kiem), lecz zwielokrotnionej grubości i wagi, jako schenckpenninghen, dary dla urzędników 
Rady Finansów i Izby Rachunkowej oraz dla generalnego mincmistrza. Bito je także na zlece-
nia osób prywatnych.

 150	 Real	złoty	(réal d’or, gouden reaal),	b.d.	[1560–1577],	men.	Antwerpia,	
bez	znaku	mennicy,	bez	tarczy	portugalskiej
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w koronie 
zamkniętej, w zbroi i płaszczu, z nieczytelną odzna-
ką orderową na wstędze, w otoku od dołu PHSøD: 

GøHISP Z REXøDVXøBRA, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa: w pierwszej 
ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel)  
i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), niżej  
w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie 
Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy staro-
burgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: 
Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; nad tarczą korona za-
mknięta, wokół łańcuch z krzesiw, na którym wisi 
u dołu odznaka Orderu Złotego Runa, w otoku 
DOMINVSøMIHIøADIVTOR[dłoń], zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, 5,30 g, 27,7 mm, 220°, t.b. 
Delmonte (or), nr 112; van Gelder Hoc, nr 206-1d;  
de Witte, nr 699; Heiss III, s. 103, nr 6 odm. legendy. 
Zakup: Franceschi, 7 lutego 1955 r.

Franciszek d’Alençon (1581–1584)
François Hercule, Franciszek Herkules, syn Henryka II, króla Francji, i Katarzyny Medycejskiej, księżniczki Urbino, brat 
królów Francji: Franciszka II, Karola IX i Henryka III (tj. króla Polski Henryka Walezego), ur. w 1555 r., od 1566 r. książę 
Alençon, od 1576 r. książę Andegawenii, od 1581 r. suweren Niderlandów, pozbawiony władzy w 1583 r., zm. w 1584 r.

 151	 Półtalar,	1582,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie księcia w prawym profilu, w zbroi i krezie, w otoku [dłoń]FRANøFøFRANøFRAø 

VNICøREGøD:G,DVXøBRAø, zewnętrzna obwódka perełkowa. Przed portretem (z prawej strony 
pola) graffiti, prawdopodobnie monogram `D.
Rv. Pod otwartą koroną tarcza czteropolowa: pole 1., 4. – Trzy Lilie francuskie pod głowicą,  
2., 3. – Lew brabancki, z boków tarczy F - F (inicjały księcia), w otoku +øAETERNVMøMEDITANSø 

DECVSøI582, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 16,58 g, 36,5 mm, 310°, t.b. 
Delmonte (argent), nr 226a; de Witte, nr 796. 
Zakup: Franceschi, styczeń 1957 r.
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Oryginalny tekst legendy, w skrótach bardziej eks-
ponujących nazwę Francji niż imię Franciszka, 
czytać należy następująco: Franciscus	Filius	Fran-
ciae,	frater	unicus	regis,	Dei	gratia	dux	Brabantiae. 
Dewiza na rewersie z Horacego (Hor. Carm. III, 25). 
Ciekawy ryt z epoki zawierał zapewne treści pa-
miątkowe związane z właścicielem.

Niepodległe Stany (1584–1595)

 152	 Złoty	lew	(gouden leeuw – lion d’or),	1585,	men.	Antwerpia
Av. Pod gotyckim baldachimem z pinaklami siedzi 
lew w lewo, z boków krzesiwa i kępki Złotego Runa, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, u góry nad bal-
dachimem MO, - BRA i dalej  øANTIQVAøVIRTVTEø 

ETøFIDEø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na równoramiennym krzyżu liściastym hisz-
pańska tarcza herbowa podzielona na pięć pól: 
1., 4. – Trzy Lilie w bordiurze (herb nowoburgundz-
ki), 2., 3. – podzielone w słup, Skosy staroburgundz-
kie i Lew Brabancji, w sercowej tarczy gotyckiej 
Lew Flandrii; wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku [dłoń]øSITøNOMENøDOMINIøBENEDICTVM\
I585, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,08 g, 28,0 mm, 210°, sup. 
Delmonte (or), nr 128; de Witte, nr 800. 
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Zbuntowane Stany usunęły ze swych monet znaki hiszpańskiego monarchy, zastępując je sym-
boliką zaczerpniętą z czasów dynastii burgundzkiej (zob. nr 192). Również sam standard mo-
netarny nawiązuje do złotej monety Filipa Dobrego. Dewiza na awersie z Terencjusza (Homo	
antiqua	virtute	ac	fide; Ter. Adel., akt III, sc. 3, w. 442).

Albert i Elżbieta (1598–1621)
Arcyksiążę austriacki Albert (Albrecht) VII, syn cesarza Maksymiliana II, króla Czech i Węgier, i Marii, córki cesarza Karo-
la V, króla Hiszpanii, ur. w 1559 r., od 1577 r. kardynał, arcybiskup Toledo od 1595 r., w latach 1583–1593 wicekról Por-
tugalii, w 1598 r. zrzekł się godności kościelnych i jako książę Burgundii i Brabancji objął władzę w Niderlandach  
i Wolnym Hrabstwie Burgundzkim jako posagu małżonki, którą w 1599 r. została Elżbieta (Izabela, Isabel Clara Eugenia, 
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Isabella Clara Eugenia), arcyksiężniczka austriacka, córka Filipa II, króla Hiszpanii, i Elżbiety, córki Henryka II, króla Fran-
cji, ur. w 1566 r. Elżbieta zachowała funkcję namiestniczki Niderlandów również po śmierci męża w 1621 r. (mimo że 
wstąpiła do zakonu klarysek) i zm. w 1633 r., jednak nie biła samodzielnie monet. Wczesna śmierć wszystkich dzieci tej 
pary nie pozwoliła założyć niderlandzkiej linii Habsburgów, ale arcyksiążęta przynieśli Niderlandom Hiszpańskim pokój  
i rozkwit gospodarczy i kulturalny.

 153	 3	reale,	1605,	men.	Antwerpia
Av. Popiersia arcyksięcia Alberta i arcyksiężniczki Elż-
biety w lewych profilach, Albert ze wstęgą z odznaką 
Orderu Złotego Runa, z lwią maską na lewym ra-
mieniu, w krezie; Elżbieta w sukni i krezie, we wło-
sach diadem, w otoku + ALBERTVSøETELISABETø 

DEIøGRATIAø.
Rv. Tarcza hiszpańska dwudzielna w słup, w pra-
wym polu Belka austriacka, w lewym, otoczonym 
bordiurą, Trzy Skosy burgundzkie; tarcza leży na 
krzyżu burgundzkim, nad nią mitra arcyksiążęca, 
pod nią odznaka Orderu Złotego Runa, z boków 
data 16 - 05, w otoku [dłoń] ARCH\DøAVSTøDVCESø 

BVRGøETøBRABANø.
Obrzeże nieregularne, ślady cięcia krążka przed 
biciem.
Srebro, 9,12 g, 30,0 mm, 90°. Ślady odskoczenia 
stempla, sup. 
Delmonte (argent), nr 245; Van Keymeulen, nr 16BRA233.82[05]. 
Zakup: Franceschi, 1954 r.

W pierwszym okresie panowania arcyksiążąt obowiązywał system florenowy (guldenowy), 
podobny do północnoniderlandzkiego; w 1603 r. przywrócono emisję reala (o wartości  
5 patardów) jako podstawy południowoniderlandzkiej waluty srebrnej. Krążki do monet otrzy-
mywano najczęściej poprzez wycinanie nożycami; ślady tego zabiegu są widoczne na obrzeżu 
tego egzemplarza i wielu innych.

 154	 3	reale,	1608,	men.	Antwerpia
Av. Popiersia arcyksięcia Alberta i arcyksiężniczki 
Elżbiety w lewych profilach; Albert z odznaką Or-
deru Złotego Runa na wstędze, z lwią maską na 
lewym ramieniu, w krezie; Elżbieta w sukni i krezie, 
we włosach diadem, w otoku øøALBERTVSøETø 

ELISABETøDEIøGRATIAø, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Tarcza hiszpańska dwudzielna w słup, w pra-
wym polu Belka austriacka, w lewym, otoczonym 
bordiurą, Trzy Skosy burgundzkie; tarcza leży na 
krzyżu burgundzkim, nad nią mitra arcyksiążęca, pod 
nią odznaka Orderu Złotego Runa, z boków data  
16 - 08, w otoku – ARCHIDøAVSTøDVCESøBVRGø 

ETøBRABANø[dłoń], zewnętrzna obwódka ciągła. 
Obrzeże nieregularne, ślady cięcia krążka przed 
biciem.
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Srebro, 9,05 g, 31,3 mm, 20°. Ślady odskoczenia stempla. 
Van Keymeulen, nr 16BRA234.171[08] (nie zna tego wariantu).

 155	 Dukaton,	1620,	men.	Bruksela
Av. Popiersia arcyksięcia Alberta i arcyksiężniczki 
Elżbiety w prawych profilach; Albert w płaszczu 
narzuconym na zbroję, z odznaką Orderu Złotego 
Runa na wstędze, z lwią maską na prawym ramie-
niu, w krezie; Elżbieta w sukni i krezie, we włosach 
diadem, na piersi kolia, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku 16[głowa Michała Archa-
nioła zwieńczona krzyżykiem]20øALBERTVSøETø 

ELISABETøDEIøGRATIAø, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa z herbami:  
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby czeski 
(Lew) i starowęgierski (Rzeki), druga ćwierć dzie-
lona w słup, w części prawej skwadrowane herby 
Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w części lewej 
dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii 
(pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy 
i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć 
Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie tarczy 
Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy sta-
roburgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: 
Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarczę trzymają dwa 
lwy, nad nimi korona zamknięta, pod spodem 
krzesiwo z zawieszoną odznaką Orderu Złotego 
Runa, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
øARCHIDøAVSTøDVC-ESøBVRGøBRABøzC., zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże nieregularne, ślady cięcia krążka przed biciem.
Srebro, 32,35 g, 44,7 mm, 320°, sup. 
Delmonte (argent), nr 249; Van Keymeulen, nr 39BRB03.294[20]. 
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

Dukaton to jeden z głównych gatunków talarów Niderlandów Hiszpańskich, utworzony na 
mocy ordynacji z 4 VII 1618 r., równy był 3 złotym (60 patardom). Główka w dacie jest znakiem 
mennicy w Brukseli, w której herbie jest św. Michał Archanioł.

 156	 Potrójny	dukaton,	piefort,	1619,	men.	Antwerpia
Av. Popiersia arcyksięcia Alberta i arcyksiężniczki Elżbiety w prawych profilach; Albert w płasz-
czu narzuconym na zbroję, ze wstęgą z odznaką Orderu Złotego Runa, z lwią maską na prawym 
ramieniu, w krezie; Elżbieta w sukni i krezie, we włosach diadem, na piersi kolia; wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku I6[dłoń]I9øALBERTVSøETøELISABETøDEIøGRATIAø, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa z herbami: w pierwszej ćwierci skwadrowane herby czeski 
(Lew) i starowęgierski (Rzeki), druga ćwierć dzielona w słup, w części prawej skwadrowane 
herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w części lewej dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) 
i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii 



109

Monety belgijskie i związane z Belgią

(Quinas – pięć Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), 
niżej w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej 
połowie tarczy Belka Austrii, Lilie nowoburgundz-
kie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, tarcza 
środkowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarczę trzy-
mają dwa lwy, nad nimi korona zamknięta, pod 
spodem krzesiwo z zawieszoną odznaką Orderu 
Złotego Runa, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku øARCHIDøAVSTøDVC - ESøBVRGøBRABøzC., 
zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Obrzeże nieregularne.
Srebro, 91,33 g, 46,8 mm, 320°, sup. 
Delmonte (argent), nr 248b; Van Keymeulen,  
nr 39BRA02.294[19] multiplum. 
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 157 Patagon,	b.d.	[1613–1615],	men.	Antwerpia
Av. Pod mitrą arcyksiążęcą krzyż burgundzki, na nim 
krzesiwo z zawieszoną odznaką Orderu Złotego Runa, 
z dwóch boków splecione monogramy Añ pod 
otwartą koroną, wewnętrzna obwódka ciągła, w oto-
ku ø[dłoń]øALBE\TVSøETøELISABETøDEI\GRATIA, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa z herbami:  
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby czeski 
(Lew) i starowęgierski (Rzeki), druga ćwierć dzie-
lona w słup, w części prawej skwadrowane herby 
Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w części lewej 
dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii 
(pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy 
i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć 
Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie tarczy 
Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy staro-
burgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: 
Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu, tarcza nakryta koro-
ną zamkniętą i otoczona łańcuchem Orderu Zło-
tego Runa, wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku 
øARCHIDøAVSTøDVCESøBVRGøETøBRABø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże nieregularne.
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Srebro, 27,70 g, 44,1 mm, 160°, sup. 
Delmonte (argent), nr 254; Van Keymeulen, nr 41BRA69.314[s.d.]. 

Spośród różnych rodzajów talarów bitych w Niderlandach Południowych największe znaczenie 
uzyskał patagon, początkowo nazywany srebrnym suwerenem (souverain	 d’argent, nazwa  
potoczna od neapolitańskiego talara, pataccone, odpowiadającego wartością tamtejszemu ob-
rachunkowemu dukatowi). Wprowadziła go ordynacja z 4 VII 1612 r., odpowiadał 48 patardom; 
szeroko znany i używany w Niemczech i Europie Środkowej, zwany był Kreuztaler, Albertusta-
ler (od imienia Alberta), Brabanter	Taler. Emisja trwała do 1711 r. Mutacją patagona był kro-
nentalar, bity aż do XIX w. Cechą charakterystyczną zarówno oryginalnego brabanckiego pa-
tagona, jak jego naśladownictw był skośny krzyż burgundzki.

 158	 Podwójny	dukat,	b.d.	[1600–1611],	men.	Antwerpia
Av. Na wprost siebie dwa popiersia: z lewej arcy-
księcia Alberta z krezą, z odznaką Orderu Złotego 
Runa na wstędze, w mitrze arcyksiążęcej; z prawej 
arcyksiężniczki Elżbiety w sukni z krezą, zdobionej 
sznurami pereł, na głowie otwarta korona; pośrod-
ku kropka, wewnętrzna obwódka perełkowa i cien-
ka ciągła, w otoku ø[dłoń]øALBERTVSøETøELISABETøDEIø 

GRATIA, zewnętrzna obwódka ciągła. 
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa z herbami:  
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby czeski (Lew) 
i starowęgierski (Rzeki), druga ćwierć dzielona w słup, 
w części prawej skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) 
i Leónu (Lew), w części lewej dzielonej w słup herby 
Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone krzyżem 
w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza środkowa 
Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bordiurze siedem 
Kaszteli), niżej w klinie Jabłko granatu Grenady;  
w dolnej połowie tarczy Belka Austrii, Lilie nowobur-
gundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, 
tarcza środkowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarcza 
otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa, nakryta 
otwartą koroną, wewnętrzna obwódka perełkowa  
i cienka ciągła, w otoku øARCHIøAVSTøDVC - BVRGø 

ETøBRABøz ø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 6,94 g, 29,9 mm, 0°, splend. 
Delmonte (or), nr 142; Van Keymeulen, nr 1BRA69.248[s.d.]. 
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.

Moneta dwudukatowa nawiązywała do hiszpańskich podwójnych excelente Królów Katolickich 
(Ferdynanda V i Izabeli I), bardzo popularnej monety złotej, obiegającej zarówno w licznych 
oryginałach, jak naśladownictwach produkowanych zwłaszcza w Niderlandach Północnych.

 159	 Podwójny	suweren	(double souverain d’or),	b.d.	[1612–1613],	 
men.	Antwerpia
Av. Na szerokim tronie zasiada z lewej arcyksiążę Albert w płaszczu, mitrze arcyksiążęcej, kre-
zie, ze wstęgą z odznaką Orderu Złotego Runa na piersi, wznosi miecz w prawicy; z prawej 
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arcyksiężniczka Elżbieta w koronie zamkniętej, 
płaszczu, krezie, w prawicy trzyma berło; wewnętrz-
na obwódka ciągła, w otoku [dłoń] ALBERTVSø 

ETøELIS-ABETøDEIøGR-ATIAøARCHIDVCES, zewnętrz-
na obwódka perełkowa. Od korony Elżbiety przez 
szczyt tronu przebiega do obrzeża cienki ślad pęk-
nięcia stempla.
Rv. Hiszpańska tarcza wielopolowa z herbami:  
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby czeski 
(Lew) i starowęgierski (Rzeki), druga ćwierć dzielona 
w słup, w części prawej skwadrowane herby Kastylii 
(Kasztel) i Leónu (Lew), w części lewej dzielonej  
w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzie-
lone krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza 
środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bordiu-
rze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko granatu 
Grenady; w dolnej połowie tarczy Belka Austrii, Lilie 
nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew bra-
bancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Złotego Runa, 
nakryta zamkniętą koroną, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku AVSTRIÆøDVCESøBVR - GVNDIÆø 

ETøBRABANTøz, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 11,08 g, 37,6 mm, 170°, sup. 
Delmonte (or), nr 147; Van Keymeulen, nr 33BRA109.334 odm. [s.d.]. 
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

System monety złotej oparty na złotym suwerenie (souverain	 d’or) wprowadziła ordynacja  
z 3 IV 1612 r., odwołując się do wzoru angielskiego. Suweren, równy 6 złotym, stał się monetą 
równie trwałą jak patagon, używaną do wielkiego handlu europejskiego.

Filip IV (1621–1665)
Felipe, zwany el Rey Planeta, syn Filipa III, króla Hiszpanii, i Małgorzaty, arcyksiężniczki austriackiej, ur. w 1605 r., król 
Hiszpanii od 1621 r., w latach 1621–1640 król Portugalii. Rządził przez faworytów, wznowił wojnę o Niderlandy, ponosząc 
ostatecznie klęskę. Uznał niepodległość Zjednoczonych Prowincji w 1648 r. i utracił Portugalię, zapobiegł jednak secesji 
Katalonii. Zm. w 1665 r.

 160	 Dukaton,	1649,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w płaszczu narzuconym na zbroję, z odznaką Orderu 
Złotego Runa na łańcuchu na piersi i lwią maską na prawym ramieniu, wewnętrzna obwód-
ka perełkowa, w otoku 16[dłoń]49ø PHILøIIIøDøGøHISPøETøINDIARøREXø, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa. Ślady odskoczenia stempla przy biciu są powodem zniknięcia jednej laski z cyfr IIII.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną  
w drugich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew),  
w drugiej ćwierci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone krzyżem 
w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bordiurze 
siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka Austrii, Lilie 
nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii  
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i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krzesiwo z odznaką 
Orderu Złotego Runa; wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-XøBVRGø 

BRABøzC., zewnętrzna obwódka perełkowa. Ślady 
odskoczenia stempla, między literami ID wylew 
metalu w uszkodzeniu stempla.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 32,43 g, 45,0 mm, 340°. 
Delmonte (argent), nr 284; Van Keymeulen,  
nr 56BRA02.63[49].

 161	 Podwójny	dukaton,	piefort,	1633,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w krezie  
i płaszczu narzuconym na zbroję, z odznaką Orde-
ru Złotego Runa na wstędze na piersi i lwią maską 
na prawym ramieniu, wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku 16[głowa Michała Archanioła]33ø 

PHILøIIIIøDøGøHISPøETøINDIARøREXø, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, 
którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną  
w drugich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowa-
ne herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej 
ćwierci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy)  
i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, w polach 
Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas 
– pięć Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej  
w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie 
Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy staro-
burgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krzesiwo z od-
znaką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-XøBVRGø 

BRABøzC., zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 64,17 g, 44,3 mm, 150°, sup. 
Delmonte (argent), nr 275a; Van Keymeulen, nr 55BRB03.63[33] multiplum. 
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.
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 162	 Poczwórny	dukaton,	piefort,	1642,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w płaszczu 
narzuconym na zbroję, z odznaką Orderu Złotego 
Runa na łańcuchu na piersi i lwią maską na prawym 
ramieniu, wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku 16[dłoń]42.PHIL.IIII.D.G.HISP.ET.INDIARøREXø, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, 
którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną w dru-
gich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowane her-
by Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej ćwier-
ci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii 
(pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy  
i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć 
Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka 
Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy starobur-
gundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krzesiwo z odzna-
ką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-XøBVRGø 

BRABøzC., zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 129,18 g, 44,4 mm, 0°, sup. 
Delmonte (argent), nr 284c; Van Keymeulen,  
nr 56BRA02.63[42] multiplum.
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 163	 Pięciokrotny	dukaton,	piefort,	1634,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w krezie  
i płaszczu narzuconym na zbroję, z odznaką Orde-
ru Złotego Runa na wstędze na piersi i lwią maską 
na prawym ramieniu, wewnętrzna obwódka pereł-
kowa, w otoku 16[dłoń]34ø PHILøIIIIøD.GøHISPøETø 

INDIARøREXø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, 
którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną w dru-
gich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowane her-
by Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej ćwier-
ci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii 
(pole podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy  
i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć 
Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka 
Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy starobur-
gundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krzesiwo z odzna-
ką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-XøBVRGø 

BRABøzC., zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
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Srebro, 156,70 g, 44,5 mm, 340°, sup. 
Delmonte (argent), nr 274d (brak rocznika); Van Keymeulen, nr 55BRA02.63[34] multiplum. 
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 164	 Podwójny	suweren,	1637,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w koronie, 
krezie i płaszczu narzuconym na zbroję, z odznaką 
Orderu Złotego Runa na wstędze na piersi i lwią 
maską na prawym ramieniu, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku 16[dłoń]37ø PHILøIIIIøDøGøHISPøETø 

INDIARøREXø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Nakryta zamkniętą koroną tarcza hiszpańska:  
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby Kastylii 
(Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej 
w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole po-
dzielone krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), 
tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz,  
w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabł-
ko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka Au-
strii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy starobur-
gundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarcza otoczona łańcu-
chem z odznaką Orderu Złotego Runa; wewnętrz-
na obwódka ciągła, w otoku øARCHIDøAVSTøDV

-XøBVRGøBRABøzC., zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 11,03 g, 35,0 mm, 350°, sup. 
Delmonte (or), nr 167; Van Keymeulen, nr 51BRA02.63[37]. 
Zakup: Franceschi, 1955 r.

 165	 Podwójny	suweren,	1644,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w koronie  
i płaszczu narzuconym na zbroję, z odznaką Orde-
ru Złotego Runa na wstędze na piersi i lwią maską 
na prawym ramieniu, wewnętrzna obwódka ciągła, 
w otoku 16[głowa Michała Archanioła]44.PHIL.

IIII.D.G.HISP.ET.INDIARøREX., zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Nakryta zamkniętą koroną tarcza hiszpańska: 
w pierwszej ćwierci skwadrowane herby Kastylii 
(Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielo-
nej w słup herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole 
podzielone krzyżem w skos, w polach Słupy  
i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas – pięć 
Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka 
Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy starobur-
gundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarcza otoczona łańcuchem 
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z odznaką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku øARCHIDøAVSTøDV

-XøBVRGøBRAB.zC., zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 11,07 g, 35,6 mm, 180°. 
Delmonte (or), nr 177; Van Keymeulen, nr 52BRB03.63[44].
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Karol II Zaklęty (1665–1700)
Carlos el Hechizado, syn Filipa IV, króla Hiszpanii, i Marii Anny, córki cesarza Ferdynanda III, ur. w 1661 r., król Hiszpanii 
od 1665 r., zm. w 1700 r. Niepełnosprawny fizycznie i umysłowo. Regencji i sojusznikom udało się obronić dla Hiszpanii 
Niderlandy Południowe przed atakiem Ludwika XIV francuskiego w latach 1667–1668 (utracono jednak Artois oraz czę-
ści Flandrii, Hainaut i Namur). Na cześć króla w 1666 r. namiestnik Niderlandów Hiszpańskich Francisco de Moura 
Corterreal, margrabia Castel Rodrigo, nowo wznoszoną twierdzę w Hainaut nazwał Charles-Roi (dziś Charleroi).

 166	 Dukaton,	1668,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu w płaszczu, 
z łańcuchem i odznaką Orderu Złotego Runa, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku od 
dołu øCAROLøIIøDøGøHISPøETøINDIARøREXø / I6[gło-
wa Michała Archanioła]68, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, 
którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną  
w drugich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowa-
ne herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej 
ćwierci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy) 
i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, w po-
lach Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii 
(Quinas – pięć Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), 
niżej w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej 
połowie Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Sko-
sy staroburgundzkie, Lew brabancki, tarcza środ-
kowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krze-
siwo z odznaką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-Xø 

BVRGøBRAB.z.C, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 32,47 g, 44,9 mm, 20°. 
Delmonte (argent), nr 326; Van Keymeulen, nr 89BRB29.41[68].
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 167	 Podwójny	dukaton,	piefort,	1684,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w prawym profilu, z długimi 
włosami, w płaszczu narzuconym na zbroję,  
z lwią maską na prawym ramieniu, z łańcuchem  
i odznaką Orderu Złotego Runa na piersi, we-
wnętrzna obwódka perełkowa, w otoku od dołu 
øCAROLøIIøDøGøHISPøETøINDIARøREXø / 16[dłoń]84, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Dwa lwy trzymają w jednych łapach koronę, 
którą unoszą nad tarczą hiszpańską trzymaną  
w drugich łapach: w pierwszej ćwierci skwadrowa-
ne herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew), w drugiej 
ćwierci dzielonej w słup herby Aragonii (Słupy)  
i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, w polach 
Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Portugalii (Quinas 
– pięć Tarcz, w bordiurze siedem Kaszteli), niżej  
w klinie Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie 
Belka Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy staro-
burgundzkie, Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew 
Flandrii i Orzeł Tyrolu; pod tarczą krzesiwo  
z odznaką Orderu Złotego Runa; wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku øARCHIDøAVSTøDV-Xø 

BVRGøBRAB.zC., zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Ślady odskoczenia stempla przy biciu.
Srebro, 64,67 g, 44,4 mm, 10°. 
Delmonte (argent), nr 335a; Van Keymeulen, nr 91BRA27.41[84] multiplum.
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 168	 Dukaton,	1689,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, z długimi 
włosami, w płaszczu narzuconym na zbroję, z łań-
cuchem i odznaką Orderu Złotego Runa na piersi, 
w otoku od dołu CAROLøIIøDøGøHISPøETøINDIARøREX, 
u dołu głowa Michała Archanioła, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Dwa lwy, wspierając się na konsoli, trzymają  
w łapach ukoronowaną tarczę hiszpańską: w pierw-
szej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) 
i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza 
środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bordiu-
rze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko granatu 
Grenady; w dolnej połowie Belka Austrii, Lilie no-
woburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew bra-
bancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyro-
lu; tarcza otoczona łańcuchem z odznaką Orderu 
Złotego Runa, w otoku 16ø89øARCHIDøAVST - ø - 
DVXøBVRG - ø - BRABAN.zC, zewnętrzna obwódka 
perełkowa. Skaza metalu na głowie lewego lwa.
Obrzeże gładkie.
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Srebro, 32,77 g, 42,2 mm, 180°, sup. 
Delmonte (argent), nr 339; Van Keymeulen, nr 94BRB45.02[89].
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 169	 Podwójny	dukaton,	piefort,	1694,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, z długimi 
włosami, w płaszczu narzuconym na zbroję, z łań-
cuchem i odznaką Orderu Złotego Runa na piersi, 
w otoku od dołu CAROLøIIøDøGøHISPøETøINDIARøREX, 
u dołu głowa Michała Archanioła, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa; w górnej partii rysy po justunku.
Rv. Dwa lwy, wspierając się na konsoli, trzymają  
w łapach ukoronowaną tarczę hiszpańską: w pierw-
szej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel)  
i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza środ-
kowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bordiurze 
siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko granatu Gre-
nady; w dolnej połowie Belka Austrii, Lilie nowobur-
gundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, 
tarcza środkowa: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; tarcza 
otoczona łańcuchem z odznaką Orderu Złotego 
Runa, w otoku 16ø94øARCHIDøAVST - ø - DVXøBVRG 

- ø - BRABAN.zC, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże z jodełkowatym wzorem, w górnej partii 
skaza metalu.
Srebro, 65,01 g, 42,1 mm, 0°, sup. 
Delmonte (argent), nr 339b; Van Keymeulen, nr 94BRB45.02[94] multiplum.
Z kolekcji Roberta Osterrietha, Antwerpia.

 170	 Podwójny	suweren,	1693,	men.	Bruksela
Av. Popiersie króla w prawym profilu, z długimi 
włosami, w koronie i płaszczu narzuconym na zbro-
ję, ze wstęgą z odznaką Orderu Złotego Runa na 
piersi, w otoku od dołu CAROLøIIøDøGø - HISPøETøINDø 

REX, u dołu głowa Michała Archanioła, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Ukoronowana tarcza francuska: w pierwszej 
ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) i Le-
ónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza 
środkowa Portugalii (Quinas – pięć Tarcz, w bor-
diurze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko gra-
natu Grenady; w dolnej połowie Belka Austrii, 
Lilie nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, 
Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii  
i Orzeł Tyrolu, tarcza otoczona łańcuchem z odznaką 
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Orderu Złotego Runa, w otoku 16 - 93øARCHIDøAVSTøDVX-BVRGøBRABAN.z C, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże skośnie karbowane.
Złoto, 11,08 g, 29,8 mm, 0°. 
Delmonte (or), nr 192; Van Keymeulen, nr 80BRB43.12[93].
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r., z kolekcji R. Fliegera.

Filip V (1700–1712)
Philippe, Felipe, syn Ludwika Wielkiego Delfina i Marii Anny, księżniczki bawarskiej, ur. w 1683 r., książę Andegawenii, król 
Hiszpanii od 1700 r., król Sycylii i Neapolu w latach 1700–1713, książę Burgundii i Brabancji w latach 1700–1712, założyciel 
dynastii Burbonów hiszpańskich, zm. w 1746 r. Przez babkę Marię Teresę Hiszpańską, żonę Ludwika XIV, Filip był prawnukiem 
króla Hiszpanii Filipa IV. Dzięki dyplomacji francuskiej Karol II wskazał Filipa jako swego następcę. Po uzyskaniu dla wnuka 
tronu hiszpańskiego Ludwik XIV ostentacyjnie łamał przyjęte przy tym zobowiązania, co doprowadziło koalicję Anglii, Portugalii, 
Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich i licznych państw niemieckich do wojskowej ekspedycji dla wprowadzenia na tron 
hiszpański arcyksięcia Karola w 1704 r. Po przewlekłej wojnie, w pokoju utrechckim w 1713 r. i w Rastatt rok później Filip utrzy-
mał Hiszpanię, ale utracił niemal wszystkie jej europejskie posiadłości na rzecz Karola (wówczas już cesarza Karola VI) oraz 
księcia Sabaudii, a nawet fragmenty rdzennego terytorium (Gibraltar i Minorkę) na rzecz Wielkiej Brytanii. W 1724 r. abdykował 
na rzecz syna, Ludwika I, po którego śmierci wrócił na tron jeszcze w tym samym roku; pod koniec panowania odzyskał część 
strat terytorialnych, głównie we Włoszech. W 1712 r. założył w Madrycie Bibliotekę Królewską z bogatą kolekcją numizmatyczną.

 171 Dukaton,	1703,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w peruce  
i płaszczu narzuconym na zbroję, na której, na pra-
wej piersi, płaskorzeźbiona naga leżąca Abundantia 
z rogiem w lewej dłoni; na szyi króla łańcuch Orde-
ru Złotego Runa, którego odznaka wisi na piersi;  
u dołu dłoń, w otoku PHILIPPvS VøDøGøHISPANIARvM 

ET INDIARvM REX, zewnętrzna obwódka promie-
nista; u góry i u dołu rysy po justunku.
Rv. Dwa lwy wsparte na konsoli trzymają ukorono-
waną tarczę hiszpańską: w pierwszej ćwierci skwa-
drowane herby Kastylii (Kasztel) i Leónu (Lew),  
w drugiej ćwierci, dzielonej w słup, herby Aragonii 
(Słupy) i Sycylii (pole podzielone krzyżem w skos, 
w polach Słupy i Orzeł), tarcza środkowa Francji 
(Trzy Lilie), niżej w klinie Jabłko granatu Grenady; 
w dolnej połowie Belka Austrii, Lilie nowobur-
gundzkie, Skosy staroburgundzkie, Lew brabancki, 
niżej klin podzielony w słup: Lew Flandrii i Orzeł 
Tyrolu; tarcza otoczona łańcuchami Orderu Ducha 
Świętego i Orderu Złotego Runa, których odznaki 
wiszą u dołu; w otoku 17-03øBvRGvND - ø DvX ø 

- BRABANøzC, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże skośnie karbowane.
Srebro, 32,52 g, 42,0 mm, 0°, sup. 
Delmonte (argent), nr 354c; Van Keymeulen, nr 128BRA21.02[03]3.
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

3 W katalogu Van Keymeulena omyłkowo podana kombinacja legend 20.02, jednak rycina pokazuje egzemplarz analogiczny 
do naszego.
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Karol VI (1703–1740)
Carlos, Karl, syn cesarza Leopolda I i Eleonory Magdaleny, księżniczki Palatynatu Neuburskiego, ur. w 1685 r., arcyksiążę 
Austrii, król Hiszpanii w latach 1703/1710–1714 (jako Karol III, tytuł utrzymał do końca życia), cesarz od 1711 r., król Czech 
i Węgier, zm. w 1740 r. Wkroczył do Hiszpanii w 1704 r., Madryt zajął dwukrotnie, w 1706 i w 1710 r., jednak dłużej utrzy-
mał się tylko w Katalonii. W wyniku pokoju w Rastatt (1714 r.) otrzymał Niderlandy Hiszpańskie, które bezskutecznie chciał 
wymienić na Bawarię. Utalentowany muzycznie, komponował, dyrygował i grał na klawesynie. Kolekcjonował monety  
i medale, zatrudniając do zbioru wybitnego szwedzko-pomorskiego antykwariusza Carla Gustava Heraeusa.

 172	 Podwójny	suweren,	1724,	men.	Antwerpia
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w drape-
rii, peruce i wieńcu laurowym, niżej dłoń, w otoku 
od dołu CAROLøVIøDøGøROMø - IMPøHISPøET INDøREX, 
zewnętrzna obwódka perełkowa; fragmentarycznie 
widoczny negatyw legendy otokowej Rv.
Rv. Pod koroną cesarską tarcza francuska: w pierw-
szej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel)  
i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza środ-
kowa Cesarstwa (Orzeł dwugłowy), niżej w klinie 
Jabłko granatu Grenady; w dolnej połowie Belka 
Austrii, Lilie nowoburgundzkie, Skosy starobur-
gundzkie, Lew brabancki, niżej klin podzielony  
w słup: Lew Flandrii i Orzeł Tyrolu; wielka tarcza 
otoczona łańcuchem z odznaką Orderu Złotego 
Runa, w otoku 17 - 24øARCHIDøAvSTøDvX - BvRGø 

BRABANTøzC., zewnętrzna obwódka promienista. 
Pośrodku ślady justunku.
Obrzeże skośnie karbowane.
Złoto, 11,09 g, 29,0 mm, 180°, sup. 
Delmonte (or), nr 206; Van Keymeulen, nr 152BRA02.02[24].
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Pełna tytulatura cesarska podana na tej monecie brzmi: …Dei	 gratia	Romanorum	 imperator	
Hispaniae	et	Indiarum	rex	archidux	Austriae	dux	Burgundiae	Brabantiae	&c.

Franciszek I (1740–1765)
François Etienne, Frans Stefan, Franciszek III Stefan, syn Leopolda, księcia Lotaryngii i Cieszyna z linii Vaudemont,  
i Elżbiety Karoliny, księżniczki orleańskiej, ur. w 1708 r., w latach 1729–1736 książę Lotaryngii (Górnej) i Baru, od 1729 r. 
książę Cieszyna, od 1737 r. wielki książę Toskanii, od 1745 r. cesarz, zm. w 1765 r. W 1736 r. poślubił dziedziczkę koron 
węgierskiej i czeskiej Marię Teresę, zakładając dynastię habsbursko-lotaryńską. Zrzekł się rodzinnej Lotaryngii na rzecz 
Stanisława Leszczyńskiego w zamian za Toskanię. Jako cesarz nie odgrywał poważnej roli politycznej, wyręczany przez 
żonę. Twórca wiedeńskiego Zbioru Monet i Medali.

 173	 Kronentalar	(couronne),	1764/3,	men.	Bruksela
Av. Pod koroną cesarską dwugłowy orzeł, głowy w nimbach, w szponach miecz i berło, na 
piersi nakryta koroną królewską tarcza francuska z herbami m.in. Węgier, Jerozolimy, Lotaryn-
gii, Toskanii, Czech i Baru, otoczona wstęgą z odznaką Orderu Świętego Stefana; rolę obwódki 
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pełni łańcuch Orderu Złotego Runa z odznaką 
zawieszoną u dołu, w otoku FRANCISøDøGRATIA  

- ROMANøIMPERAT.SøAø [główka Michała Archa-
nioła], zewnętrzna obwódka promienista. Miejsca-
mi rysy po justunku.
Rv. Krzyż burgundzki, na jego przecięciu krzesiwo 
z zawieszoną odznaką Orderu Złotego Runa, u góry 
korona cesarska, z boków korony królewskie,  
w otoku GERMøJEROøREX LOTHøBARøMAG.HETøDvX 
1764; w dacie cyfra 4 przerobiona na stemplu z 3, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis IN TE DOMINE [ornament 
roślinny] SPERAVI [ornament roślinny].
Srebro, 29,47 g, 41,0 mm, 180°. 
Delmonte (argent), nr 384; Van Keymeulen,  
nr 204BRB11.18[64].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.

Kronentalar, utworzony w 1755 r., nawiązywał 
motywami stempli do patagona, niebitego od 
1711 r. Zyskał ogromną popularność, bity w men-
nicach habsburskich do 1800 r. Jeszcze przez 
kilkadziesiąt lat bito w Niemczech jego naśladow-
nictwa, aż wycofano go z obiegu dopiero w 1857 r. 
Rozwinięcie skrótów: Franciscus	Dei	gratia	Roma-
norum	imperator	semper	augustus	Germaniae	Je-
rosolymorum	 rex	Lotharingiae	Barri	magnus	He-
truriae	dux. Dewiza na obrzeżu cytuje Ps 30/31,2, 
37/38,16, 70/71,1.

Maria Teresa (1740–1780)
Maria Theresia, córka cesarza Karola VI i Elżbiety Krystyny, księżniczki brunszwickiej z Wolfenbüttel, ur. w 1717 r., od 1740 r. 
królowa Czech i Węgier, od 1745 r. cesarzowa, od 1772 r. królowa Galicji i Lodomerii, zm. w 1780 r. Na mocy sankcji 
pragmatycznej z 1713 r. Maria Teresa otrzymała habsburskie kraje dziedziczne z Węgrami, Czechami, Austrią Górną  
i Dolną itd. oraz Niderlandami Austriackimi. Jej prawa zostały jednak zakwestionowane przez sąsiadów, co doprowa-
dziło do wybuchu wojny o sukcesję austriacką. Maria Teresa utraciła prawie cały Śląsk (pokój drezdeński w 1745 r.),  
a w 1743 r. Niderlandy Południowe zostały objęte okupacją francuską. Cesarzowa odzyskała je na mocy pokoju akwiz-
grańskiego w 1748 r. Planowano jednak ich wymianę za Bawarię, a w pokoju wersalskim w 1757 r. uzgodniono, że  
w zamian za francuską pomoc w odzyskaniu Śląska utworzone tam będzie pod francuskim protektoratem królestwo 
pod berłem Filipa, księcia Parmy z bocznej linii Burbonów hiszpańskich. W trzecim pokoju akwizgrańskim (w 1758 r.) 
ten niezrealizowany projekt został unieważniony.

 174	 Dukaton	de la reine,	1751,	men.	Antwerpia,	Jacob	Roettiers
Av. Popiersie cesarzowej w prawym profilu, w diademie, z kolczykiem w uchu, w sukni  
z broszą na ramieniu, do broszy przyczepione futro spływające z pleców na pierś (etola?), 
na przecięciu ramienia sygnatura R:, w otoku od dołu MARøTHøD:GøRø - JMP.GøHvNøBOHøRø, 
zewnętrzna obwódka perełkowa. 
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Rv. Tarcza francuska nakryta cesarską koroną,  
z herbami Węgier, Czech, Austrii i Burgundii (na 
tarczce sercowej pod mitrą arcyksiążęcą), Braban-
cji i Mediolanu; tarcza leży na kartuszu, pod który 
podłożono dwie skrzyżowane gałązki lauru, pod 
nimi zaś krzyż burgundzki: dwa skrzyżowane sęka-
te bierwiona; niżej dłoń, pod nią data I75I, w oto-
ku ARCHøAvSøDvX - BvRGøBRABøCøFLø, zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis JvSTITIA - ET - CLEMENTIA 
rozdzielony ornamentami roślinnymi.
Srebro, 33,28 g, 41,6 mm, 170°, f.d.c. 
Delmonte (argent), nr 375; Van Keymeulen,  
nr 190BRA39.08[51].

Rozwinięcie legend: Maria	Theresia	Dei	gratia	Ro-
manorum	 imperator [sic] Germaniae	 Hungariae	
Bohemiae	 rex	 archidux	 Austriae	 dux	 Burgundiae	
Brabantiae	comes	Flandriae. Dewiza: Iustitia	et	cle-
mentia, parafrazuje Iudic 5,11.

 175	 Dukaton	de la reine,	1754/3,	men.	Antwerpia,	Jacob	Roettiers
Av. Popiersie cesarzowej w prawym profilu,  
w diademie, w sukni wyszywanej perłami, z broszą 
na ramieniu, do broszy przyczepione futro spływa-
jące z pleców na pierś (etola?), na przecięciu ra-
mienia sygnatura Rø, w otoku od dołu MARøTHøDøGøRø 

- JMP.GøHvNøBOHøRø, zewnętrzna obwódka promie-
nista. 
Rv. Tarcza francuska nakryta cesarską koroną,  
z herbami Węgier, Czech, Austrii i Burgundii (na 
tarczce sercowej pod mitrą arcyksiążęcą), Brabancji 
i Mediolanu; tarcza leży na kartuszu, pod który pod-
łożono dwie skrzyżowane gałązki lauru, pod nimi zaś 
krzyż burgundzki: dwa skrzyżowane sękate bierwio-
na; niżej dłoń, pod nią data I754 (cyfra 4 przerobio-
na na stemplu z 3), w otoku ARCHøAvSøDvX - BvRGø 

BRABøCøFLø, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis JvSTITIA - ET - CLEMENTIA 
rozdzielony ornamentami roślinnymi.
Srebro, 33,09 g, 41,2 mm, 180°, t.t.b. 
Delmonte (argent), nr 376; Van Keymeulen,  
nr 191BRA41.08[54].
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 176	 Podwójny	suweren,	1750,	men.	Antwerpia,	Jacob	Roettiers
Av. Popiersie cesarzowej w prawym profilu, w ma-
łej koronie zamkniętej, z kolczykiem w uchu,  
w sukni, z broszą na ramieniu, do broszy przycze-
pione futro spływające z pleców na pierś (etola?), 
na przecięciu ramienia sygnatura Rø, w otoku od 
dołu MARøTHøDøGøRø - JMP.GøHvNGøBOHøRø, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa. 
Rv. Na kartuszu pod koroną cesarską dwupolowa 
tarcza z herbem austriackim, pod kartusz podłożony 
krzyż burgundzki: dwa skrzyżowane sękate bierwio-
na; niżej dłoń, pod nią data I750·, w otoku ARCHø 

AvSøDvX - BvRGøBRABøCøFLø (na słowie BvRG pęknię-
cie stempla), zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: ornament w kształcie łańcucha, w każdym 
ogniwie kreska.
Złoto, 11,13 g, 27,8 mm, 180°, f.d.c. 
Delmonte (or), nr 208; Van Keymeulen,  
nr 183BRA48.08[50] (nie zna tej kombinacji legend).

 177	 Podwójny	suweren,	1778,	men.	Bruksela
Av. Popiersie cesarzowej w prawym profilu, w we-
lonie, sukni i płaszczu spiętym broszą na ramieniu, 
w otoku od dołu MARøTHøD:GøRøJMPø-GøHvNGøBOHøRø, 
zewnętrzna obwódka rautowa. 
Rv. Na kartuszu tarcza owalna nakryta cesarską 
koroną, z dwupolowym herbem Austrii i Burgundii, 
pod kartusz podłożone dwie gałązki lauru, pod 
nimi zaś krzyż burgundzki: dwa skrzyżowane sęka-
te bierwiona; niżej główka Michała Archanioła, pod 
nią data I778, w otoku ARCHøAvSTøDvX - BvRGø 

BRABøCøFLø, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: liściasty ornament.
Złoto, 11,06 g, 28,2 mm, 180°, sup. 
Delmonte (or), nr 216; Van Keymeulen,  
nr 185BRB50.13[78].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.

Józef II (1780–1790)
Joseph Benedikt August Johann Anton Michael Adam, syn cesarza Franciszka I i Marii Teresy, królowej węgierskiej  
i czeskiej, ur. w 1741 r., od 1765 r. cesarz, od 1780 r. król Węgier, Czech, Galicji i Lodomerii, zm. w 1790 r. Liberalne re-
formy Józefa II budziły sprzeciw w Niderlandach Południowych (zwłaszcza odwołanie Joyeuse	Entrée w 1789 r.) i wraz  
z blokadą Skaldy przez Niderlandy Zjednoczone, której cesarz nie umiał zaradzić, doprowadziły do buntu miast w 1789 r.

 178	 Kronentalar	(couronne),	1789,	men.	Bruksela
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w peruce i wieńcu laurowym, w otoku IOSEPHøIIø 

DøGøRøIMPøSøAøGERøHIERøHvNGøBOHøREXø, zewnętrzna obwódka perełkowa. 
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Rv. Krzyż burgundzki, na przecięciu ramion krze-
siwo z zawieszoną odznaką Orderu Złotego Runa, 
u góry korona cesarska, z lewej – królewska lom-
bardzka, z prawej – królewska czeska, w otoku 
I7 [główka Michała Archanioła] 89 ARCHøAvSTø 

DvXøBvRG  LOTHøBRABøCOMøFLANø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa; drobne rysy po justunku.
Obrzeże: wypukły napis VIRTvTE - ET - EXEMPLO 
rozdzielony ornamentami roślinnymi.
Srebro, 29,48 g, 40,7 mm, 180°, f.d.c. 
Delmonte (argent), nr 393; Van Keymeulen,  
nr 226BRB06.01[89].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r., z kolekcji 
Roberta Osterrietha, Antwerpia.

Rozwinięcie skrótów: Dei	gratia	Romanorum	impe-
rator	semper	augustus	Germaniae	Hierosolymorum	
Hungariae	Bohemiae	rex	archidux	Austriae	dux	Bur-
gundiae	Lotharingiae	Brabantiae	comes	Flandriae. 
Napis: Virtute	 et	 exemplo, niesie dewizę cesarską 
Józefa II.

 179	 Podwójny	suweren,	1788,	men.	Bruksela
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w peruce 
i wieńcu laurowym, w otoku IOSEPHøIIøDøGøRøIMPø 

SøAøGERøHIERøHvNGøBOHøREX, zewnętrzna obwódka 
promienista.
Rv. Owalna tarcza herbowa austriacko-lotaryń-
sko-burgundzka nakryta koroną cesarską leży na 
krzyżu burgundzkim, na którym zawieszony jest 
łańcuch z odznaką Orderu Złotego Runa, u dołu 
I7 [główka Michała Archanioła] 88 ARCHøAvSTø 

DvXøBvRGø - LOTHøBRABøCOMøFLANø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa; na koronie rysy po justunku.
Obrzeże: ornament w kształcie łańcucha z esowa-
tymi ogniwami.
Złoto, 11,08 g, 28,3 mm, 180°, f.d.c. 
Delmonte (or), nr 219 (nie zna tego roku!); Van 
Keymeulen, nr 224BRB07.05[88].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r., z kolekcji 
Roberta Osterrietha, Antwerpia.
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Franciszek II (1792–1795)
Franz Joseph Karl, syn wielkiego księcia Toskanii, później cesarza, Leopolda II i Marii Ludwiki, królewny hiszpańskiej,  
ur. w 1768 r.; cesarz rzymski w latach 1792–1806, król m.in. Galicji i Lodomerii, osobiście dowodził w Niderlandach 
wojną z rewolucyjną Francją, stracił je jednak ostatecznie w 1797 r.; pierwszy cesarz austriacki w latach 1804–1835,  
zm. w 1835 r.

 180	 Kronentalar	(couronne),	1794,	men.	Bruksela
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w peruce 
i wieńcu laurowym, w otoku FRANCøIIøDøGøRøIMPø 

SøAøGERøHIERøHvNGøBOHøREXø, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa. 
Rv. Krzyż burgundzki, na przecięciu ramion krze-
siwo z zawieszoną odznaką Orderu Złotego Runa, 
u góry korona cesarska, z lewej – królewska lom-
bardzka, z prawej – królewska czeska, w otoku  
17 [główka Michała Archanioła] 94 ARCHøAvSTø 

DvXøBvRG  LOTHøBRABøCOMøFLANø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis LEGE - ET - FIDE rozdzielo-
ny ornamentami roślinnymi.
Srebro, 29,33 g, 40,1 mm, 180°, f.d.c. 
Delmonte (argent), nr 396; Van Keymeulen,  
nr 256BRB06.01[89].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r., z kolekcji 
Roberta Osterrietha, Antwerpia.
Napis: Lege	 et	 fide, niesie dewizę cesarską Fran-
ciszka II.

Podwójny suweren Franciszka II, zamykający emisję tego ważnego standardu monetarnego 
Niderlandów Południowych, został wybity już po utracie tego kraju przez Habsburgów, w We-
necji (zob. nr 564).

opaCtwo nIveLLes/nIjveL (?)

 181	 Denar,	[ok.	1235	–	ok.	1275]
Av. Kościół: wieża, której całą fasadę wypełnia prze-
świt, w nim pastorał zwrócony w lewo, dach stoż-
kowy zwieńczony krzyżem zakończonym kulkami, 
z boków skośne mury z trzema kulkami, zakończo-
ne krzyżami utworzonymi z czterech kulek.
Rv. Krzyż kawalerski, ramiona zdobione poprzecz-
nym żeberkowaniem (typu H De Meya), w kątach 
na przemian laski zakończone pierścieniami i nie-
jasne wrzecionowate figury.
Obrzeże lekko sklepane.
Srebro, 0,56 g, 12,1 mm, b. 
De Mey (Brabant), nr C.65; Boudeau, nr 2423.
Zakup: Franceschi, marzec 1955 r.
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Moneta ta należy do małych denarów z krzyżem brabanckim, widoczny na niej pastorał suge-
ruje jednak, że nie wybito jej w mennicy władcy świeckiego. Przypuszcza się, że pochodzi  
z opactwa Nivelles w południowej Brabancji, mającego od XI w. prawo mennicze.

MIasto BrukseLa (Bruxelles/Brussel)

 182 Daalder	36-stuiverowy,	klipa,	1580,	men.	Bruksela
Av. Na kwadratowej powierzchni okrągły stempel: 
w tarczy hiszpańskiej herb Brukseli: św. Michał Ar-
chanioł mieczem zabija diabła, u góry nad tarczą 
nominał ·36·ST·, z boków I5 - 8O, wewnętrzna 
obwódka ciągła, w otoku ŒPERFERøETøOBDVRAŒ 

BRVXELLA, zewnętrzna obwódka ciągła.
Rv. pusty.
Obrzeże gładkie, ślady cięcia.
Srebro, 25,00 g, 33,0×33,2 mm, sup. 
Delmonte (argent), nr 216; de Witte, nr 823.
Zakup: Franceschi, marzec 1958 r.

Moneta kredytowa wybita podczas oblężenia Bruk-
seli przez wojska hiszpańskie dowodzone przez księ-
cia Aleksandra Farnese z Parmy (1579–1580). Skie-
rowany do mieszkańców Brukseli imperatyw, dewiza 
stoików, odwołuje się do Owidiusza, który użył takiej 
frazy dwukrotnie, w zgoła różnych kontekstach: Per-
fer	et	obdura,	dolor	hic	tibi	proderit	olim (Ovid. Amo-
res 3, 11a, 7), i Perfer	et	obdura;	multo	graviora	tulisti,	
eripuit	cum	me	principis	ira	tibi	(Ovid. Trist. 5, 11, 7).

BraBanCja I FLanDrIa

Jan III Tryumfujący (1312–1355) i Ludwik I de Crécy (1322–1346)
Noty biograficzne – zob. s. 86 i 126

 183	 ¼	grosza	(billon),	po	1339,	men.	Gandawa	(Gent/Gand)	lub	Halen/Haelen
Av. Krzyż równoramienny, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku +MOnETa:haLEnS.
Rv. Lew wspięty w lewo (herald.), wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku +MOnET0%g0nDEnSIS.
Srebro, 1,02 g, 17,6 mm, 70°, t.b. 
De Mey (Brabant), nr C.221b; De Mey (Flandre), 
nr 174; de Witte, nr 384.
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Moneta bita na mocy porozumienia między wład-
cami obu krajów z 3 XII 1339 r., ujednolicającego 
stopę menniczą.
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FLanDrIa (vlaanderen/Flandre)

Ludwik I de Crécy (1322–1346)
Lodewijk van Nevers, Louis de Dampierre, syn Ludwika de Nevers z rodu Dampierre, hrabiego Mehun, i Joanny, hra-
bianki Rethel, ur. ok. 1304 r., hrabia Flandrii i Nevers od 1322 r., hrabia Rethel od 1328 r., zginął pod Crécy w 1346 r. 
Ludwik wiernie wspierał królów Francji, nie uwzględniając interesów swych miast, prowadzących intensywny handel 
wełną z Anglią. Powodowało to bunty ludności, które kilkakrotnie usuwały hrabiego z tronu.

 184 Floren,	[1336–1337],	men.	Gandawa	(Gent/Gand)	lub	Brugia	(Brugge/Bruges)
Av. Stylizowana lilia florencka, w otoku L‹FL0D‹  

- cOMES, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Stojący na wprost św. Jan Chrzciciel w płaszczu 
z wielbłądziej wełny błogosławi prawą dłonią, w lewej 
trzyma berło z kulką zakończone krzyżem; w otoku 
‡SøION0 - NNESøBø[głowa lwa w lewym profilu].
Złoto, 3,41 g, 19,9 mm, 180°, sup. 
De Mey (Flandre), nr 119; Coll. Vernier, nr 1(1); 
Delmonte (or), nr 451; Gaillard, nr 183; Coll. De 
Wit, nr 1302.
Zakup: aukcja Vinchon, 22 X 1963 r., z kolekcji 
Louisa Théry’ego.

Legendy: Ludovicus	 Flandriae	 comes	 –	 Sanctus	 Iohannes	 Baptista. Ludwik I był pierwszym 
hrabią Flandrii, który bił monetę złotą; oprócz wybitych w ciągu dwu lat w liczbie 217 tysięcy 
florenów na wzór florencki (zob. nr 492 i 562) był to także royal	 d’or, écu	 d’or i ange	 d’or.  
Św. Jan Chrzciciel widnieje na tej monecie jako patron Florencji, a nie Flandrii.

Ludwik II van Male (1346–1384)
Lodewijk, Louis de Male, syn Ludwika I, hrabiego Flandrii i Nevers, i Małgorzaty, królewny francuskiej, ur. w 1330 r., hrabia 
Flandrii od 1346 r., w 1382 r. odziedziczył po matce hrabstwa Artois i Franche-Comté, zm. w 1384 r. Po śmierci Jana III, 
jako mąż Małgorzaty Brabanckiej, starał się bez powodzenia o zdobycie księstwa Brabancji, ale zajął Antwerpię i Meche-
len (pokój w Ath, 1357 r.). Utrzymywał neutralność w wojnie stuletniej. Na początku i pod koniec panowania, podobnie 
jak ojciec, zmagał się z buntami miast.

 185	 Nowy	skudat	(nieuw gouden schild, chaise d’or au lion),	 
[1370/1373–1384],	men.	Gandawa	lub	Mechelen/Malines
Av. Na tronie zdobionym gotyckimi sterczynami zasiada hrabia w kolczej zbroi, w diademie  
z trzema rozetami, w prawicy dzierży miecz sztychem w górę, lewicą podtrzymuje tarczę  
z lwem, wokół – z boków i u góry – podwójna ramka z dziewięciu łuków, w kątach trójlistki, 
wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +LVDOVIcVSDñI! - !gR0! - cOä‹!àDnSFL0nD‹, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż z czwórliściem w środku i na końcach, ramiona zakończone trzema trójlistkami, 
całość otoczona perełkowym i ciągłym czwórliściem, o kątach zdobionych rozetami wewnątrz 
i liśćmi na zewnątrz, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +XPc%VI3cIT%XPc%Rñg30T% 

XPc%I3PñR0T, zewnętrzna obwódka perełkowa, na osi poziomej cienki ślad pęknięcia stempla.
Złoto, 4,45 g, 29,8 mm, 0°, sup. 

~



127

Monety belgijskie i związane z Belgią

De Mey (Flandre), nr 205; Coll. Vernier, nr 20(22); 
Delmonte (or), nr 466; Gaillard, nr 218; Coll. De 
Wit, nr 1317.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Był to powrót do standardu chaise	d’or, znanego 
m.in. z Brabancji z lat 1338–1339. Wybito 1 459 359 
egz. Legendy: Ludovicus	Dei	gratia	comes	et	domi-
nus	Flandriae,	Christus	vincit,	Christus	regnat,	Chri-
stus	imperat.

 186 Flandres d’or	–	gouden Flandre,	[1369–1370]
Av. Hrabia w zbroi stoi na wprost, w stroju herbo-
wym z Lwem Flandrii i w płaszczu, na głowie opa-
ska z róż, w prawej dłoni miecz sztychem w górę, 
lewa oparta na tarczy z lwem zawieszonej na ko-
lumnie wspierającej gotycki baldachim zdobiony 
sterczynami; z lewej na posadzce leży hełm garn-
kowy z koroną otwartą i klejnotem w kształcie lwiej 
głowy między dwoma pękami piór; na osi poziomej 
cienka wypukła linia; w odcinku FL0nDRñS, we-
wnętrzna obwódka perełkowa przerwana u dołu 
odcinkiem, ale kontynuowana w postaci cienkiej 
linii ciągłej; w otoku +L-VDOVIc‹$DñI%g‹-$cOä‹$à$

-DnS%FL0nDRI-ñ, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Kolista tarcza ze wspiętym Lwem Flandrii po-
łożona na krzyżu o ramionach zakończonych trój-
liściem i parą liści, w kątach F | L | a | D‹ (nad 
literą a pozioma kreska – znak kontrakcji), wokół 
czwórlistna podwójna obwódka ciągła z trójliśćmi 
w kątach, wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku +Bñ3ñDIcTVSQVIVñ3ITI33OäI3ñ 

DOäI3I, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,11 g, 31,6 mm, 100°, sup. 
De Mey (Flandre), nr 203; Coll. Vernier, nr 19(21); 
Delmonte (or), nr 464; Gaillard, nr 217; Coll. De Wit, nr 1316.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Moneta ta przypomina francuski franc	 à	 pied Karola V i tak nazywa ją klasyczna literatura. 
Tymczasem jest cięższa od domniemanego pierwowzoru (który waży 3,82 g), a w źródłach 
pisanych nosi nazwę deniez	d’or	qui	s’apeelle	Flandres	lub	Flandres	d’or. Wybito 684 500 sztuk. 
Legenda rewersu: Benedictus	 qui	 venit	 in	 nomine	Domini (Ps 117/118,26; Matth 21,9, 23,39; 
Mar 11,9; Luc 13,35, 19,38; Ioann 12,13).

~
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 187 Ouden gouden helm	–	grand heaume d’or,	[1367–1368]
Av. Dwa lwy trzymają pochyloną tarczę, nad któ-
rą hełm garnkowy z koroną otwartą, w klejnocie 
lwia głowa między dwoma pękami piór, na dwóch 
kolumnach gotycki baldachim zdobiony sterczy-
nami; w odcinku FL0nDRñS, wewnętrzna obwód-
ka perełkowa; w otoku L-V-DOVIcVS%DeI$gR0% 

cOä‹$à%-DnS%FL0nDR-I-e, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Krzyż liściasty, w środku tarczka w kształcie 
czwórliścia, w kątach F | L | a | n | i w środku D‹, 
pośrodku kropka, nad każdą literą w kącie orzeł 
heraldyczny, wokół podwójna obwódka ciągła  
z ośmiu łuków i ośmiu kątów, w każdym załamaniu 
od zewnątrz trójliść, wewnętrzna obwódka pereł-
kowa, w otoku +Be3eDIcTVSQVIVe3ITI3 

3OäI3eDOäI3I, zewnętrzna obwódka perełko-
wa; ledwie widoczne zarysy wypukłych osi piono-
wej i poprzecznej.
Złoto, 6,77 g, 36,2 mm, 160°, f.d.c. 
De Mey (Flandre), nr 199; Coll. Vernier, nr 16(18); 
Delmonte (or), nr 462; Gaillard, nr 216.

Zakup: Franceschi, maj 1955 r., z kolekcji Brandta (zapewne Virgila M. Branda z Chicago, 
1861–1926, twórcy ogromnej kolekcji monet o charakterze uniwersalnym).
Wybito 336 000 sztuk.

 188 Gehelmde gouden leeuw	–	lion d’or,	[1365–1370],	men.	Gandawa
Av. Lew siedzi w lewo, ma hełm garnkowy z koro-
ną otwartą, w klejnocie lwia głowa między dwoma 
pękami piór, dwie kolumny podtrzymują gotyckie 
stalle zdobione sterczynami; w odcinku FL0nDReS, 
wewnętrzna obwódka perełkowa; w otoku LV- 
DOVIcVS%DeI$gR0%cOä‹$  à%DnS%FL0nDR-Ie, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż liściasty, w środku romb wklęsły z czwór-
liśćmi na rogach, w kątach F | L | a | n |  
i w środku D‹, pośrodku kropka, wokół obwódka 
ciągła z dwudziestu łuków, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku +Be3eDIcTVSQVIVe3IT 

I33OäI3eDOäI3I, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa; ledwo widoczne zarysy wypukłych osi pio-
nowej i poprzecznej.
Złoto, 5,38 g, 34,1 mm, 200°, sup. 
De Mey (Flandre), nr 196; Coll. Vernier, nr 13(15); 
Delmonte (or), nr 460; Gaillard, nr 214; Coll. De 
Wit, nr 1315.
Zakup: Franceschi, 1955 r.
Wybito 1 253 025 sztuk.

~

~
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Filip II Śmiały (1384–1404)
Philippe le Hardi, Filips de Stoute, syn Jana II Dobrego, króla Francji, i królewny czeskiej Judyty (Bony Luksemburskiej), 
ur. w 1342 r., książę Burgundii od 1363 r., od 1369 r. mąż Małgorzaty III, córki i dziedziczki Ludwika II, hrabiego Flandrii, 
od 1384 r. hrabia Flandrii i Artois, zm. w 1404 r. Walcząc dzielnie u boku ojca pod Poitiers w 1356 r., popadł w niewolę 
angielską; po uwolnieniu otrzymał w nagrodę księstwo Burgundii. Założyciel burgundzkiej linii Kapetyngów-Walezjuszy.

 189	 Nobel,	[od	1388],	bity	początkowo	w	Gandawie,	następnie	 
w	Mechelen/Malines,	potem	w	Brugii
Av. Książę w zbroi i opasce z róż na głowie stoi na 
wprost na okręcie ze zwiniętym żaglem, w prawej 
dłoni trzyma miecz sztychem w górę, w lewej tar-
czę gotycką ze skwadrowanymi Liliami nowobur-
gundzkimi i Skosami staroburgundzkimi, na burcie 
okrętu lew, dwie lilie, lew i dwie lilie, u dołu mor-
ska fala; wewnętrzna obwódka perełkowa, w oto-
ku P-hS-DeIgR0DVXBVRgcOMeSzDnSFL0nD, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż równoramienny, na końcach heraldyczna 
lilia w kwiatonie, w środkowej ramce z czterech 
łuków i czterech klinów inicjał księcia P, w kątach 
trójliście wieńczące kliny ramki oraz heraldyczne 
lwy kroczące, nad każdym lwem korona otwarta, 
wokół perełkowa i ciągła ramka z ośmiu łuków,  
w jej kątach trójliście, wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku +Ihc0VTeäTR0nSIenSPeR 

äeDIVILLORVäIB0T; od ostatniego I do ośmio-
łuku mały ślad pęknięcia stempla.
Złoto, 7,61 g, 34,2 mm, 300°, sup. 
Coll. Vernier, nr 28(31); Delmonte (or), nr 474; Deschamps de Pas (Bourg.), s. 32–33, nr VIII:15; 
Coll. De Wit, nr 1330.
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Noble flamandzkie zostały zaordynowane 1 X 1388 r. Zastąpiły wcześniej bite naśladownictwa 
monet francuskich. Wzorem dla nich były monety angielskie Edwarda III, bite od 1344 r. 
Przedstawienie króla na okręcie miało wyrażać panowanie Anglii na morzu, umocnione zwy-
cięstwem pod Sluis u brzegów Flandrii w 1340 r. Lwy Flandrii na noblach nie są wspięte, lecz 
kroczące, dla upodobnienia do oryginału angielskiego. Legenda awersu brzmi: Philippus	Dei	
gratia	dux	Burgundiae	comes	et	dominus	Flandriae. Legenda rewersu: Iesus	autem	transiens	per	
medium	illorum	ibat (Luc 4,30), także zaczerpnięta z angielskiego pierwowzoru, miała chronić 
monetę przed kradzieżą. Noble były szeroko naśladowane także nad Bałtykiem.

Filip III Dobry (1419–1467)
Nota biograficzna – zob. s. 95

 190	 Nobel	trzeciej	emisji,	[1428–1434]
Av. Książę w zbroi i opasce z róż na głowie stoi na wprost na okręcie ze zwiniętym żaglem,  
w prawej dłoni trzyma miecz sztychem w górę, w lewej tarczę gotycką ze skwadrowanymi 
Liliami nowoburgundzkimi i Skosami staroburgundzkimi, w polu sercowym Lew Flandrii; na 
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kasztelu rufowym okrętu wspięty lew, na burcie 
lew, dwie lilie i lew, u dołu morskie fale; wewnętrz-
na obwódka perełkowa, w otoku +P-h‹S-DeI 

gRaDVXBVRg‹cOäeSzDn‹SFLanD‹, zewnętrz-
na obwódka ciągła.
Rv. Krzyż równoramienny, na końcach heraldyczna 
lilia w kwiatonie, w środkowej tarczce z czterech 
łuków i czterech klinów rozeta, w kątach trójliście 
wieńczące kliny tarczki oraz lwy heraldyczne kro-
czące, nad każdym lwem korona otwarta, wokół 
perełkowa i ciągła obwódka z ośmiu łuków, w jej 
kątach trójliście, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku +Ih‹c0VTeäTR0nSIenSPeRäeDIVä 

ILLORVäIB0T; zewnętrzna obwódka ciągła.
Złoto, 6,84 g, 34,5 mm, 180°. 
Coll. Vernier, nr 35(40)–36(41) odm. interpunkcji; 
Delmonte (or), nr 483; Deschamps de Pas (Bourg.), 
s. 98, nr XX:42.
Zakup: Franceschi, 1956 r. lub styczeń 1957 r.

Ostatnią już emisję nobli flamandzkich wprowadziła ordynacja z 7 XI 1428 r. 

 191 Denier d’or Philippus (gouden rijder, cavalier d’or),	 
[1434–1447],	men.	Gandawa
Av. Książę w zbroi turniejowej, hełmie z tortillon  
i z podwójną lilią, wznosząc miecz do ciosu w pra-
wicy, pędzi na koniu w prawo; na końskim cza-
praku u dołu dwa krzesiwa burgundzkie; w od-
cinku !FL0‹D‹!, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku Ph‹SDeIgR0DVXBVRgzcOäe-S 
FL03DRIe; pod pierwszym g kropka – znak men-
nicy w Gandawie, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na krzyżu liściastym zakończonym szyszkami pi-
niowymi tarcza gotycka pięciopolowa: pole 1., 4.  
– herb nowoburgundzki (Trzy Lilie), 2. dzielone  
w słup: Skosy staroburgundzkie i Lew brabancki,  
3. dzielone w słup: Skosy staroburgundzkie i Lew 
limburski z podwójnym ogonem, w polu sercowym 
Lew Flandrii, wewnętrzna obwódka ciągła i pereł-
kowa, w otoku +SITnOäe3DOäI3IBe3eDIcTVä 

0äe3[krzesiwo], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 3,61 g, 28,1 mm, 120°. 
Coll. Vernier, nr 38(43); Delmonte (or), nr 487; van 
Gelder Hoc, nr 1-2; Coll. Thomsen, nr 3585; De-
schamps de Pas (Bourg.), s. 99–100, nr XXI:44.
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Bita na podstawie ordynacji z 12 X 1433 r., pierwsza złota moneta zunifikowanego systemu 
obejmującego Flandrię, Brabancję, Hainaut i Holandię. Zastąpiła bite wcześniej złote écus 
zwane clinckardami, miała wartość 24 stuiverów (patardów) i odpowiadała dukatowi. Wybito 
we Flandrii 944 099 sztuk. Legenda rewersu: Sit	nomen	Domini	benedictum	amen (Ps 112/113,2).
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 192 Gouden leeuw	–	lion d’or,	[1454–1460],	men.	Brugia	lub	Mechelen/Mali-
nes,	Jehan	Blancpain
Av. Lew siedzi w lewo pod gotyckim baldachimem 
wspartym na dwóch kolumnach, z boków krzesiwa 
burgundzkie i strzępy Złotego Runa, wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku PhSDeIgR0DVX 

BVRg‹cOä‹FL0HD‹, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa; od litery F do P biegnie wzdłuż krawędzi 
cienki ślad pęknięcia stempla.
Rv. Na krzyżu liściastym zakończonym kwiatami 
tarcza hiszpańska pięciopolowa: pole 1., 4. – herb 
nowoburgundzki (Trzy Lilie), 2. – dzielone w słup: 
Skosy staroburgundzkie i Lew brabancki, 3. – dzie-
lone w słup: Skosy staroburgundzkie i Lew limbur-
ski z podwójnym ogonem, w polu sercowym – Lew 
Flandrii, wewnętrzna obwódka ciągła i perełkowa, 
w otoku +SITnOäeNDOäINIBeHeDIcTVä 

0äeH[krzesiwo], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,23 g, 31,8 mm, 30°. 
Coll. Vernier, nr 41(46); Delmonte (or), nr 489; van 
Gelder Hoc, nr 3-2; Coll. Thomsen, nr 3586; De-
schamps de Pas (Bourg.), s. 102, nr XXI:51.
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Moneta bita na podstawie ordynacji z 18 I 1454 r., miała wartość 30 patardów. Wybito we 
Flandrii 569 659 sztuk. Autor stempli Jehan Blancpain był rytownikiem w mennicy hanońskiej 
w Valenciennes. Wizerunek lwa pod baldachimem powrócił na monety 120 lat później (zob. 
nr 152) jako wyraz dążeń do samodzielności Stanów Niderlandzkich.

Maria Burgundzka (1477–1481)
Nota biograficzna – zob. s. 98

 193	 Złoty	burgundzki	(Bourgondische gulden, florin de Bourgogne),	men.	Brugia
Av. Tarcza hiszpańska pięciopolowa: pole  
1., 4. – Lilie nowoburgundzkie, 2. – dzielone w słup, 
Skosy staroburgundzkie i Lew brabancki, 3. – dzie-
lone w słup, Skosy staroburgundzkie i Lew limburski, 
pole sercowe – Lew Flandrii; tarcza leży na długim 
krzyżu dzielącym otok, wewnętrzna obwódka pereł-
kowa, w otoku äÀRIÀ|DVcISS|ÀBgcO|!FLÀD|, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Św. Andrzej Apostoł stoi na wprost, głowa  
w nimbie pochylona ¾ w lewo, w dłoniach skośny 
krzyż, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
-SÀncTVS-= - ÀnDReÀS-=, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Złoto, 3,39 g, 23,1 mm, 0°, sup. 
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Coll. Vernier, nr 58(63) odm. liternictwa; van Gelder Hoc, nr 37-3b; Delmonte (or), nr 497; 
Deschamps de Pas (Bourg.), s. 131, nr XIII:68.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Moneta o kursie 24 patardów, wprowadzona w 1466 r., bita ze złota o próbie obniżonej do  
19 karatów (792/1000). Legenda awersu: Maria	ducissa	Burgundiae	comitissa	Flandriae.

Filip IV Piękny (1482–1506)
Nota biograficzna – zob. s. 99

 194	 Złoty	ze	św.	Filipem	(Filippusgulden, florin St. Philippe),	trzecia	emisja,	
b.d.	[1499–1503],	men.	Brugia
Av. Krzyż równoramienny, ramiona zakończone 
parą liści i małą lilią, w środku czwórliść z lilią,  
w kątach na przemian lilia i mitra arcyksiążęca  
z kabłąkiem, wewnętrzna obwódka perełkowa,  
w otoku †þhS<DeI<gR0<0RchID<aVST<DVX<Bg<c<F, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Św. Filip Apostoł stoi na wprost, w płaszczu,  
w prawej dłoni trzyma krzyż na długiej lasce, lewą 
podtrzymuje tarczę hiszpańską pięciopolową: pole  
1. – Belka austriacka, 2. – Lilie nowoburgundzkie,  
3. – Skosy staroburgundzkie, 4. – Lew brabancki, 
tarcza sercowa – Lew Flandrii, nad tarczą mitra ar-
cyksiążęca z kabłąkiem, wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku od lewej strony głowy świętego 
S-Phe;InTceDe< - <PRO;nOBIS-<, zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Złoto, 3,35 g, 26,2 mm, 100°, sup. 
Coll. Vernier, nr 94(100) odm. interpunkcji; van Gelder Hoc, nr 115-5a; Delmonte (or), nr 510; 
por. Coll. Thomsen, nr 3653; Deschamps de Pas (Autr.), s. 122, nr VII:82 odm. legendy. Doktor 
van Bastelaer błędnie uznał tę monetę za brabancką, de Witte, nr 599.
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

Moneta wprowadzona w 1496 r., o stosunkowo znacznie obniżonej próbie złota (16 karatów,  
tj. 663/1000) i kursie 25 patardów. Legendy:	Philippus	Dei	gratia	archidux	Austriae	dux	Burgun-
diae	comes	Flandriae;	Sancte	Philippe	intercede	pro	nobis. 

Filip IV Hiszpański (1621–1665)
Nota biograficzna – zob. s. 111

 195	 Suweren	(souverain d’or),	1653,	men.	Brugia	(Brugge/Bruges)
Av. Wspięty lew w koronie w lewo, w prawej łapie wznosi miecz, lewą wspiera na kuli spoczy-
wającej na cokole, niżej w odcinku data 1653, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
øPHILøIIIIøDøGøHISPøETøINDIARøREXø†.
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Rv. Na tarczy hiszpańskiej, nakrytej koroną i oto-
czonej łańcuchem Orderu Złotego Runa, w pierw-
szej ćwierci skwadrowane herby Kastylii (Kasztel) 
i Leónu (Lew), w drugiej ćwierci dzielonej w słup 
herby Aragonii (Słupy) i Sycylii (pole podzielone 
krzyżem w skos, w polach Słupy i Orzeł), tarcza 
środkowa Portugalii (Quinas	– pięć Tarcz, w bor-
diurze siedem Kaszteli), niżej w klinie Jabłko gra-
natu Grenady; w dolnej połowie Belka Austrii, 
Lilie nowoburgundzkie, Skosy staroburgundzkie, 
Lew brabancki, tarcza środkowa: Lew Flandrii  
i Orzeł Tyrolu; wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku øARCHIDøAVSTøDVX-øBVRGøCOøFLANøzC, 
między literami G i C ślad pęknięcia stempla.
Obrzeże nieregularne.
Złoto, 5,52 g, 29,0 mm, 0°, sup. 
Van Keymeulen, nr 53V44.81 (wariant interpunkcji 
nienotowany w tym roczniku); Delmonte (or), nr 561.
Zakup: Franceschi, 1955 r.

HaInaut (Henegouwen, Hanonia)

Albert Bawarski (1389–1404)
Albert de Bavière, Aalbrecht van Beieren, syn cesarza Ludwika IV Bawarskiego i Małgorzaty, hrabianki holenderskiej  
i hanońskiej, ur. w 1336 r., książę Dolnej Bawarii (jako Albrecht I, z braćmi) w latach 1349–1353, na mocy porozumie-
nia ratyzbońskiego z 1353 r. książę Bawarii-Straubing, regent (ruwaart) Hainaut i Holandii od 1358 r. w zastępstwie 
brata, Wilhelma V Głupkowatego, hrabia Hainaut i Holandii od 1389 r., zm. w 1404 r. W Bawarii-Straubing w latach 
1387–1397 rządził jako regent jego syn Albrecht II, który nie przeżył ojca, a następnie młodszy syn Jan. Albert, żonaty 
z księżniczką brzeską Małgorzatą, zyskał spore znaczenie w polityce europejskiej. W 1390 r. inkorporował do Hainaut 
seniorię Walcourt. W latach 1396–1401 podbił część Fryzji. Jego dwory w Hadze i w Straubing gromadziły artystów  
i budowniczych.

 196 Couronne d’or,	men.	Valenciennes
Av. Tarcza gotycka ze skwadrowanymi Rombami 
bawarskimi i hanońskim Lwem wspiętym, nad nią 
korona zamknięta, wewnętrzna obwódka ciągła  
i perełkowa, w otoku +DVX0LBeRTVSDeIgRa‹ 

cOäeSh0nOnIe, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż fleurdelisée, w środku romb o wklęsłych 
bokach, w nim pięciolistna rozeta, wokół czterołu-
kowa ramka zdobiona trójliśćmi na załamaniach, 
w jej kątach otwarte korony, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku +XPc(VIncIT(XPc(RegnaT( 

XPc(InPeR0T, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 4,07 g, 30,1 mm, 40°, sup. 
Delmonte (or), nr 295; Chalon, nr 117 odm. (inna 
interpunkcja i rozeta w centrum rewersu).
Zakup: marzec 1959 r.
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Moneta naśladuje francuskie écu	d’or	à	la	couronne Karola VI, bite od 1385 r. Korona zamknię-
ta nad tarczą jest w tym okresie jeszcze insygnium cesarskim (na oryginałach francuskich jest 
otwarta); Albert przedstawia się za jej pomocą jako syn cesarza.

LeoDIuM (Liège/Luik) – ksIęstwo BIskupIe

Jan VI Bawarski (1389–1418)
Jan Niemiłosierny (Jan zonder Genade, Jean sans Pitié), najmłodszy syn hrabiego Holandii Alberta i księżniczki brzeskiej 
Małgorzaty, ur. ok. 1374 r., książę-biskup elekt Leodium w latach 1389–1418, administrator biskupstwa Cambrai w latach 
1411–1417, namiestnik w Bawarii-Straubing od 1397 r. Nigdy nie uzyskał niezbędnych święceń i traktował swe biskupie upo-
sażenie jako świeckie lenno. Krwawo stłumił bunt mieszczan leodyjskich w 1408 r. Po śmierci brata Wilhelma w 1418 r. złożył 
godności kościelne i został świeckim hrabią Holandii, której część jednak, wraz z Hainaut, musiał ustąpić swej bratanicy Jaku-
bie i jej mężowi Janowi IV brabanckiemu. Poślubił czeską księżniczkę Elżbietę ze Zgorzelca, wdowę po Antonim Burgundzkim 
i dziedziczkę Luksemburga. Zm. prawdopodobnie otruty w 1425 r. Uważany za przenikliwego polityka, patron artystów. 

 197	 Złoty	gryf	(gouden griffioen, griffon d’or)
Av. Gryf siedzi w lewo, w szponach trzyma tarczę 
gotycką ze skwadrowanymi Rombami bawarskimi 
i Lwem wspiętym, wewnętrzna obwódka perełko-
wa, w otoku +IOh‹SDeB0V0‹I0eL‹cLeOD‹z 

cO‹LOSS, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Krzyż równoramienny o ramionach zakończo-
nych liśćmi, w środku tablica z tarczą rautową 
bawarską, w kątach lwy wspięte, wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku +SITNOMeNDOMIHI 

BeNeDIcTVMXhOc, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Złoto, 3,79 g, 29,0 mm, 135°, sup. 
Delmonte (or), nr 316; Chestret de Haneffe, nr 279.
Zakup: aukcja Schulmana, luty 1966 r., z kolekcji 
Paula Tinchanta (1893–1981).

Rozwinięcie legend: Iohannes	de	Bavaria	electus	Leodiensis	et	comes	Lossensis (hrabstwo Looz 
kupił biskup leodyjski w 1367 r.); Sit	 nomen	Domini	 benedictum	 ex	 hoc	 [nunc	 et	 usque	 in	 
saeculum] (Ps 112/113,2).

Jan IX van Horne (1484–1505)
Syn Jakuba I, hrabiego Horne, i Joanny z Mörs, ur. ok. 1450. Książę-biskup Leodium od 1483 r. (objął katedrę w 1484 r.), 
zm. w 1505 r. W 1487 r. zawarł pokój św. Jakuba z arcyksięciem Maksymilianem, zapewniając wewnętrzny ład w księstwie 
zniszczonym wojnami Karola Zuchwałego. Tuż przed śmiercią musiał uchodzić z Leodium przed buntem.

 198	 Złoty	postulat	(gulden postulat, postulaatgulden, Hoornsgulden),	 
[1492–1505],	men.	Leodium	(?)
Av. Tarcza hiszpańska, na niej krzyż w polu szrafowanym wgłębną skośną kratą, w polu ser-
cowym trzy rogi (herb hrabstwa Horne), wokół podwójna obwódka z trzech łuków i trzech 
klinów, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku +IOhS‹DehORnePS‹LeODIe‹., ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
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Rv. Stojąca postać św. Lamberta w szatach ponty-
fikalnych ¾ w lewo, prawą dłoń wznosi do bło-
gosławieństwa, w lewej trzyma pastorał; wewnętrz-
na obwódka perełkowa, w otoku (-S0ncTVS - 
L0MBeRTV‹, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Złoto, 2,38 g, 23,3 mm, 110°, sup. 
Delmonte (or), nr 333; Chestret de Haneffe, nr 386; 
Coll. De Wit, nr 1236.
Zakup: Franceschi, luty 1958 r.

Św. Lambert biskup jest patronem biskupstwa leodyjskiego. Legenda awersu: Johannes	de	Horn	
episcopus	Leodiensis. Złote Jana van Horne, z racji wyjątkowo niskiej wartości (były ze złota 
zaledwie 10-karatowego, tj. próby 417/1000), wyceniane były na ½ złotego reńskiego i po-
wszechnie zwane Hoornsgulden. Nazwę tę potem przyjęły i inne dolnoniemieckie złe złotówki. 
Nazwa postulaatgulden powstała wcześniej, gdy podobnie niskowartościowe monety wybijał 
Rudolf von Diepholz jako postulowany (postulatus) biskup Utrechtu (1423–1432).

Erhard (Eberhard) von der Marck (1506–1538)
Syn Roberta I, pana Sedanu i namiestnika Bouillon z bocznej linii rodu hrabiów Bergu, oraz Joanny de Saulcy (de Mar-
lay), brat Roberta II, pana Sedanu i Bouillon, ur. w 1472 r., książę-biskup leodyjski od 1506 r., biskup Chartres w latach 
1507–1525, od 1520 r. kardynał (nominacja ogłoszona w 1521 r.), arcybiskup Walencji od 1520 r., zm. w 1538 r. Począt-
kowo popierał króla Francji Ludwika XI, z którym ruszył w 1507 r. na wyprawę wojenną przeciw Genui, jednak po jego 
śmierci związał się z cesarzem Karolem V. Wrogo traktował Reformację, zapewnił swemu księstwu pokój i odbudowę.

 199 Snaphaan	–	snaphaen,	b.d.	[po	1520]
Av. Tarcza hiszpańska podzielona na trzy pasy,  
w górnym pół Lwa wspiętego (biskupstwo Le-
odium), w środkowym Szachownica 8 na 3 pola 
(hrabstwo Mark), dolne puste, leży na krzyżu rów-
noramiennym o ramionach zakończonych parą 
liści i szyszką piniową, wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku eR0RD‹¤D‹-M0R‹¤c0‹-DIn0L¤ 

Z-ePS‹¤LeO‹, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Św. Hubert w prawo, w stroju myśliwskim i be-
recie, na koniu, dmie w róg, odwracając się do tyłu, 
u dołu pies gończy, wewnętrzna obwódka perełko-
wa, w otoku S0-ncTVS¤hV-BeRT-‹ ¤, z prawej 
napis rozdziela jeleń stojący tyłem i głową zwrócony 
do jeźdźca, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie, spękane.
Srebro, 7,58 g, 34,6 mm, 10°. 
Delmonte (argent), nr 431; Chestret de Haneffe,  
nr 441 odm.
Zakup: Franceschi, 1958 r. lub marzec 1959 r.

Rozwinięcie legendy awersu: Erardus	de	Marca	cardinalis	et	episcopus	Leodiensis. Snaphaan to 
gatunek monety srebrnej wprowadzony w 1509 r. przez księcia Geldrii Karola van Egmond, 
charakteryzujący się wizerunkiem jeźdźca w hełmie z kogucimi piórami i herbem na krzyżu. 
Nazwa w języku niderlandzkim oznacza typ strzelby, ale jest zwykle objaśniana przez analogię 
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do starszego niemieckiego Schnapphahn jako „rozbójnik drogowy” (dosłownie „łapikogut”) 
i kojarzona z przedstawieniem monety geldryjskiej. Snaphaan odpowiadał 6 stuiverom (pa-
tardom) i był jedną z prób utworzenia dużej monety srebrnej. Moneta leodyjska zamiast 
księcia przedstawia świętego (bez pióropusza), ale poza tym wiernie naśladuje wzór geldryj-
ski; powstała na pewno po r. 1520 (o czym świadczy tytuł kardynalski).

Jerzy Austriacki (1544–1557)
Georges d’Autriche, Georg von Österreich, syn naturalny cesarza Maksymiliana I i Małgorzaty von Edelsheim, ur. w 1504 
lub 1505 r., biskup Brescii w latach 1526–1538, biskup Bressanone (Brixen) w latach 1526–1539, arcybiskup Walencji od 
1538 r., książę-biskup Leodium od 1544 r., zm. w 1557 r. W polityce zewnętrznej współpracował z kuzynem, cesarzem 
Karolem V, który był promotorem jego kariery. W Leodium zapamiętano go jako władcę troskliwego.

 200	 Talar	(daalder),	1550,	men.	Leodium	lub	Hasselt
Av. Tarcza o zaostrzonej podstawie, czteropolowa, 
ze skwadrowaną Belką (Bouillon) i Lwem (Le-
odium), zawieszona pod hełmem turniejowym 
umieszczonym na wprost, z otwartą koroną, w klej-
nocie pięć pawich piór (Bouillon), labry, z boków 
herbu data I5 - 5O (ostatnia cyfra dwukrotnie wbi-
ta w stempel), wewnętrzna obwódka ciągła i pe-
rełkowa, w otoku GEORGIVSABAVSTRIA 
DEIGRA, obwódka zewnętrzna.
Rv. Rycerz w zbroi i w otwartym hełmie ze strusimi 
piórami galopuje w lewo na koniu w pancerzu, 
wznosząc miecz do ciosu; pod kopytami konia 
smok w lewo; wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku EPSLEO-D-DVXBVLLCOLOSS, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 27,95 g, 39,6 mm, 90°, t.t.b. 
Delmonte (argent), nr 438; Chestret de Haneffe, 
nr 485 odm. legendy.
Zakup: Franceschi.

Biskup Jerzy rozpoczął regularną emisję talarów  
leodyjskich w 1545 r. Tytulatura przeniesiona  
z awersu na rewers: Georgius	ab	Austria	Dei	gratia	
episcopus	Leodiensis	dux	Bullioniensis	comes	Lossen-
sis. Księstwo Bouillon sprzedał biskupowi leodyjskie-
mu w 1096 r. Gotfryd, przyszły Strażnik Grobu Świę-
tego, by ruszyć na krucjatę. W latach 1482–1521 
było w zastawie, w 1552 r. zagrabił je król Francji.
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Gerard van Groesbeek (1564–1580)
Szlachcic geldryjski, ur. w 1517 r., książę-biskup leodyjski od 1564 r. (wyświęcony w 1565 r.), opat Stavelot od 1577 r., 
kardynał od 1578 r., zm. w 1580 r. Zmagał się z buntami protestantów w Hasselt i Maaseik w 1567 r. Wobec wojny  
o niepodległość Niderlandów w 1577 r. ogłosił neutralność, co uchroniło księstwo od zniszczeń.

 201	 Talar	Rzeszy	(rijksdaalder),	1571,	men.	Hasselt
Av. Wstęga na ozdobnie wygiętej tarczy zawieszonej 
pod hełmem turniejowym z tortillon i z wysokim 
kapeluszem turniejowym, na którym prawdopo-
dobnie barania głowa, labry, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku GERARD‹A‹GROISB‹ 
EPS‹LEO‹D‹BVL‹CO‹LO‹, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Orzeł dwugłowy w nimbach pod koroną cesar-
ską, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
MAXIMILI‹II‹ROMA‹IMP‹SEM‹AVGV‹ 
I57I, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 29,18 g, 40,9 mm, 270°. 
Delmonte (argent), nr 451; Chestret de Haneffe,  
nr 514.
Zakup: Franceschi, marzec 1958 r.

Imię i herb cesarski na rewersie (Maximilianus	 II	
Romanorum	 imperator	 semper	 augustus) oznacza 
monetę wybitą zgodnie z ordynacją menniczą Rze-
szy, Reichsmünze, stąd nazwa rijksdaalder.

Maksymilian Henryk Bawarski (1650–1688)
Maximilien-Henri de Bavière, syn Alberta VI, księcia bawarskiego na Leuchtenbergu, oraz Mechtyldy, landgrafianki  
z Leuchtenbergu, ur. w 1621 r., koadiutor biskupstwa Hildesheim w 1633 r., koadiutor arcybiskupstwa kolońskiego w 1642 r., 
dziekan i koadiutor leodyjski w 1649 r., biskup Hildesheim, książę-biskup Leodium, arcybiskup Kolonii, książę Westfalii 
i elektor Świętego Cesarstwa Rzymskiego od 1650 r., biskup elekt Monasteru w 1683 r. (niezatwierdzony), zm. w 1688 r. 
Choć wyświęcony na księdza dopiero w 1651 r., obowiązki duchowne traktował solennie. Władzę w Leodium sprawo-
wał w sposób absolutny, w ciągłym konflikcie z mieszczaństwem stolicy. Wsparł Ludwika XIV w wojnie z Niderlandami 
Północnymi, a poniósłszy porażki, zawarł separatystyczny pokój. W następstwie tego w latach 1675–1676 biskupstwo 
było okupowane przez Francję. Biskup był kolekcjonerem i świetnym znawcą monet, wyrobów ze złota i z kamieni 
szlachetnych, parał się też jubilerstwem.

 202	 Dukaton,	1671,	men.	Leodium
Av. Popiersie biskupa w prawo, w piusce nałożonej na perukę, w otoku [kielich]MAXøHENøDø 

GøAøCøPøEøEPøETøPRINCøLEODøI67I, zewnętrzna obwódka perełkowa; od drugiego N do obwódki 
drobny ślad pęknięcia stempla.
Rv. Tarcza pięciopolowa o zaostrzonej podstawie: pole 1., 4. – Rauty bawarskie, 2., 3. – Lew 
(Franchimontu lub Palatynatu), na tarczy sercowej – Belka Bouillon; tarczę trzymają dwa lwy, 
w drugich łapach wznosząc mitrę książęcą, w otoku SVPREMVS-BVLLONI-ENSISøDVX; od dru-
giego L do tarczy cienki ślad pęknięcia stempla, na całej powierzchni ślady justunku.
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Obrzeże gładkie.
Srebro, 32,09 g, 43,2 mm, 180°, sup. 
Delmonte (argent), nr 473; Chestret de Haneffe, 
nr 641.
Zakup.

Legenda: Maximilianus	Henricus	Dei	gratia	archie-
piscopus	 Coloniensis	 princeps	 elector,	 episcopus	 et	
princeps	Leodiensis,	supremus	Bullonienis	dux. Księ-
stwo Bouillon ponownie należało do biskupów 
leodyjskich w latach 1559–1676.

Biskupstwo nieobsadzone (1723–1724)

 203	 Patagon	(daalder),	1724,	men.	Leodium
Av. Popiersie św. Lamberta w infule i stroju bisku-
pim w lewo, w otoku SøLAMBERTvSøPATRONvSø 

LEODIENSISø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Owalna tarcza herbowa pięciopolowa: pole  
1. – Belka księstwa Bouillon, 2. – trzy Lwy wspięte 
margrabstwa Franchimont, 3. – cztery Belki hrab-
stwa Looz, 4. – trzy Rogi hrabstwa Horne, w polu 
sercowym – Kolumna zwieńczona globem z krzy-
żem stoi na trzech stopniach (herb biskupstwa-księ-
stwa Leodium); tarcza położona na kartuszu, ten 
z kolei na płaszczu gronostajowym nakrytym mitrą 
książęcą, z boków mitry data 17 - 24, w otoku 
MONETAøNOVAøCAPLIøLEODøSEDEøVACANTE, 
zewnętrzna obwódka perełkowa; w prawej dolnej 
partii otoku ślady justunku.
Obrzeże skośnie ząbkowane.
Srebro, 27,78 g, 39,6 mm, 180°.
Delmonte (argent), nr 485; Chestret de Haneffe, 
nr 671.
Zakup.

Legenda rewersu: Moneta	nova	capituli	Leodiensis	sede	vacante. Wybijanie w Leodium od 1688 r. 
monet sede	vacante, wzorem Rzymu (tam po raz pierwszy w 1521 r.), miało charakter raczej 
pamiątkowy niż ekonomiczny.



139

Monety belgijskie i związane z Belgią

Biskupstwo nieobsadzone (1771–1772)

 204	 Patagon	(daalder),	1771,	men.	Leodium
Av. Popiersie św. Lamberta w infule i stroju bisku-
pim w lewo, w otoku S. LAMBERTvS PATRONvS 

LEODIENSIS 1771, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Owalna tarcza herbowa pięciopolowa, barwy 
znaczone szrafurami: pole 1. – srebrna Belka  
w czerwonym polu księstwa Bouillon, 2. – trzy czar-
ne Lwy wspięte w koronach w srebrnym polu mar-
grabstwa Franchimont, 3. – cztery złote Belki  
w czerwonym polu hrabstwa Looz, 4. – trzy srebr-
ne Rogi w złotym polu hrabstwa Hoorn, pole ser-
cowe – srebrna Kolumna na trzech stopniach  
w czerwonym polu biskupstwa-księstwa Leodium; 
tarcza położona na kartuszu, ten z kolei na płaszczu 
gronostajowym nakrytym mitrą książęcą, w otoku 
ŒMONETA NOVA CAPL-I. LEOD. SEDE. VACANTE, 
zewnętrzna obwódka perełkowa; w środkowej par-
tii słabe ślady justunku.
Obrzeże: ornament z nakładających się liści.
Srebro, 27,79 g, 39,7 mm, 180°. 
Delmonte (argent), nr 488; Chestret de Haneffe, 
nr 697 odm. legendy.

BeLgIa (Belgique/België)

Stany Zjednoczone (1790–1792)

Polityka cesarza Józefa II doprowadziła do buntu w Niderlandach Południowych. Oddziały sformowane przez uchodźców 
w Zjednoczonych Prowincjach pobiły armię cesarską pod Turnhout w 1790 r. i reprezentanci 11 stanów utworzyli Zjed-
noczone Stany Belgijskie. Pod koniec roku wojska habsburskie zdusiły rebelię – także w sąsiednim Leodium – i odzyskały 
kontrolę nad krajem dla nowego cesarza, Leopolda II. 

 205 Lion d’argent – zilveren leeuw,	1790,	men.	Bruksela
Av. Na konsoli stoi wspięty lew w lewo, w prawej łapie trzyma miecz, w lewej owalną tarczę 
z napisem LI/BER/TAS, pod konsolą data I790ø, w otoku DOMINI EST REGNVMø, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Słońce otoczone jedenastoma tarczami herbowymi prowincji i miast: Flandrii (Lew  
w złotym polu), Zachodniej Flandrii (Lew w złotym polu, nad nim W F), Limburgii (Lew  
w koronie), Namur (Lew w koronie w złotym polu), Tournai (w głowicy trzy Lilie, w polu 
Wieża), Tournaisis (Wieża i Pastorał), Mechelen (Słupy złoto-czarne, tarczka sercowa z Orłem 
cesarskim), Brabancji (Lew w czarnym polu), Hainaut (skwadrowane Lwy w złotym polu), 
Geldrii (Lew w koronie w błękitnym polu), Luksemburgii (Lew w koronie w polu w srebrno-
-błękitne pasy), wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku [główka Michała Archanioła] ET IPSE 

DOMINABITVR GENTIVM, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis QVID FORTIVS LEONE rozdzielony ornamentami roślinnymi.
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Srebro, 32,73 g, 41,0 mm, 180°, sup. 
Delmonte (argent), nr 395; Van Keymeulen,  
nr 239BRB01.01[90].
Zakup: Franceschi, październik 1954.

Utworzony 11 I 1790 r. Suwerenny Kongres Zjed-
noczonych Stanów Belgijskich podczas kolejnego, 
po dwustu latach, buntu przeciwko Habsburgom 
znów powołał do życia monety o programowych 
nazwach „lew”. Podobnie jak w końcu XVI w., ich 
kurs wynosił 3½ guldena. Do heraldycznego zwie-
rza Brabancji i Flandrii odnosi się biblijny cytat na 
obrzeżu (Iudic 14,18). Legendy otokowe awersu  
i rewersu tworzą całość (również cytat biblijny: 
Domini	 est	 regnum	 et	 ipse	 dominabitur	 gentium  
– Ps 21/22,29) głoszącą, że wolnym stanom ziemscy 
królowie nie są potrzebni.

 206 Lion d’or – gouden leeuw,	1790,	men.	Bruksela
Av. Na konsoli stoi wspięty lew w lewo, w prawej 
łapie trzyma miecz, w lewej owalną tarczę z napisem 
LI/BER/TAS, pod konsolą data I790ø, w otoku DOMINI 

EST REGNVMø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Słońce otoczone jedenastoma tarczami herbo-
wymi prowincji i miast: Flandrii, Zachodniej Flan-
drii, Limburgii, Namur, Tournai, Tournaisis, Me-
chelen, Brabancji, Hainaut, Geldrii, Luksemburgii 
(zob. monetę nr 205), wewnętrzna obwódka cią-
gła, w otoku [główka Michała Archanioła] ET IPSE 

DOMINABITVR GENTIVM, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże: ornament łańcuchowaty.
Złoto, 8,27 g, 25,3 mm, 180°, f.d.c. 
Van Keymeulen, nr 238BRB01.01[90].
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.
Kurs „złotego lwa” wynosił 14 guldenów.

nIDerLanDy ZjeDnoCZone (nederland)

Książę Wilhelm VI (1813–1815)
Willem Frederik, Wilhelm Fryderyk, syn Wilhelma V, księcia Orańskiego, dziedzicznego namiestnika Zjednoczonych 
Niderlandów, i Wilhelminy, księżniczki pruskiej, ur. w 1772 r., w latach 1803–1806 r. książę Nassau-Dietz, otrzymał też 
sekularyzowane opactwo fuldajskie, wygnany przez Napoleona I; w 1813 r. suwerenny książę Zjednoczonych Prowincji, 
w 1814 r. generalny namiestnik Niderlandów Południowych, a od 1815 r. król zjednoczonych Niderlandów i wielki 
książę Luksemburga, abdykował w 1840 r., zm. w 1843 r. W koalicji antynapoleońskiej w latach 1793–1795 uważany 
był za dobrego dowódcę. W Brukseli inaugurował swe panowanie rozrzucaniem miedzianych monet, czym zyskał sobie 
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przydomek Miedzianego Króla. Jako król dbał o rozwój handlu, odnowił Uniwersytet w Lowanium i założył nowe 
uczelnie w Gandawie i Leodium. Mieszkańcy południowych prowincji uważali się za niedostatecznie reprezentowanych 
we wprowadzonym przez Wilhelma ustroju, nie uczestniczyli też w kolonialnej pomyślności Północy. Narzucanie języka 
niderlandzkiego i dominacja protestantyzmu w edukacji publicznej przyczyniły się do buntu południowych prowincji  
w 1830 r. i ich oddzielenia się od królestwa, a ośmioletnia wojna nie doprowadziła do odzyskania strat. W 1839 r. 
wyodrębniono z Niderlandów księstwo Limburgii jako członka Związku Niemieckiego pod władzą króla Niderlandów.

 207	 Dukat,	1814,	men.	Utrecht
Av. Stojący rycerz ¾ w prawo, w prawej dłoni trzy-
ma oparty na ramieniu miecz, w lewej, wyciągnię-
tej, pęk siedmiu strzał przewiązanych wstążką,  
z boków I8 - I4, w otoku CONCORDIA.RES. - PAR.
CRES.TRA., maleńka tarczka.
Rv. Otoczona arabeskami kwadratowa tabliczka  
z napisem MO.ORD. / PROVIN. / FOEDER. / 
BELG AD. / LEG. IMP.
Obrzeże skośnie ząbkowane.
Złoto, 3,49 g, 20,6 mm, 0°. 
Van Keymeulen, nr 263U05.04[14].
Zakup: Franceschi, 1963 r.

Dukat holenderski, bity od 1586 r. do dziś, był w XVIII i na początku XIX w. główną złotą mo-
netą Europy. Prezentowany tutaj pochodzi z ostatniej emisji z nazwą Zjednoczonych Prowincji 
Niderlandów (moneta	ordinum	provinciarium	foederatarum	Belgii	ad	legem	imperii), zastąpioną 
w 1816 r. nazwą regni	Belgiae. Napis awersu, stosowany na monetach północnoniderlandzkich 
od uzyskania niepodległości: Concordia	res	parvae	crescunt	–	Traiectum, zawiera nazwę stanu 
i motto niderlandzkiej Rzeczypospolitej, wzięte z Salustiusza (Nam	concordia	parvae	res	crescunt,	
discordia	maximae	dilabuntur; Sall. Bell.	Iug. 10). Strona z rycerzem jest odwzorowaniem du-
katów węgierskich z XVI w., odwrotna zaś – złotych monet marokańskich, bitych od 1544 r.  
i cieszących się w swoim czasie znacznym wzięciem. Dukaty holenderskie z kolei były także 
przedmiotem licznych naśladownictw, m.in. w Polsce.

Król Wilhelm I (VI) (1813/1815–1840)
Nota biograficzna – zob. s. 140

 208 3	guldeny,	1823,	men.	Bruksela,	Jacques-Joseph-Louis	de	Bourgogne	Herlaer 
(dyrektor	mennicy),	Auguste	François	Michaut	(medalier)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, na przecięciu wgłębna sygnatura MICHAUT, w otoku 
WILLEM KONING - DER NED. G. H. V. L., u dołu przy sobie kotwica i lampka oliwna (zna-
ki Michauta), zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Pod koroną zamkniętą tarcza francuska, na niej wspięty Lew w koronie zamkniętej,  
w prawej łapie wznosi miecz, w lewej trzyma pęk siedmiu strzał przewiązanych wstęgą, z boków 
tarczy 3 - G, niżej liść palmy (znak de Bourgogne’a) i litera B (znak mennicy), w otoku 18 - 23 . 
MUNT VAN HET KONINGRYK DER NEDERLANDEN ., zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wgłębny napis  GOD  ZY MET  ONS· (litera Y i gwiazdka nachodzą na siebie).
Srebro, 32,29 g, 40,2 mm, 180°,	sup. 
Van Keymeulen, nr 266BRB07.01[23]. 
Zakup: Franceschi, 1958–1959 r.
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Po zjednoczeniu Niderlandów w 1815 r. przyjęto 
system monetarny Niderlandów Północnych; tym-
czasem na południu już od XVIII w. dominował 
pieniądz francuski. Nie zaradziło temu bicie no-
wych monet – oprócz Utrechtu – także w Brukse-
li. W tytulaturze królewskiej na awersie widnieje 
– do 1890 r. – po tytule króla Niderlandów również 
tytuł wielkiego księcia Luksemburga. Motto na 
obrzeżu jest tłumaczeniem z Nowego Testamentu 
(Rom 8,31): [Si] Deus	pro	nobis [quis	contra	nos]. 
Ze względu na doktrynalne znaczenie Listu do Rzy-
mian dla doktora Marcina Lutra szczególnie chęt-
nie jest używane w krajach protestanckich (por. 
nry 496–500). Ten rocznik i mennica monety trzy-
guldenowej uchodzą za nadzwyczajną rzadkość.

 209	 5	guldenów,	1826,	men.	Bruksela,	Jacques-Joseph-Louis	de	Bourgogne	
Herlaer	(dyrektor	mennicy),	Auguste	François	Michaut	(medalier),	 
Joseph	Pierre	Braemt	(grawer)
Av. Popiersie króla w lewym profilu, na przecięciu 
ślady wgłębnej sygnatury medaliera, w otoku  
WILLEM KONING - DER NED. G. H. V. L.,  
u dołu  (znak Braemta), zewnętrzna obwódka  
z półperełek.
Rv. Pod koroną zamkniętą tarcza francuska, na niej 
wspięty Lew w koronie zamkniętej, w prawej łapie 
wznosi miecz, w lewej trzyma pęk strzał przewią-
zanych wstęgą, z boków tarczy 5 - G, niżej liść 
palmy (znak de Bourgogne’a) i litera B (znak 
mennicy), w otoku 18 - 26.MUNT VAN HET  
KONINGRYK DER NEDERLANDEN., zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,36 g, 18,4 mm, 180°, f.d.c. 
Van Keymeulen, nr 262BRB07.01[26]. 

Złota moneta pięcioguldenowa została zaordynowana 22 XII 1825 r. Miała pełnić funkcję 
pomocniczą wobec dziesięcioguldenowej.

 210	 10	guldenów,	1825,	men.	Bruksela,	Jacques-Joseph-Louis	de	Bourgogne	 
Herlaer	(dyrektor	mennicy),	Auguste	François	Michaut	(medalier)
Av. Popiersie króla w lewym profilu, na przecięciu wgłębna sygnatura MICHAUT, w otoku 
WILLEM KONING - DER NED. G. H. V. L., u dołu przy sobie kotwica i lampka oliwna (znak 
Michauta), zewnętrzna obwódka z półperełek, u góry drobne rysy po justunku.
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Rv. Pod koroną zamkniętą tarcza francuska, na niej 
wspięty Lew w koronie zamkniętej, w prawej łapie 
wznosi miecz, w lewej trzyma pęk sześciu strzał 
przewiązanych wstęgą, z boków tarczy 10 - G, niżej 
liść palmy (znak de Bourgogne’a) i litera B (znak 
mennicy), w otoku 18 - 25.MUNT VAN HET  
KONINGRYK DER NEDERLANDEN., zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Obrzeże: wgłębny napis  GOD  ZY  MET  
ONS.
Złoto, 6,72 g, 22,4 mm, 180°, f.d.c. 
Van Keymeulen, nr 261BRB07.01[25].

Monety dziesięcioguldenowe, minimalnie większe od pruskich frydrychsdorów, były w systemie 
ustanowionym 28 IX 1816 r. główną monetą Królestwa Niderlandów. Z powodu wadliwie 
ustalonej relacji cen złota i srebra w monetach bito ich nadmierną ilość. W 1839 r. obniżono 
ich standard menniczy.

BeLgIa (Belgique/België)

Leopold I (1831–1865)
Léopold Georges Christian Frédéric, Leopold Joris Christiaan Frederik, Leopold Jerzy Krystian Fryderyk, najmłodszy syn 
Franciszka Fryderyka, księcia sasko-kobursko-saalfeldzkiego, i Augusty, hrabianki Reuß-Ebersdorf, ur. w 1790 r., w latach 
1805–1814 oficer rosyjski, w 1816 r. książę Kendal (poślubił Karolinę Augustę, córkę księcia Walii i przewidywaną sukcesor-
kę tronu brytyjskiego, zmarłą już w 1817 r.), nie przyjął oferty korony greckiej, lecz w 1831 r. został wybrany przez Kongres 
Narodowy królem Belgów, zm. w 1865 r. Mimo dominacji katolicyzmu w Belgii zachował wyznanie protestanckie (królowa 
Maria Ludwika Orleańska i ich dzieci były katolikami). Zręczny polityk i mediator, ogólnie szanowany w Europie. Jego 
zrównoważona polityka obroniła Belgię przed niderlandzką inwazją (pokój londyński w 1839 r.) i uchroniła przed ogólno-
europejską falą walk wewnętrznych w 1848 r., mimo poważnego kryzysu gospodarczego spowodowanego odcięciem bel-
gijskiego przemysłu od niderlandzkich rynków zbytu.

 211	 1	centym,	1862,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1862, zewnętrzna obwódka 
perełkowa. 
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
1 CENT.E, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., 
górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 1,81 g, 16,6 mm, 180°. 
Krause, nr C1.1.

L’union	fait	la	force („Jedność czyni siłę”) – dewiza herbowa Belgii i Orderu Leopolda (l’Ordre	
de	Léopold	 –	Leopoldsordre). Używana była już przed rewolucją belgijską jako wezwanie do 
jedności działań niepodległościowych liberalnych postępowców i konserwatywnych katolików; 
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po 1830 r. przyjęto ją jako motto herbowe nowego państwa (zbieżne co do sensu ze starym 
mottem Zjednoczonych Prowincji, zob. nr 207). W 1887 r. przyjęło je także inne królestwo dy-
nastii sasko-koburskiej, Bułgaria.

 212	 Odbitka	w	srebrze,	1	centym,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą koroną 
ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES / 1832, zewnętrzna obwódka perełko-
wa, z lewej podniesiona krawędź; stempel polerowany. 
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą 
w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa 
z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 
1831 / , pod konsolą w odcinku 1 CENT.E, niżej 
łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka 
perełkowa; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,34 g, 17,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 23. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 213	 Odbitka	w	złocie,	1	centym,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. i Rv. jak nr 212, stemple polerowane.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,33 g, 17,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1277; Dupriez, nr 22. 
Zakup: Franceschi, 1953 r., ze zbiorów rodziny 
Nothomb.

Jean-Baptiste baron Nothomb (1805–1881) to belgijski polityk liberalny, członek zgromadzenia 
konstytucyjnego w 1831 r. Pamiątkową odbitkę w złocie dostał przypuszczalnie jako uczestnik 
tych wydarzeń.

 214	 2	centymy,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą koro-
ną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES / 1833, zewnętrzna obwódka promie-
nista. Ślady negatywu stempla rewersu z lustrzanym 
napisem na Tablicy Prawa …LGE / …831.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą 
w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa 
z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 
1831 / , pod konsolą w odcinku 2 CENT.S, niżej 
łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka 
promienista.
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Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 3,84 g, 22,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C2; Dupriez, nr 59. 

Monety te były najczęściej przebijane na zimno z niderlandzkich centów; tu jednak ślady prze-
bicia mają inne pochodzenie (błąd techniczny w mennicy).

 215	 2	centymy,	1836	(przebicie),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1836, zewnętrzna obwódka 
promienista. Ślady wcześniejszego stempla z inicja-
łem W pod koroną zamkniętą, z boków 18 - 27.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwró-
coną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tabli-
cy Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION 
/ BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
2 CENT.S, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., 
górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa. Ślady wcześniej-
szego stempla z zarysem tarczy herbowej, cyfrą 
1 i gałązką po lewej.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 3,45 g, 22,2 mm, 180°. 
Krause, nr C2.

Moneta przebita z niderlandzkiego centa z 1827 r. Podczas tworzenia belgijskiego systemu 
monetarnego oparto się na franku francuskim, będącym w Belgii w powszechnym obiegu. Nie 
bito natomiast we Francji monet drobnych, miedzianych, stale posługując się jeszcze moneta-
mi z XVIII w. Stąd szczególnie pilna potrzeba wybicia w Belgii dużych ilości miedzi, zaspoko-
jona w najprostszy z dostępnych sposób.

 216	 Odbitka	w	srebrze,	2	centymy,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1833, zewnętrzna obwódka 
promienista; stempel lustrzany.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
2 CENT.S, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., 
górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, ze-
wnętrzna obwódka promienista; z prawej wysoka 
krawędź; stempel lustrzany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,09 g, 22,1 mm, 180°,	f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 55. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 217	 Odbitka	w	srebrze,	5	centymów,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą koro-
ną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER  
- ROI DES BELGES / 1833, zewnętrzna obwódka 
promienista; stempel lustrzany; z prawej podniesiona 
krawędź.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą  
w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa  
z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 
1831 / , pod konsolą w odcinku 5 CENT.S, niżej łu-
kiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka promienista; 
z prawej wysoka krawędź; stempel lustrzany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 10,86 g, 28,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 45.
Zakup: Dillen, 1941 r.

 218	 5	centymów	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	francuska),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. Personifikacja Brukseli zasiada na skalnym tro-
nie (?) w lewo, w koronie murowej, tunice i dra-
perii, boso; w lewej dłoni trzyma Różdżkę Sprawie-
dliwości, prawą z wieńcem laurowym i gałęzią 
palmową wyciąga ku stojącemu z lewej popiersiu 
Leopolda I ¾ w prawo, w mundurze i płaszczu,  
z odkrytą głową, na postumencie obwieszonym 
girlandami. Pośrodku cokołu inicjał L otoczony 
przez ornament roślinny, u dołu dwa miniaturowe 
lwy; pod wysuniętą prawą stopą Brukseli wypukła 
sygnatura …VENEL, z prawej, za tronem, Tablice 
Prawa (Konstytucja); w odcinku XXI JUILL.
MDCCCLVI; zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W wieńcu laurowym poziomy napis XXV: /  
ANNIVERSAIRE / DE / L’INAUGURATION / DU 
ROI, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Miedź, 10,01 g, 28,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M1; Dupriez, nr 583. 
Zakup: Dillen 1941 r.

Zdaniem Charles’a Piota personifikacja przedstawia Belgię, a ornament wokół cyfry królewskiej 
to uroboros (Ch. Piot, Catalogue	des	coins,	poinçons	et	matrices	de	monnaies,	médailles,	jetons,	
sceaux,	cachets	et	 timbres,	dressé	en	exécution	de	 l’arrèté	royal	du	18	décembre	1841, wyd. 2., 
Bruxelles 1880, s. 328, nr 2742).
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 219	 5	centymów	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	flamandzka),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. Personifikacja Brukseli zasiada na skalnym 
tronie (?) w lewo, w koronie murowej, tunice  
i draperii, boso; w lewej dłoni trzyma Różdżkę 
Sprawiedliwości, prawą z wieńcem laurowym  
i gałęzią palmową wyciąga ku stojącemu z lewej 
popiersiu Leopolda I ¾ w prawo, w mundurze  
i płaszczu, z odkrytą głową, na postumencie ob-
wieszonym girlandami. Pośrodku cokołu inicjał L 
otoczony przez ornament roślinny, u dołu dwa 
miniaturowe lwy; pod wysuniętą prawą stopą 
Brukseli wypukła sygnatura JOUVENEL, z pra-
wej, za tronem, Tablice Prawa (Konstytucja);  
w odcinku XXI JUILL.MDCCCLVI; zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. W wieńcu laurowym poziomy napis XXV: / 
VERJAERDAG / VAN / S’KONINGS / INHULDING, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 9,89 g, 28,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr KM M2; Dupriez, nr 585.
Zakup: Franceschi, 1954 r.

Jest to pierwszy przypadek monety belgijskiej – jeszcze nieprzeznaczonej do obiegu – z napisem 
we flamandzkiej (tj. niderlandzkiej) wersji językowej. Praktyka równoległej emisji monet  
z napisami francuskimi i flamandzkimi będzie wprowadzana dopiero od 1882 r.

 220	 5	centymów	medalowe,	1856,	kopalnie	srebra	w	Membach,	men.	Bruksela,	
Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. jak nr 219.
Rv. Poziomy napis XXV  = / ANNIVERSAIRE / DE 
L’INAUGURATION / DU REGNE DE / LEOPOLD I. 
/ ROI DES BELGES, pod ozdobnikiem maleńkie B., 
wokół pola 25 gwiazdek pięcioramiennych, z naj-
wyższej rozchodzą się promienie, wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku dwuwierszowy napis, 
górą: PREMIER ARGENT EXTRAIT DES MINES 
BELGES / PAR LA SOCIÉTÉ DE MEMBACH,  
i dołem: SOUS LE PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE / POUR FAVORISER L’INDUSTRIE 
NATIONALE, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Miedź, 10,25 g, 28,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Dupriez, nr 581.
Zakup: Franceschi, lipiec 1954 r.

ME
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Membach (Membaxh) od 1977 r. stanowi część gminy Baelen/Bailou na północy prowincji 
Leodium. W 1852 r. spółka Société anonyme des mines et fonderies de plomb de Membach 
uruchomiła tu w dolinie rzeki Vesdre (Weser) kopalnię rud cynku i ołowiu. Po kilku latach 
zasoby rud okazały się za małe, a koszta wydobycia zbyt wysokie i kopalnię zamknięto (zob. 
Christian Rutsch, Eupen	und	Umgegend, wyd. Julius Mayer, Eupen 1879, s. 236–237).

 221	 	5	centymów	medalowe,	1856,	kopalnie	srebra	w	Membach,	men.	Bruksela,	
Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. jak nr 220; stempel polerowany.
Rv. jak nr 220; stempel polerowany. W otoku  
u góry literę T z górnego wiersza łączy z literą D  
z dolnego wiersza ślad pęknięcia stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 9,69 g, 28,4 mm, 180°. 
Dupriez, nr 581.
Zakup: Dillen, 1942 r.

 222	 5	centymów,	1859,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1859, zewnętrzna obwódka 
promienista.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku 5 CENT.S, 
niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna 
obwódka promienista; kilka cienkich wypukłych 
rys świadczących o pękaniu stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 9,93 g, 28,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C3; Dupriez, nr 690. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 223	 Próba,	5	centymów,	1859,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku 
BELGIQUE / 1859, górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Pośrodku cyfra 5, w otoku ESSAI MONÉTAIRE /  CENTIMES , zewnętrzna obwód-
ka promienista.
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Obrzeże: pośrodku rząd wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 2,54 g, 17,6 mm, 180°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 682. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

Belgia jako pierwsze państwo europejskie (i drugie w świecie po Stanach Zjednoczonych) 
wprowadziła do obiegu monety miedzioniklowe (w ordynacji Leopolda I z 9 II 1860 r.). Inno-
wację tę poprzedziła seria próbnych monet o wartościach 5, 10 i 20 centymów w latach 
1859–1860. Miały one m.in. wykazać możliwości techniczne nowego surowca. W ich rezulta-
cie zdecydowano się na użycie stempli o bardzo głębokim reliefie – w praktyce okazało się, że 
stemple te szybko pękały (zob. nr 224). Miedzionikiel pozwolił wycofać z obiegu zarówno zbyt 
duże monety miedziane, jak i zbyt drobne srebrne.

 224	 5	centymów,	1863/2,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. W pokrytym drobną pionową siatką polu (kwa-
draty wypukłe, linie wklęsłe) wgłębna cyfra 5, niżej 
w podłużnej ramce CENTIMES, niżej wgłębna 
gwiazdka pięcioramienna, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku od dołu  LEOPOLD PREMIER 
ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek; ślady promienistego pękania stempla.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową 
siatką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod no-
gami lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku L’ UNION 
FAIT LA FORCE /  1863  (cyfra 3 przerobiona 
na stemplu z cyfry 2), zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek; ślady promienistego pękania stempla.
Obrzeże: trzy, częściowo nakładające się na siebie, 
rzędy wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 3,05 g, 19,2 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr C6; Dupriez, nr 902.
Zakup: Dillen, 1941 r.

 225	 Próba,	5	centymów,	1864,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. jak nr 224; stempel polerowany.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową siat-
ką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod nogami 
lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, we-
wnętrzna obwódka ciągła, w otoku L’ UNION FAIT 
LA FORCE /  1864 ; stempel polerowany.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 2,96 g, 19,1 mm, 180°, f.d.c.,	 ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 915. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 226	 10	centymów,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1832, zewnętrzna obwódka 
promienista, krawędź nieco zaokrąglona.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION /  
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku 10 CENT.S, 
niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 19,45 g, 32,6 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C4; Dupriez, nr 14.
Zakup: Dillen, 1942 r.

Doktor van Bastelaer uznał tę monetę za próbną 
(essai) – przypuszczalnie tak przedstawił ją anty-
kwariusz.

 227	 10	centymów,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. i Rv. jak nr 226, krawędzie nieco podniesione.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 19,78 g, 32,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C4; Dupriez, nr 19. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

 228	 Odbitka	w	srebrze,	10	centymów,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą koroną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD  
PREMIER - ROI DES BELGES / 1832, zewnętrzna obwódka promienista; stempel polerowany.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą w tył, prawą przednią łapę opiera na Ta-
blicy Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 1831 / , pod konsolą w od-
cinku 10 CENT.S, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w otoku L’UNION FAIT LA 
FORCE, zewnętrzna obwódka promienista; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.



151

Monety belgijskie i związane z Belgią

Srebro, 23,14 g, 32,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 10. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 229	 Odbitka	w	srebrze,	10	centymów,	1848,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą 
koroną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES / 1848, zewnętrzna obwódka 
promienista, krawędź nieco podniesiona; stempel 
polerowany.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku 10 CENT.S, 
niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w oto-
ku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwód-
ka promienista, krawędź nieco podniesiona; stem-
pel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 24,78 g, 33,0 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 383. 
Zakup: Franceschi, kwiecień (sic) 1954 r., z kolek-
cji Faruka, króla Egiptu.

 230	 10	centymów,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener	(Av.),	Joseph	Pierre	
Braemt	(Rv.)
Av. Głowa króla w lewym profilu, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku LEOPOLD  
PREMIER ROI DES BELGES / 1849, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą w tył, prawą przednią łapę opiera na Ta-
blicy Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcin-
ku 10 CENT.S, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
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Miedź, 19,14 g, 32,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M5; Dupriez, nr 441. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 231	 10	centymów	medalowe,	1853,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, wewnętrzna ob-
wódka perełkowa, w otoku LEOPOLD PREMIER 
ROI DES BELGES / 1853, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. Głowy następcy tronu (Leopolda Ludwika Fi-
lipa Marii Wiktora, ks. Brabancji, późniejszego Le-
opolda II) i małżonki (Marii Henrietty Amalii Au-
striackiej) w prawym profilu, pod szyją księcia 
wypukła sygnatura LEOP. WIENER, w otoku 
L.L.PH.M.V.DUC DE BRABANT M.H.A. 
DUCHESSE DE BRABANT / 21 22 AOUT, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 20,16 g, 32,7 mm, 180°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 557. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 232	 10	centymów	medalowe,	1853,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av., Rv. i obrzeże jak nr 231, na rewersie pierwsze 
M dwukrotnie wbite w stempel.
Brąz, 19,50 g, 32,6 mm, 180°. 
Krause –; Dupriez, nr 557.
Zakup: Dillen, 1941 r.

 233	 Próba,	10	centymów,	1859,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
BELGIQUE / 1859, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Pośrodku cyfry 10, w otoku ESSAI MONÉTAIRE 
/  CENTIMES , zewnętrzna obwódka promie-
nista, krawędź nieco podniesiona.
Obrzeże: pośrodku rząd wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 4,04 g, 20,7 mm, 180°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 678. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 234	 Próba,	10	centymów,	1863,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. W pokrytym drobną pionową siatką polu (kwa-
draty wypukłe, linie wklęsłe) wgłębne cyfry 10, 
niżej w podłużnej ramce CENTIMES, niżej wgłęb-
na gwiazdka pięcioramienna, wewnętrzna ob-
wódka ciągła, w otoku od dołu  LEOPOLD 
PREMIER ROI DES BELGES, zewnętrzna obwód-
ka promienista.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową siatką 
(kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod nogami lwa 
podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, wewnętrzna 
obwódka ciągła, w otoku L’UNION FAIT LA FORCE 
/  1863 , zewnętrzna obwódka promienista; 
ślady promienistego pękania stempla.



154

Monety belgijskie i związane z Belgią

Obrzeże: dwa, częściowo nakładające się na siebie, rzędy wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 4,45 g, 21,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C7; Dupriez, nr 900. 
Zakup: Dillen, 1941 r. lub 1942 r.

 235	 10	centymów,	1863,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt;	fałszerstwo	 
antykwaryczne	monety	próbnej
Av. jak nr 234; ślady promienistego pękania stem-
pla.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową 
siatką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod no-
gami lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE /  1863 , zewnętrzna ob-
wódka promienista; ślady promienistego pękania 
stempla.
Obrzeże: dwa, częściowo nakładające się na siebie, 
rzędy wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel powlekany brązem, 4,46 g, 21,6 mm, 
180°, f.d.c. 
Krause, nr C7; Dupriez, nr 900. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

Zachowana okrągła sklepowa podkładka z napisem odręcznym 1863	/	Essai	10	cent.	/	BR	/	10 
[cena]. Sprzedano ją zatem jako brązową odbitkę 10 centymów, Dupriez, nr 899. Waga odpo-
wiada sztukom miedzioniklowym. Zob. moneta nr 321 – to również rzekoma rzadka moneta 
próbna spreparowana z pospolitej obiegowej, z tego samego źródła. 

 236	 20	centymów,	1852,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, niżej wypukła 
sygnatura L.W., w otoku od dołu LEOPOLD  
PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa; w dolnej partii długa cienka 
wypukła rysa z pęknięcia stempla.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem  
w polu szrafowanym pionową kratą, nad tarczą 
zamknięta korona, z boków 20 - C  .., całość oto-
czona dwiema gałązkami lauru związanymi u dołu 
wstążką, pod związaniem 1852, górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka 
perełkowa; w górnej partii długa cienka wypukła 
rysa z pęknięcia stempla.
Srebro, 1,00 g, 15,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C14; Dupriez, nr 523. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

ES
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 237	 Odbitka	w	brązie,	20	centymów,	1852,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, niżej wypukła sy-
gnatura L.W., w otoku od dołu LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem  
w polu szrafowanym pionową kratą, nad tarczą 
zamknięta korona, z boków 20 - C  .., całość oto-
czona dwiema gałązkami lauru związanymi u dołu 
wstążką, pod związaniem 1852, górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 1,69 g, 15,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez –. 
Zakup: Franceschi, październik 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 238	 20	centymów,	1858,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 237.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem  
w polu szrafowanym pionową kratą, nad tarczą 
zamknięta korona, z boków 20 - C  .., w tle ślady 
przebicia konturu głowy króla z awersu, całość 
otoczona dwiema gałązkami lauru związanymi  
u dołu wstążką, pod związaniem 1858, górą w oto-
ku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna obwód-
ka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 0,99 g, 15,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C14; Dupriez, nr 602. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 239	 Próba,	20	centymów,	1859,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
BELGIQUE / 1859, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Pośrodku cyfry 20, w otoku ESSAI MONÉTAIRE 
/  CENTIMES , zewnętrzna obwódka promie-
nista, krawędź nieco podniesiona.
Obrzeże: pośrodku rząd wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 6,02 g, 22,9 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr KM Pn43 (srebro); Dupriez, nr 656. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

ES

ES
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 240	 Próba,	20	centymów,	b.d.	[1860],	men.	Bruksela
Av. Wspięty lew, wewnętrzna obwódka perełkowa, 
w otoku VINGT CENTIMES / ROYAUME DE  
BELGIOUE [sic], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Głowa lwa na wprost, wewnętrzna obwódka 
perełkowa, w otoku ∙ L’UNION ∙ FAIT ∙ LA ∙ FORCE, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Brąz, 7,62 g, 25,3 mm, 180°. 
Krause –; Dupriez, nr 811.
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

Zachowana kwadratowa sklepowa podkładka z opisem i ceną 25, opis uzupełniony ręką dok-
tora van Bastelaera.

 241	 Próba,	20	centymów,	1860,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, niżej sygnatura 
BRAEMT, wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku 
LEOPOLD I ROI DES BELGES /  1860  (gór-
ne partie liter i obwódka zewnętrzna źle odbite  
z powodu złego umocowania pierścienia pod tło-
kiem menniczym); stempel polerowany.
Rv. Wspięty Lew, wewnętrzna obwódka ciągła,  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE /  20 Cs. , 
zewnętrzna obwódka z półperełek (górne partie liter 
i obwódka zewnętrzna źle odbite z powodu złego 
umocowania pierścienia pod tłokiem menniczym); 
stempel polerowany.
Obrzeże: od strony awersu wypukły pierścień, pośrodku rząd wgłębnych prostokącików.
Srebro, 8,27 g, 26,0 mm, 180°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 747. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

 242	 Próba,	20	centymów,	1860,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Na wypukło siatkowanym polu wgłębne cyfry 20, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku ROYAUME 
DE BELGIQUE /  1860 , zewnętrzna obwódka 
promienista.
Rv. Wspięty Lew, wewnętrzna obwódka ciągła,  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE /  20 Cs.  , 
zewnętrzna obwódka z półperełek; ślady promie-
nistego pękania stempla.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 7,05 g, 25,7 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 734. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 243	 Próba,	20	centymów,	1860,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Na wklęsło siatkowanym polu wgłębne cyfry 20, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku ROYAUME 
DE BELGIQUE /  1860 , zewnętrzna obwódka 
promienista.
Rv. Wspięty Lew we wklęsło siatkowanym polu, 
pod nogami lwa wypukła sygnatura BRAEMT, we-
wnętrzna obwódka ciągła, w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE /  20 Cs. , zewnętrzna obwódka  
z półperełek; ślady promienistego pękania stempla.
Obrzeże: pośrodku rząd wgłębnych prostokącików.
Miedzionikiel, 7,79 g, 25,7 mm, 170°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 717. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 244 Próba,	20	centymów,	1861,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, niżej sygnatura 
BRAEMT, wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku 
LEOPOLD I ROI DES BELGES /  1861 .
Rv. Wspięty Lew, wewnętrzna obwódka ciągła,  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE /  20 Cs. , 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 6,96 g, 25,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM Pn51; Dupriez, nr 753 lub 852. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 245	 ¼	franka,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu dębowym napis ¼ / FRANC / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 1,28 g, 15,5 mm, 180°, sup. 
Krause, nr C9; Dupriez, nr 101. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 246	 ¼	franka,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av., Rv. i obrzeże jak nr 245.
Srebro, 1,25 g, 15,6 mm, 180°. 
Krause, nr C9; Dupriez, nr 101.
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 247	 Odbitka	w	złocie,	¼	franka,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis ¼ / FRANC / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka z półperełek; stempel pole-
rowany.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 1,79 g, 15,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 95; Delmonte (or), nr 1273. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 248	 ¼	franka,	1843,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis ¼ / FRANC / 1843 / , 
zarysy negatywu portretu króla z awersu, zewnętrz-
na obwódka perełkowa; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 1,25 g, 15,6 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 204. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 249	 ¼	franka,	1844,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu dębowym napis ¼ / FRANC / 1844 / , 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 1,26 g, 15,7 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C9; Dupriez, nr 215. 
Proweniencja: C.F., 1942 r. (tak na podkładce; w katalogu Fr. 42 – nie może jednak chodzić  
o Franceschiego, bo ten dopiero w 1952 r. otworzył sklep). Zob. nr 321.

 250	 ¼	franka,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L W, w otoku LEOPOLD 
PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek; stempel polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków ¼ - F, wokół 
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gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod 
przewiązką 1849, zewnętrzna obwódka z półperełek; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 1,24 g, 15,6 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C15; Dupriez, nr 431/3. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 251	 ¼	franka,	1850,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L W, w otoku LEOPOLD 
PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek; u góry cienkie promieniste pęk-
nięcie stempla.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków ¼ - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1850, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
u góry cienkie pęknięcia stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 1,24 g, 15,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C15; Dupriez, nr 497. 
Zakup: Dillen, 1941.

 252	 Odbitka	w	złocie,	½	franka,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu dębowym napis ½ / FRANC / 1833 /  
(ostatnia cyfra daty dwukrotnie wbita w stempel), 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 2,98 g, 18,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1272; Dupriez, nr 34. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 253 ½	franka,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
u góry i u dołu cienkie promieniste pęknięcie 
stempla.
Rv. W wieńcu dębowym napis ½ / FRANC / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
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Srebro, 2,47 g, 18,7 mm, 180°, t.b. 
Krause, nr C10; Dupriez, nr 94. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 254	 ½	franka,	1843,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis ½ / FRANC / 1843 /  
(gwiazdka dwukrotnie wbita w stempel), zewnętrzna 
obwódka promienista; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,49 g, 18,4 mm, 180°. 
Krause, nr C10; Dupriez, nr 202.
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 255	 ½	franka,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrz-
na obwódka z półperełek; stempel polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków ½ - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1849, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,52 g, 18,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C16; Dupriez, nr 428. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 256	 ½	franka,	1850,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L WIENER (litery ułożone 
nierówno), w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków ½ - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1850, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
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Srebro, 2,51 g, 18,5 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr C16; Dupriez, nr 485. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 257	 1	frank,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W wieńcu dębowym napis 1 / FRANC / 1833 / , 
zewnętrzna obwódka perełkowa; na krawędzi  
i w górnej partii wieńca ślady justowania.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,01 g, 23,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C11; Dupriez, nr 33. 
Zakup: Franceschi, 1958 r.

 258	 1	frank,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. jak nr 257. 
Rv. W wieńcu dębowym napis 1 / FRANC / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka perełkowa; w górnej partii 
wieńca nieznaczne ślady justowania.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,01 g, 23,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C11; Dupriez, nr 90. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 259	 1	frank,	1844,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka perełkowa; 
w górnej i dolnej partii portretu ślady justowania.
Rv. W wieńcu dębowym napis 1 / FRANC / 1844 / , 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,00 g, 23,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C11; Dupriez, nr 211. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 260	 1	frank,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L.WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka z półperełek; cienkie promieni-
ste pęknięcie stempla.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 1 - F, wokół gałązki 
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lauru związane u dołu wstęgą; górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod przewiązką 
1849, zewnętrzna obwódka z półperełek; w tle kontur profilu króla – przebicie z awersu.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,01 g, 23,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C17; Dupriez, nr 427. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 261	 2	franki,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym profilu, 
na przecięciu szyi wgłębna sygnatura BRAEMT / F., 
w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka promienista; w legendzie  
z lewej ślad pęknięcia stempla; stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 2 / FRANCS / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; ślady justowa-
nia; stempel polerowany.
Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA  
BELGIQUE.
Srebro, 10,05 g, 27,4 mm, 200°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C12; Dupriez, nr 84. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 262	 2	franki,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; 
u dołu lekkie ślady justowania; stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 2 / FRANCS / 1834 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; wyraźne ślady 
justowania; stempel polerowany.
Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA  
BELGIQUE.
Srebro, 10,01 g, 27,4 mm, 200°,	f.d.c. 
Krause, nr C12; Dupriez, nr 89. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 263	 Próba,	2	franki,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem szyi wypukła sygnatura L WIENER, w oto-
ku LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, pod pierwszym L pozioma kreska; zewnętrzna 
obwódka perełkowa; stempel polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem belgijskim w polu szrafowanym pionową 
kratą, nad tarczą zamknięta korona, z boków 2 - F, wokół gałązki lauru związane u dołu wstę-
gą; górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod przewiązką 1849, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek; stempel polerowany.
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Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,95 g, 27,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 417. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, kró-
la Egiptu.

 264	 2	franki	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	flamandzka),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. Personifikacja Brukseli zasiada na skalnym tro-
nie (?) w lewo, w koronie murowej, tunice i dra-
perii, boso; w lewej dłoni trzyma Różdżkę Sprawie-
dliwości, prawą z wieńcem laurowym i gałęzią 
palmową wyciąga ku stojącemu z lewej popiersiu 
Leopolda I ¾ w prawo, w mundurze i płaszczu,  
z odkrytą głową, na postumencie obwieszonym 
girlandami. Pośrodku cokołu inicjał L otoczony 
przez ornament roślinny, u dołu dwa miniaturowe 
lwy; pod wysuniętą prawą stopą Brukseli wypukła 
sygnatura JOUVENEL; z prawej, za tronem, Tabli-
ce Prawa (Konstytucja); w odcinku XXI JUILL.
MDCCCLVI; zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W wieńcu laurowym poziomy napis XXV: / 
VERJAERDAG / VAN / S’KONINGS / INHULDING, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 10,04 g, 27,6 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M7; Dupriez, nr 577. 
Zakup: Franceschi, lipiec 1954 r.
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 265	 2	franki	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	francuska),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. jak nr 264, na palcu prawej stopy Brukseli i na 
cokole rozgałęziony ślad pęknięcia stempla.
Rv. W wieńcu laurowym poziomy napis XXV: /  
ANNIVERSAIRE / DE / L’INAUGURATION / DU 
ROI, zewnętrzna obwódka perełkowa; z lewej od 
wieńca do obrzeża cienkie promieniste pęknięcie 
stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,97 g, 27,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M6; Dupriez, nr 574. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 266	 2	franki	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	francuska),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. i Rv. jak nr 265 (te same stemple).
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,95 g, 27,6 mm, 180°. 
Krause, nr KM M6; Dupriez, nr 574.
Proweniencja: C.F.

 267	 2	franki	medalowe,	1856,	kopalnie	srebra	w	Membach,	men.	Bruksela,	 
Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. Personifikacja Brukseli zasiada na skalnym tronie (?) w lewo, w koronie murowej, tunice  
i draperii, boso; w lewej dłoni trzyma Różdżkę Sprawiedliwości, prawą z wieńcem laurowym 
i gałęzią palmową wyciąga ku stojącemu z lewej popiersiu Leopolda I ¾ w prawo, w mundu-
rze i płaszczu, z odkrytą głową, na postumencie obwieszonym girlandami. Pośrodku cokołu 
inicjał L otoczony przez ornament roślinny, u dołu dwa miniaturowe lwy; pod wysuniętą pra-
wą stopą Brukseli wypukła sygnatura JOUVENEL, z prawej, za tronem, Tablice Prawa (Kon-
stytucja); w odcinku XXI JUILL.MDCCCLVI; zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Poziomy napis XXV= / ANNIVERSAIRE / DE L’INAUGURATION / DU REGNE DE /  
LEOPOLD I. / ROI DES BELGES, pod ozdobnikiem maleńkie B., wokół pola 25 gwiazdek 
pięcioramiennych, z najwyższej rozchodzą się promienie, wewnętrzna obwódka perełkowa,  

ME
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w otoku dwuwierszowy napis, górą: PREMIER  
ARGENT EXTRAIT DES MINES BELGES / PAR 
LA SOCIÉTÉ DE MEMBACH, i dołem: SOUS LE  
PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE / 
POUR FAVORISER L’INDUSTRIE NATIONALE, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,94 g, 28,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Dupriez, nr 580. 
Zakup: Franceschi, lipiec 1954 r.

 268	 Próba,	2	franki,	1859,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi mała data 1859, w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka promie-
nista; stempel polerowany.
Rv. Pośrodku duży napis 2F .s, wewnętrzna obwódka 
sznurkowa, w otoku ESSAI MONÉTAIRE /   
TITRE 0,850 , zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,96 g, 28,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 616. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

Obniżenie próby srebra z 900/1000 do 850/1000  
w monetach dwufrankowych wynikało z dążenia 
do stabilizacji obiegu pieniężnego przez ogranicze-
nie pełnowartościowych monet srebrnych do pię-
ciofrankówek.

 269	 2½	franka,	1848,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla (mniejsza) w lewym profilu, pod przecięciem szyi wypukła sygnatura L. WIENER, 
w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; stempel 
polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem belgijskim w polu szrafowanym pionową 
kratą, nad tarczą zamknięta korona, z boków 2½ - F., wokół gałązki lauru związane u dołu 
wstęgą; górą w otoku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod przewiązką 1848, zewnętrzna 
obwódka promienista; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 12,52 g, 30,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C19; Dupriez, nr 379. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.
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Monety 2½-frankowe, nieznane we francuskim 
systemie monetarnym, wprowadziła w Belgii ordy-
nacja z 31 III 1847 r.

 270	 Odbitka	w	miedzi,	2½	franka,	1848,	
men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av., Rv. i obrzeże jak nr 269.
Miedź, 11,15 g, 30,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 380. 
Zakup: Franceschi, kwiecień (sic) 1954 r., z kolek-
cji Faruka, króla Egiptu.

 271	 2½	franka,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla (większa) w lewym profilu, pod 
przecięciem szyi wypukła sygnatura L. WIENER, 
w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 2½ - F., wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w otoku 
L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod przewiąz-
ką 1849, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 12,46 g, 30,5 mm, 180°. 
Krause, nr C19.1.
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 272	 2½	franka,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. i Rv. jak nr 271, lecz stemple polerowane.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 12,51 g, 30,9 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 411. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 273	 2½	franka,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla (mniejsza) w lewym profilu, pod 
przecięciem szyi wypukła sygnatura L. WIENER, 
w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 2½ - F., wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1849, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 12,55 g, 30,8 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C19; Dupriez, nr 415. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 274	 Odbitka	lustrzana,	5	franków,	1832,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym, w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel lustrzany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 5 / FRANCS / 1832 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel lustrzany.
Obrzeże: wgłębny napis  DIEU PROTEGE LA 
BELGIQUE.
Srebro, 25,92 g, 37,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C13; Dupriez, nr 3. 
Zakup: Franceschi, 1966 r.

 275	 5	franków,	1833,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym, w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista;  
u góry i u dołu ślady justunku, po ostatnim S ska-
za metalu; stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 5 / FRANCS / 1833 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel polero-
wany.
Obrzeże: wgłębny napis  DIEU PROTEGE LA 
BELGIQUE.
Srebro, 24,98 g, 37,4 mm, 180° (lakierowana), 
f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr C13; Dupriez, nr 26. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.
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 276	 Nowe	bicie,	5	franków,	1842,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym, w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. W wieńcu dębowym napis 5 / FRANCS / 1842 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel pole-
rowany.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 27,34 g, 37,3 mm, 190°. 
Krause, nr KM Pn31; Dupriez, nr 191.
Zakup: Dillen, 1941–1942 r.

Uwaga doktora van Bastelaera: „Niedawne nowe 
bicie”.

 277	 5	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym, w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna płytka sygnatu-
ra BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka pro-
mienista.
Rv. W wieńcu dębowym napis 5 / FRANCS / 1849 / , 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 24,92 g, 37,2 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr C13; Dupriez, nr 406. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 278	 Odbitka	w	miedzi,	5	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym, w lewym 
profilu, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka z półperełek; 
stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 5 / FRANCS / 1849 / , 
zewnętrzna obwódka z półperełek; stempel pole-
rowany.
Obrzeże gładkie.
Miedź, 19,73 g, 37,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br.
Krause –; Dupriez, nr 405. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 279	 5	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; z lewej przy krawę-
dzi drobne pęknięcie stempla.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1849, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 24,97 g, 37,4 mm, 180°. 
Krause, nr C20; Dupriez, nr 410.
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 280	 5	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. jak nr 279.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,04 g, 37,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C20; Dupriez, nr 410. 
Zakup: Franceschi, 1957 r.

 281	 Odbitka	w	brązie,	5	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 280; stempel polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1849 (cyfra 4 dwukrotnie wbita w stempel), 
zewnętrzna obwódka perełkowa; między cyfrą 5  
a położonym niżej listkiem cienki ślad pęknięcia 
stempla; stempel polerowany; u góry podniesiona 
krawędź.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Brąz, 20,61 g, 37,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 408. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, kró-
la Egiptu.
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 282	 5	franków,	1851/0,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1851, ostatnia cyfra 1 przerabiana na stem-
plu z cyfry 0, nad datą kropka; zewnętrzna obwód-
ka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,00 g, 37,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C20; Dupriez, nr 512. 
Zakup: Franceschi, kwiecień (sic) 1954 r., z kolek-
cji Faruka, króla Egiptu.

 283	 5	franków,	1865,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 282, podniesiona krawędź.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1865 (cyfra 5 dwukrotnie wbita w stempel), 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 24,90 g, 37,4 mm, 180°. f.d.c.,	sup. 
Krause, nr C20; Dupriez, nr 927. 
Proweniencja: C.F. 42 (w katalogu: Fr. 42 – zob.  
nr 321).
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 284	 5	franków	medalowe,	1853,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; stempel polerowany.
Rv. Głowy Leopolda Ludwika Filipa, ks. Brabancji, 
następcy tronu (późniejszego Leopolda II), i jego 
małżonki Marii Henrietty Austriackiej, w prawym 
profilu, pod szyją księcia wypukła sygnatura LEOP.
WIENER, w otoku L.L.PH.M.V. DUC DE  
BRABANT M.H.A.DUCHESSE DE BRABANT / 
21-22 AOUT 1853, zewnętrzna obwódka perełko-
wa; stempel polerowany.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,04 g, 37,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M8; Dupriez, nr 539. 
Proweniencja: C.	F.	42 (w katalogu: Fr. 42 – zob. 
nr 321).

Wybito 31 739 sztuk.

 285	 5	franków	medalowe,	1853,	małżeństwo	
następcy	tronu,	men.	Bruksela,	Léopold	
Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Głowy Leopolda Ludwika Filipa, ks. Brabancji, 
następcy tronu (późniejszego Leopolda II), i jego 
małżonki Marii Henrietty, w prawym profilu, pod 
szyją księcia wypukła sygnatura LEOP.WIENER  
(litery OP zachodzą na siebie), w otoku L.L.PH.M.V. 
DUC DE BRABANT M.H.A.DUCHESSE DE 
BRABANT / 21-22 AOUT 1853 (początek daty 
mocno ścieśniony, przerabiany na stemplu), ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 24,91 g, 37,6 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr KM M8; Dupriez, nr 539. 
Proweniencja: C.	F.	42 (w katalogu: Fr. 42 – zob. nr 321).
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 286	 10	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L.W, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka z półperełek; z lewej w legen-
dzie ślady dwóch drobnych pęknięć stempla.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, na 
płaszczu gronostajowym zwieńczonym zamkniętą 
koroną, z boków 10 - F., górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, u dołu w otoku 3,166 1849 
900/M, nad płaszczem negatyw profilu króla z awer-
su, zewnętrzna obwódka z półperełek; sześć pro-
mienistych śladów pęknięć stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,17 g, 17,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C24; Delmonte (or), nr 1266; Dupriez, nr 398. 
Zakup: Dillen, 1937 r.

Emisję złotych 10-frankówek zarządziła ordynacja z 31 III 1847 r. Były one proporcjonalne do stopy 
menniczej z 1832 r. (dane o ustawowym ciężarze i próbie zamieszczono na rewersie), ale monet 
takich nie było dotąd w systemie francuskim, na którym się dotychczas wzorowano. Wybito je we 
Francji dopiero w 1850 r. Belgijskich 10-frankówek wybito 37 000, ale większość przetopiono.

 287	 Odbitka	w	miedzi,	10	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L.W., w otoku LEOPOLD 
PREMIER - ROI DES BELGES, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek; stemple polerowane.
Rv. jak nr 286, lecz tylko jedno pęknięcie stempla 
– od korony w lewo ku krawędzi; stemple polero-
wane.
Obrzeże ząbkowane.
Miedź, gruby krążek, 2,30 g, 17,5 mm, 180° (lakie-
rowana), f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 400.
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 288	 10	franków,	1850,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L.W, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, na 
płaszczu gronostajowym zwieńczonym zamkniętą 
koroną, z boków 10 - F., górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, u dołu w otoku 3,166 1850 
900/M, nad płaszczem negatyw profilu króla z awer-
su, zewnętrzna obwódka z półperełek.
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Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,16 g, 17,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C24; Delmonte (or), nr 1266; Dupriez, nr 457. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

 289	 Odbitka	lustrzana,	20	franków,	1835,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, w wieńcu dę-
bowym, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel lustrzany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 20 / FRANCS / 1835 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel lustrzany.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE (pochylony w przeciwną stronę).
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1262; Dupriez, nr 112.
Zakup: Franceschi, 1953 r., z kolekcji Jean- 
-Baptiste’a barona Nothomb.

Monety złote 20 i 40 franków (ściśle odpowiadające francuskim) były wprawdzie przepisane 
w ordynacji z 5 VI 1832 r., ale do obiegu ich nie wybito, poprzestając na monetach francuskich. 
Nieliczne egzemplarze w specjalnym wykonaniu (stemple lustrzane) służyły do celów repre-
zentacyjnych (zob. nr 302).

 290	 Odbitka	w	srebrze,	20	franków,	1835,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, w wieńcu dę-
bowym, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel polerowany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 20 / FRANCS / 1835 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel pole-
rowany.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 4,52 g, 21,6 mm, 180°. 
Krause –; Dupriez, nr 117.
Zakup: Dillen, 1942 r.

 291	 Odbitka	lustrzana,	20	franków,	1841,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. jak nr 290; stempel lustrzany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 20 / FRANCS / 1841 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; stempel lustrzany.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE (pochylony w przeciwną stronę).
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1262; Dupriez, nr 174.
Zakup: aukcja Schulmana, luty 1966 r.
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 292	 Odbitka	w	brązie,	20	franków,	1864,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L WIENER, w otoku 
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; wzdłuż dolnej linii 
legendy po lewej i wzdłuż sygnatury cienki ślad 
pęknięcia stempla.
Rv. W wieńcu z dwóch związanych u dołu dębo-
wych gałązek napis 20 / FRANCS / 1864, zewnętrz-
na obwódka promienista.
Obrzeże gładkie.
Miedź, 3,93 g, 21,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 910. 
Zakup: Franceschi, 1954 r. Z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

Prawdopodobnie wybita nieco później (zob. nr 296!).

 293	 20	franków,	1865,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L. WIENER (litera N 
wbita w stempel dwukrotnie, litera R przerabiana 
z H), w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI DES 
BELGES, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W wieńcu z dwóch związanych u dołu dębo-
wych gałązek napis 20 / FRANCS / 1865; zewnętrz-
na obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU  PROTEGE 
 LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,43 g, 21,4 mm, 180°. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1264; Dupriez, nr 924.
Zakup: Franceschi, 1971 r. (lub któryś z następnych egz.).

Notatka doktora van Bastelaera: „Wybito w bardzo dużej liczbie: w 1865 r. 1 026 103 egz.  
i w 1866 r. (bez zmiany daty) 522 310 egz.”.

 294	 20	franków,	1865,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L.WIENER, w otoku 
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES (trzecia 
litera E wbita dwukrotnie w stempel); zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. i obrzeże jak nr 293.
Złoto, 6,44 g, 21,4 mm, 180°. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1264; Dupriez, nr 924.
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 295	 20	franków,	1865,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 294 (ten sam stempel).
Rv. i obrzeże jak nr 293.
Złoto, 6,44 g, 21,6 mm, 180°. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1264; Dupriez, nr 924.

 296	 20	franków,	1865,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; prawdopodobnie 
ten sam stempel co nr 292, lecz jeszcze bez spękań.
Rv. i obrzeże jak nr 293.
Złoto, 6,42 g, 21,4 mm, 180°. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1264; Dupriez, nr 924.

 297	 25	franków,	1848,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L.WIENER, w otoku 
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, ko-
ronami i monogramami L, którego odznaka  
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; całość 
na płaszczu gronostajowym zwieńczonym zamknię-
tą koroną, pod płaszczem skrzyżowana Różdżka 
Sprawiedliwości i berło zwieńczone lwem, z boków 
25 - FCS, górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, 
u dołu w otoku 7,915 - 18-48 - 900/M, nad płasz-
czem negatyw profilu króla z awersu, zewnętrzna 
obwódka perełkowa; pięć promienistych pęknięć 
stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,91 g, 22,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C25; Delmonte (or), nr 1260; Dupriez, nr 373. 
Zakup: Dillen, 1937 r.

Emisję złotych 25-frankówek zarządziła ordynacja z 31 III 1847 r. Były one proporcjonalne do 
stopy menniczej z 1832 r., ale takich monet nie było dotąd w systemie francuskim, na którym 
wzorowano się dotychczas. Dane o ustawowym ciężarze i próbie umieszczono na rewersie.
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 298	 Odbitka	w	miedzi	polerowanymi	stemplami,	25	franków,	1848,	 
men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 297; stempel polerowany.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, 
koronami i monogramami L, którego odznaka wisi 
u dołu; całość na płaszczu gronostajowym zwień-
czonym zamkniętą koroną, pod płaszczem skrzy-
żowana Różdżka Sprawiedliwości i berło zwieńczo-
ne lwem, z boków 25 - FCS, górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, u dołu w otoku 7,915 - 18-48 
- 900/M, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU \\OTEGE L\ 
BELGIQ\\.
Miedź, 4,41 g, 22,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 370. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, kró-
la Egiptu.

 299	 Odbitka	w	miedzi,	25	franków,	1848,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L.WIENER, w otoku 
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Rv. jak nr 298.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGI\\\.
Miedź, 4,34 g, 22,1 mm, 180°. 
Krause –; Dupriez, nr 370.

 300	 25	franków,	1849,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod przecię-
ciem szyi wypukła sygnatura L‘ WIENER, w otoku 
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka wisi u dołu; całość na płaszczu gronosta-
jowym zwieńczonym zamkniętą koroną, pod płasz-
czem skrzyżowana Różdżka Sprawiedliwości i ber-
ło zwieńczone lwem, z boków 25 - FCS, górą  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu w oto-
ku 7,915 - 18-49 - 900/M, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
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Złoto, 7,92 g, 22,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C25; Delmonte (or), nr 1260; Dupriez, nr 396. 
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

 301	 25	franków,	1850,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla (nieco większa) w prawym profi-
lu, pod nią przy krawędzi wypukła sygnatura 
L.WIENER, w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES (na pierwszym O i czwartym E cien-
kie pęknięcia stempla), zewnętrzna obwódka pro-
mienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego odzna-
ka wisi u dołu; całość na płaszczu gronostajowym 
zwieńczonym zamkniętą koroną, pod płaszczem 
skrzyżowana Różdżka Sprawiedliwości i berło zwień-
czone lwem, z boków 25 - FCS, górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE, u dołu w otoku 7,915 
- 18-50 - 900/M, zewnętrzna obwódka perełkowa; 
cztery cienkie promieniste pęknięcia stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,91 g, 22,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr C25; Delmonte (or), nr 1260; Dupriez, nr 454. 
Zakup: Dillen, kwiecień 1942 r.
Wybito tylko 74 155 egz.

 302	 Odbitka	lustrzana,	40	franków,	1834,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, w wieńcu dę-
bowym, na przecięciu szyi wgłębna sygnatura 
BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER - ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel lustrzany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 40 / FRANCS / 1834 
/ , zewnętrzna obwódka promienista; stempel lu-
strzany.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU PROTEGE L\ 
BELGIQUE (pochylony w przeciwną stronę).
Złoto, 12,91 g, 26,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM Pn3; Delmonte (or), nr 1257; 
Dupriez, nr 62. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

Wybito 10 sztuk. Notatka doktora van Bastelaera: „Wybito – na mocy prawa z 5 VI 1832 r.  
– tylko bardzo mało sztuk 40 i 20 Frs. (z 1834, 35, 38 i 41 r.); »…nie były bite jako monety. 
Niewielka liczba egzemplarzy w kolekcji była jedynie bita z przeznaczeniem na dary dla różnych 
osobistości lub jako ofiary zakładzinowe do pomników« („Revue belge de numismatique”, 1850, 
s. 98–99 – cyt. za Alph. De Witte w Catalogue	des	poinçons	et	matrices	du	Musée	de	l’Hotel	des	
Monnaies	de	Bruxelles, 1912, s. 141)”.
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 303	 Odbitka	lustrzana	w	srebrze,	40	franków,	1834,	men.	Bruksela,	 
Joseph	Pierre	Braemt
Av. i Rv. jak nr 302.
Obrzeże gładkie.
Srebro, 7,21 g, 26,2 mm, 180°,	f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 65. 
Zakup: Dillen, 1942 r.

Notatka doktora van Bastelaera: „Nowe bicie? Dupriez, 
Dillen i Dehez oraz Verlinden (dyrektor mennicy) po- 
dejrzewają, że wszystkie okazy z gładkim obrzeżem 
to dzieła fałszerzy. Tutaj waham się, czy okazy mające  
26 mm zamiast 27 nie są nowymi biciami”.

 304	 Odbitka	lustrzana,	40	franków,	1835/4,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, w wieńcu dębowym, na przecięciu szyi wgłębna sygna-
tura BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka pro-
mienista; stempel lustrzany.
Rv. W wieńcu dębowym napis 40 / FRANCS / 1835 /  
(ostatnia cyfra daty prawdopodobnie przerobiona 
na stemplu z 4), zewnętrzna obwódka promienista; 
stempel lustrzany.
Obrzeże: wgłębny płytki napis  DIEU PROTEGE 
L\ \\LGIQUE (pochylony w przeciwną stronę).
Złoto, 12,90 g, 26,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM Pn8; Delmonte (or), nr 1257; 
Dupriez, nr 108. 
Zakup: Franceschi, 1953 r., z kolekcji Jean-Bap-
tiste’a barona Nothomb.

Wybito 10 sztuk.

 305	 40	franków,	1841,	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Głowa króla w prawym profilu, w wieńcu dębowym, na przecięciu szyi wgłębna sygna-
tura BRAEMT / F., w otoku LEOPOLD PREMIER 
- ROI DES BELGES, zewnętrzna obwódka pro-
mienista; u dołu nieznaczne ślady justunku.
Rv. W wieńcu dębowym napis 40 / FRANCS / 1841 / , 
zewnętrzna obwódka promienista; u góry nieznacz-
ne ślady justunku.
Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA  
BELGIQUE (pochylony w przeciwną stronę).
Złoto, 12,86 g, 26,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM Pn29; Delmonte (or), nr 1257; 
Dupriez, nr 173. 
Zakup: Franceschi, marzec (sic) 1954 r., z kolekcji 
Faruka, króla Egiptu.

Wybito 10 sztuk.
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 306	 40	franków	medalowe,	1856,	25-lecie	inauguracji	(wersja	francuska),	 
men.	Bruksela,	Adolphe	Christian	Jouvenel
Av. Personifikacja Brukseli zasiada na skalnym tronie 
(?) w lewo, w koronie murowej, tunice i draperii, 
boso; w lewej dłoni trzyma Różdżkę Sprawiedliwości, 
prawą z wieńcem laurowym i gałęzią palmową wy-
ciąga ku stojącemu z lewej popiersiu Leopolda I  
¾ w prawo, w mundurze i płaszczu, z odkrytą głową, 
na postumencie obwieszonym girlandami. Pośrodku 
cokołu inicjał L otoczony przez ornament roślinny, 
u dołu dwa miniaturowe lwy; pod wysuniętą prawą 
stopą Brukseli wypukła sygnatura …OUVENEL,  
z prawej, za tronem, Tablice Prawa (Konstytucja);  
w odcinku XXI JUILL.MDCCCLVI; zewnętrzna ob-
wódka perełkowa; na palcu prawej stopy Brukseli  
i na cokole rozgałęzione pęknięcie stempla.
Rv. W wieńcu laurowym poziomy napis XXV: / 
ANNIVERSAIRE / DE / L’INAUGURATION / DU 
ROI, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 12,82 g, 17,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M10; Dupriez, nr 570. 
Zakup: Franceschi, lipiec 1954 r.

Mimo podobnego pęknięcia stempla awersu moneta nr 265 była wybita innym tłokiem!
Wybito 449 egz.

 307	 100	franków	medalowe,	1853,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi wypukła sygnatura L. WIENER, w otoku  
LEOPOLD PREMIER - ROI DES BELGES, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; stempel polerowany.
Rv. Głowy Leopolda Ludwika Filipa, ks. Brabancji, 
następcy tronu (późniejszego Leopolda II), i jego 
małżonki Marii Henrietty Austriackiej w prawym 
profilu, pod szyją księcia wypukła sygnatura LEOP.
WIENER, w otoku L.L.PH.M.V. DUC DE BRABANT 
M.H.A.DUCHESSE DE BRABANT / 21-22 AOUT 
1853, zewnętrzna obwódka perełkowa; stempel po-
lerowany.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE LA 
BELGIQUE.
Złoto, 32,22 g, 37,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M11; Delmonte (or), nr 1254; Dupriez, 
nr 538. 
Zakup: Franceschi, grudzień 1965 r.
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Wybito 482 egz. Była to pierwsza tak wielka moneta złota w krajach franka (wcześniejszą wy-
bito według tego samego standardu w Piemoncie, ale pod nazwą 100 lir); dopiero w następnym 
roku zaordynował 100-frankówki Napoleon III. Wzrost emisji złota wiązał się ze wzrostem jego 
podaży na rynkach światowych po odkryciu złóż złota w Kalifornii (1848) i Australii (1851).

 308	 100	franków	medalowe,	1853,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener
Av., Rv. i obrzeże jak nr 307 (Rv. spod tego same-
go stempla).
Złoto, 32,15 g, 37,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M11; Delmonte (or), nr 1254; 
Dupriez, nr 538. 
Zakup: Dillen, 1937 r.

 309	 Medal	wybity	stemplami	5-	i	100-frankówki,	1853,	małżeństwo	następcy	
tronu,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowy Leopolda Ludwika Filipa, ks. Brabancji, 
następcy tronu (późniejszego Leopolda II), i jego 
małżonki Marii Henrietty Austriackiej w prawym 
profilu, pod szyją księcia wypukła sygnatura LEOP.
WIENER, w otoku L.L.PH.M.V. DUC DE BRABANT 
M.H.A.DUCHESSE DE BRABANT / 21 22 AOUT 
1853, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Głowy Leopolda Ludwika Filipa, ks. Brabancji, 
następcy tronu (późniejszego Leopolda II), i jego 
małżonki Marii Henrietty Austriackiej w prawym 
profilu, pod szyją księcia wypukła sygnatura LEOP.
WIENER, w otoku L.L.PH.M.V. DUC DE BRABANT 
M.H.A.DUCHESSE DE BRABANT / 21-22 AOUT 
1853, zewnętrzna obwódka perełkowa; stempel 
polerowany.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Brąz, 20,55 g, 37,0 mm, 0°, f.d.c.,	ch.br. 
Dupriez, nr 537. 
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Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

Awers i rewers wybito stemplami 5 lub 100 franków (jedyną widoczną różnicą obu stron jest 
brak łącznika w datach dziennych na awersie).

 310	 Medal,	wizyta	ministrów	w	mennicy,	1861,	men.	Bruksela
Av. Kotwica, u jej dołu ul z pszczołami, z lewej 
owalna tarcza herbowa Królestwa Niderlandów,  
z prawej takaż tarcza Belgii, całość otoczona dwie-
ma gałązkami lauru skrzyżowanymi u dołu, górą 
w otoku HOTEL DES MONNAIES À BRUXELLES, 
zewnętrzna obwódka ciągła.
Rv. Pionowo kaduceusz, u góry łukiem VISITE,  
z lewej poziomo DE / SON EXC: / LE BN.. /  
GERICKE / VAN / HERWYNEN, z prawej DE /  
FRERE- / ORBAN / MINISTRE / DES FINANCES, 
dołem w łuku 27 MARS 1861, zewnętrzna obwód-
ka ciągła.
Obrzeże ząbkowane.
Miedź, 8,88 g, 27,7 mm, 170°. 
Dupriez, nr 836.
Proweniencja: C.	F.

Medal upamiętnia wizytę w mennicy brukselskiej ministra finansów Belgii Walthère’a Frère- 
-Orbana (1812–1896) i ministra-rezydenta (posła) Niderlandów Josepha Louisa barona Geri- 
cke van Herwynen (1814–1899). Stemple do tego medalu rejestruje Piot, nr MCLXXXVIII.

 311	 Medal,	wizyta	ministrów	w	mennicy,	1861,	men.	Bruksela
Av. i Rv. jak nr 310.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 8,74 g, 27,4 mm, 0°, f.d.c. 
Dupriez, nr 829. 
Proweniencja: C.	F., 1942 r.
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Leopold II (1865–1909)
Léopold Louis Philippe Marie Victor, Leopold Lodewijk Filips Maria Victor, syn króla Leopolda I i Ludwiki Orleańskiej, 
księżniczki francuskiej, ur. w 1835 r., książę Brabancji od 1840 r., król Belgów od 1865 r., w latach 1885–1908 władca 
Konga, zm. w 1909 r. Zdobył i założył Wolne Państwo Kongo jako prywatne przedsiębiorstwo, z którego czerpał wielkie 
zyski, a ich znaczną część obracał na budowle publiczne, którymi licznie przyozdobił Brukselę, Antwerpię i Ostendę. Choć 
nigdy osobiście nie odwiedził Konga, w jego imieniu sprawowano tam niezwykle bezwzględne i krwawe rządy. Ujawnie-
nie okrucieństw wywołało międzynarodowy skandal i zmusiło króla do sprzedaży Konga Belgii, w której stał się skrajnie 
niepopularny.

 312	 1	centym,	1901/1899	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	 
Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD II KONING 
- DER BELGEN / 1901 (data przerobiona na stem-
plu z 1899), zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwró-
coną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tabli-
cy Prawa z wgłębnym napisem BELGISCHE / 
GRONDWET / 1831 / , pod konsolą w odcinku 
1 CENTM., niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., 
górą w otoku EENDRACHT MAAKT MACHT, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 2,03 g, 16,6 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr Y1.1; Dupriez, nr 1369. 

Od 1882 r. bito monety belgijskie równocześnie w dwóch wersjach językowych: francuskiej  
i flamandzkiej.

 313 1	centym,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą 
koroną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD II ROI 
- DES BELGES  / 1901 (cyfra 9 przerobiona na 
stemplu z 8), zewnętrzna obwódka perełkowa;  
w II ROI i w obwódce perełkowej pęknięcie stempla.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróco-
ną w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy 
Prawa z wgłębnym napisem CONSTITUTION / 
BELGE / 1831 / , pod konsolą w odcinku  
1 CENT.E, niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., 
górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 2,04 g, 16,8 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y1; Dupriez, nr 1366. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 314	 1	centym,	1907	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą 
koroną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD II ROI 
- DES BELGES  / 1907, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Rv. jak nr 313.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 2,06 g, 16,6 mm, 180°. 
Krause, nr Y1.

 315	 2	centymy,	1876	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. Ozdobny inicjał królewski L pod zamkniętą ko-
roną ze wstęgami, w otoku LEOPOLD II ROI - DES 
BELGES  / 1876, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Na konsoli lew siedzi w lewo z głową zwróconą 
w tył, prawą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa 
z wgłębnym napisem CONSTITUTION / BELGE 
/ 1831 / , pod konsolą w odcinku 2 CENT .S, 
niżej łukiem przy obrzeżu BRAEMT F., górą  
w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Brąz, 4,04 g, 22,0 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y2; Dupriez, nr 1205. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 316	 5	centymów,	1901	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. W pokrytym drobną pionową siatką polu (kwa-
draty wypukłe, linie wklęsłe) wgłębna cyfra 5, niżej 
w podłużnej ramce CENTIEMEN, niżej wgłębna 
gwiazdka pięcioramienna, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku od dołu  LEOPOLD II KONING 
DER BELGEN, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową 
siatką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod no-
gami lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku EENDRACHT 
MAAKT MACHT /  1901  (na obu literach M, 
pierwszym A i drugim 1 pęknięcia stempla), ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 3,01 g, 19,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y3.3; Dupriez, nr 1357. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 317	 5	centymów,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Alphonse	Michaux
Av. Dwa splecione inicjały królewskie L pod koroną, 
w otoku ROYAUME DE - BELGIQUE  / · 1901 ·, 
przy krawędzi obwódka promienista.
Rv. Z lewej wygięta gałązka lauru, z prawej 5 / C=, 
u dołu przy krawędzi wypukła sygnatura  
A.MICHAUX, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże gładkie. Pośrodku otwór 3,6 mm.
Miedzionikiel, 2,50 g, 19,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y12; Dupriez, nr 1362. 
Zakup: Dillen, styczeń 1942 r.

 318	 10	centymów,	1898	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. W pokrytym drobną pionową siatką polu (kwa-
draty wypukłe, linie wklęsłe) wgłębne cyfry 10, niżej 
w podłużnej ramce CENTIEMEN, niżej wgłębna 
gwiazdka pięcioramienna, wewnętrzna obwódka 
ciągła, w otoku od dołu  LEOPOLD II KONING 
DER BELGEN, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową 
siatką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod no-
gami lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku EENDRACHT 
MAAKT MACHT /  1898 , zewnętrzna obwód-
ka promienista.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 4,47 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y4.1; Dupriez, nr 1290. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 319	 10	centymów,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Joseph	Pierre	Braemt
Av. W pokrytym drobną pionową siatką polu (kwa-
draty wypukłe, linie wklęsłe) wgłębne cyfry 10, 
niżej w podłużnej ramce CENTIMES, niżej wgłęb-
na gwiazdka pięcioramienna, wewnętrzna obwód-
ka ciągła, w otoku od dołu  LEOPOLD II ROI 
DES BELGES, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Wspięty Lew, pole pokryte drobną pionową 
siatką (kwadraty wypukłe, linie wklęsłe), pod noga-
mi lwa podłużna ramka z sygnaturą BRAEMT, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE /  1901 , zewnętrzna obwód-
ka promienista.
Obrzeże gładkie.
Miedzionikiel, 4,65 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y4; Dupriez, nr 1344. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

ES
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 320	 10	centymów,	1905	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Alphonse	Michaux
Av. Dwa splecione inicjały królewskie L pod koroną, 
w otoku ROYAUME DE - BELGIQUE  / · 1905 ·, 
przy krawędzi obwódka promienista.
Rv. Z lewej wygięta gałązka lauru, z prawej 10 / C=, 
u dołu przy krawędzi wypukła sygnatura  
A.MICHAUX, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże gładkie. Pośrodku otwór 3,8 mm.
Miedzionikiel, 4,02 g, 22,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y13.1; Dupriez, nr 1557. 
Zakup: Dillen, luty 1942 r.

 321 25	centymów,	1908	lub	1909,	data	przerobiona	na	1907	(wersja	francu-
ska),	men.	Bruksela,	Alphonse	Michaux;	fałszerstwo	antykwaryczne
Av. Dwa splecione inicjały królewskie L pod koroną, 
w otoku ROYAUME DE - BELGIQUE  / · 1907 ·, 
przy krawędzi obwódka promienista. Cyfra 7 wyryta 
wgłębnie na monecie w miejscu pierwotnej 8 lub 9.
Rv. Z lewej wygięta gałązka lauru, z prawej 25 / C=, 
u dołu przy krawędzi wypukła sygnatura  
A.MICHAUX, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże gładkie. Pośrodku otwór 4,6 mm.
Miedzionikiel, 6,36 g, 25,9 mm, 180°, b.
Krause, nr Y14. 
Proweniencja: Fr 42 (adnotacja w katalogu).

Zapis w katalogu odpowiada zapisowi C.F. 1942 na niektórych podkładkach. Tu zachowana jest 
podkładka sklepowa, z którą doktor van Bastelaer kupił tę monetę, z napisem: 1907.	/	25	cent	/	
(anne	rare)	/	4 [cena]. Taką samą od Dillena zatrzymał nabywca przy monecie nr 235 (również 
przerobionej do celów kolekcjonerskich), oraz – także od Dillena – przy prawdziwej monecie 
próbnej nr 343. Przypuszczalnie więc C.F. lub Fr oznacza jakiś zbiór rozprzedawany przez 
Dillena w 1942 r.

 322	 25	centymów,	1908	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Alphonse	Michaux
Av. Dwa splecione inicjały królewskie L pod koroną, 
(lewą kropkę pierwotnie wbito w stempel bliżej 
cyfry 1, a następnie usunięto), przy krawędzi ob-
wódka promienista.
Rv. Z lewej wygięta gałązka lauru, z prawej 25 / C=, 
u dołu przy krawędzi wypukła sygnatura  
A.MICHAUX, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże gładkie. Pośrodku otwór 4,5 mm.
Miedzionikiel, 6,53 g, 25,9 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y14; Dupriez, nr 1672. 
Zakup: Dillen, styczeń 1942 r.
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 323	 50	centymów,	1866,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura L WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES 
(na pierwszym O i czwartym E cienkie pęknięcia 
stempla), zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 50 - C=, górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, u dołu 18 - 66, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,48 g, 18,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y5; Dupriez, nr 1049. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 324	 50	centymów,	1886/66	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 323; stempel bez pęknięć.
Rv. jak nr 323, lecz data 18 - 86; druga cyfra 8 
przerobiona na stemplu z 6.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,47 g, 18,2 mm, 180°,	f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr Y5; Dupriez, nr 1243. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 325	 50	centymów,	1899/86	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura L. WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II KONING - DER 
BELGEN (litera R dwukrotnie wbita w stempel), 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 50 - C=, górą w otoku  
EENDRACHT MAAKT MACHT, u dołu 18 - 99 
(ostatnie dwie cyfry przerabiane na stemplu z 86), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,45 g, 18,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y5.1; Dupriez, nr 1311. 
Proweniencja: C.F. 42 (według rękopiśmiennego 
katalogu – zakup: Dillen, 1941 r.).
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 326	 50	centymów,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES.
Rv. Lew siedzi w prawo z głową zwróconą w tył, 
lewą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa, z lewej 
1901, pod konsolą w odcinku 50CS., niżej łukiem 
wgłębnie przy obrzeżu VINCOTTE, górą w otoku 
L’UNION FAIT LA FORCE (przez prawie cały napis 
przebiega cienka wypukła rysa z pęknięcia stempla).
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,49 g, 18,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y15; Dupriez, nr 1338. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 327 50	centymów,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. jak nr 326.
Rv. jak nr 326, bez śladów pęknięcia stempla.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,52 g, 18,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y15; Dupriez, nr 1338.

 328	 Próba,	50	centymów,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	 
Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES.
Rv. Lew siedzi w prawo z głową zwróconą w tył, 
lewą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa, czę-
ściowo zasłoniętej liściem palmy, z lewej 1901, pod 
konsolą w odcinku 50CS., niżej łukiem wgłębnie przy 
obrzeżu VINCOTTE, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,54 g, 18,2 mm, 180°. 
Krause, nr KM Pn69; Dupriez, nr 1334. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 329 50	centymów,	1907	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura Th Vincotte, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Napis 50 / CENTS. / 1907, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,47 g, 18,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y16; Dupriez, nr 1625. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 330 50	centymów,	1909	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II KONING - DER  
BELGEN, u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura 
th.Vincotte, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Napis 50 / CENTN. / 1909, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 2,51 g, 18,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y16.1; Dupriez, nr 1686. 
Pochodzenie: C.F. 42 (według rękopiśmiennego katalogu – zakup: Dillen, 1941 r.).

 331	 1	frank,	1866,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura L WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 1 - F, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, u dołu 18 - 66, zewnętrzna obwódka 
z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,02 g, 23,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y6; Dupriez, nr 1042. 
Zakup: Dillen, 1941–1942 r.

 332	 1	frank,	1887	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura L WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II KONING - DER 
BELGEN, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 1 - F, górą w otoku EENDRACHT 
MAAKT MACHT, u dołu 18 - 87, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,02 g, 23,4 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y6.1; Dupriez, nr 1249. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 333	 1	frank,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowy Leopolda I bez brody i Leopolda II  
z brodą, w prawych profilach, u dołu przy krawę-
dzi wypukła sygnatura L WIENER, w otoku od 
dołu LEOPOLD I -  - LEOPOLD II, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 1 - F, górą w otoku ROYAUME 
DE BELGIQUE, u dołu 1830 - 1880, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,97 g, 23,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y9; Dupriez, nr 1221. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 334	 1	frank,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av., Rv. i obrzeże jak nr 333.
Srebro, 5,02 g, 23,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y9; Dupriez, nr 1221. 

 335 Próba,	1	frank,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES.
Rv. Lew siedzi z głową zwróconą w tył, lewą przed-
nią łapę opiera na Tablicy Prawa, częściowo zasło-
niętej liściem palmy, z lewej 1901, pod konsolą  
w odcinku 1 FC., niżej łukiem wgłębnie przy obrze-
żu VINCOTTE, górą w otoku L’UNION FAIT LA 
FORCE.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,21 g, 23,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr KM Pn70; Dupriez, nr 1332. 
Zakup: Franceschi, 1973 r.
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 336	 1	frank,	1909	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II KONING - DER 
BELGEN, u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura 
TH VINÇOTTE, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Napis 1 / FRANK / 1909, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,96 g, 22,9 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y17.1; Dupriez, nr 1684. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 337	 1	frank,	1909	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES,  
u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura TH.VINÇOTTE, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Napis 1 / FRANC / 1909, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,99 g, 23,0 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y17; Dupriez, nr 1682. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 338	 2	franki,	1867,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura L WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka promienista; w drugiej części 
napisu drobne pęknięcia stempla, ostatnie S dwu-
krotnie wbite w stempel.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 2 - F, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, u dołu 18 - 67, zewnętrzna obwódka 
z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 10,01 g, 27,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y7; Dupriez, nr 1079. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 339	 2	franki,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowy Leopolda I bez brody i Leopolda II  
z brodą, w prawych profilach, u dołu przy krawę-
dzi wypukła sygnatura L . WIENER, w otoku od 
dołu LEOPOLD I -  - LEOPOLD II, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; 
łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod tarczą 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, z boków 2 - F, górą w otoku ROYAUME 
DE BELGIQUE, u dołu 1830 - 1880, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,97 g, 27,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y10; Dupriez, nr 1219. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 340 Próba,	2	franki,	1901	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES.
Rv. Lew siedzi w prawo z głową zwróconą w tył, 
lewą przednią łapę opiera na Tablicy Prawa, czę-
ściowo zasłoniętej liściem palmy, z lewej 1901, pod 
konsolą w odcinku 2 FC.S, niżej łukiem wgłębnie 
przy obrzeżu VINCOTTE, górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,97 g, 27,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM Pn71; Dupriez, nr 1330. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

 341	 2	franki,	1909	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES,  
u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura th.VinÇotte, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Napis 2 / FRANCS / 1909, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,98 g, 27,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y18; Dupriez, nr 1680. 
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 342	 2	franki,	1909	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą, brodą w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES,  
u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura th.VinÇotte, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Napis 2 / FRANCS / 1909, wokół dwie gałązki, 
bluszczu i dębu, przewiązane u dołu wstążką, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 9,97 g, 27,1 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y18; Dupriez, nr 1680. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 343	 Jednostronna	odbitka	monety,	2	franki,	b.d.	[1904]	(wersja	flamandzka),	
men.	Bruksela,	Thomas	Jules	Vinçotte
Av. Głowa króla, z długą brodą, w lewym profilu,  
w otoku od dołu LEOPOLD II KONING - DER  
BELGEN, u dołu przy obrzeżu wgłębna sygnatura 
th.VinÇotte, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. pusty.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 10,00 g, 27,0 mm,	f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 1488. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

Zachowana podkładka sklepowa (jak nr 235 i 321) z odręcznym tekstem: 1901.	 /	 Essai	 du	 
Or.	/	15. [cena]. Poprawki ołówkiem, ręką doktora van Bastelaera: data skreślona i 1904	/	Dup[riez]. 
[1505 (?) – skreślone] 1488. Poza informacją o złocie dane zdają się dotyczyć tego egzemplarza. 
Był to przypuszczalnie lapsus	calami, bo cena egzemplarza złotego byłaby dużo wyższa.

 344	 5	franków,	1865,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura LEOP WIENER, 
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1865, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,05 g, 37,6 mm, 180°,	f.d.c. 
Krause, nr Y8; Dupriez, nr 968. 
Zakup: Franceschi, 1957 r.
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 345	 Odbitka	w	miedzi,	5	franków,	1866,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod prze-
cięciem szyi wypukła sygnatura LEOP.WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1866, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Miedź, 22,71 g, 37,0 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 995. 
Zakup: Franceschi, październik 1954 r.

 346	 5	franków,	1867,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod prze-
cięciem szyi wypukła sygnatura LEOP. WIENER,  
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F., wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1867, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,05 g, 37,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y8; Dupriez, nr 1074. 
Zakup: Franceschi, 1957–1958 r.
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 347	 5	franków,	1871,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w lewym profilu, pod nią 
przy krawędzi wypukła sygnatura LEOP WIENER, 
w otoku od dołu LEOPOLD II ROI - DES BELGES, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół 
gałązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w oto-
ku L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod prze-
wiązką 1871, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 24,99 g, 37,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y8; Dupriez, nr 1131. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, kró-
la Egiptu.

 348	 5	franków,	1876,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. jak nr 347.
Rv. Francuska tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, nad 
tarczą zamknięta korona, z boków 5 - F, wokół ga-
łązki lauru związane u dołu wstęgą; górą w otoku 
L’ UNION FAIT LA FORCE, u dołu pod przewiąz-
ką 1876, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU PROTEGE 
LA BELGIQUE.
Srebro, 25,04 g, 37,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y8.
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 349	 5	franków,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener	
(Av.),	Charles	Wiener,	E.	Devaux	(Rv.)
Av. Głowy Leopolda I, bez brody, i Leopolda II, 
z brodą, w prawych profilach, u dołu łukiem wy-
pukła sygnatura LEOP WIENER, w otoku od dołu 
LEOPOLD I -  - LEOPOLD II, zewnętrzna ob-
wódka promienista, stempel polerowany.
Rv. Wsparta na lwie siedzącym na wprost, stojąca 
na wprost niewiasta w draperii, z głową zwróconą  
w lewo, z diademem i naszyjnikiem, w lewej dłoni 
trzyma liść palmy i gałązkę lauru (?), w prawej tabli-
cę z napisem CONSTITUTION / BELGE, przez dłoń 
ma przewieszony wieniec laurowy; z lewej Kolumna 
Kongresu (Colonne du Congrès – Kongreszuil)  
w Brukseli na tle wschodzącego słońca, nad nią przy 
krawędzi data 1830, z prawej Pałac Sprawiedliwości 
(Palais de Justice – Justitiepaleis) w Brukseli, nad 
nim przy krawędzi data 1880; u nóg lwa, nad od-
cinkiem, wypukła sygnatura E.DEVAUX.INV.,  
w odcinku sygnatura CH.WIENER.FEC., zewnętrz-
na obwódka promienista; stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 24,98 g, 37,4 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr KM M9; Dupriez, nr 1213. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

Oryginalna podkładka ze sklepu. Wybito 6714 egz.

 350	 5	franków,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener	
(Av.),	Charles	Wiener,	E.	Devaux	(Rv.)
Av. i Rv. jak nr 349.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 25,02 g, 37,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr KM M9; Dupriez, nr 1213. 
Zakup: Dillen, 1941 r.
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 351	 Odbitka	w	miedzi,	5	franków,	1880,	50-lecie	niepodległości,	men.	Bruksela,	
Léopold	Wiener	(Av.),	Charles	Wiener,	E.	Devaux	(Rv.)
Av. i Rv. jak nr 349.
Obrzeże gładkie.
Miedź, 25,13 g, 37,0 mm, 0° (lakierowana),  
f.d.c. 
Krause, nr KM M9a; Dupriez, nr 1225. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 352	 Próba,	10	franków,	1867,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1867, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, otoczo-
na łańcuchem Orderu Leopolda, którego odznaka 
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, całość 
położona na płaszczu gronostajowym zdobionym 
lwami i laurem na bordiurze, nakrytym koroną za-
mkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, 
u dołu 10 - FR., zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,21 g, 19,5 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br.. 
Krause, nr KM Pn55; Delmonte (or), nr 1295; 
Dupriez, nr 1054. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 353	 20	franków,	1867,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura  
L W, w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES / 1867, zewnętrzna obwódka pro-
mienista, stempel polerowany.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda, którego odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi 
u dołu, całość położona na płaszczu gronostajowym zdobionym lwami i laurem na bordiurze, 
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nakrytym koroną zamkniętą, górą w otoku L’UNION 
FAIT LA FORCE, u dołu 20 - FR., zewnętrzna 
obwódka promienista, stempel polerowany.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU   
PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,47 g, 21,6 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1050. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

 354	 20	franków,	1867,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. i Rv. jak nr 353, bez śladów polerowania stem-
pla.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU   
PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,42 g, 21,5 mm, 180°, sup. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1053. 
Zakup: Dillen, 1937 r.

 355	 20	franków,	1868,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W, 
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1868, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, 
całość położona na płaszczu gronostajowym zdo-
bionym lwami i laurem na bordiurze, nakrytym 
koroną zamkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, u dołu 20 - FR., zewnętrzna obwód-
ka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,44 g, 21,4 mm, 180°, quasi	f.d.c. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, nr 1088. 
Zakup: Franceschi, 1971 r.

 356	 20	franków,	1869,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1869, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. i obrzeże jak nr 355.
Złoto, 6,43 g, 21,4 mm, 180°, sup. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1101. 
Zakup: Franceschi, 1966 r.
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 357	 20	franków,	1870,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, szyja 
nieco dłuższa niż w poprzednich latach, przy jej 
przecięciu wypukła sygnatura L W, w otoku od 
dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES / 1870, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, 
całość położona na płaszczu gronostajowym zdo-
bionym lwami i laurem na bordiurze, nakrytym 
koroną zamkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, u dołu 20 - FR, zewnętrzna obwódka 
promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,45 g, 21,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, nr 1113.
Zakup: Franceschi, 1971 r.

 358	 20	franków,	1871,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1871, zewnętrzna obwódka promienista; od pierw-
szej litery L do krawędzi małe pęknięcie stempla.
Rv. i obrzeże jak nr 357.
Złoto, 6,42 g, 21,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1129.
Zakup: Franceschi, 1971 r.

 359	 20	franków,	1874,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1874, zewnętrzna obwódka promienista; od pierw-
szej litery O do krawędzi małe pęknięcie stempla.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, otoczo-
na łańcuchem Orderu Leopolda, którego odznaka 
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, całość 
położona na płaszczu gronostajowym zdobionym 
lwami i laurem na bordiurze, nakrytym koroną za-
mkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT LA FORCE, 
u dołu 20 - FR, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU   
PROTEGE  LA  BELGIQUE.
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Złoto, 6,43 g, 21,4 mm, 180°, t.b. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, nr 1174.
Zakup: Franceschi, 1955 r.

 360	 20	franków,	1875,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, przy 
jej przecięciu wypukła sygnatura L W, w otoku od 
dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES / 1875, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. i obrzeże jak nr 359.
Złoto, 6,43 g, 21,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1185. 
Zakup: Franceschi, 1955 r.

 361	 20	franków,	1876,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1876, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, 
całość położona na płaszczu gronostajowym zdo-
bionym lwami i laurem na bordiurze, nakrytym 
koroną zamkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE (pierwsza litera F dwukrotnie wbita  
w stempel), u dołu 20 - FR, zewnętrzna obwódka 
promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,46 g, 21,5 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, nr 1196. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

 362	 20	franków,	1877,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, szyja 
nieco dłuższa niż w poprzednich latach, pod nią 
przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1877, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Kolista tarcza herbowa ze wspiętym Lwem bel-
gijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda, którego od-
znaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu, 
całość położona na płaszczu gronostajowym zdo-
bionym lwami i laurem na bordiurze, nakrytym 
koroną zamkniętą, górą w otoku L’UNION FAIT 
LA FORCE, u dołu 20 - FR, zewnętrzna obwódka 
promienista.
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Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y19.1; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, nr 1209. 
Zakup: Dillen, 1941 r.

 363	 20	franków,	1878,	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1878, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. i obrzeże jak nr 362.
Złoto, 6,45 g, 21,4 mm, 180°, t.b. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1210. 
Zakup: Franceschi, 1966 r.

 364	 20	franków,	1882	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Léopold	Wiener
Av. Głowa króla, z brodą, w prawym profilu, pod 
nią przy przecięciu szyi wypukła sygnatura L W,  
w otoku od dołu LEOPOLD II - ROI DES BELGES 
/ 1882, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. i obrzeże jak nr 362.
Złoto, 6,44 g, 21,5 mm, 180°, t.b. 
Krause, nr Y19; Delmonte (or), nr 1294; Dupriez, 
nr 1228. 
Zakup: Franceschi, luty 1957 r.

Albert I (1909–1934)
Albert Léopold Clément Marie Meinrad, Albert Leopold Clemens Marie Meinrad, syn Filipa, hrabiego Flandrii (brata 
Leopolda II), i Marii, księżniczki Hohenzollern-Sigmaringen, ur. w 1875 r., król Belgów od 1909 r., zginął podczas wspi-
naczki górskiej w Ardenach w 1934 r. Ogłosił neutralność kraju, odrzucił łamiące ją niemieckie ultimatum w 1914 r. 
Osobiście dowodził armią i brał udział w walkach jako lotnik. Doprowadził do rzeczywistego równouprawnienia obu 
języków Belgii.

 365	 1	frank,	1910	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Głowa króla w lewym profilu, u dołu przy kra-
wędzi wypukła sygnatura G. DEVREESE, w otoku 
od dołu ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙.
Rv. Napis 1 / FRANC / 1910 otoczony związanymi 
u góry wstęgą gałązkami dębu i lauru, dołem  
w otoku ∙L’UNION∙FAIT∙LA∙FORCE∙.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,99 g, 23,0 mm, 180°. 
Krause, nr Y34.
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 366	 1	frank,	1912	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. jak nr 365.
Rv. Napis 1 / FRANC / 1912 otoczony związanymi 
u góry wstęgą gałązkami dębu i lauru, dołem  
w otoku ∙L’UNION∙FAIT∙LA∙FORCE∙.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,97 g, 23,0 mm, 180°. 
Krause, nr Y34.

 367	 1	frank,	1914	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Głowa króla w lewym profilu, u dołu przy kra-
wędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE., w otoku 
od dołu ∙ALBERT∙KONING∙ - ∙DER∙BELGEN∙.
Rv. Napis 1 / FRANK / 1914 otoczony związanymi 
u góry wstęgą gałązkami dębu i lauru, dołem  
w otoku ∙EENDRACHT∙MAAKT∙MACHT∙.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 5,11 g, 23,2 mm, 180°. 
Krause, nr Y34.1.

 368	 1	frank,	1914	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Głowa króla w lewym profilu, u dołu przy kra-
wędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE., w otoku 
od dołu ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙.
Rv. Napis 1 / FRANC / 1914 otoczony związanymi 
u góry wstęgą gałązkami dębu i lauru, dołem  
w otoku ∙L’UNION∙FAIT∙LA∙FORCE∙.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 4,98 g, 22,9 mm, 180°. 
Krause, nr Y34.

 369	 2	franki,	1912	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Głowa króla w lewym profilu, u dołu przy kra-
wędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE., w otoku 
od dołu ∙ALBERT∙KONING∙ - ∙DER∙BELGEN∙.
Rv. Napis 2 / FRANK / 1912 otoczony związanymi 
u góry wstęgą gałązkami dębu i lauru, dołem  
w otoku ∙EENDRACHT∙MAAKT∙MACHT∙.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 10,00 g, 27,1 mm, 180°. 
Krause, nr Y35.1.
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 370	 Próba,	10	franków,	1912	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	 
Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi, w oto-
ku od lewej ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa; stempel polerowany.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, 
koronami i monogramami L, którego odznaka  
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch 
zawieszony na skrzyżowanych pod płaszczem 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, całość na płaszczu gronostajowym zwień-
czonym zamkniętą koroną, z boków 10 - F., z lewej 
przy krawędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE, 
u dołu 19-12, zewnętrzna obwódka perełkowa; 
stempel polerowany.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 4,65 g, 19,3 mm, 180°. 
Krause –; Delmonte (or), nr 1333; Dupriez, nr 1939. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

 371	 Odbitka	w	srebrze,	10	franków,	1912	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	
Godefroid	Devreese
Av., Rv. i obrzeże jak nr 370.
Srebro, 3,77 g, 19,2 mm, 180°. 
Krause –; Dupriez, nr 1940.
Zakup: Dillen, czerwiec 1942 r.

 372	 Próba,	20	franków,	1911	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	 
Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi,  
w otoku od lewej ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙, 
z lewej przy krawędzi sygnatura G.D.V., zewnętrzna 
obwódka z półperełek; od pierwszej litery E do kra-
wędzi cienki ślad pęknięcia stempla.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, 
koronami i monogramami L, którego odznaka  
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łań-
cuch zawieszony na skrzyżowanych pod płasz-
czem Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczo-
nym lwem, całość na płaszczu gronostajowym 
zwieńczonym zamkniętą koroną, z boków 20 - F., 
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z prawej przy krawędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE, z lewej symetrycznie ślady usunięcia 
ze stempla takiej samej sygnatury, u dołu 19 - 11, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,22 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr KM Pn83; Delmonte (or), nr 1327; Dupriez, nr 1856.
Zakup: Franceschi, 1954 r., ze zbioru Faruka, króla Egiptu.

 373	 20	franków,	1914	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi,  
w otoku od lewej ∙ALBERT∙KONING∙ - ∙DER∙ 
BELGEN∙, z lewej przy krawędzi sygnatura G.D.V, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, oto-
czona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, koro-
nami i monogramami L, którego odznaka w wersji 
cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch zawie-
szony na skrzyżowanych pod płaszczem Różdżce 
Sprawiedliwości i berle zwieńczonym lwem, całość 
na płaszczu gronostajowym zwieńczonym zamknię-
tą koroną, z boków 20 - F., z lewej przy krawędzi 
wypukła sygnatura G.DEVREESE, u dołu 19 - 14, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  GOD BESCHERME  BELGIE .
Złoto, 6,44 g, 21,1 mm, 180°. 
Krause, nr Y37.1; Delmonte (or), nr 1331; Dupriez, nr 1981.

 374	 20	franków,	1914	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av., Rv. i obrzeże jak nr 373.
Złoto, 6,44 g, 21,1 mm, 180°. 
Krause, nr Y37.1; Delmonte (or), nr 1331; Dupriez, 
nr 1981.
Zakup: rue du Midi, 1937 r.

 375	 20	franków,	1914	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av., Rv. i obrzeże jak nr 373.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Krause, nr Y37.1; Delmonte (or), nr 1331; Dupriez, 
nr 1981.
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 376	 20	franków,	1914	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av., Rv. i obrzeże jak nr 373.
Złoto, 6,45 g, 21,1 mm, 180°. 
Krause, nr Y37.1; Delmonte (or), nr 1331; Dupriez, 
nr 1981.

 377	 20	franków,	1914	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi,  
w otoku od lewej ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙, 
z lewej przy krawędzi sygnatura G.D.V., zewnętrz-
na obwódka promienista; stempel polerowany.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, 
koronami i monogramami L, którego odznaka  
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch 
zawieszony na skrzyżowanych pod płaszczem 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, całość na płaszczu gronostajowym zwień-
czonym zamkniętą koroną, z boków 20 - F., z lewej 
przy krawędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE, 
u dołu 19-14, zewnętrzna obwódka promienista, 
stempel polerowany.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr Y37; Delmonte (or), nr 1330; Dupriez, nr 1973 lub 1977. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 378	 20	franków,	1914	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av., Rv. i obrzeże jak nr 377.
Złoto, 6,46 g, 21,1 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause, nr Y37; Delmonte (or), nr 1330; Dupriez, 
nr 1973 lub 1977. 
Zakup: Franceschi, 1954 r., z kolekcji Faruka, kró-
la Egiptu.

 379	 20	franków,	1914	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi, w oto-
ku od lewej ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙, z lewej 
przy krawędzi sygnatura G.D.V., zewnętrzna obwód-
ka promienista; od obwódki przez gwiazdę do ramie-
nia króla prowadzi wyraźny ślad pęknięcia stempla.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
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otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, koronami i monogramami L, którego odznaka 
w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch zawieszony na skrzyżowanych pod płaszczem 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym lwem, całość na płaszczu gronostajowym zwieńczo-
nym zamkniętą koroną, z boków 20 - F., z lewej przy krawędzi wypukła sygnatura G.DEVREESE, 
u dołu 19-14, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  BELGIQUE.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°, f.d.c. 
Krause, nr Y37; Delmonte (or), nr 1330; Dupriez, nr 1876.
Zakup: rue du Midi, 1937 r.

 380	 Odbitka	w	srebrze,	100	franków,	1912	(wersja	flamandzka),	men.	Bruksela,	
Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym 
profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na piersi, w oto-
ku od lewej ∙ALBERT∙KONING∙ - ∙DER∙BELGEN∙, 
z lewej przy krawędzi sygnatura G.D.V., zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem 
belgijskim w polu szrafowanym pionową kratą, 
otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, 
koronami i monogramami L, którego odznaka 
 wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch 
zawieszony na skrzyżowanych pod płaszczem 
Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym 
lwem, całość na płaszczu gronostajowym zwień-
czonym zamkniętą koroną, z boków 100 - FRK,  
z lewej przy krawędzi wypukła sygnatura 
G.DEVREESE, u dołu 19-12, zewnętrzna obwód-
ka promienista.
Obrzeże: wypukły napis   GOD  
BESCHERME  BELGIE .
Srebro, 17,50 g, 35,3 mm, 180°, f.d.c. 
Krause –; Dupriez, nr 1929.
Zakup: Franceschi, marzec (sic) 1954 r., z kolekcji Faruka, króla Egiptu.

 381	 Odbitka	w	miedzi,	100	franków,	1912	(wersja	francuska),	men.	Bruksela,	
Godefroid	Devreese
Av. Popiersie króla odzianego w mundur, w lewym profilu, z gwiazdą Orderu Leopolda na 
piersi (równolegle do obrzeża przechodzi przez gwiazdę cienki ślad pęknięcia stempla),  
w otoku od lewej ∙ALBERT∙ROI∙ - ∙DES∙BELGES∙, z lewej przy krawędzi sygnatura G.D.V., 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Fantazyjna tarcza herbowa ze wspiętym Lwem belgijskim w polu szrafowanym pionową 
kratą, otoczona łańcuchem Orderu Leopolda z lwami, koronami i monogramami L, którego 
odznaka w wersji cywilnej (bez mieczy) wisi u dołu; łańcuch zawieszony na skrzyżowanych 
pod płaszczem Różdżce Sprawiedliwości i berle zwieńczonym lwem, całość na płaszczu gro-
nostajowym zwieńczonym zamkniętą koroną, z boków 100 - FRS, z lewej przy krawędzi wypu-
kła sygnatura G.DEVREESE, u dołu 19-12, zewnętrzna obwódka promienista.
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Obrzeże: wypukły napis  DIEU   
PROTEGE  LA BELGIQUE.
Miedź, 15,25 g, 35,3 mm, 180°, f.d.c.,	ch.br. 
Krause –; Dupriez, nr 1927.
Zakup: Dillen, 1942 r.

Baldwin I (1951–1993)
Baldwin Albert Karol Leopold Aksel Maria Gustaw (Baudouin, Baldewijn), syn Leopolda III, króla Belgów,  
i Astrid, księżniczki Västergötland, ur. w 1930 r., król Belgów po abdykacji ojca w 1951 r., zm. w 1993 r. Jako władca 
okazał się przede wszystkim taktownym mediatorem między siłami społecznymi.

 382	 50	franków,	1960,	ślub	króla,	men.	Bruksela,	Carlos	van	Dionant	de	Caceres
Av. Głowy królowej Fabioli i króla Baldwina w le-
wych profilach, pod przecięciem szyi króla wypukła 
sygnatura C.Van Dionant., w otoku BALDVINVS  
- FABIOLA / ∙XV∙XII∙MCMLX∙.
Rv. Pod zamkniętą koroną dwie tarcze herbowe;  
z prawej gotycka, z Lwem Belgii, z lewej owalna, 
ze skwadrowanymi: falistym skosem z siedmioma 
sześciopromiennymi gwiazdami i pięcioma słupa-
mi, sercowa tarcza gotycka podzielona w skos,  
w polach drzewo i leżący lis (herb Mora y Aragón); 
górą przy krawędzi BELGICA, z boków dwie ga-
łązki lauru, pod lewą nieokreślony kształt (łeb zwie-
rzęcia?), pod prawą głowa Michała Archanioła  
¾ w prawo (znak mennicy brukselskiej); pośrodku 
między tarczami F / 50, niżej wypukła sygnatura 
C.V.D.
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 12,31 g, 30,2 mm, 180°. 
Krause, nr Y65.
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 383	 50	franków,	1960,	ślub	króla,	men.	Bruksela,	Carlos	van	Dionant	de	Caceres
Av., Rv. i obrzeże jak nr 382.
Srebro, 12,43 g, 30,2 mm, 180°.
Krause, nr Y65.

 384	 Medal	wagi	20	franków,	1976,	25-lecie	panowania	króla,	men.	Bruksela,	
Robert	Vogeleer	(dyrektor	mennicy),	Antoon	Luyckx	(medalier	Av.),	Marc	
Severin	(medalier	Rv.)
Av. Głowa króla w lewym profilu, pod przecięciem 
szyi niewyraźna wypukła sygnatura, w otoku od lewej 
- BAUDOUIN - ROI DES BELGES - 1951 -  
17 JUILLET - 1976; stempel lustrzany.
Rv. Pod zamkniętą koroną inicjał B, pod nim wy-
gięty kłos pszenicy, przy nim z lewej rozpostarty kos 
z literą V na piersi (znak Roberta Vogeleera),  
z prawej głowa Michała Archanioła ¾ w prawo 
(znak mennicy brukselskiej).
Obrzeże: 25 wypukłych gwiazdek pięcioramien-
nych.
Złoto, 6,44 g, 21,1 mm, 180°.

Medal wykonano również w wersjach niderlandzkiej i łacińskiej.

katanga 

republika (1960–1963)
Prowincja Konga Belgijskiego, proklamowała niepodległość w 1960 r., podbita przez Kongo-Léopoldville w 1963 r.

 385	 Odbitka	w	złocie,	5	franków,	1961
Av. We wklęsłym polu wypukła kiść bananów, wypu-
kły otok z wgłębnym napisem + KATANGA +.
Rv. W polu skośny krzyż katangijski, częściowo na 
nim u góry napis BANQUE / NATIONALE, z lewej 
5fr, u dołu 1961.
Obrzeże gładkie.
Złoto, 13,31 g, 26,2 mm, 0°. 
Krause, nr Y1.

Tzw. krzyż katangijski, krzyż z brązu o szerokości od 15 do 50 cm, był popularną w XVIII–XIX w.  
w kotlinie Konga formą pieniądza przedmiotowego. Na pierwszych monetach niepodległej 
Katangi umieszczono jego wizerunek dla nawiązania do lokalnych tradycji pieniężnych. 
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Również w starożytności grecko-rzymskiej wyobrażenia na stemplach najstarszych monet czę-
sto nawiązywały do przedmonetarnych mierników wartości. Obiegowa moneta 5-frankowa 
była z brązu, okazów złotych wybito 20 000.

nIDerLanDy (nederlande)

Wilhelm III (1849–1890)
Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, Wilhelm Aleksander Paweł Fryderyk Ludwik, syn Wilhelma II, później króla Ni-
derlandów i wielkiego księcia Luksemburga, i wielkiej księżniczki Anny Pawłówny, cesarzówny rosyjskiej, ur. w 1817 r., król 
Niderlandów i wielki książę Luksemburga od 1849 r., książę Limburgii w latach 1849–1866, zm. w 1890 r. Przeciwny ogra-
niczaniu władzy królewskiej, wprowadził rządy osobiste w Luksemburgu. Gwałtowny i wojowniczy, cieszył się sympatią ludu.

 386 10	guldenów,	1879,	men.	Utrecht,	Philip	Hendrik	Taddel	(dyrektor	mennicy), 
Johan	Philip	Mathias	Menger	(medalier)
Av. Głowa króla w prawym profilu, na przecięciu 
szyi wgłębne J.P.M.M., w otoku  GOD ZIJ MET 
ONS  / KONING WILLEM DE DERDE, ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Tarcza francuska nakryta zamkniętą koroną, na 
niej lew ukoronowany, w prawej łapie wznosi miecz, 
w lewej trzyma pęk sześciu strzał, z boków 10 - G, 
w otoku KONINGRIJK DER NEDERLANDEN / 
[topór – znak P.H. Taddela] 1879 [kaduceusz  
– znak mennicy], zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek. 
Złoto, 6,70 g, 22,5 mm, 180°. 
Delmonte (or), nr 1212; Schlumberger, nr 154.

Wilhelmina (1890–1948)
Wilhelmina Helena Pauline Maria, Wilhelmina Helena Paulina Maria, córka Wilhelma III, króla Niderlandów  
i wielkiego księcia Luksemburga, oraz Emmy, księżniczki Waldeck i Pyrmont, ur. w 1880 r., królowa Niderlandów od 1890 r. 
(pod regencją matki do 1898 r.), w latach 1940–1945 na wygnaniu w Anglii, przekazała obowiązki królewskie córce Ju-
lianie w 1947 r. i abdykowała na jej rzecz rok później, zm. w 1962 r. Niezwykle popularna w kraju i poza nim, dzielna  
i przedsiębiorcza (dzięki inwestycjom kapitałowym uważana za najbogatszą kobietę świata), chętnie uczestniczyła  
w rządach, pamięta się jej jednak przede wszystkim konsekwentny opór stawiany Niemcom zarówno podczas I, jak  
II wojny światowej.

 387	 10	guldenów,	1897,	men.	Utrecht,	Hugo	Laurens	Adriaan	van	den	Wall	
Bake	(dyrektor	mennicy)
Av. Popiersie królowej, w naszyjniku z pereł, w le-
wym profilu, w otoku od lewej  GOD ZIJ MET 
ONS  / KONINGIN WILHELMINA, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Pod zamkniętą koroną tarcza francuska z Lwem 
wspiętym w koronie zamkniętej, wznoszącym w pra-
wej łapie miecz, a w lewej trzymającym siedem strzał 
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przewiązanych wstążką, z boków 10 - G, w otoku KONINGRIJK DER NEDERLANDEN / 
[halabarda – znak Wall Bakego] 1897 [kaduceusz – znak mennicy], zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,72 g, 22,7 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 164.

 388	 10	guldenów,	1911,	men.	Utrecht,	Copius	Hoitsema	(dyrektor	mennicy)
Av. Popiersie królowej w prawym profilu, w diade-
mie i płaszczu gronostajowym narzuconym na suk-
nię, w otoku od dołu KONINGIN WILHELMINA 
· GOD ZIJ MET ONS, zewnętrzna obwódka  
z półperełek.
Rv. Pod zamkniętą koroną tarcza francuska z Lwem 
wspiętym w koronie otwartej, wznoszącym w pra-
wej łapie miecz, a w lewej trzymającym siedem 
strzał przewiązanych wstążką, z boków 10 - G,  
w otoku KONINGRIJK DER NEDERLANDEN / 
[konik morski – znak C. Hoitsemy] 1911 [kaduceusz 
– znak mennicy], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,73 g, 21,6 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 166.

 389	 10	guldenów,	1932,	men.	Utrecht,	
Copius	Hoitsema	(dyrektor	mennicy)
Av. Głowa królowej w prawym profilu, ze szpilką 
we włosach, w otoku od dołu KONINGIN  
WILHELMINA∙ GOD ZIJ MET ONS, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Pod zamkniętą koroną tarcza francuska z Lwem 
wspiętym w koronie otwartej, wznoszącym w pra-
wej łapie miecz, a w lewej trzymającym siedem 
strzał przewiązanych wstążką, z boków 10 - G,  
w otoku KONINGRIJK DER NEDERLANDEN / 
[konik morski – znak C. Hoitsemy] 1932 [kaduceusz 
– znak mennicy], zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,71 g, 22,4 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 174.
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Juliana (1948–1980)
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina, Juliana Luiza Emma Maria Wilhelmina, córka Wilhelminy, królowej Niderlandów, 
i Henryka (Włodzimierza Albrechta Ernesta), księcia meklembursko-szweryńskiego, ur. w 1909 r., królowa Niderlandów 
od 1948 r., abdykowała w 1980 r. na rzecz córki Beatrix, zm. w 2004 r.

 390	 2½	guldena,	1960,	men.	Utrecht,	J.W.A.	van	Hengel	(dyrektor	mennicy),	
L.O.	Wenchebach	(rytownik)
Av. Głowa królowej w prawym profilu, z siatką 
na włosach i kolczykiem w uchu, niżej sygnatura 
rytownika W, w otoku ∙ JULIANA KONINGIN 
DER NEDERLANDEN, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. Pod koroną zamkniętą tarcza hiszpańska z Lwem 
wspiętym w koronie otwartej, wznoszącym w pra-
wej łapie miecz, a w lewej trzymającym siedem strzał 
przewiązanych wstążką, z boków 19-60 / 2½-G, 
niżej ryba (znak van Hengla) i kaduceusz (znak 
mennicy), dołem w otoku NEDERLAND, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wgłębny napis  GOD  ZIJ  MET  
ONS.
Srebro, 14,97 g, 33,0 mm, 180°. 
Krause, nr Y62.

 391	 2½	guldena,	1962,	men.	Utrecht,	J.W.A.	van	Hengel	(dyrektor	mennicy),	
L.O.	Wenchebach	(rytownik)
Av. jak nr 390.
Rv. Pod koroną zamkniętą tarcza hiszpańska z Lwem 
wspiętym w koronie otwartej, wznoszącym w pra-
wej łapie miecz, a w lewej trzymającym siedem 
strzał przewiązanych wstążką, z boków 19-62 / 2½-G, 
niżej ryba (znak van Hengla) i kaduceusz (znak 
mennicy), dołem w otoku NEDERLAND, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wgłębny napis  GOD  ZIJ  MET  
ONS.
Srebro, 15,05 g, 33,0 mm, 180°. 
Krause, nr Y62.
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LukseMBurg (Luxembourg/Lëtzebuerg)

Karolina (1919–1964)
Charlotte Aldegonde Élise Marie Wilhelmine, Karolina Aldegunda Eliza Maria Wilhelmina, córka Wilhelma IV, wielkiego 
księcia Luksemburga, księcia Nassau, i Marii Anny, infantki portugalskiej, ur. w 1896 r., wielka księżna Luksemburga od 
1919 r., w latach 1940–1944 na wygnaniu w Anglii, abdykowała w 1964 r. na rzecz syna Jana Burbona Parmeńskiego, 
zm. w 1985 r. Władza wielkoksiążęca została znacznie ograniczona wraz ze wstąpieniem Karoliny na tron, władczyni 
została zapamiętana jednak przede wszystkim za opór stawiany Niemcom podczas II wojny światowej.

 392	 Medal	wagi	20	franków,	1953,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Edmond	Goergen	(projektant),	Oscar	De	Clerck	(medalier)
Av. Głowy wielkiej księżnej Józefiny Karoliny, kró-
lewny belgijskiej, i wielkiego księcia Jana, w lewych 
profilach, pod nimi w łuku GOERGEN.P. / DE 
CLERCK.S., w otoku PRINCESSE JOSEPHINE∙ 
CHARLOTTE∙JEAN GRAND∙DUC HERITIER, 
obwódka zewnętrzna z łuków i punktów.
Rv. Pod koroną zamkniętą dwie litery J (druga od-
wrócona), wieniec dębowy, w otoku GRAND  
DUCHE DE LUXEMBOURG / 9 · 4 · 1953, ob-
wódka zewnętrzna z łuków i punktów.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,46 g, 21,0 mm, 0°. 
Delmonte (or), nr 405; Krause, nr Fr12.

Medal wybito w liczbie 25 573 egz.

 393	 Medal	wagi	20	franków,	1953,	małżeństwo	następcy	tronu,	men.	Bruksela,	
Edmond	Goergen	(projektant),	Oscar	De	Clerck	(medalier)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 392.
Złoto, 6,46 g, 21,0 mm, 0°. 
Delmonte (or), nr 405; Krause, nr Fr12.
Zakup: Franceschi, 17 grudnia 1971 r.
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FranCja (France)

Karol VI Szalony (1380–1422)
Charles le Fou, zwany też le Bien Aimé, syn Karola V Mądrego, króla Franków z dynastii Kapetyngów-Walezjuszy, i Joanny, 
córki Piotra I, księcia Bourbon, ur. w 1368 r., król Franków od 1380 r. Jego choroba umysłowa spowodowała walkę stron-
nictw burgundczyków i armaniaków o władzę w królestwie, a w ślad za tym – angielską inwazję; zm. w 1422 r.

 394 Écu d’or à la couronne, [1388]
Av. Tarcza gotycka z trzema liliami i środkowym 
punktem, nad nią otwarta korona, cienka kolista 
obwódka wewnętrzna, wewnętrzna obwódka pe-
rełkowa, w otoku +K0ROLVSDeIgR0cI0 

FR0ncRVäReX [sic], zewnętrzna obwódka pereł-
kowa.
Rv. Krzyż liliowaty (croix fleurdelisée) w ramce  
z czterech łuków zdobionej liliami, w środku 
gwiazdka pięcioramienna (przerabiana na stem-
plu), w kątach ramki otwarte korony, wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku +XPcVI3cIT 
XPcREg30TXPcI3PeR0T, zewnętrzna ob-
wódka sznurkowa.
Złoto, 4,01 g, 30,5 mm, 315°. Małe obcięcie obrze-
ża, sup. 
Duplessy, nr 369a.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Pochodzi z 2. emisji, zaordynowanej 28 II 1388 r. Wyznaczony kurs tej monety wynosił 22 sole 
i 6 denarów turońskich. Legenda rewersu: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, 
cytat z laud wielkanocnych, kładziona była na rewersach francuskich monet złotych od XIII w. 
do rewolucji. Tekst ten śpiewany był także podczas koronacji królewskich, tworząc szczególną 
więź między sakrą królewską a królowaniem Zbawiciela (zob. nr 122).

Ludwik XIII (1610–1643)
Louis le Juste, syn Henryka IV, króla Nawarry i Francji z dynastii Kapetyngów-Burbonów, i Marii, księżniczki de Medici, 
ur. w 1601 r., król Francji i Nawarry od 1610 r. (do 1614 r. pod regencją matki), zm. w 1643 r. Rządy sprawowała najpierw 
matka, potem królewscy faworyci. W 1624 r. rzeczywistą władzę objął Armand-Jean du Plessis de Richelieu, biskup Luçon 
i kardynał, który znacznie wzmocnił państwo i pozycję króla.

 395 Double louis (louis d’or), 1643, men. Paryż (Paris), Jean Varin
Av. Głowa króla w wieńcu laurowym, w prawym profilu, w otoku LVDøXIIIøDøGø - FRøETøNAVøREX 
(litera G poprawiana na stemplu), pod portretem data ø1643ø, przy krawędzi promienista obwódka.
Rv. Krzyż z ośmiu liter L, w środku okrąg z literą A (znak mennicy paryskiej), w kątach krzyża 
lilie, nad każdą parą liter zamknięta korona, w otoku .CHRS™ - .REGN. - .VINC. - .IMP., przy 
krawędzi promienista obwódka.
Złoto, 6,69 g, 24,7 mm, 90°, sup. 
Duplessy, nr 1298.
Zakup: Franceschi, listopad 1957 r.
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Podwójny louis, moneta o kursie 10 liwrów turoń-
skich, później nazwana luidorem (louis d’or), bita 
na podstawie królewskiej deklaracji z 31 III 1640 r., 
zastąpić miała obiegające we Francji hiszpańskie 
pistole; najczęściej monety hiszpańskie przebijano 
na francuskie. Luidor na 150 lat opanował znaczną 
część Niemiec i południowe Niderlandy. Jean Va-
rin (Warin), znakomity medalier pochodzący z Le-
odium (żył w latach 1607–1672) i przyjęty do men-
nicy paryskiej dzięki protekcji kardynała Richelieu, 
wprowadził do powszechnego użytku we Francji 
prasę balansową, która zapewniała dokładne tło-
czenie stempli dużych monet. Jego piękny portret 
Ludwika XIII à la mèche courte inspirował także 
polskich twórców stempli monet Jana Kazimierza.

Ludwik XIV (1643–1715)
Louis Dieudonné, syn Ludwika XIII, króla Francji i Nawarry, i Anny, królewny hiszpańskiej, ur. w 1638 r., król Francji  
i Nawarry od 1643 r. (do 1654 r. pod regencją), zm. w 1715 r. Ekspansywna we wszystkich kierunkach polityka zapewni-
ła Francji mocarstwową pozycję i zyski terytorialne w zachodnich Niemczech (Alzację i zwierzchnictwo nad lotaryńskimi 
biskupstwami, Wolne Hrabstwo Burgundzkie), uwikłała ją jednak w wiele przewlekłych i kosztownych wojen, z których 
żadna nie osiągnęła zakładanych celów. Między innymi Ludwik zaatakował Niderlandy, powołując się na brabanckie 
prawo dziedziczenia (wojna dewolucyjna, 1667–1668, potem wojna holenderska, 1672–1679) i uzyskując Artois oraz 
części Flandrii, Hainaut i Namur. Wojna palatynacka (1689–1697) doprowadziła do uformowania się wieńca państw 
sprzeciwiających się francuskiej agresji, a niebawem znaczne siły pochłonęła wojna o sukcesję hiszpańską (1701–1714), 
która również nie dała Ludwikowi Niderlandów. Protestanci, wypędzeni z królestwa w 1685 r., w znacznej części przenie-
śli się do Berlina, dając początek przyszłej potędze państwa brandenbursko-pruskiego. Sukcesem była polityka wobec 
możnowładztwa, która zakończyła ciąg rebelii i wojen lokalnych. Król był świetnym mecenasem sztuki i literatury. Numi-
zmatyki uczył go (na sławnym obrazie Lemaire'a) sam Jean Varin. Ludwik założył w 1650 r. Królewski Gabinet Numizma-
tyczny, dziś część Bibliothèque Nationale w Paryżu. 

 396 Écu aux trois couronnes, 1715, men. Paryż
Av. Popiersie króla, w peruce i antycznej zbroi, w prawym profilu, w otoku LVDøXIIIIøDøGø  

- FRøETøNAVøREX♣, pod trzecią literą kropka, zewnętrzna obwódka perełkowa, w środkowej 
partii rysy po justunku. 
Rv. Trzy zamknięte korony ułożone gwiaździście, między nimi trzy lilie, pośrodku litera A,  
w otoku u góry dziecięca główka otoczona promieniami słońca, SITøNOMENøDOMINIø 

BENEDICTVMI7I5, wewnętrzna obwódka perełkowa; pod początkiem legendy ślady wcześ-
niejszego odbicia, pośrodku rysy po justunku.
Obrzeże: wypukły napis DOMINE SALVvM FAC REGEM przedzielony arabeskami. 
Srebro, 30,31 g, 41,3 mm, 180°, t.b. 
Duplessy, nr 1568.
Zakup: maj 1957 r.

Na monetach francuskich zamieszczano nie tylko literowy znak mennicy (tu A – Paryż), ale 
także liczne inne znaki mincerskie i kontrolne, jak dziecięca główka, rozeta i kropka pod napi-
sem. Ta ostatnia oznacza wybicie monety w drugim półroczu. Dewiza rewersu: Ps 112/113,2; 
obrzeża: Ps 19/20,10; obie stale były używane na monetach srebrnych. Motto: Domine salvum 
fac regem [et exaudi nos in die qua invocaverimus te], stanowi zarazem pierwszy wiersz mote-
tu, śpiewanego na zakończenie nabożeństw z udziałem króla Francji co najmniej od czasów 
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Ludwika XIII. Motet powstał prawdopodobnie  
w XIII w. Motto widnieje nad chórem organowym 
kaplicy królewskiej w Wersalu, a na monetach po-
jawia się jeszcze w czasach Restauracji (zob. mo-
nety nr 415–420). Écu blanc, francuski talar, 
wprowadzono w 1641 r.; odpowiadał początko-
wo 60 solom (3 liwrom). Talary z trzema koronami 
bito od maja 1709 do 1715 r. Był to ostatni typ 
monety Ludwika XIV po czterech tzw. reforma-
cjach. Kurs écu wynosił już wtedy 5 liwrów turoń-
skich. 

 397 Podwójny luidor (double louis d’or) aux quatre L, 1695,  
men. Dijon (réformation)
Av. Głowa króla w prawym profilu, niżej data I695, 
w otoku LvDøXIVøDøG [słońce, kopia rycerska]  
- FRøETøNAVøREX, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Pośrodku kółko z literą P, wokół ułożone na 
krzyż cztery lilie zwieńczone zamkniętymi korona-
mi, między liliami litery L, w otoku nieczytelny mały 
znaczek, CHRS - REGN - VINC - IMP, półksiężyc 
rogami do góry, na całej powierzchni słabe ślady 
poprzedniego stempla.
Złoto, 13,43 g, 31,2 mm, 180°, f.d.c. 
Duplessy, nr 1439a. 
Zakup: Franceschi, maj 1955 r.

Ludwik XIV, chcąc sfinansować wojny toczone  
w ostatnich dziesięcioleciach panowania, stosował 
przebijanie monet na nowe emisje z jednoczesną 
zmianą ich kursu. Operację taką, nazywaną refor-
macją (réformation), przeprowadzono w 1690, 
1693, 1701 i 1704 r., przebijając duże monety srebr-
ne (całe, połówkowe i ćwiartkowe talary) i mone-
ty złote. Ten podwójny luidor jest efektem drugiej 
reformacji, z emisji zaordynowanej we wrześniu 
1693 r., co jest zaznaczone półksiężycem. Litera P 
pośrodku rewersu jest znakiem mennicy w Dijon.
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Ludwik XV Bien-Aimé (1715–1774)
Louis, syn Ludwika, księcia Burgundii, i Marii Adelajdy, królewny sardyńskiej, ur. w 1710 r., król Francji i Nawarry od 1715 r. 
(do 1723 r. pod regencją), zm. w 1774 r. Kontynuował politykę swojego pradziada Ludwika XIV. W wojnie o sukcesję 
polską uzyskał Górną Lotaryngię, a w wojnie o sukcesję austriacką w latach 1745–1747 zajął całe Niderlandy Austriackie, 
nie udało się jednak utrzymać tej zdobyczy w pokoju akwizgrańskim (1748 r.). Wojna ta, i następnie przegrana wojna 
siedmioletnia, poważnie obciążyła Francję i doprowadziła do kryzysu finansowego.

 398 Écu vertugadin, 1716, men. Reims (réformation)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w płaszczu 
narzuconym na zbroję, u dołu rozeta, w otoku 
LVDøXVøDøGøFRøETøNAVøREX, żołądź, obwódka pro-
mienista; na całej powierzchni, a zwłaszcza w gór-
nej partii, widać ślady poprzedniego stempla: re-
wersu écu aux trois couronnes Ludwika XIV, być 
może rysy po justunku.
Rv. Okrągła tarcza z trzema liliami, mała podwójna 
kropka pośrodku stempla, nad tarczą korona,  
w otoku øSITøNOMENøDOMINIøSøBENEDICTVM♦I7I6, 
zewnętrzna obwódka promienista, w górnej i dol-
nej partii otoku ślady poprzedniego stempla.
Obrzeże: wypukły napis DOMINE SALVvM FAC 

REGEM przedzielony arabeskami. 
Srebro, 30,49 g, 44,0 mm, 180°, sup. 
Duplessy, nr 1651a.
Zakup.

Écu, dużo później nazwany vertugadin (od formy 
płaszcza królewskiego; vertugadin to fortugał, nie-
modny już wówczas stelaż do kobiecej sukni), 
wprowadziła kolejna „reformacja” z 14 XII 1715 r. 
Jego kurs wynosił 5 liwrów turońskich. Litera S  
w legendzie rewersu jest znakiem mennicy w Reims, 
rozeta – reformacji.

 399 Écu au bandeau, 1760, men. Amiens, Joseph Charles Roettiers
Av. Popiersie króla, w peruce, w lewym profilu, na przecięciu szyi inicjały CJR, niżej znak 
menniczy – zapewne gwiazda zdeformowana przez pęknięcie stempla, w otoku LVDøXVøDøGøFRø 

- ET .NAV ø REXø, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. W owalnej tarczy trzy lilie, u góry korona, wokół dwie gałązki lauru przewiązane u dołu 
wstążką, w otoku ø SIT NOMEN DOMINI X BENEDICTvM ♥ 1760, zewnętrzna obwódka pro-
mienista; w środkowej partii rysy po justunku.
Obrzeże: wypukły napis DOMINE SALVvM FAC REGEM przedzielony arabeskami.
Srebro, 29,38 g, 41,3 mm, 180°. 
Duplessy, nr 1680.
Zakup: październik 1957 r.
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Talar z owalnym herbem otoczonym gałązkami 
lauru, écu neuf, wprowadzono po kryzysie mone-
tarnym lat 1721–1726. W Niemczech, gdzie zyskał 
znaczną popularność, zwany był Laubtaler. Jego 
kurs we Francji wynosił 6 liwrów, a emisja dotrwa-
ła do rewolucji. Litera X w legendzie rewersu jest 
znakiem mennicy w Amiens.

 400 Luidor „de Noailles”, 1717, men. Paryż
Av. Popiersie króla, w peruce i koronie zamkniętej, 
w lewym profilu, w otoku LVDøXVøDøGøFRøETø 

NAVøREXø♣ / I7I7, obwódka z klinów, pośrodku 
drobne rysy po justunku.
Rv. Litera A (znak mennicy), wokół ułożone na 
krzyż cztery tarcze herbowe nakryte zamkniętymi 
koronami: 2 francuskie i 2 nawarskie, między nimi 
promieniście położone lilie, w otoku CHRSø - REGNø 

- VINCø - IMP., obwódka z klinów, pośrodku drob-
ne rysy po justunku.
Obrzeże: wypukła linia podłużna i skośne karby.
Złoto, 12,14 g, 27,7 mm, 180°, sup. 
Duplessy, nr 1630. 
Zakup: Franceschi, listopad 1957 r.

 401 2 luidory au bandeau, 1746, men. Strasburg, Joseph Charles Roettiers
Av. Popiersie króla, w peruce, w lewym profilu, na przecięciu szyi inicjały CJR, pod popiersiem ♥, 
w otoku LvDøXVøDøGøFRø - ET NAVøREX, wokół promienista obwódka.
Rv. Owalne tarcze herbowe Francji i Nawarry pod wspólną, zamkniętą koroną, niżej znak 
menniczy BB w ligaturze, w otoku CHRS ø REGN ø VINC ø IMPE  I746, wokół promienista ob-
wódka; w środkowej partii rysy po justunku.
Obrzeże: ornament z liści, słabo widoczny.
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Złoto, 16,31 g, 29,7 mm, 180°, f.d.c. 
Duplessy, nr 1642. 
Zakup: Franceschi, luty 1957 r.

Ludwik XVI (1774–1792)
Louis August, syn delfina Ludwika i Marii Józefy, królewny polskiej, ur. w 1754 r., król Francji i Nawarry od 1774 r. (od 1791 r. 
tytuł: król Francuzów), zdetronizowany w 1792 r., zamordowany w 1793 r. Prowadził politykę światową: wsparł niepodległość 
Stanów Zjednoczonych i cesarza Wietnamu Gia Longa, zwalczał interesy brytyjskie w Indiach. W kraju dobrze usposobiony 
i łagodny władca nie umiał pogodzić sprzecznych interesów warstw społecznych wobec kryzysu finansów państwa. Brak 
zdecydowania doprowadził do jego obalenia, uwięzienia i śmierci.

 402 Écu aux lauriers, 1790, men. Arras, Pierre Simon Benjamin Duvivier
Av. Popiersie króla odzianego w strój Orderu Ducha 
Świętego, w lewym profilu, na przecięciu ramienia 
sygnatura B.DvVIVøFø, niżej  (znak mincerski),  
w otoku LvDøXVIøDøGøFRø - ET NAVøREXø, u dołu 
fragment zewnętrznej obwódki promienistej i drob-
ny ubytek krawędzi.
Rv. Owalna tarcza z trzema liliami, między nimi 
mała kropka; nad tarczą korona zamknięta, z bo-
ków dwie gałązki lauru przewiązane u dołu wstęgą, 
w otoku øSIT NOMEN DOMINI / W / BENEDICTvM 
[pół lilii] I79O; w słowie BENEDICTvM litera B dwu-
krotnie odbita na stemplu, a litera D przerobiona 
z pierwotnego N.
Obrzeże: napis wypukły \OMINE SALVvM FAC 

REGEM przedzielony arabeskami, bardzo niewy-
raźny.
Srebro, 29,18 g, 40,2 mm, 180°, sup. 
Duplessy, nr 1708. 
Zakup: październik 1957 r.

Litera W w otoku rewersu jest znakiem mennicy  
w Arras, przeniesionej z Lille.
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 403 Luidor á la tète nue, 1787, men. Paryż, Pierre Simon Benjamin Duvivier 
(medalier), Jean Dupeyron de la Coste (prezes)
Av. Popiersie króla, w peruce, w lewym profilu, na 
przecięciu szyi sygnatura DvVIV, niżej znak Dupey-
rona – czapla, w otoku LvDøXVIøDøGøFRø - ET NAVø 

REX, zewnętrzna obwódka promienista; na portre-
cie rysy po justunku.
Rv. Dwie złączone tarcze francuskie z herbami 
Francji i Nawarry, nakryte wspólną koroną, pod 
nimi znak menniczy A, w otoku CHRSøREGNøVINCø 

IMPER [lira] I787, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: ornament w kształcie łańcucha, miejsca-
mi niewidoczny.
Złoto, 7,66 g, 24,4 mm, 180°. 
Duplessy, nr 1707.
Zakup: Franceschi, październik 1956 r.

 404 2 luidory aux lunettes, 1778, men. Lille, Pierre Simon Benjamin Duvivier
Av. Popiersie króla odzianego w strój Orderu Du-
cha Świętego, w lewym profilu, na przecięciu 
ramienia sygnatura BøDvVIVø, niżej znak mincer-
ski – krokiew, w otoku LvDøXVIøDøGøFRø - ET 

NAVøREXø, przy krawędzi promienista obwódka, 
na legendzie widać rysy po justunku.
Rv. Owalne tarcze z herbami Francji i Nawarry pod 
wspólną koroną, u dołu znak mennicy – litera W, 
w otoku CHRS ø REGN ø VINC ø IMPE [pół lilii] I778, 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: ornament roślinny.
Złoto, 16,30 g, 28,6 mm, 180°, f.d.c. 
Duplessy, nr 1703. 
Zakup: Franceschi, maj 1957 r.

 405 2 luidory á la tète nue, 1792, men. Paryż, Pierre Simon Benjamin Duvivier 
(medalier), Alexandre Roëttiers de Montaleau (dyrektor)
Av. Popiersie króla, w peruce, w lewym profilu, na przecięciu szyi sygnatura DUVIV, niżej 
znak mincerski – leopard (Roëttiers de Montaleau), w otoku LvDøXVIøDøGøFRø - ET NAVøREX, 
pod pierwszym D kropka, zewnętrzna obwódka promienista; na portrecie lekkie rysy po ju-
stunku.
Rv. Dwie złączone tarcze francuskie z herbami Francji i Nawarry, nakryte wspólną koroną, pod 
nimi litera A (znak mennicy), w otoku CHRS ø REGN ø VINC ø IMPER [lira] I792, zewnętrzna 
obwódka promienista, pośrodku lekkie rysy po justunku.
Obrzeże: ornament roślinny.
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Złoto, 15,24 g, 29,6 mm, 180°, f.d.c. 
Duplessy, nr 1706. 
Zakup: Franceschi, luty 1957 r. 

Ostatnia francuska moneta królewska XVIII w.

 406 ½ écu constitutionnel, 1792, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier),  
Alexandre Roëttiers de Montaleau (dyrektor)
Av. Popiersie króla, w peruce, w lewym profilu, 
niżej znak mincerski – leopard (Roëttiers de Mon-
taleau), pod nim data 1792, w otoku LOUIS XVI 
ROI - DES FRANÇOIS·, pod literą U kropka, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Rv. Skrzydlaty nagi geniusz na tablicy opartej  
o ołtarz pisze CONSTI / TUTION, z lewej znak 
mincerski: lira, pęk rózeg liktorskich, na nim czap-
ka frygijska, z prawej kogut i znak mennicy A,  
na cokole ołtarza sygnatura DUPRE., górą  
w otoku REGNE DE LA LOI., w odcinku L’AN 4 DE 
LA / LIBERTÉ, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis LA NATION - LA LOI - ET 
LE ROI, przedzielony ornamentami z lilią.
Srebro, 14,59 g, 32,4 mm, 180°, sup. 
Duplessy, nr 1719. 
Zakup: Franceschi, czerwiec 1955 r. 

Mennictwo konstytucyjne wprowadziła ustawa z 11 I 1791 r., lecz pierwsze monety pojawiły 
się w roku następnym. ½ écu odpowiadał 3 liwrom turońskim.

I Republika – Konwent Narodowy (1792–1796)

 407 6 liwrów, 1793, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier),  
Alexandre Roëttiers de Montaleau (dyrektor)
Av. Napis SIX / LIVRES., pod poziomą kreską znak mennicy A, wokół wieniec dębowy,  
w otoku ·REPUBLIQUE FRANÇOISE· / ·L’AN II·, przedzielone znakami mincerskimi: lirą  
i leopardem (Roëttiers de Montaleau), zewnętrzna obwódka promienista.
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Rv. Skrzydlaty nagi geniusz na tablicy opartej  
o ołtarz pisze CONSTI / TUTION, z lewej pęk 
rózeg liktorskich, na nim czapka frygijska, z pra-
wej kogut, na cokole ołtarza sygnatura D[UPRE.], 
górą w otoku REGNE DE LA LOI·, w odcinku 
1793·, zewnętrzna obwódka promienista; rysy 
po justunku.
Obrzeże: wypukły napis [LI]BERTE. - EGALITE., 
przedzielony ornamentami z czapką frygijską i par-
tiami gładkimi (?).
Srebro, 29,43 g, 39,5 mm, 180°, t.b. 
Rep., nr 2. 
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Moneta 6-liwrowa zastąpić miała królewskie écu 
neuf. Od sierpnia 1793 r. obowiązywał urzędowo 
podział liwra (funta francuskiego, dotychczas jed-
nostki obrachunkowej) na 100 centymów. Z po-
wodu inflacji pieniądza papierowego monety 
srebrne wypływały masowo za granicę, m.in. do 
Niderlandów.

 408 24 liwry, 1793, men. Lyon, Augustin Dupré (medalier), Jean-Claude Gabet 
(dyrektor)
Av. Napis 24 / LIVRES·, pod poziomą kreską 
znak mennicy D, wokół wieniec dębowy, w oto-
ku ·REPUBLIQUE FRANÇOISE· / ·L’AN II·, 
przedzielone znakami mincerskimi: głową orła  
i pszczołą (Gabet), zewnętrzna obwódka promie-
nista.
Rv. Skrzydlaty nagi geniusz na tablicy opartej o oł-
tarz pisze CONSTI / TUTION, z lewej pęk rózeg 
liktorskich, na nim czapka frygijska, z prawej kogut, 
na cokole ołtarza sygnatura DUPR[E.], górą  
w otoku REGNE DE LA LOI., w odcinku 1793·, 
zewnętrzna obwódka promienista; rysy po ju-
stunku.
Obrzeże: ornament roślinny.
Złoto, 7,62 g, 24,3 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 1. 
Zakup: Franceschi, z kolekcji Jean-Baptiste’a barona Nothomb.

Jest to republikańska postać luidora; podobnie jak monety srebrne, nie utrzymała się w obie-
gu we Francji. Z tą datą wybito w Lyonie tylko 2465 egz. – dziś jest to wielka rzadkość.
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Napoleon Bonaparte, I konsul (1799–1804)
Syn Carla Buonapartego i Marii Letizii Ramolino, ur. w 1769 r., I konsul Republiki Francuskiej w latach 1799–1804, cesarz 
Francuzów w latach 1804–1814, 1815, król Włoch w latach 1805–1814, zm. w 1821 r.

 409 20 franków, r. 12 Republiki [1803–1804], men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier  
(medalier), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie I konsula w lewo, niżej faksymile pod-
pisu Tiolier, w otoku BONAPARTE - PREMIER 
CONSUL·, zewnętrzna obwódka ząbkowana.
Rv. Napis 20 / FRANCS., wokół wieniec laurowy, 
w otoku REPUBLIQUE FRANÇAISE. / AN 12., 
przedzielone znakami de l’Espine’a i mennicy: ko-
gutem i literą A, każdy między parą kropek, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis .DIEU PROTEGE ··LA 
FRANCE.
Złoto, 6,46 g, 21,1 mm, 180°, f.d.c. 
Rep., nr 24. 
Zakup: Franceschi, 1955 r.

Frank francuski (choć tradycja tej jednostki monetarnej i jej związków z południowymi Nider-
landami sięga XIV w.) powstał w 1795 r. w wyniku przemianowania liwra, zwyczajowej francuskiej 
jednostki rachunkowo-pieniężnej. Ustawa monetarna z 7 germinala XI r. (28 III 1803 r.) wyzna-
czyła trwały parytet franka w złocie i srebrze. Jej wynikiem jest złota 20-frankówka, zwana po-
pularnie napoléon d’or, podstawowa moneta złota dziewiętnastowiecznej Europy, także Belgii.

 410 40 franków, r. 12 Republiki [1803–1804], men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier  
(medalier), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie I konsula w lewo, niżej faksymile podpisu 
Tiolier, w otoku BONAPARTE - PREMIER  
CONSUL., zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Napis 40 / FRANCS·, wokół wieniec laurowy, 
w otoku REPUBLIQUE FRANÇAISE. / AN 12., 
przedzielone znakami de l’Espine’a i mennicy: ko-
gutem i literą A, każdy między parą kropek, ze-
wnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA 
FRANCE.
Złoto, 12,88 g, 26,1 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 23. 
Zakup: Franceschi, 1955 r. 

Napoleon I (1804–1814, 1815)
Nota biograficzna – zob. notę powyżej

 411 5 franków, 1814, men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier (medalier), Nicolas Gui 
Antoine Brenet (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym, w prawym profilu, na przecięciu szyi sygnatura 
BRENET, niżej Tr., w otoku NAPOLEON - EMPEREUR., zewnętrzna obwódka z półperełek.
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Rv. Napis 5 / FRANCS., wokół wieniec laurowy,  
w otoku EMPIRE FRANÇAIS. / 1814., przedzie-
lone znakami de l’Espine’a i mennicy: kogutem  
i literą A, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA 
FRANCE.
Srebro, 24,88 g, 37,4 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 24. 
Zakup: Franceschi, 1954 r. 

 412 40 franków, 1806, men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier (medalier), Jean-Pierre 
Droz (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie cesarza w lewym profilu, na prze-
cięciu szyi sygnatura DROZ F., niżej Tr., w otoku 
NAPOLEON - EMPEREUR., spękania stempla  
w napisie, zewnętrzna obwódka z klinów.
Rv. Napis 40 / FRANCS., wokół wieniec laurowy, 
w otoku REPUBLIQUE FRANÇAISE. / [kogut] 
1806. A (znaki de l’Espine’a i mennicy), zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Obrzeże: wgłębny napis  DIEU PROTEGE LA 
FRANCE. 
Złoto, 12,90 g, 26,1 mm, 180°, f.d.c. 
Rep., nr 39. 
Zakup: Franceschi, 1954 r. 

 413 40 franków, 1811, men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier (medalier), Jean-Pierre 
Droz (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie cesarza w wieńcu laurowym w lewym 
profilu, na przecięciu szyi sygnatura DROZ F., ni-
żej Tr., w otoku NAPOLEON - EMPEREUR., ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Napis 40 / FRANCS., wokół wieniec laurowy, 
w otoku EMPIRE FRANÇAIS. / [kogut] 1811. A 
(znaki de l’Espine’a i mennicy), zewnętrzna obwód-
ka z półperełek.
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Obrzeże: wgłębny napis DIEU PROTEGE LA FRANCE.
Złoto, 12,84 g, 26,2 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 57. 
Zakup: Franceschi, 1954 r. 

 414 40 franków, 1811, men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier (medalier), Jean-Pierre 
Droz (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 413.
Złoto, 12,87 g, 26,2 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 57. 

Ludwik XVIII (1814–1824)
Louis Stanislas Xavier, Ludwik Stanisław Ksawery, syn delfina Ludwika i Marii Józefy, królewny polskiej, ur. w 1755 r., hrabia 
Prowansji, od 1814 r. król Francji i Nawarry, zm. w 1824 r. W latach 1791–1794 przebywał głównie w Belgii (Mons, Namur, 
Bruksela, Arlon), a po jej zajęciu przez Francję – m.in. w Polsce i na Litwie. W 1795 r. ogłosił się królem i nie przyjął tytu-
łu króla Francuzów, oferowanego mu przez Senat po upadku Napoleona I, obejmując w 1814 r. rzeczywistą władzę jako 
prawny sukcesor Burbonów. Jako król Francji starał się wszelako o pojednanie stronnictw i akceptował część zmian 
ustrojowych pozostałych po rewolucyjnym ćwierćwieczu.

 415 20 franków, 1815, men. Paryż, Pierre-Joseph Tiolier (medalier i naczelny 
grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie króla we fraku i w peruce, w prawym 
profilu, niżej faksymile podpisu Tiolier, w otoku 
LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE, zewnętrzna ob-
wódka z półperełek.
Rv. Tarcza francuska z trzema liliami, pod koroną, 
otoczona gałązkami lauru przewiązanymi u dołu, 
w otoku PIECE DE - 20 FRANCS / [kogut] 1815 A 
(znaki de l’Espine’a i mennicy).
Obrzeże: wgłębny napis DOMINE SALVUM FAC 
REGEM.
Złoto, 6,41 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 89.

Restauracja burbońska utrzymała zarówno standard monetarny franka ustanowiony w 1803 r., 
jak i złotą 20-frankówkę (napoléon d’or) jako podstawową monetę złotą. Ze względu na różni-
cę między ustawowym a rynkowym stosunkiem ceny srebra i złota monety złote w ogromnych 
ilościach wypływały poza granicę Francji, przyczyniając się do utrwalenia pozycji franka  
w sąsiednich państwach. 
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 416 40 franków, 1817, men. Paryż, Auguste François Michaut (medalier),  
Pierre-Joseph Tiolier (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, niżej sygna-
tura MICHAUT F., niżej znak Tioliera – końska 
głowa, w otoku LOUIS XVIII - ROI DE FRANCE., 
zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Tarcza francuska z trzema liliami, pod koroną, 
z boków 40 - F, wokół gałązki lauru przewiązane 
u dołu, na dole [kogut] 1817 A (znaki de l’Espine’a 
i mennicy), zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis DOMINE SALV\\ FAC 
RGEM [sic], ślady spiłowania.
Złoto, 12,69 g, 26,0 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 92.
Zakup: Franceschi, 1957 r. 

 417 40 franków, 1817, men. Paryż, Auguste François Michaut (medalier),  
Pierre-Joseph Tiolier (naczelny grawer), Charles-Pierre de l’Espine (dyrektor)
Av. i Rv. jak nr 416.
Obrzeże: wgłębny napis DOMINE SALVUM FAC 
REGEM †.
Złoto, 12,88 g, 26,1 mm, 180°, b. 
Rep., nr 92.

 418 40 franków, 1818, men. Lille, Auguste François Michaut (medalier),  
Pierre-Joseph Tiolier (naczelny grawer), Alexandre Beaussier (dyrektor)
Av. jak nr 416.
Rv. Tarcza francuska z trzema liliami, pod koroną, 
z boków 40 - F, wokół gałązki lauru przewiązane 
u dołu, na dole [kaduceusz] 1818 W (znak men-
nicy), zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 417.
Złoto, 12,86 g, 26,2 mm, 180°, t.b. 
Rep., nr 92.



229

Monety świata

Karol X (1824–1830)
Charles-Philippe, Karol Filip, syn delfina Ludwika i Marii Józefy, królewny polskiej, ur. w 1757 r., hrabia Artois, król Fran-
cji od 1824 r., abdykował w 1830 r., zm. w 1836 r. Już w 1789 r. emigrował, organizując zagraniczne wsparcie dla zagro-
żonej monarchii. W 1814 r. stanął na czele rządu tymczasowego, a pod panowaniem Ludwika XVIII był przeciwnikiem 
pojednawczej polityki brata i taki też kurs obrał po objęciu tronu. Obalony przez rewolucję lipcową, abdykował na rzecz 
wnuka.

 419 5 franków, 1828, men. Lille, Auguste François Michaut (medalier),  
Nicolas-Pierre Tiolier (naczelny grawer), Alexandre Beaussier (dyrektor)
Av. Popiersie króla w lewym profilu, niżej sygnatu-
ra MICHAUT. i kursywne T, w otoku CHARLES X 
ROI - DE FRANCE., zewnętrzna obwódka pro-
mienista.
Rv. Tarcza francuska z trzema liliami, pod koroną, 
z boków 5 - F, wokół gałązki lauru przewiązane  
u dołu, na dole [kaduceusz] 1828 W, zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębna lilia i napis DOMINE SALVUM 
FAC REGEM.
Srebro, 24,92 g, 37,2 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 102. 
Zakup: Franceschi, 1971 r. 

 420 40 franków, 1830, men. Paryż, Auguste François Michaut (medalier),  
Nicolas-Pierre Tiolier (naczelny grawer), Jean-Pierre Collot (dyrektor)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, niżej sygnatu-
ra MICHAUT. i kursywne T, w otoku CHARLES X 
- ROI DE FRANCE., zewnętrzna obwódka pro-
mienista.
Rv. Tarcza francuska z trzema liliami, pod koroną, 
z boków 40 - F, wokół gałązki lauru przewiązane 
u dołu, na dole [kotwica] 1830 A, zewnętrzna ob-
wódka promienista.
Obrzeże: wgłębna lilia i napis DOMINE SALVUM 
FAC REGEM.
Złoto, 12,87 g, 26,1 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 102. 
Zakup: Franceschi, 1971 r. 
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Ludwik Filip I (1830–1848)
Louis-Philippe, syn Ludwika Filipa Józefa, księcia Orleanu (Filipa Égalité), i Ludwiki Marii Adelajdy ks. Bourbon-Penthièvre, 
ur. w 1773 r., król Francuzów od 1830 r., abdykował w 1848 r., zm. w 1850 r. Potomek bocznej linii Burbonów, opuścił 
Francję podczas rządów terroru w 1793 r. Podróżował po świecie, by w 1800 r. osiąść w Anglii. Powrócił do kraju w 1815 r., 
postrzegany jako oponent panującej linii dynastycznej. Gdy rewolucja lipcowa zmusiła Karola X do abdykacji, powołany 
na regenta przy małoletnim Henryku V książę Orleanu nie dopuścił do ogłoszenia podopiecznego królem i sam sięgnął po 
koronę. Córkę, Marię Ludwikę, wydał w 1832 r. za Leopolda I, króla Belgów. Kryzys gospodarczy doprowadził do wybu-
chu kolejnej rewolucji, lutowej, która zmusiła go do ustąpienia na rzecz wnuka, Filipa. Zgromadzenie Narodowe prokla-
mowało jednak II Republikę.

 421 5 franków, 1834, men. Paryż, Joséph François Domard (medalier),  
Nicolas-Pierre Tiolier (naczelny grawer), Jean-Pierre Collot (dyrektor)
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w prawo, 
niżej sygnatura DOMARD.F., w otoku LOUIS  
PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu 
wstęgą napis 5 / FRANCS / 1834, u dołu kotwica 
(Collot), gwiazdka (Tiolier) i A.
Obrzeże: wypukłe , wypukły napis DIEU  
PROTEGE LA FRANCE.
Srebro, 25,00 g, 37,1 mm, 180°, t.t.b. 
Rep., nr 119. 
Zakup: Franceschi, 1971 r. 

 422 40 franków, 1836, men. Paryż, Joséph François Domard (medalier),  
Nicolas-Pierre Tiolier (naczelny grawer), Jean-Pierre Collot (dyrektor)
Av. Głowa króla w wieńcu dębowym w lewo, 
niżej sygnatura DOMARD.F., w otoku LOUIS 
PHILIPPE I - ROI DES FRANÇAIS, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu 
wstęgą napis 40 / FRANCS / 1834, u dołu kotwica 
(Collot), gwiazdka (Tiolier) i A.
Obrzeże: wypukłe , wypukły napis DIEU 
PROTEGE LA FRANCE.
Złoto, 12,82 g, 26,3 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 116. 
Zakup: Franceschi, 1957 r. 
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II Republika (1848–1852)

 423 20 franków, 1850, men. Paryż, Louis Merley (medalier), Jean-Jacques  
Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa kobiety w wieńcu z dębiny i kłosów  
w prawo; za nią pęk rózeg liktorskich z ręką spra-
wiedliwości, przed nią gałązka lauru, w otoku  
REPUBLIQUE  - FRANÇAISE, u dołu sygnatu-
ra L.MERLEY.F., zewnętrzna obwódka ząbkowana.
Rv. W wieńcu laurowo-dębowym przewiązanym  
u dołu wstęgą napis 20 / FRANCS, w otoku LIBERTE 
EGALITE FRATERNITE, u dołu ręka, 1850  
i psi łeb (znaki Dierickxa i Barrégo), nad datą A 
(znak mennicy), zewnętrzna obwódka ząbkowana.
Obrzeże: wypukłe , wypukły napis DIEU PROTEGE LA FRANCE.
Złoto, 6,41 g, 21,0 mm, 180°. 
Rep., nr 128.

 424 20 franków, 1851, men. Paryż, Louis Merley (medalier), Jean-Jacques  
Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. jak nr 423.
Rv. W wieńcu laurowo-dębowym przewiązanym  
u dołu wstęgą napis 20 / FRANCS, w otoku LIBERTE 
EGALITE FRATERNITE, u dołu ręka, 1851 i psi 
łeb, nad datą A, zewnętrzna obwódka ząbkowana.
Obrzeże: jak nr 423.
Złoto, 6,43 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 128.

 425 20 franków, 1851, men. Paryż, Louis Merley (medalier), Jean-Jacques  
Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 424.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 128.

Napoleon III (1852–1870)
Charles-Louis-Napoléon Bonaparte, syn Ludwika, króla Holandii, brata Napoleona I, i Hortensji de Beauhornais, pasierbicy 
Napoleona I, ur. w 1808 r., prezydent Francji w latach 1848–1852, cesarz Francuzów od 1852 r., w niewoli od 1870 r., 
zdetronizowany w 1871 r., zm. w 1873 r. Konsekwentnie próbował obalić monarchię lipcową, a uzyskawszy prezyden-
turę II Republiki, przekształcił ją rychło w II Cesarstwo. Rządy, początkowo autorytarne, stopniowo zostały zdemokraty-
zowane. Zmodernizował Francję, odbudował jej międzynarodową pozycję (wsparł zjednoczenie Włoch, osłabiając Austrię, 
z Wielką Brytanią zwyciężył Rosję w wojnie krymskiej, uzyskał wpływy w Egipcie), znacznie rozszerzył imperium kolonial-
ne, doprowadził do gospodarczego rozkwitu kraju, poprawił położenie pracowników najemnych, ale znacznie zadłużył 
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państwo. Prowadził szeroką akcję ochrony i rekonstrukcji zabytków średniowiecznych. Gdy zaczął zabiegi o przyłączenie 
Belgii i Luksemburga, został podstępnie sprowokowany do wojny z Prusami przez premiera Bismarcka. Poniósł klęskę pod 
Sedanem i dostał się do niewoli, co doprowadziło do jego obalenia i ogłoszenia III Republiki. Był historykiem amatorem, 
wydał m.in. dwutomową Historię Juliusza Cezara.

 426 5 franków, 1854, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier i naczelny  
grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
psi łeb i ręka (znaki Barrégo i Dierickxa), zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
5 / FRANCS / 1854, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A (znak mennicy), zewnętrzna obwódka  
z półperełek.
Obrzeże ząbkowane. 
Złoto, 1,61 g, 14,4 mm, 180°. 
Rep., nr 146.

Maleńkie złote 5-frankówki wprowadził dekret Napoleona III z 12 XII 1854 r. Ich pojawienie 
się miało związek ze znacznym wzrostem podaży złota po odkryciu złóż kalifornijskich i austra-
lijskich.

 427 5 franków, 1854, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier i naczelny  
grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. i Rv. jak nr 426. 
Obrzeże gładkie.
Złoto, 1,60 g, 14,2 mm, 180°. 
Rep., nr 146.

 428 5 franków grand module non laurée, 1860, men. Paryż,  
Jean-Jacques Barré (medalier), Albert-Désiré Barré (naczelny grawer),  
Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku  
NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu sygnatura 
BARRE, z boków ręka i kotwica (znaki Dierickxa  
i A.-D. Barrégo), zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
5 / FRANCS / 1860, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A (znak mennicy), zewnętrzna obwódka  
z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 1,60 g, 16,8 mm, 180°. 
Rep., nr 147.
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 429 5 franków grand module – typ laurée, 1862, men. Paryż, Albert-Désiré  
Barré (medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
sygnatura BARRE, z boków pszczoła i kotwica 
(znaki de Bussière’a i Barrégo), zewnętrzna obwód-
ka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
5 / FRANCS / 1862, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 1,60 g, 16,8 mm, 180°. 
Rep., nr 162.

 430 10 franków non laurée, 1859, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
ręka i kotwica (znaki Dierickxa i A.-D. Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu na-
pis 10 / FRANCS / 1859, w otoku EMPIRE  
- FRANÇAIS, u dołu A (znak mennicy), zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,18 g, 18,9 mm, 180°. 
Rep., nr 145.

Monety 10-frankowe ustaliła już ordynacja z 8 XI 1830 r. Wybito je jednak dopiero po spadku 
ceny złota w 1850 r. Nieco wcześniej ukazały się 10-frankówki belgijskie.

 431 10 franków non laurée, 1859, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 430. 
Złoto, 3,18 g, 18,9 mm, 180°. 
Rep., nr 145.

 432 10 franków non laurée, 1859, men. Strasburg, Jean-Jacques Barré  
(medalier), Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Alfred Renouard  
de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, 
z boków pszczoła i kotwica (znaki de Bussière’a i A.-D. Barrégo), zewnętrzna obwódka z pół-
perełek.
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Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu na-
pis 10 / FRANCS / 1859, w otoku EMPIRE  
- FRANÇAIS, u dołu znak mennicy BB (w ligaturze), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,18 g, 18,9 mm, 180°. 
Rep., nr 145.

 433 10 franków, typ laurée, 1867, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
sygnatura BARRE, z boków pszczoła i kotwica 
(znaki de Bussière’a i Barrégo), zewnętrzna obwód-
ka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu 
napis 10 / FRANCS / 1867, w otoku EMPIRE  
- FRANÇAIS, u dołu A (znak mennicy), zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,22 g, 18,9 mm, 180°. 
Rep., nr 161.

 434 20 franków non laurée, 1855, men. Paryż, Jean-Jacques Barré  
(medalier i naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
psi łeb i ręka (znaki Barrégo i Dierickxa), zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1855, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE 
 LA  FRANCE .
Złoto, 6,37 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 142.

 435 20 franków non laurée, 1856, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
ręka i kotwica (znaki Dierickxa i A.-D. Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1856, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 434.
Złoto, 6,43 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 142.
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 436 20 franków non laurée, 1858, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. jak nr 435.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1858, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 434.
Złoto, 6,45 g, 21,4 mm, 180°. 
Rep., nr 142.

 437 20 franków non laurée, 1858, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 436.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 142.

 438 20 franków non laurée, 1859, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
ręka i kotwica (znaki Dierickxa i A.-D. Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1859, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE 
 LA  FRANCE .
Złoto, 6,39 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 142.

 439 20 franków non laurée, 1859, men. Strasburg, Jean-Jacques Barré  
(medalier), Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Alfred Renouard  
de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
pszczoła i kotwica (znaki de Bussière’a i A.-D. Bar-
régo), zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1859, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu znak mennicy BB (w ligaturze), zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 438.
Złoto, 6,43 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 142.
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 440 20 franków non laurée, 1860, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu sygnatura BARRE, z boków 
ręka i kotwica (znaki Dierickxa i A.-D. Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. W wieńcu laurowym przewiązanym u dołu napis 
20 / FRANCS / 1860, w otoku EMPIRE - FRANCAIS, 
u dołu A, zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: jak nr 438.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 142.

 441 20 franków, typ laurée, 1861, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek. 
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1861 
[kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże: wypukły napis DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE .
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 442 20 franków, typ laurée, 1862, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BAR[RE], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1862 
[kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,46 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 159.
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 443 20 franków, typ laurée, 1863, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1863 
[kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), zewnętrzna 
obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,48 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 444 20 franków, typ laurée, 1863, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
krzyż trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygna-
tura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu znak men-
nicy BB (w ligaturze) 1863 [kotwica] (znak Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 445 20 franków, typ laurée, 1864, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym 
poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce pioru-
nów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii 
Honorowej, pod nią skrzyżowane berło i ręka spra-
wiedliwości, nakryta płaszczem z gronostajowym 
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podbiciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu  
A 1864 [kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,43 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 446 20 franków, typ laurée, 1864, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
krzyż trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygna-
tura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu znak men-
nicy BB (w ligaturze) 1864 [kotwica] (znak Barrégo), 
zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,43 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 447 20 franków, typ laurée, 1865, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1865 
[kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE .
Złoto, 6,43 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 448 20 franków, typ laurée, 1866, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. jak nr 447.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce 
piorunów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honorowej, pod nią skrzyżowane berło  
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i ręka sprawiedliwości, nakryta płaszczem z grono-
stajowym podbiciem i koroną cesarską, z boków 
20 - FR, górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu 
A 1866 [kotwica], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,47 g, 21,4 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 449 20 franków, typ laurée, 1866, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
krzyż trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygna-
tura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu znak men-
nicy BB (w ligaturze) 1866 [kotwica], zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 450 20 franków, typ laurée, 1867, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1867 
[kotwica], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 451 20 franków, typ laurée, 1867, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
krzyż trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce 
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piorunów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Le-
gii Honorowej, pod nią skrzyżowane berło i ręka 
sprawiedliwości, nakryta płaszczem z gronostajo-
wym podbiciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, 
górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu znak 
mennicy BB (w ligaturze) 1867 [kotwica], zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 452 20 franków, typ laurée, 1868, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
pszczoła (znak de Bussière’a), pod nią sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1868 
[kotwica], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 441.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 453 20 franków, typ laurée, 1868, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 452.
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 454 20 franków, typ laurée, 1868, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo,  
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu krzyż 
trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygnatura 
BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym 
poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce pioru-
nów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii 
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Honorowej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedliwości, nakryta płaszczem z gronosta-
jowym podbiciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS,  
u dołu znak mennicy BB (w ligaturze) 1868 [kotwica], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE .
Złoto, 6,42 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 455 20 franków, typ laurée, 1869, men. Strasburg, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Henri Delbecque (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu 
krzyż trójlistny (znak Delbecque’a), pod nim sygna-
tura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 20 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu znak men-
nicy BB (w ligaturze) 1869 [kotwica], zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 454.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 159.

 456 50 franków non laurée, 1857, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu ręka (znak Dierickxa) i sy-
gnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 50 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1857 
[kotwica] (znaki mennicy i A.-D. Barrégo), ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis DIEU   
PROTEGE  LA  FRANCE.
Złoto, 16,05 g, 28,0 mm, 180°, t.b. 
Rep., nr 141. 
Zakup: Lille, 1937 r.

Złote monety 50-frankowe wprowadził dekret Napoleona III z 12 XII 1854 r.



242

Monety świata

 457 50 franków non laurée, 1857, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 456.
Złoto, 16,12 g, 28,1 mm, 180°. 
Rep., nr 141.

 458 50 franków non laurée, 1858, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu ręka (znak Dierickxa) i sy-
gnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 50 - FR, górą  
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1858 
[kotwica], zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis DIEU   
PROTEGE  LA  FRANCE.
Złoto, 16,12 g, 28,2 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 141. 
Zakup: Lille, 1937 r.

 459 50 franków non laurée, 1859, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR, u dołu ręka (znak Die-
rickxa) i sygnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce 
piorunów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honorowej, pod nią skrzyżowane berło  
i ręka sprawiedliwości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbiciem i koroną cesarską,  
z boków 50 - FR, górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1859 [kotwica] (znaki men-
nicy i A.-D. Barrégo), zewnętrzna obwódka z półperełek.
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Obrzeże jak nr 458.
Złoto, 16,14 g, 28,0 mm, 180°, t.t.b. 
Rep., nr 141. 
Zakup: Lille, 1937 r.

 460 100 franków non laurée, 1858, men. Paryż, Jean-Jacques Barré (medalier), 
Albert-Désiré Barré (naczelny grawer), Charles-Louis Dierickx (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w prawo, w otoku NAPOLEON III 
- EMPEREUR, u dołu ręka (znak Dierickxa) i sy-
gnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półpe-
rełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym po-
ziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce piorunów, 
tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honoro-
wej, pod nią skrzyżowane berło i ręka sprawiedli-
wości, nakryta płaszczem z gronostajowym podbi-
ciem i koroną cesarską, z boków 100 - FRS, górą 
w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, u dołu A 1858 
[kotwica] (znaki mennicy i A.-D. Barrégo), ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis DIEU  PROTEGE 
 LA  FRANCE.
Złoto, 32,27 g, 34,8 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 140. 
Zakup: Lille, 1937 r.

Największa złota moneta Francji również została 
wprowadzona przez dekret Napoleona III z 12 XII 
1854 r. Ten rocznik wybito w 92 050 egz.

 461 100 franków, typ laurée, 1869, men. Paryż, Albert-Désiré Barré  
(medalier i naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, w otoku NAPOLEON III - EMPEREUR,  
u dołu pszczoła (znak de Bussière’a) i sygnatura BARRE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej, w polu szrafowanym poziomo (błękit), orzeł siedzący na wiązce 
piorunów, tarcza otoczona łańcuchem Orderu Legii Honorowej, pod nią skrzyżowane berło  
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i ręka sprawiedliwości, nakryta płaszczem z grono-
stajowym podbiciem i koroną cesarską, z boków 
100 - FRS, górą w otoku EMPIRE - FRANÇAIS, 
u dołu A 1869 [kotwica] (znaki mennicy i Barrégo), 
zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 460.
Złoto, 32,25 g, 35,2 mm, 180°, sup. 
Rep., nr 157. 
Zakup: Lille, 1937 r.

III Republika (1871–1940)

 462 10 franków, 1907, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. Głowa kobiety w prawo, w czapce frygijskiej  
i wieńcu dębowym, w otoku REPUBLIQUE  
- FRANÇAISE·, w polu u dołu z prawej sygnatura 
J.C.C, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 10 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE ·, w odcinku data 1907 między ro-
giem obfitości a pochodnią (znaki dyrekcji menni-
cy i Pateya), zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,22 g, 18,9 mm, 180°. 
Rep., nr 199.

 463 20 franków, 1875, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Auguste Barré 
(naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. Skrzydlaty nagi geniusz pisze na tablicy  
opartej o ołtarz, z lewej pęk rózeg liktorskich na 
ręce sprawiedliwości, z prawej kroczący kogut, 
w odcinku sygnatura Dupré, górą w otoku  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, zewnętrzna obwód-
ka z półperełek.
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Rv. Napis 20 / FRANCS / 1875, wokół wieniec dębowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ  
FRATERNITÉ, u dołu znak mennicy A między znakami de Bussière’a i Barrégo: pszczołą  
i kotwicą, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis    DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE.
Złoto, 6,45 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 464 20 franków, 1876, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Auguste Barré 
(naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. jak nr 463.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1876, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami de Bussière’a  
i Barrégo: pszczołą i kotwicą, zewnętrzna obwódka 
z półperełek.
Obrzeże jak nr 463.
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 465 20 franków, 1878, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Auguste Barré 
(naczelny grawer), Alfred Renouard de Bussière (dyrektor)
Av. jak nr 463.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1878, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami de Bussière’a  
i Barrégo: pszczołą i kotwicą, zewnętrzna obwódka 
z półperełek.
Obrzeże jak nr 463.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 466 20 franków, 1890, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Jean Lagrange 
(naczelny grawer)
Av. jak nr 463.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1890, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami dyrekcji mennicy 
i Lagrange’a: rogiem obfitości i pękiem rózeg lik-
torskich, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 463.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.
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 467 20 franków, 1892, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Jean Lagrange 
(naczelny grawer)
Av. jak nr 463.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1892, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami dyrekcji mennicy 
i Lagrange’a: rogiem obfitości i pękiem rózeg lik-
torskich, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 463.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 468 20 franków, 1893, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Jean Lagrange 
(naczelny grawer)
Av. jak nr 463.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1893, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami dyrekcji mennicy 
i Lagrange’a: rogiem obfitości i pękiem rózeg lik-
torskich, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 463.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 469 20 franków, 1893, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Jean Lagrange 
(naczelny grawer)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 468.
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 470 20 franków, 1897, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier), Jean Lagrange 
(naczelny grawer)
Av. Skrzydlaty nagi geniusz pisze na tablicy opartej 
o ołtarz, z lewej pęk rózeg liktorskich na ręce spra-
wiedliwości, z prawej kroczący kogut, w odcinku 
sygnatura Dupré, górą w otoku RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1897, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami dyrekcji mennicy  
i Lagrange’a: rogiem obfitości i pękiem rózeg lik-
torskich, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis    DIEU  PROTEGE  LA  FRANCE.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.
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 471 20 franków, 1898, men. Paryż, Augustin Dupré (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 470.
Rv. Napis 20 / FRANCS / 1898, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu litera A między znakami dyrekcji mennicy 
i Pateya: rogiem obfitości i pochodnią, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże jak nr 470.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 186.

 472 20 franków, 1901, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier)
Av. Głowa kobiety w prawo, w czapce frygijskiej  
i wieńcu dębowym, w otoku REPUBLIQUE  
- FRANÇAISE·, w polu u dołu z prawej sygnatura 
J.C. / CHAPLAIN, zewnętrzna obwódka ornamen-
towana.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1901, zewnętrzna 
obwódka ornamentowana.
Obrzeże: wypukły napis DIEU PROTEGE LA 
FRANCE, jako przerywniki pary kwiatków.
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°.
Rep., nr 197.

 473 20 franków, 1904, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1904 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże jak nr 472.
Złoto, 6,44 g, 21,1 mm, 180°. 
Rep., nr 197.

 474 20 franków, 1905, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1905 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże jak nr 472.
Złoto, 6,45 g, 21,1 mm, 180°. 
Rep., nr 197.
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 475 20 franków, 1906, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1906 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże jak nr 472.
Złoto, 6,46 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 197.

 476 20 franków, 1907, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1907 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże: wypukły napis: [kwiatek] LIBERTE [kwia-
tek] EGALITE [kwiatek] FRATERNITE [kwiatek].
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 198.

 477 20 franków, 1908, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1908 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże jak nr 476.
Złoto, 6,45 g, 21,3 mm, 180°. 
Rep., nr 198.

 478 20 franków, 1910, men. Paryż, Jules Clément Chaplain (medalier),  
Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 472.
Rv. Kogut kroczący w lewo, u jego nóg kwiatek,  
z boków 20 - Fcs, w otoku LIBERTE·EGALITE· 
FRATERNITE·, w odcinku data 1910 między zna-
kami Pateya i dyrekcji mennicy: pochodnią i rogiem 
obfitości, zewnętrzna obwódka ornamentowana.
Obrzeże jak nr 476.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Rep., nr 198.
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 479 100 franków, 1901, men. Paryż, Augustin Dupré, Auguste Barré  
(? – medalierzy), Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. Skrzydlaty nagi geniusz pisze na tablicy opartej 
o ołtarz słowo consti- / tution, z lewej pęk rózeg 
liktorskich na ręce sprawiedliwości, z prawej kro-
czący kogut, w odcinku sygnatura Dupré, z lewej 
sygnatura A.B., górą w otoku RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Napis 100 / FRANCS / 1901, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu znak mennicy A między znakami mincer-
skimi: rogiem obfitości i pochodnią, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis  DIEU   
PROTEGE  LA  FRANCE.
Złoto, 32,28 g, 35,0 mm, 180°. 
Rep., nr 184.

Wybito 10 121 egz. Wprowadzona na monetach 
100-frankowych sygnatura A.B., nieużywana na 
niższych nominałach tego wzoru, odnosi się praw-
dopodobnie do nowego opracowania osiemnasto-
wiecznego jeszcze projektu Duprégo przez Au- 
guste’a Barrégo (1811–1896).

 480 100 franków, 1911, men. Paryż, Augustin Dupré, Auguste Barré  
(? – medalierzy), Auguste Patey (naczelny grawer)
Av. jak nr 479.
Rv. Napis 100 / FRANCS / 1911, wokół wieniec dę-
bowy, w otoku LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ, 
u dołu znak mennicy A między znakami mincer-
skimi: rogiem obfitości i pochodnią, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Obrzeże: wypukły napis  LIBERTE  EGALITE 
 FRATERNITE.
Złoto, 32,24 g, 35,0 mm, 180°. 
Rep., nr 184B.
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GreCja (Ελλάς)

Otto (1832–1862)
Otto Friedrich Ludwig, Όθων-Φρειδερίκος-Λουδοβίκος, syn Ludwika I, króla Bawarii, i Teresy, księżniczki sasko-altenburskiej, 
ur. w 1815 r., król Grecji od 1832 r. (do 1835 r. pod regencją), abdykował w 1862 r., zm. w 1867 r. Grecja, wsparta przez 
Wielką Brytanię, Francję i Rosję, wywalczyła niepodległość od Turcji w latach 1821–1829. Gdy pierwszy naczelnik państwa 
Joannis Kapodistrias zginął zamordowany, trzy mocarstwa (bez udziału Greków) zadecydowały o przekształceniu Grecji  
w królestwo z Ottonem na tronie (konferencja londyńska w 1832 r.). Koronę przywieziono z Bawarii, władzę pełniła począt-
kowo również przywieziona z Bawarii rada regencyjna (tzw. Βαυαροκρατία), a następnie sam Otto jako władca absolutny. 
Przeniósł stolicę z Nauplionu do Aten – wówczas zaniedbanego, małego miasteczka. Polecił szerokie badania archeologicz-
ne przed budową stolicy. Założył tam podstawowe instytucje publiczne (uniwersytet, politechnikę, bibliotekę, ogród, siedzi-
by króla i parlamentu). W 1843 r. króla zmuszono do nadania konstytucji. Pozostał katolikiem, a królowa Amalia Oldenbur-
ska luteranką, co szkodziło ich popularności w prawosławnym kraju, niezależnie od wysokich podatków i konsekwencji 
chybionego zaangażowania w wojnę krymską po stronie Rosji. W 1862 r. w wyniku intryg między trzema mocarstwami Otto 
został obalony i powrócił do Bawarii. Do końca życia szczodrze wspomagał w tajemnicy greckie powstanie na Krecie.

 481 20 drachm, 1833, men. Monachium, Carl Friedrich Voigt
Av. Głowa króla Ottona w lewym profilu, niżej sy-
gnatura ΦΟΙΓΤ, w otoku ΟΘΟΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ, obwódka zewnętrzna z półperełek.
Rv. Na francuskiej tarczy herbowej szrafowanej 
poziomo (błękit) Krzyż grecki, na przecięciu ramion 
kwadrat z Szachownicą bawarską; tarcza zwień-
czona koroną, wokół dwie gałązki lauru przewią-
zane wstążką u dołu; dołem w otoku 20 ΔΡΑΧΜΑΙ 
1833 (litera Δ na stemplu przerobiona z Λ), ob-
wódka zewnętrzna z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 5,75 g, 20,8 mm, 180°, sup. 
Krause, nr C17; RNME XVIII, nr 25.12.2.1 3/2.

Nową grecką drachmę utworzono 20 (8) II 1833 r. Odpowiadała ona 1/6 hiszpańskiego piastra. 
Monety 20-drachmowe, które miały stabilizować nową walutę także w złocie, wybito tylko raz, 
w minimalnej liczbie 17 550 egz.

Jerzy I (1863–1913)
Γεώργιος, Wilhelm, syn Krystiana IX, króla Danii z dynastii Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, i Ludwiki, księż-
niczki hesko-kasselskiej, brat króla Danii Fryderyka VIII, ur. w 1845 r., król Greków od 1863 r., zamordowany w 1913 r. 
Powołany na tron – za sugestią trzech mocarstw – przez Zgromadzenie Narodowe, otrzymał na początek panowania od 
Wielkiej Brytanii Wyspy Jońskie. Dużo zręczniejszy, ale i szczęśliwszy od poprzednika, Jerzy powiększył państwo o Tesalię, 
ale poniósł klęskę w na poły spontanicznej wojnie z Turcją w 1897 r. Dopiero I wojna bałkańska (1912–1913) przyniosła 
przyłączenie Epiru i Macedonii Egejskiej. Król został na pół roku przed planowaną abdykacją zastrzelony przez anarchistę.

 482 20 drachm, 1884, men. Paryż, Jean Auguste Barré (medalier),  
Jean Lagrange (naczelny grawer)
Av. Głowa króla Jerzego w prawym profilu, niżej sygnatura ΒΑΡΡΕ, w otoku ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
Α‘ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ / Α 1884, obwódka zewnętrzna z półperełek.
Rv. Na francuskiej tarczy herbowej szrafowanej poziomo krzyż grecki; tarcza otoczona wstęgą z od-
znaką Orderu Odkupiciela, u dołu wstęga z dewizą ΙΣΧΥΣ ΜΟΥ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, tarcza poło-
żona na płaszczu gronostajowym zwieńczonym koroną, w otoku ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ / [róg 
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obfitości] 20 ΔΡΑΧΜΑΙ [rózgi liktorskie na toporze] 
(znaki dyrekcji mennicy i naczelnego grawera Francji 
J. Lagrange’a), obwódka zewnętrzna z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,44 g, 21,4 mm, 180°, t.t.b. 
Krause, nr Y26; RNME XVIII, nr 25.12.3.1 3/22.

Grecja przyjęła standard frankowy w 1867 r., a w rok później przystąpiła do Łacińskiej Unii 
Monetarnej. Złote 20-drachmówki, bite od 1876 r. w Paryżu, odpowiadały napoléon d’orom. 
Motto Ισχύς μου η αγάπη του λαού („Siłą moją jest miłość ludu”) to tłumaczenie dewizy Folkets 
kærlighed, min styrke ostatniego króla Danii ze starszej linii dynastii oldenburskiej Fryderyka VII 
(1848–1863), po którym przejęli ją władcy z linii glücksburskiej, w tym Jerzy I, a w 1915 r., po 
śmierci Jerzego, użyto jej dla utworzonego wtedy greckiego Orderu Jerzego I.

 483 20 drachm, 1884, men. Paryż, Jean Auguste Barré (medalier),  
Jean Lagrange (naczelny grawer)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 482.
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 180°. 
Krause, nr Y26; RNME XVIII, nr 25.12.3.1 3/22.

HIszpanIa (españa)

Filip V (1700–1746)
Nota biograficzna – zob. s. 118

 484 4 skudy (½ onça), 1732, men. Madryt, Juan José García Caballero,  
Fernando Vázquez (probierze)
Av. Popiersie króla w prawym profilu, w peruce  
i zbroi, z łańcuchem Orderu Złotego Runa na pier-
si, w otoku PHILIP∙V∙D∙G∙HISPAN∙ET IND∙REX / 
I732, zewnętrzna obwódka prążkowa.
Rv. Na tarczy z wciętymi pobocznicami, zaostrzoną 
podstawą i wolutą u głowicy, herb pięciopolowy: 
pole 1., 4. – Kasztel Kastylii, 2., 3. – Lew ukorono-
wany kroczący (Leónu), pole sercowe: Trzy Lilie 
(Bourbon), u dołu klin z Jabłkiem granatu Grena-
dy; tarcza nakryta koroną zamkniętą, w otoku 
INITIvM SAPIENTIÆ TIMOR DOMINI / ∙I∙M∙F∙ (ini-
cjały probierzy i mennicy), nad literą M otwarta 
korona.
Obrzeże zdobione perełkami.
Złoto, 13,50 g, 30,6 mm, 0°, sup. 
Castán Cayón, nr 6677.
Zakup: Bourgey, 1956 r.

Dewiza na rewersie: Initium sapientiae timor Domini (Ps 110/111,10; Prov 1,7; 9,10).
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Alfons XIII (1886–1931)
Alfonso León Fernando María Jaime Isidro Pascual Antonio, syn pogrobowy króla Alfonsa XII i Marii Krystyny, arcyksięż-
niczki austriackiej, ur. w 1886 r., król Hiszpanii od urodzenia (objął rządy w 1902 r.), zdetronizowany w 1931 r. (abdyko-
wał dopiero w 1941 r.), zm. w 1941 r. Król zachował neutralność w I wojnie światowej, ale w latach 1920–1926 Hiszpania 
stoczyła zwycięską wojnę z Rifenami o północne Maroko. Próby reformowania targanego społecznymi i etnicznymi kon-
fliktami państwa nie przynosiły uspokojenia. Ostatecznie w 1923 r. król poparł zamach stanu i – stosunkowo łagodną  
i budzącą powszechne nadzieje na stabilizację – dyktaturę gen. Miguela Primo de Rivery. Upadek dyktatury skompromi-
tował króla, który opuścił kraj, gdzie proklamowano II republikę. Gen. Francisco Franco na czele powstania narodowego 
(1936–1939) odmówił przywrócenia Alfonsowi tronu – dopiero w 1975 r. jako następcę wskazał jego wnuka, późniejsze-
go króla Jana Karola I.

 485 100 peset, 1897/1897, men. Madryt, Bartolomé Maura y Montaner  
(medalier), Arturo Sandoval, Antonio García González, Remigio Vega Vega 
(probierze)
Av. Głowa króla w prawym profilu, pod nią sygna-
tura B·M·, w otoku ALFONSO XIII POR - LA  
G· DE DIOS /  1897 , zewnętrzna obwódka  
z półperełek; na gwiazdkach (oznaczających men-
nicę w Madrycie) wgłębna data 18 - 97.
Rv. Tarcza herbowa podzielona na pięć pól: pole 
1. – Kasztel Kastylii, 2. – Lew w koronie Leónu,  
3. – cztery Słupy Aragonii, 4. – Jabłko granatu Gre-
nady, 5. – dziewięć Pierścieni połączonych łańcu-
chami (Nawarra), owalna tarcza sercowa z Trzema 
Liliami; nad tarczą zamknięta korona, z boków 
Słupy Herkulesa, na nich wstęga z wgłębnym na-
pisem PLUS - ULTRA i zawieszona odznaka Or-
deru Złotego Runa; w otoku REY CONSTL. - DE 
ESPAÑA / s∙g· 100 PESETAS ·v· (sygnatury pro-
bierzy), zewnętrzna obwódka z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 32,29 g, 35,0 mm, 180°. 
Castán Cayón, nr 13899.

Od 19 X 1868 r. w Hiszpanii obowiązywał system monetarny wzorowany na francuskim,  
a peseta równa była frankowi. Moneta 100-pesetowa (wybito 149 762 egz.) odpowiadała fran-
cuskiej 100-frankówce. Plus ultra to dewiza cesarza i króla Hiszpanii Karola V (I), stale umiesz-
czana na monetach jego następców. Tytuł królewski: por la Gracia de Dios Rey Constitucional 
de España.
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Meksyk (México)

Meksykańskie Stany Zjednoczone (1867–)

 486 20 pesos, „1959” [przypuszczalnie nowe bicie z lat 1960–1971], men. Meksyk
Av. Orzeł pożerający węża siedzi na kaktusie na 
wyspie, u dołu przewiązane gałązki dębu  
i lauru, z prawej skosem data 1959; górą w otoku 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, obwódka ze-
wnętrzna z ozdobnych ząbków.
Rv. Kolisty kamienny kalendarz aztecki, pod nim  
w podwójnym łuku VEINTE PESOS /  15 Gr. 
ORO PURO , na gwiazdkach wgłębne literki  
G P, obwódka zewnętrzna z ozdobnych ząbków.
Obrzeże: wgłębny napis INDEPENDENCIA  
Y LIBERTAD.
Złoto, 16,66 g, 27,4 mm, 180°. 
Krause, nr KM 478; Harris, nr 152.

 487 50 pesos, 1923, men. Meksyk
Av. Na kaktusie zrywający się do lotu orzeł na 
wprost, z wężem w dziobie, u dołu przewiązane 
wstążką gałązki dębu i lauru, w otoku ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, obwódka zewnętrzna  
z ozdobnych ząbków.
Rv. Uskrzydlona półnaga niewiasta krocząca po 
skałach na wprost, w prawej ręce wznosi wieniec, 
w lewej trzyma zerwany łańcuch, z lewej napis  
50 / PESOS, z prawej 37.5Gr. / ORO / PURO, 
niżej daty 1821 - 1923, obwódka zewnętrzna  
z ozdobnych ząbków.
Obrzeże: wgłębny napis INDEPENDENCIA  
Y LIBERTAD.
Złoto, 41,72 g, 37,0 mm, 180°. 
Krause, nr KM 481; Harris, nr 153.

Meksykańskie 50 pesos, wprowadzone na 100. roczni-
cę niepodległości i stąd zwane centenario, jest naj-
większą regularnie bitą monetą złotą świata współ-
czesnego.



254

Monety świata

 488 50 pesos bez nominału, 1943, men. Meksyk
Av. jak nr 487.
Rv. Uskrzydlona półnaga niewiasta krocząca po 
skałach na wprost, w prawej ręce wznosi wieniec, 
w lewej trzyma zerwany łańcuch, z lewej napis 
37.5Gr. / ORO / PURO, z prawej 37.5Gr. / ORO / 
PURO, niżej daty 1821 - 1943, obwódka zewnętrz-
na z ozdobnych ząbków.
Obrzeże jak nr 487.
Złoto, 41,62 g, 37,1 mm, 180°. 
Krause, nr KM 482; Harris, nr 154.

 489 50 pesos, 1945, men. Meksyk
Av. jak nr 487.
Rv. Uskrzydlona półnaga niewiasta krocząca po 
skałach na wprost, w prawej ręce wznosi wieniec, 
w lewej trzyma zerwany łańcuch, z lewej napis  
50 / PESOS, z prawej 37.5Gr. / ORO / PURO, 
niżej daty 1821 - 1945, obwódka zewnętrzna  
z ozdobnych ząbków.
Obrzeże: wgłębny napis INDEPENDENCIA  
Y LIBERTAD.
Złoto, 41,62 g, 37,1 mm, 180°. 
Krause, nr KM 481; Harris, nr 155.
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 490 50 pesos, 1946, men. Meksyk
Av. jak nr 487.
Rv. Uskrzydlona półnaga niewiasta krocząca po 
skałach na wprost, w prawej ręce wznosi wieniec, 
w lewej trzyma zerwany łańcuch, z lewej napis  
50 / PESOS, z prawej 37.5Gr. / ORO / PURO, 
niżej daty 1821 - 1946, obwódka zewnętrzna  
z ozdobnych ząbków.
Obrzeże jak nr 489.
Złoto, 41,66 g, 37,1 mm, 180°. 
Krause, nr KM 481; Harris, nr 155.

 491 50 pesos, „1947” przypuszczalnie nowe bicie z lat 1949–1972, men. Meksyk
Av. jak nr 487.
Rv. Uskrzydlona półnaga niewiasta krocząca po 
skałach na wprost, w prawej ręce wznosi wieniec, 
w lewej trzyma zerwany łańcuch, z lewej napis  
50 / PESOS, z prawej 37.5Gr. / ORO / PURO, 
niżej daty 1821 - 1947, obwódka zewnętrzna  
z ozdobnych ząbków.
Obrzeże jak nr 489.
Złoto, 41,71 g, 37,0 mm, 180°. 
Krause, nr KM 481; Harris, nr 155.
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kraje nIeMIeCkIe 

AustrIa I styrIa (Österreich und steiermark)

Albrecht II Mądry (1330–1358)
Albrecht der Weise, także: Albrecht der Lahme, Albrecht Kulawy, syn Albrechta I, króla rzymskiego, i Elżbiety, księżnicz-
ki karynckiej, hrabianki goryckiej i tyrolskiej, ur. w 1298 r., biskup elekt Pasawy w latach 1313–1317, książę Austrii i Styrii 
od 1330 r., od 1336 r. książę Karyntii i margrabia Karnioli, zm. w 1358 r. Do 1339 r. współrządził z bratem Ottonem IV 
Szczęśliwym. Od 1330 r. był częściowo sparaliżowany. Ceniony był przez władców europejskich jako mediator. Wydał 
statuty prawne dla Styrii i Karyntii. Rozpoczął budowę Chóru Albertyńskiego katedry św. Szczepana w Wiedniu.

 492 Floren, b.d. [ok. 1350–1358], men. Judenburg
Av. Lilia florencka, wokół niej napis DVXøÀLB  

- ERTVS. Dwukrotnie wybity.
Rv. Stojący na wprost św. Jan Chrzciciel w płasz-
czu z wielbłądziej wełny, w lewej dłoni trzyma 
krzyżyk na długim trzonku, wokół głowy aureola, 
w otoku SøIOHa - NNESøB, między prawicą  
a głową świętego mała tarczka ostrołukowa z bel-
ką (herb Austrii).
Obrzeże gładkie, nieregularne.
Złoto, 3,54 g, 20,2 mm, 160°, sup. 
Gamberini, nr 671.
Zakup: Franceschi, grudzień 1954 r.

Pierwsza złota moneta austriacka naśladuje florencki floren, zastępując tylko nazwę Florencji 
imieniem księcia, a znak menniczy jego herbem (zob. nr 184 i 562). Podstawą do emisji flore-
nów były lokalne złoża złota, wkrótce wyczerpane. Ponieważ na monecie nie ma nazwy księstwa, 
numizmatycy belgijscy omyłkowo uznali ją za floren Alberta Bawarskiego, hrabiego Hainaut 
(1358–1404), i z tego powodu znalazła się w zbiorze.

AustrIa (Österreich)

Franciszek Józef I (1848–1916)
Franz Joseph, Ferenc József, syn Franciszka Karola, arcyksięcia austriackiego, i Zofii, królewny bawarskiej, wnuk Francisz-
ka I, cesarza Austrii, ur. w 1830 r., od 1848 r. cesarz Austrii, król Węgier, Czech, Galicji, Lodomerii i Ilirii, zm. w 1916 r. 
Objął tron po abdykacji stryja, Ferdynanda I, spowodowanej wydarzeniami Wiosny Ludów. Do 1860 r. sprawował rządy 
absolutne. Seria klęsk militarnych i politycznych doprowadziła do gruntownej reformy państwa, z którego w 1867 r. wy-
dzielono autonomiczne Królestwo Węgierskie i przyjęto parlamentarną formę rządów oraz autonomię regionalną poszcze-
gólnych krajów austriackich. Po wyparciu wpływów austriackich z Włoch skierował ekspansję monarchii na Bałkany. 
Przystąpienie Austro-Węgier do I wojny światowej doprowadziło do rozpadu monarchii w 1918 r., czego jednak cesarz 
nie dożył.

 493 4 dukaty (moneta handlowa), 1912, men. Wiedeń
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w wieńcu laurowym, płaszczu gronostajowym, z czte-
rema łańcuchami orderowymi, w otoku FRANC·IOS·I·D·G·AVSTRIAE IMPERATOR, przy 
krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Dwugłowy Orzeł cesarski, na głowach korony królewskie, nad nimi korona Rudolfa z wstę-
gami, w prawej łapie miecz i berło, w lewej jabłko panowania; na piersi tarcza francuska 
trójdzielna w słup: pole 1. – Lew habsburski, 2. – Belka austriacka, 3. – lotaryński Skos z trzema 
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Orlikami, otoczona łańcuchem Orderu Złotego 
Runa, u dołu podwieszone trzy inne odznaki orde-
rowe; w otoku HVNGAR·BOHEM·GAL· ( 4 ) LOD· 
ILL·REX A·A·1912, przy krawędzi obwódka pe-
rełkowa.
Obrzeże skośnie ząbkowane.
Złoto, 13,90 g, 39,6 mm, 0°, t.b. 
Schlumberger, nr 531.
Zakup: rue du Midi, 1937 r.

Jedna z najpopularniejszych monet handlowych, 
bita w znacznych ilościach od 1852 aż do 1914 r.; 
nie była przeznaczona do normalnego obiegu pie-
niężnego. Rozwinięcie legendy: Franciscus Iose-
phus I Dei gratia Austriae imperator, Hungariae 
Bohemiae Galiciae Lodomeriae Illyriae rex, archidux 
Austriae.

 494 100 koron, 1912, men. Wiedeń, Stephan Schwartz
Av. Głowa cesarza w prawym profilu, niżej sygna-
tura ST·SCHWARTZ, w otoku FRANC·IOS·I·D·G· 
IMP·AVSTR·REX BOH·GAL·ILL·ETC·ET AP·REX 
HVNG·, przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Dwugłowy Orzeł cesarski, na głowach korony 
królewskie, nad nimi korona Rudolfa z wstęgami, 
w prawej łapie miecz i berło, w lewej jabłko pano-
wania; na piersi tarcza hiszpańska trójdzielna w słup: 
pole 1. – Lew habsburski, 2. – Belka austriacka,  
3. – Lotaryński skos z trzema Orlikami, otoczona 
łańcuchem Orderu Złotego Runa; górą w otoku  
∙C CORONÆ - MDCCCCXII·, niżej poziomo  
100 - COR· / 1912.
Obrzeże: wgłębny napis VIRIBVS - VNITIS prze-
dzielony ornamentami.
Złoto, 33,81 g, 37,0 mm, 0°, sup. 
Schlumberger, nr 654.
Zakup: Franceschi, 1959 r.

Walutę koronową wprowadzono w Monarchii Austro-Węgierskiej 2 VIII 1892 r., z zachowaniem 
osobnej monety dla Austrii i Węgier. Aż do 1901 r. monety złote nie były w powszechnym 
obiegu, lecz gromadzone w skarbcach stanowiły zabezpieczenie stabilności nowej waluty. 
Monetę 100-koronową zadekretowano 18 VIII 1907 r. Rozwinięcie legendy awersu: Franciscus 
Iosephus I Dei gratia imperator Austriae, rex Bohemiae Galiciae Illyriae et caetera et apostolicus 
rex Hungariae. Motto: Viribus unitis, było dewizą cesarza Franciszka Józefa.
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Państwo Federalne (Bundesstaat) (1934–1938)

 495 100 szylingów, 1936, men. Wiedeń
Av. Orzeł dwugłowy z nimbami wokół głów, na 
piersi tarcza hiszpańska z Belką austriacką, w oto-
ku OESTERREICH / ·100 SCHILLING·.
Rv. Figura Madonny z Dzieciątkiem z Mariazell,  
z nimbem wokół głowy, w otoku MAGNA· 
MATER·AUSTRIAE / 1936.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 23,52 g, 33,2 mm, 0°, f.d.c. 
Schlumberger, nr 696.
Zakup: Franceschi, 1959 r.

Romański posążek Madonny z Mariazell, otoczony 
kultem cel pielgrzymek, pochodzi z XII w. (sukien-
ka jest późniejsza).

prusy (preußen)

Wilhelm II (1888–1918)
Friedrich Wilhelm Albert Victor, syn Fryderyka III, króla Prus i cesarza niemieckiego, i Wiktorii, księżniczki brytyjskiej,  
ur. w 1859 r., król Prus i cesarz niemiecki od 1888 r., zdetronizowany w 1918 r., zm. w 1941 r. Obciąża się go odpowie-
dzialnością za wybuch I wojny światowej – politykę wojenną prowadził przez całe panowanie, a jej osią była rywalizacja 
z Wielką Brytanią. Był też jednak protektorem nauki i sztuk, a także reformy oświaty publicznej. Po klęsce wojennej, 
zmuszony do abdykacji, otrzymał azyl w Niderlandach.

 496 5 marek, 1907, men. Berlin, Emil Weigand (Av.), Otto Schultz (Rv.)
Av. Głowa cesarza w prawym profilu, niżej znak 
mennicy A, w otoku WILHELM II DEUTSCHER 
KAISER KÖNIG V. PREUSSEN, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Orzeł, nad jego głową korona Cesarstwa Nie-
mieckiego ze wstęgami, na piersi otoczona dystynk-
cjami Orderu Orła Czarnego tarcza herbowa z Orłem 
w koronie (na jego głowie nadlew metalu z uszko-
dzenia stempla) z berłem w prawej, a globem w lewej 
łapie, na jego piersi czarno-biała czteropolowa tarcza 
herbowa Zollernów, w otoku DEUTSCHES REICH 
1907 /  FÜNF MARK , zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże: wgłębny napis GOTT MIT UNS przedzie-
lony roślinnymi ozdobnikami i krzyżykami.
Srebro, 27,76 g, 38,2 mm, 0°, sup. 
Jäger, nr 104.
Zakup: Franceschi, luty 1966 r.
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Markę niemiecką utworzono wkrótce po zawiązaniu II Rzeszy Niemieckiej, 4 XII 1871 r., a wpro-
wadzono do obiegu 9 VII 1873 r. Mimo zachowania suwerenności krajów związkowych emisja 
pieniądza przeszła pod kontrolę władz federalnych, co zostało zaznaczone jednolitym rewersem 
z herbem i nazwą Rzeszy, poszczególne państwa otrzymały natomiast do swej dyspozycji drugą 
stronę, umieszczając na niej najczęściej portret władcy, jak w tym przypadku Wilhelma II nie 
jako cesarza, lecz króla Prus. Doktor van Bastelaer włączył te monety do swego zbioru, ponieważ 
miały prawo obiegu w Belgii w latach niemieckiej okupacji podczas I wojny światowej. W rze-
czywistości złotych monet nie było w obiegu podczas wojny. W sprawie motta zob. nr 208.

 497 5 marek, 1914, men. Berlin, Paul Sturm (Av.), Otto Schultz (Rv.)
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w mundu-
rze i płaszczu, z odznaką Orderu Orła Czarnego na 
piersi, niżej znak mennicy A, w otoku WILHELM II 
DEUTSCHER KAISER KÖNIG VON PREUSSEN, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Orzeł, nad jego głową korona Cesarstwa Nie-
mieckiego ze wstęgami, na piersi otoczona dystynk-
cjami Orderu Orła Czarnego tarcza herbowa z orłem 
w koronie z berłem w prawej, a globem w lewej 
łapie, na jego piersi czarno-biała czteropolowa tarcza 
herbowa Zollernów, w otoku DEUTSCHES REICH 
1914 /  FÜNF MARK , zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże jak nr 496.
Srebro, 27,79 g, 38,2 mm, 0°, sup. 
Jäger, nr 114.
Zakup: Franceschi, luty 1966 r. 

 498 20 marek, 1910, men. Berlin, Emil Weigand (Av.), Otto Schultz (Rv.)
Av. Głowa cesarza w prawym profilu, niżej znak 
mennicy A, w otoku WILHELM II DEUTSCHER 
KAISER KÖNIG V.PREUSSEN, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Orzeł, nad jego głową korona Cesarstwa Niemiec-
kiego ze wstęgami, na piersi otoczona dystynkcjami 
Orderu Orła Czarnego tarcza herbowa z orłem  
w koronie z berłem w prawej, a globem w lewej łapie, 
na jego piersi czarno-biała czteropolowa tarcza her-
bowa Zollernów, w otoku DEUTSCHES REICH 1910 
/  20 MARK , zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Obrzeże: wgłębny napis GOTT MIT UNS przedzielony roślinnymi ozdobnikami i krzyżykami.
Złoto, 7,96 g, 22,5 mm, 0°, sup. 
Jäger, nr 252.
Zakup: Franceschi, luty 1966 r.

Oficjalną nazwą tej monety była podwójna korona (Doppelkrone) – niewprowadzona na stem-
ple, nie przyjęła się jednak w praktyce.
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 499 20 marek, 1913, men. Berlin, Paul Sturm (Av.), Otto Schultz (Rv.)
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w mundurze 
i płaszczu, z odznaką Orderu Orła Czarnego na pier-
si, niżej znak mennicy A, w otoku WILHELM II 
DEUTSCHER KAISER KÖNIG VON PREUSSEN, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Orzeł, nad jego głową korona Cesarstwa Nie-
mieckiego ze wstęgami, na piersi otoczona dystynk-
cjami Orderu Orła Czarnego tarcza herbowa z or-
łem w koronie z berłem w prawej, a globem w lewej 
łapie, na jego piersi czarno-biała czteropolowa 
tarcza herbowa Zollernów, w otoku DEUTSCHES 
REICH 1913 /  20 MARK , zewnętrzna obwód-
ka perełkowa. 
Obrzeże: wgłębny napis GOTT MIT UNS przedzielony roślinnymi ozdobnikami i krzyżykami.
Złoto, 7,97 g, 22,4 mm, 0°, sup. 
Jäger, nr 253.
Zakup: Franceschi, luty 1966 r. 

 500 20 marek, 1914, men. Berlin, Paul Sturm (Av.), Otto Schultz (Rv.)
Av. jak nr 499.
Rv. Orzeł, nad jego głową korona Cesarstwa Nie-
mieckiego ze wstęgami, na piersi otoczona dystynk-
cjami Orderu Orła Czarnego tarcza herbowa z orłem 
w koronie z berłem w prawej, a globem w lewej 
łapie, na jego piersi czarno-biała czteropolowa tar-
cza herbowa Zollernów, w otoku DEUTSCHES  
REICH 1914 /  20 MARK , zewnętrzna obwód-
ka perełkowa. 
Obrzeże: wgłębny napis GOTT MIT UNS przedzie-
lony roślinnymi ozdobnikami i krzyżykami.
Złoto, 7,95 g, 22,5 mm, 0°. 
Jäger, nr 253.

rosja (Россия) 

Aleksander III (1881–1894)
Александръ Александровичъ, Aleksander Aleksandrowicz, syn Aleksandra II Mikołajowicza, cesarza Całej Rosji, i Marii 
Aleksandrówny (Maksymiliany Wilhelminy), księżniczki heskiej, ur. w 1845 r., cesarz Całej Rosji od 1881 r., zm. w 1894 r. 
Sprawował władzę absolutną i bardzo opresyjną. Redukowano rolę samorządów lokalnych, usilnie rusyfikowano niero-
syjskie narodowości. Inspirowane przez władze pogromy i restrykcje skłaniały Żydów rosyjskich do emigracji do Królestwa 
Polskiego, gdzie restrykcje nie obowiązywały, lub za granicę. Nawiązał sojusz z Francją. Miłośnik muzyki i baletu. „Tyberiusz 
historii rosyjskiej XIX wieku, ucieleśnienie nieomal mistycznej żądzy wynarodowienia Polaków” (Grzymała-Siedlecki).

 501 5 rubli, 1888, men. Petersburg, Apollon Grashof (mincmistrz), Abraham 
Awnerowicz Griliches syn (Av.) i Awner Hirszowicz Griliches ojciec  
(Rv. – rytownicy)
Av. Portret cesarza w prawym profilu, w otoku Б.М.АЛЕКСАНДРЪ III ИМПЕРАТОРЪ  
И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОССIЙСКIЙ, zewnętrzna obwódka promienista.
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Rv. Dwugłowy Orzeł cesarski z koronami na gło-
wach i trzecią zawieszoną u góry, na piersi tarcza 
ze św. Jerzym (herb carstwa moskiewskiego) oto-
czona dystynkcjami Orderu Świętego Andrzeja 
Apostoła Pierwszego Powołania, na skrzydłach 
osiem tarcz herbowych: carstwa kazańskiego 
(Smok), Królestwa Polskiego (Orzeł Biały), carstwa 
Chersonezu Taurydzkiego (Orzeł dwugłowy z tarczą 
z krzyżem prawosławnym na piersi), trójpolowy herb 
wielkich księstw kijowskiego (Archanioł Michał), 
nowogrodzkiego (tron, z boków dwa niedźwiedzie, 
skrzyżowany krzyż i berło) i włodzimierskiego (kro-
czący Lew z krzyżem), carstwa astrachańskiego 
(korona i szabla), carstwa syberyjskiego (korona, 
łuk, skrzyżowane strzały i dwa sobole), carstwa 
gruzińskiego (św. Jerzy zabijający smoka) oraz wiel-
kiego księstwa Finlandii (Lew z szablą i mieczem 
otoczony gwiazdami), w szponach berło i jabłko, 
dołem w otoku 5 РУБЛЕЙ 1888 Г., zewnętrzna ob-
wódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А.Г ) (standard men-
niczy i inicjały mincmistrza).
Złoto, 6,44 g, 21,5 mm, 0°. 
Schlumberger, nr 180; Uzdenikow, nr 0291.

Oficjalną nazwą monety pięciorublowej był półimperiał. Dzięki drobnej korekcie stopy men-
niczej od 1886 r. odpowiadał on dokładnie francuskiej i belgijskiej monecie 20-frankowej. 
Dopiero wtedy (po blisko stuletniej przerwie) umieszczono na monetach rosyjskich portrety 
cesarskie.

 502 5 rubli, 1889, men. Petersburg, Apollon Grashof (mincmistrz), Abraham 
Awnerowicz Griliches syn (Av.) i Awner Hirszowicz Griliches ojciec  
(Rv. – rytownicy)
Av. jak nr 501.
Rv. Dwugłowy Orzeł cesarski z koronami na głowach 
i trzecią zawieszoną u góry, na piersi tarcza ze  
św. Jerzym otoczona dystynkcjami Orderu Świętego 
Andrzeja, na skrzydłach osiem tarcz herbowych,  
w szponach berło i jabłko, dołem w otoku 5 РУБЛЕЙ 
1889 Г., zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis ЧИСТАГО ЗОЛОТА  
1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЕЙ (А Г).
Złoto, 6,44 g, 21,4 mm, 0°. 
Schlumberger, nr 181; Uzdenikow, nr 0294.
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Mikołaj II (1894–1917)
Николай Александровичъ, Mikołaj Aleksandrowicz, syn cesarza Aleksandra III Aleksandrowicza i Marii Dagmary, księż-
niczki duńskiej, ur. w 1868 r., cesarz Całej Rosji od 1894 r., abdykował w 1917 r., zamordowany w 1918 r. Represyjne  
i niekonsekwentne rządy wewnętrzne, ciężkie klęski w wojnie japońskiej (1904–1905) i I wojnie światowej (od 1914 r.) 
wraz ze skandalami dworskimi i ciężką zimą 1916–1917 r. doprowadziły do zamieszek w Piotrogrodzie, które przerodziły 
się w rewolucję. Cesarz został zmuszony do abdykacji, a po półtora roku zamordowany z rodziną przez komunistów.

 503 ½ imperiała (7 rubli 50 kopiejek), 1897, men. Petersburg, Apollon Grashof 
(mincmistrz), A.F. Wasiutyński (Av.), Awner Hirszowicz Griliches ojciec  
(Rv. – rytownicy)
Av. Portret cesarza w lewym profilu, w otoku Б.М. 
НИКОЛАЙ II ИМПЄРАТОРЪ - И САМОДЄРЖЄЦЪ 
ВСЄРОСС., zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Dwugłowy Orzeł cesarski z koronami na gło-
wach i trzecią zawieszoną u góry, na piersi tarcza 
ze św. Jerzym otoczona dystynkcjami Orderu Świę-
tego Andrzeja (herb carstwa moskiewskiego), na 
skrzydłach osiem tarcz herbowych: carstwa kazań-
skiego (Smok), Królestwa Polskiego (Orzeł Biały), 
carstwa Chersonezu Taurydzkiego (Orzeł dwugłowy 
z tarczą z krzyżem prawosławnym na piersi), trój-
polowy herb wielkich księstw kijowskiego (Archa-
nioł Michał), nowogrodzkiego (tron, z boków dwa 
niedźwiedzie, skrzyżowane krzyż i berło) i włodzi-
mierskiego (kroczący Lew z krzyżem), carstwa astra-
chańskiego (korona i szabla), carstwa syberyjskiego 
(korona, łuk, skrzyżowane strzały i dwa sobole), 
carstwa gruzińskiego (św. Jerzy zabijający smoka) 
oraz wielkiego księstwa Finlandii (Lew z szablą  
i mieczem otoczony gwiazdami), w szponach berło 
i jabłko, dołem w otoku 7 РУБЛЄЙ 50 КОПѢЄКЪ 
1897 Г., zewnętrzna obwódka promienista.
Obrzeże: wgłębny napis ЧИСТАГО ЗОЛОТА 1 ЗОЛОТНИКЪ 34,68 ДОЛЄЙ (А Г).
Złoto, 6,42 g, 21,4 mm, 0°. 
Schlumberger, nr 216; Uzdenikow, nr 0316.

Po reformie monetarnej z 3 I 1897 r. półimperiał nie był już pięciorublówką, nadal jednak 
pozostał odpowiednikiem monety 20-frankowej krajów Unii Łacińskiej.

 504 ½ imperiała (7 rubli 50 kopiejek), 1897, men. Petersburg, Apollon Grashof 
(mincmistrz), A.F. Wasiutyński (Av.), Awner Hirszowicz Griliches ojciec  
(Rv. – rytownicy)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 503.
Złoto, 6,43 g, 21,4 mm, 0°. 
Schlumberger, nr 216; Uzdenikow, nr 0316.
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szwajCarIa (suisse/schweiz/svizzera)

Konfederacja (1848–)

 505 10 franków, 1916, men. Berno (Bern), Fritz Landry
Av. Popiersie dziewczyny w lewym profilu, z war-
koczem wokół głowy, z szarotkami na szacie, na tle 
gór, u góry HELVETIA, z lewej wgłębnie sygnatu-
ra F. LANDRY, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. U góry krzyż helwecki w promieniach, z boków 
10 - FR, niżej data 1916, gałązki rododendronu  
i goryczki, pod nimi znak menniczy – litera B, ze-
wnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,23 g, 19,0 mm, 180°, sup. 
Schlumberger, nr 59.

Nowy frank szwajcarski, odpowiadający francuskiemu, ustanowiła Rada Związku 7 V 1850 r. 
Początkowo bito wyłącznie monety srebrne. Złote – wyłącznie o nominale 20 franków – poja-
wiły się w 1883 r. Złote 10-frankówki na stopę Unii Łacińskiej wprowadzono w Szwajcarii 
późno, bo dopiero w 1912 r. Wspólna dla wszystkich monet złotych personifikacja Helwecji na 
tle gór w projekcie F. Landry’ego, wprowadzona do mennicy w wyniku konkursu z 1895 r., 
zwana jest popularnie Vreneli.

 506 20 franków, 1891, men. Berno
Av. Głowa kobiety w lewym profilu, w wieńcu  
i diademie z napisem LIBERTAS, w otoku  
CONFŒDERATIO - HELVETICA, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Rv. Na tarczy francuskiej nowszej krzyż helwecki, nad 
tarczą pięcioramienna gwiazda, z boków 20 - FR, 
niżej data 1891, wokół wieniec laurowo-dębowy, 
pod nim znak menniczy B, zewnętrzna obwódka 
perełkowa.
Obrzeże: wypukły napis DOMINUS   
PROVIDEBIT .
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 12.

Motto: Dominus providebit (z Gen 22,8), kładziono na monetach berneńskich od 1716 r. Nie 
ma zgody, czy 13 gwiazdek jest liczbą przypadkową, a gwiazdki służą tylko wypełnieniu obrze-
ża (tak twierdził m.in. dyrektor mennicy Edmund Platel), czy też odnosi się do 13 kantonów  
w tzw. Starej Konfederacji Szwajcarskiej, tzn. przed najazdem napoleońskim w 1798 r. (tak  
w komunikacie o nowych monetach w „Revue suisse de numismatique” z 1896 r.).
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 507 20 franków, „1935” – nowe bicie z lat 1945–1947, men. Berno, Fritz Landry
Av. Na tle gór popiersie dziewczyny w lewym pro-
filu, z warkoczem wokół głowy, z szarotkami na 
szacie, na ramieniu wgłębnie F. LANDRY, u góry 
HELVETIA, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. Ozdobna tarcza z krzyżem helweckim na tle 
przewiązanej wstęgą gałązki dębu, z boków 20 - FR, 
niżej data 1935, z boków sygnatury L - B, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Obrzeże: 22 wypukłe gwiazdki pięcioramienne.
Złoto, 6,45 g, 21,1 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 49.

Monety 20-frankowe z datą 1935 zostały wybite ponownie w znacznej liczbie w latach 1945–1947 
z dodatkowym znaczkiem L (lingot), ponieważ po dewaluacji franka w 1936 r. nie stanowiły 
prawnego środka płatniczego. Gwiazdki na obrzeżu oznaczają 22 kantony Konfederacji (bez 
Jury, utworzonej w 1982 r.).

 508 20 franków, „1935” – nowe bicie z lat 1945–1947, men. Berno, Fritz Landry 
Av., Rv. i obrzeże jak nr 507.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 49.

 509 20 franków, „1935” – nowe bicie z lat 1945–1947, men. Berno, Fritz Landry 
Av., Rv. i obrzeże jak nr 507.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 49.

 510 20 franków, „1935” – nowe bicie z lat 1945–1947, men. Berno, Fritz Landry 
Av., Rv. i obrzeże jak nr 507.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 49.
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 511 100 franków, 1925, men. Berno, Fritz Landry
Av. Popiersie dziewczyny w lewym profilu, z war-
koczem wokół głowy, z szarotkami na szacie, na 
tle gór, u góry HELVETIA, z lewej wgłębnie  
F. LANDRY, zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Stempel polerowany.
Rv. U góry krzyż helwecki w promieniach, z boków 
100 - FR, niżej data 1925, gałązki rododendronu  
i goryczki, pod nimi litera B, zewnętrzna obwódka 
perełkowa. Stempel polerowany.
Obrzeże: wypukły napis DOMINUS PROVIDEBIT 
oraz gwiazdki w grupach 10 i 3.
Złoto, 32,29 g, 35,6 mm, 180°, f.d.c. 
Schlumberger, nr 20.
Zakup: Franceschi, 1958 r.

Monety 100-frankowe, wciąż na stopę Łacińskiej 
Unii Monetarnej, wprowadzono w 1925 r. Wybito 
5000 egz., z czego ok. 1200 przetopiono przed 
emisją.

tunezja (tunis)

Ali III (1882–1902)
Ali Muddat ibn al-Husajn, syn beja Husajna II z dynastii Husajnitów, ur. w 1817 r., bej Tunisu od 1882 r., zm. w 1902 r. 
Jako następca tronu za panowania brata, Muhammada III as-Sadoka, dowodził armią. W 1871 r. bej przestał płacić trybut 
sułtanowi tureckiemu, zyskując faktyczną (ale nie uznaną międzynarodowo) niezależność. W 1881 r. inwazja francuska 
uczyniła z Tunisu protektorat, nominalnie nadal pod zwierzchnictwem tureckim (traktat w Bardo, 1881 r.). Na mocy 
konwencji w La Marsa (1883 r.) władza beja została znacznie ograniczona na rzecz francuskiego rezydenta generalnego. 
Sędziwy Ali Bej w odpowiedzi na skargi poddanych deklarował bezsilność.

 512 20 franków, 1891 A.D., 1308 A.H., men. Paryż, Jean Lagrange  
(naczelny grawer)
Av. Między gałązkami palmy i oliwki napisy arabskie 
Ali / Muddat / bej / Tunis / 20 frank / 1308 sanat, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W polu napis TUNISIE / 20 / FRANCS / 1891, 
niżej znak mennicy A między znakami dyrekcji 
mennicy i naczelnego grawera: rogiem obfitości  
i pękiem rózeg liktorskich z toporem, wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku arabeski łączące 
pięcioramienną gwiazdę u góry i półksiężyc u dołu, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły ornament z gwiazd i półksiężyców na przemian.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Krause, nr KM 227.

W 1887 r. monety tunetańskie obok wartości w rialach otrzymały również nominał we frankach 
francuskich (25 riali = 15 franków). W 1891 r. wprowadzono frank tunetański jako walutę Tunisu, 
odpowiadającą stopie Łacińskiej Unii Monetarnej, a więc i Belgii.
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 513 20 franków, 1892 A.D., 1309 A.H., men. Paryż, Jean Lagrange  
(naczelny grawer)
Av. Między gałązkami palmy i oliwki napisy arabskie 
Ali / Muddat / bej / Tunis / 20 frank / 1309 sanat, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W polu napis TUNISIE / 20 / FRANCS / 1892, 
niżej znak menniczy A między znakami dyrekcji 
mennicy i naczelnego grawera: rogiem obfitości  
i pękiem rózeg liktorskich z toporem, wewnętrzna 
obwódka perełkowa, w otoku arabeski łączące 
pięcioramienną gwiazdę u góry i półksiężyc u dołu, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły ornament z gwiazd i półksięży-
ców na przemian.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Krause, nr KM 227.

Muhammad IV al-Hadi (1902–1906)
Syn beja Alego III, ur. w 1855 r., bej Tunisu od 1902 r., zm. w 1906 r. W przeciwieństwie do ojca stawiał opór władzom 
kolonialnym; podczas sporu z rezydentem generalnym Francji Stephenem Pichonem o obsadę stanowiska wielkiego 
wezyra doznał udaru i paraliżu w 1904 r.

 514 20 franków, 1904 A.D., 1322 A.H., men. Paryż, Auguste Patey  
(naczelny grawer)
Av. Między gałązkami palmy i oliwki napisy arabskie 
Muhammad al-Hadi / Muddat / bej / Tunis /  
20 frank / 1322 sanat, zewnętrzna obwódka pe-
rełkowa.
Rv. W polu napis TUNISIE / 20 / FRANCS / 1904, 
niżej litera A między znakami dyrekcji mennicy  
i naczelnego grawera: rogiem obfitości i pochod-
nią, wewnętrzna obwódka perełkowa, w otoku 
arabeski łączące pięcioramienną gwiazdę u góry  
i półksiężyc u dołu, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: wypukły ornament z gwiazd i półksięży-
ców na przemian.
Złoto, 6,45 g, 21,2 mm, 180°. 
Krause, nr KM 234.

 515 20 franków, 1904 A.D., 1322 A.H., men. Paryż, Auguste Patey  
(naczelny grawer)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 514.
Złoto, 6,44 g, 21,2 mm, 180°. 
Krause, nr KM 234.
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stany zjednoCzone aMerykI (united states of america)

 516 2½ dolara (quarter eagle), typ Indian Head, 1908, men. Filadelfia  
(Philadelphia), Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1908, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
Rv. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; na wiązce strzał siedzi orzeł  
w stylizacji naturalnej, w prawej łapie trzyma ga-
łązkę lauru; z lewej E / PLURIBUS / UNUM, z pra-
wej IN GOD WE TRUST, w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA / 2½ DOLLARS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 4,18 g, 17,8 mm, 180°. 
Harris, nr 16.

Motto In God we trust pochodzi z pieśni Francisa Scotta Keya The Star-Spangled Banner  
z wojny 1812 r. (tam w formie: In God is our trust). Wprowadzono je na monety podczas woj-
ny secesyjnej w 1864 r., a w 1956 r. oficjalnie ogłoszono dewizą Unii. Motto E pluribus unum, 
o zawiłej historii (występuje m.in. u Heraklita, w przypisywanym Wergiliuszowi poemacie Mo-
retum i u św. Augustyna, a w XVIII w. widniało w winietce londyńskiego periodyku „The Gen-
tleman’s Magazine”, zbierającego przedruki z innych gazet), w 1782 r. zostało umieszczone na 
awersie wielkiej pieczęci Stanów Zjednoczonych (figura ta uważana jest za herb państwowy). 
Od 1786 r. kładzie się je na amerykańskich monetach.

 517 2½ dolara (quarter eagle), typ Indian Head, 1910, men. Filadelfia,  
Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1910, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
Rv. jak nr 516.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 4,16 g, 17,7 mm, 180°. 
Harris, nr 16.

 518 2½ dolara (quarter eagle), typ Indian Head, 1925, men. Denver, Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1925, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
Rv. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; na wiązce strzał siedzi orzeł  
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w stylizacji naturalnej, w prawej łapie trzyma gałązkę lauru, z lewej przy grotach strzał znak 
mennicy D; z lewej E / PLURIBUS / UNUM, z prawej IN GOD WE TRUST, w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA / 2½ DOLLARS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 4,18 g, 17,8 mm, 180°. 
Harris, nr 16.

 519 5 dolarów (half eagle), typ Coronet, 1901, men. San Francisco,  
Christian Gobrecht
Av. Popiersie niewiasty uczesanej w kok spięty sznu-
rem pereł, w lewym profilu, nad czołem opaska  
z wypukłym napisem LIBERTY, u dołu data 1901, 
w otoku trzynaście sześcioramiennych gwiazd, przy 
krawędzi promieniste kreseczki.
Rv. Wzlatujący orzeł, na jego piersi tarcza herbowa, 
w prawej łapie gałązka lauru, w lewej trzy strzały, 
nad głową wstęga z napisem IN GOD WE TRUST, 
u dołu znak mennicy S, w otoku UNITED - STATES 
OF - AMERICA / ·FIVE D.·, przy krawędzi pro-
mieniste kreseczki.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 8,35 g, 21,5 mm, 180°. 
Harris, nr 29.

 520 5 dolarów (half eagle), typ Indian Head, 1909, men. Denver, Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1909, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
Rv. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; na wiązce strzał siedzi orzeł  
w stylizacji naturalnej, w prawej łapie trzyma ga-
łązkę lauru; z lewej przy grotach strzał znak men-
nicy D, wyżej z lewej E / PLURIBUS / UNUM,  
z prawej IN GOD WE TRUST, w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA / FIVE DOLLARS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 8,36 g, 21,5 mm, 180°. 
Harris, nr 30.

 521 5 dolarów (half eagle), typ Indian Head, 
1910, men. Filadelfia, Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1910, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
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Rv. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są w nim zagłębione; na wiązce strzał siedzi orzeł  
w stylizacji naturalnej, w prawej łapie trzyma gałązkę lauru; z lewej E / PLURIBUS / UNUM,  
z prawej IN GOD WE TRUST, w otoku UNITED·STATES·OF·AMERICA / FIVE DOLLARS.
Obrzeże płytko ząbkowane, u góry awersu ślady spiłowanego lutu.
Złoto, 8,27 g, 21,4 mm, 180°. 
Harris, nr 30.

 522 5 dolarów (half eagle), typ Indian Head, 1912, men. Filadelfia, Bela Lyon Pratt
Av. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; głowa Indianina w pióropuszu 
w lewo, pod ozdobami szyi wgłębna sygnatura 
B.L.P., u góry LIBERTY, u dołu 1912, z lewej sześć 
gwiazdek pięcioramiennych, z prawej siedem.
Rv. Tło wypukłe, wszystkie elementy stempla są  
w nim zagłębione; na wiązce strzał siedzi orzeł  
w stylizacji naturalnej, w prawej łapie trzyma ga-
łązkę lauru; z lewej E / PLURIBUS / UNUM,  
z prawej IN GOD WE TRUST, w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA / FIVE DOLLARS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 8,36 g, 21,5 mm, 180°. 
Harris, nr 30.

 523 10 dolarów (eagle), typ Coronet, 1881, men. Filadelfia, Christian Gobrecht
Av. Popiersie niewiasty uczesanej w kok spięty sznu-
rem pereł, w lewym profilu, nad czołem opaska  
z wypukłym napisem LIBERTY, u dołu data 1881, 
w otoku trzynaście sześcioramiennych gwiazd, przy 
krawędzi promieniste kreseczki.
Rv. Wzlatujący orzeł, na jego piersi tarcza herbowa, 
w prawej łapie gałązka lauru, w lewej trzy strzały, 
nad głową wstęga z napisem IN GOD WE TRUST, 
w otoku UNITED - STATES OF - AMERICA /  
· TEN D. ·, przy krawędzi promieniste kreseczki.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 16,70 g, 27,1 mm, 180°.
Harris, nr 35.

 524 10 dolarów (eagle), typ Indian Head, 1908, men. Filadelfia,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Głowa młodej kobiety (Wolności) w lewym pro-
filu, na głowie pióropusz, na opasce napis LIBERTY, 
u dołu data 1908, u góry przy krawędzi trzynaście 
sześcioramiennych gwiazd.
Rv. Orzeł kroczący w lewo na wiązce strzał otoczo-
nej gałązką lauru, z lewej IN / GOD WE / TRUST, 
z prawej E / PLURIBUS / UNUM, górą w otoku 
UNITED·STATES·OF·AMERICA, dołem TEN· 
DOLLARS.
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Obrzeże: 46 wypukłych sześcioramiennych gwiazdek.
Złoto, 16,71 g, 27,0 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 525 10 dolarów (eagle), typ Indian Head, 1913, men. Filadelfia,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Głowa młodej kobiety (Wolności) w lewym 
profilu, na głowie pióropusz, na opasce napis  
LIBERTY, u dołu data 1913, u góry przy krawędzi 
trzynaście sześcioramiennych gwiazd.
Rv. i obrzeże jak nr 524.
Złoto, 16,73 g, 26,9 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 526 10 dolarów (eagle), typ Indian Head, 1914, men. Denver,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Głowa młodej kobiety (Wolności) w lewym 
profilu, na głowie pióropusz, na opasce napis  
LIBERTY, u dołu data 1914, u góry przy krawędzi 
trzynaście sześcioramiennych gwiazd.
Rv. Orzeł kroczący w lewo na wiązce strzał otoczo-
nej gałązką lauru, z lewej przy wiązce znak men-
nicy D, z lewej IN / GOD WE / TRUST, z prawej  
E / PLURIBUS / UNUM, górą w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA, dołem TEN·DOLLARS.
Obrzeże: 48 wypukłych sześcioramiennych gwiaz-
dek.
Złoto, 16,71 g, 27,1 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 527 10 dolarów (eagle), typ Indian Head, 1916, men. San Francisco,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Głowa młodej kobiety (Wolności) w lewym 
profilu, na głowie pióropusz, na opasce napis  
LIBERTY, u dołu data 1916, u góry przy krawędzi 
trzynaście sześcioramiennych gwiazd.
Rv. Orzeł kroczący w lewo na wiązce strzał otoczonej 
gałązką lauru, z lewej przy wiązce znak menniczy S, 
z lewej IN / GOD WE / TRUST, z prawej E /  
PLURIBUS / UNUM, górą w otoku UNITED· 
STATES·OF·AMERICA, dołem TEN·DOLLARS.
Obrzeże jak nr 526.
Złoto, 16,71 g, 27,0 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 528 10 dolarów (eagle), typ Indian Head, 1932, men. Filadelfia,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Głowa młodej kobiety (Wolności) w lewym profilu, na głowie pióropusz, na opasce napis 
LIBERTY, u dołu data 1932, u góry przy krawędzi trzynaście sześcioramiennych gwiazd.
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Rv. Orzeł kroczący w lewo na wiązce strzał otoczo-
nej gałązką lauru, z lewej IN / GOD WE / TRUST, 
z prawej E / PLURIBUS / UNUM, górą w otoku 
UNITED·STATES·OF·AMERICA, dołem TEN· 
DOLLARS.
Obrzeże jak nr 526.
Złoto, 16,71 g, 27,0 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 529 20 dolarów (double eagle), typ Coronet, 1904, men. Filadelfia,  
James B. Longacre
Av. Głowa niewiasty w lewym profilu, z włosami 
splecionymi w kok, nad czołem zdobiona perłami 
opaska z napisem LIBERTY, u dołu data 1904,  
w otoku trzynaście sześcioramiennych gwiazd.
Rv. Orzeł heraldyczny rozpięty, z kartuszem na pier-
si, gałązką lauru w prawej i pękiem strzał w lewej 
łapie, z boków wstęgi z napisem E PLURIBUS  
- UNUM, nad głową orła część tarczy słonecznej, 
na jej tle uformowany w owal napis IN GOD WE 
/ TRUST otoczony trzynastoma pięcioramiennymi 
gwiazdami, górą w otoku UNITED STATES OF 
AMERICA, dołem TWENTY DOLLARS, przy kra-
wędzi promieniste kreseczki.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 33,42 g, 34,4 mm, 180°. 
Harris, nr 37.

 530 20 dolarów (double eagle), typ Saint-Gaudens, 1924, men. Filadelfia,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Na wprost niewiasta z rozwianymi włosami, 
wchodząca na skałę w promieniach słońca;  
w prawej ręce trzyma pochodnię, w lewej gałązkę 
lauru, u jej stóp gałązka dębu, z lewej w oddali 
Kapitol, z prawej data 1924 i niżej splecione ASG 
(sygnatura), u góry LIBERTY, u dołu data 1924, 
w otoku sześcioramienne gwiazdki.
Rv. Orzeł szybujący w lewo w promieniach słońca, 
u góry w podwójnym otoku UNITED·STATES· 
OF·AMERICA / TWENTY·DOLLARS, u dołu nad 
tarczą słoneczną IN·GOD·WE·TRUST.
Obrzeże: wypukły napis E PLURIBUS UNUM  
i gwiazdki.
Złoto, 33,43 g, 34,4 mm, 180°. 
Harris, nr 44.
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 531 20 dolarów (double eagle), typ Saint-Gaudens, 1927, men. Filadelfia,  
Augustus Saint-Gaudens
Av. Na wprost niewiasta z rozwianymi włosami 
wchodząca na skałę w promieniach słońca; w pra-
wej ręce trzyma pochodnię, w lewej gałązkę lauru, 
u jej stóp gałązka dębu, z lewej w oddali Kapitol, 
z prawej data 1927 i niżej splecione ASG (sygna-
tura), u góry LIBERTY, u dołu data 1927, w otoku 
sześcioramienne gwiazdki.
Rv. i obrzeże jak nr 530.
Złoto, 33,43 g, 34,1 mm, 180°. 
Harris, nr 44.

 532 Moneta nieobiegowa (sztabka) „50 dolarów” – 1 uncja, 1986, men. Filadelfia, 
Augustus Saint-Gaudens, Miley Busiek
Av. Na wprost niewiasta z rozwianymi włosami, 
wchodząca na skałę w promieniach słońca; w pra-
wej ręce trzyma pochodnię, w lewej gałązkę lauru, 
u jej stóp gałązka dębu, z lewej w oddali Kapitol, 
z prawej data MCMLXXXVI i niżej splecione ASG 
(sygnatura), u góry LIBERTY, w otoku sześciora-
mienne gwiazdki.
Rv. Orlica z parą orląt w gnieździe, do którego przy-
latuje orzeł z gałązką lauru, z lewej E PLURIBUS / 
UNUM, z prawej IN GOD / WE TRUST, pod 
gniazdem sygnatury MB i JW, u góry w otoku 
UNITED STATES OF AMERICA, u dołu 1 OZ. 
FINE GOLD - 50 DOLLARS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 34,02 g, 32,7 mm, 180°. Stempel lustrzany.

węGry (Magyarország)

Maciej I Korwin (1458–1490)
Hunyadi Mátyás, syn Jana Hunyadiego, namiestnika Królestwa Węgierskiego, i Elżbiety Szilágy, ur. w 1443 r., król Węgier od 
1458 r., król Czech od 1469 r., zm. w 1490 r. Wybrany na tron dzięki zasługom ojca (zm. w 1456 r.) i staraniom wuja Mihálya 
Szilágya. Zawarł początkowo sojusz z królem czeskim Jerzym (pojął za żonę jego córkę, Katarzynę). Zwrócił się jednak prze-
ciw teściowi, gdy partia katolicka wezwała go na tron czeski. Podporządkował sobie Dolną Austrię, Styrię, część Karyntii, 
Morawy, Śląsk i Łużyce. Założył uniwersytet w Pożoniu (Bratysławie). Patron humanistów, kolekcjoner monet i medali.
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 533 Floren (forint, złoty węgierski), b.d. [1470–1490], men. Nagybánya/Baia Mare
Av. Madonna z Dzieciątkiem siedząca na tronie na 
wprost, u jej stóp kruk w lewo, z pierścieniem  
w dziobie, w otoku äaThIaSøDøg - RøVngaRIeø, 
obwódka zewnętrzna z promienistych kreseczek.
Rv. Stojący na wprost król (św. Władysław) z brodą, 
w płaszczu narzuconym na zbroję i w otwartej ko-
ronie, w prawej ręce trzyma topór, w lewej glob, 
wokół głowy perełkowa aureola. Z lewej strony 
(prawej króla) litera n, z prawej tarcza ze skrzyżo-
wanymi perlikiem i młotem (znaki mennicy i miejskie-
go zarządu mennicy), w otoku SøLaDISL - aVSøReX, 
obwódka zewnętrzna z promienistych kreseczek.
Obrzeże gładkie.
Złoto, 3,54 g, 21,0 mm, 340°, sup. 
Pohl (Ggn), nr K12-1.
Zakup: Franceschi, 1965 r.

Floren węgierski, wybijany od 1326 r., w XV–XVI w. był jedną z najważniejszych europejskich 
monet złotych; służył m.in. jako wzór dla dukata holenderskiego. W 1381 r. wymieniono go 
wśród monet mających kurs w Brabancji; podobnie było przez cały XV w. Św. Władysław, król 
węgierski w latach 1077–1095, kanonizowany w 1192 r., od połowy XIV w. przedstawiany był 
na monetach węgierskich jako patron królestwa („wieczny król”). Od czasów Macieja Korwina 
towarzyszyła mu i stopniowo zastępowała go Madonna, przypuszczalnie pod wpływem grozy 
tureckiej nawały.

Franciszek Józef I (1848–1916)
Nota biograficzna – zob. s. 256

 534 4 forinty = 10 franków, 1871, men. Krzemnica (Kremnica/Kormoscbánya)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
niżej znak mennicy K·B·, w otoku FERENCZ  
JÓZSEF I·K·A·CS·ÉS M·H·S·D·O·AP·KIR·, przy 
krawędzi promienista obwódka.
Rv. Sześciopolowa tarcza herbowa: tarcza środkowa 
podzielona w słup, z herbem staro- i nowowęgier-
skim, pod nią tarcza czteropolowa: pole 1. – Sza-
chownica Chorwacji, 2. – ukoronowane głowy 
Leopardów Dalmacji, 3. – lis i dwie rzeki Slawonii, 
4. – półorzeł i kasztele Siedmiogrodu; tarcza na-
kryta Koroną św. Stefana, z boków 10 / Fr· - 4 / Frt·, 
wewnętrzna obwódka ciągła, w otoku MAGYAR 
- KIRÁLYSÁG /  1871 , przy krawędzi promie-
nista obwódka.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,19 g, 19,1 mm, 0°. 
Huszár, nr 2119.
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Wybite według ordynacji z 9 III 1870 r. monety dwuwalutowe miały umożliwić Austro-Węgrom 
przystąpienie do Łacińskiej Unii Monetarnej. Próba się nie powiodła, a monety, zamiast funk-
cjonować na rynku krajowym, stały się walutą handlu międzynarodowego. Rozwinięcie legen-
dy awersu: Ferencz József Isten kegyelméből ausztriai császár és Magyar-, Horvát-, Slavon-, 
Dalmátországok apostoli királya (Franciszek Józef z Bożej łaski cesarz Austrii i apostolski król 
Węgier, Chorwacji, Slawonii i Dalmacji).

 535 8 forintów = 20 franków, 1875, men. Krzemnica (Kremnica/Kormoscbánya)
Av. Głowa cesarza w wieńcu laurowym w prawo, 
niżej znak mennicy K·B·, w otoku FERENCZ  
JÓZSEF I·K·A·CS·ÉS M·H·S·D·O·AP·KIR·, przy 
krawędzi promienista obwódka.
Rv. Sześciopolowa tarcza herbowa: tarcza środkowa 
podzielona w słup, z herbem staro- i nowowęgierskim, 
pod nią tarcza czteropolowa: pole 1. – Szachownica 
Chorwacji, 2. – ukoronowane głowy Leopardów Dal-
macji, 3. – lis i dwie rzeki Slawonii, 4. – półorzeł  
i kasztele Siedmiogrodu; tarcza nakryta Koroną  
św. Stefana, z boków 20 / Fr· - 8 / Frt·, wewnętrzna 
obwódka ciągła, w otoku MAGYAR - KIRÁLYSÁG 
/  1875 , przy krawędzi promienista obwódka.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,44 g, 21,3 mm, 0°. 
Huszár, nr 2115.

wIelka BrytanIa (Great Britain)

Wiktoria (1837–1901)
Alexandrina Victoria, Aleksandryna Wiktoria, córka Edwarda Augusta, 1. księcia Kentu, i Wiktorii, księżniczki sasko-ko-
burskiej i gotajskiej, wnuczka króla Jerzego III, ur. w 1819 r., królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii od 1837 r., cesarzowa Indii od 1876 r., zm. w 1901 r. Ostatnia królowa brytyjska z dynastii hanowerskiej. Była siostrze-
nicą króla Belgów, Leopolda I, z którym była bardzo zaprzyjaźniona. Poślubiła w 1840 r. bratanka swej matki i Leopolda, 
Franciszka Albrechta Augusta, młodszego księcia sasko-koburskiego i gotajskiego, zwanego w Wielkiej Brytanii księciem 
Albertem. Wzmocniła autorytet monarchii, jednocześnie ograniczając jej rolę do głównie ceremonialnej.

 536 ½ suwerena (½ funta), typ Young Head, 1884, men. Londyn, Royal Mint, 
William Wyon
Av. Głowa królowej ze spiętymi wysoko włosami  
w lewo, w otoku VICTORIA DEI GRATIA / 1884, 
przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Czteropolowa tarcza francuska z herbami: po- 
le 1., 4. – Trzy Leopardy Anglii, 2. – Lew Szkocji,  
3. – Harfa Irlandii, otoczona bordiurą i nakryta 
koroną, w otoku BRITANNIARUM - REGINA 
FID:DEF:, przy krawędzi obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,95 g, 19,3 mm, 180°. 
Spink, nr 3861.



275

Monety świata

 537 ½ suwerena (½ funta), typ Jubilee Head, 1892, men. Londyn, Royal Mint, 
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie i małej koronie, w lewym profilu, inicjały me-
daliera niewidoczne, w otoku VICTORIA - DEI 
GRATIA, przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Czteropolowa tarcza francuska z herbami: po- 
le 1., 4. – Trzy Leopardy Anglii, 2. – Lew Szkocji,  
3. – Harfa Irlandii, otoczona bordiurą i nakryta koro-
ną, w otoku BRITANNIARUM - REGINA FID:DEF: 
/ 18-92, przy krawędzi obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,93 g, 19,3 mm, 180°.
Spink, nr 3869B. 

 538 ½ suwerena (½ funta), typ Jubilee Head, 1892, men. Londyn, Royal Mint, 
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 537.
Złoto, 3,95 g, 19,2 mm, 180°. 
Spink, nr 3869B. 

 539 ½ suwerena (½ funta), typ Old Head, 1897, men. Londyn, Royal Mint, 
Thomas Brock (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie nałożonym na diadem, w lewo, w otoku  
VICTORIA·DEI·GRA·BRITT·REGINA·FID·DEF  
· IND·IMP·, pod portretem sygnatura T·B·, przy 
krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1897.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,96 g, 19,2 mm, 0°. 
Spink, nr 3878.

Rozwinięcie legendy: Victoria Dei gratia Britanniarum regina Fidei defensor Indiae imperatrix. 
Podwojenie litery T w skrócie oznacza liczbę mnogą.

 540 ½ suwerena (½ funta), typ Old Head, 1898, men. Londyn, Royal Mint, 
Thomas Brock (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. jak nr 539.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy) 
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1898.
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Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,99 g, 19,2 mm, 0°. 
Spink, nr 3878.

 541 Suweren, typ Jubilee Head, 1892, men. Londyn, Royal Mint,  
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie i małej koronie, w lewo, na przecięciu ramienia 
sygnatura J.E.B., w otoku VICTORIA D : G :  
- BRITT:REG:F:D:, przy krawędzi prążkowany 
pierścień.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy) 
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1892 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,0 mm, 0°. 
Spink, nr 3866C.

Suweren (sovereign) był oficjalną nazwą złotej monety jednofuntowej wprowadzonej w 1489 r.; 
dzielił się na 20 szylingów (funt był tradycyjnie jednostką obrachunkową srebra; większość 
transakcji zawierano w srebrnych szylingach). Służył m.in. jako wzór dla suwerenów Niderlan-
dów Hiszpańskich (Austriackich) w latach 1612–1795 (zob. nr 159 i niektóre następne do 179, 
195 oraz 564). Na podstawie ordynacji z 22 VI 1816 r. wznowiono jego emisję, o mniejszej już 
wadze, ale niezmienianej przez następnych 150 lat. Obok złotej 20-frankówki był głównym 
złotym pieniądzem dziewiętnastowiecznej Europy.

 542 2 funty, typ Jubilee Head, 1887, men. Londyn, Royal Mint,  
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie i małej koronie, w lewo, na przecięciu ramienia 
sygnatura J. E. B., w otoku VICTORIA D : G :  
- BRITT:REG:F:D:, przy krawędzi prążkowany 
pierścień.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1887 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 15,97 g, 29,3 mm, 0°. 
Spink, nr 3865.
Zakup: Lille, 1937 r.

Monety 2- i 5-funtowe z roku jubileuszu pięćdzie-
sięciolecia panowania królowej w niewielkim za-
kresie trafiły do obiegu, przechowywane głównie 
jako pamiątki.
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 543 5 funtów, typ Jubilee Head, 1887, men. Londyn, Royal Mint,  
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie i małej koronie, w lewym profilu, na przecięciu 
ramienia sygnatura J. E. B., w otoku VICTORIA 
D : G : - BRITT:REG:F:D:, przy krawędzi prążko-
wany pierścień.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1887 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 39,92 g, 36,1 mm, 0°. 
Spink, nr 3864.
Zakup: Lille, 1937 r.

 544 5 funtów, typ Jubilee Head, 1887, men. Londyn, Royal Mint,  
Sir Joachim Edgar Boehm, Bart. R.A. (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av., Rv. i obrzeże jak nr 543.
Złoto, 39,91 g, 36,1 mm, 0°. 
Spink, nr 3864.
Zakup: Lille, 1937 r. 
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 545 5 funtów, typ Old Head, 1893, men. Londyn, Royal Mint,  
Thomas Brock (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie nałożonym na diadem, w lewo, w otoku  
VICTORIA·DEI·GRA·BRITT·REGINA·FID·DEF  
· IND·IMP·, pod portretem sygnatura T·B·, przy 
krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1893 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 39,98 g, 36,1 mm, 0°. 
Spink, nr 3872.
Zakup: Lille, 1937 r.

Edward VII (1901–1910)
Albert Edward, syn Alberta, księcia sasko-kobursko-gotajskiego, i królowej Wiktorii, ur. w 1841 r., król Wielkiej Brytanii  
i Irlandii, cesarz Indii od 1901 r., zm. w 1910 r. Pierwszy król z dynastii sasko-kobursko-gotajskiej, która w 1917 r. zmieni 
nazwisko na Windsor. W 1863 r. zrzekł się prawa do sukcesji w Księstwie Sasko-Koburskim i Gotajskim na rzecz młodsze-
go brata, Alfreda. Długie lata następstwa tronu brytyjskiego spędzał dość beztrosko, aczkolwiek wspólnie z Williamem 
Ewartem Gladstone’em wysunął ciekawy projekt przekształcenia związku Wielkiej Brytanii i Irlandii w monarchię duali-
styczną na wzór Austro-Węgier, ostatecznie nieprzyjęty. Objąwszy tron, solennie podjął zarówno ceremonialne, jak poli-
tyczne obowiązki, przejawiając znaczne talenty dyplomatyczne wzmacniane urokiem osobistym. Wspierał reformę armii 
i floty. Wzmacniał relacje z Francją i Rosją, nie uniknął jednak pogłębiającego się konfliktu z Niemcami, który ostatecznie 
doprowadził – już po śmierci Edwarda – do wybuchu I wojny światowej.

 546 ½ suwerena (½ funta), 1905, men. Londyn, Royal Mint,  
George William de Saulles (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w prawym profilu, w otoku 
EDWARDVS VII D: G: BRITT: OMN: REX F: D: 
IND: IMP:, pod portretem sygnatura Des ·, przy 
krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1905 i sygnatura B P, przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,99 g, 19,3 mm, 0°. 
Spink, nr 3974.

W tytulaturze królewskiej pojawia się fraza Britanniarum omnium rex.
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 547 2 funty, 1902, men. Londyn, Royal Mint, George William de Saulles (Av.), 
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w prawym profilu, w otoku 
EDWARDVS VII DEI GRA: BRITT: OMN: REX 
FID: DEF: IND: IMP:, pod portretem sygnatura 
De s., przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1902 i sygnatura B. P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 15,97 g, 28,5 mm, 0°. 
Spink, nr 3967.
Zakup: Lille, 1937 r.

 548 5 funtów, 1902, men. Londyn, Royal Mint, George William de Saulles (Av.), 
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w prawym profilu, w otoku 
EDWARDVS VII DEI GRA: BRITT: OMN: REX 
FID: DEF: IND: IMP:, pod portretem sygnatura 
De s., przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1902 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 39,91 g, 36,1 mm, 0°. 
Spink, nr 3965.
Zakup: Lille, 1937 r.
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Jerzy V (1910–1936)
George Frederick Ernest Albert, syn króla Edwarda VII i Aleksandry, księżniczki duńskiej, ur. w 1865 r., król Wielkiej 
Brytanii i Irlandii, cesarz Indii od 1910 r., zm. w 1936 r. Aktywny w polityce wewnętrznej i zewnętrznej, przyczynił się do 
kompromisowego rozwiązania problemu Irlandii. Wydany w 1931 r. Statut Westminsterski przyznał samodzielność Kana-
dzie, Wolnemu Państwu Iryjskiemu i Związkowi Południowej Afryki (w 1942 r. objęto nim Australię). Król założył sławną 
kolekcję znaczków pocztowych.

 549 ½ suwerena (½ funta), 1911, men. Londyn, Royal Mint, Sir Edgar Bertram 
MacKennal (Av.), Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w lewym profilu, w otoku  
GEORGIVS V D.G.BRITT:OMN:REX F.D.IND: 
IMP:, na przecięciu szyi sygnatura B.M., przy kra-
wędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; u dołu data 1911 i sygnatura B.P., przy 
krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 4,00 g, 19,3 mm, 0°. 
Spink, nr 4006.

AFryka połudnIowa (south africa)

Jerzy V (1910–1936)
Nota biograficzna – zob. notę powyżej

 550 Suweren, 1928, men. Pretoria, Sir Edgar Bertram MacKennal (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w lewym profilu, w otoku  
GEORGIVS V D.G.BRITT:OMN:REX F.D.IND: 
IMP:, na przecięciu szyi sygnatura B.M., przy kra-
wędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; na gruncie sygnatura SA, u dołu data 1928 
i sygnatura B.P., przy krawędzi prążkowany pier-
ścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,99 g, 22,0 mm, 0°. 
Spink, nr 4004.

Monety złote bite w koloniach różniły się od metropolitalnych tylko znakami menniczymi do-
danymi na rewersie. SA oznacza South Africa.
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AustralIa

Wiktoria (1836–1901)
Nota biograficzna – zob. s. 274

 551 Suweren, 1870, men. Sydney, Leonard Charles Wyon
Av. Głowa królowej w wieńcu, w lewym profilu,  
w otoku VICTORIA D:G: BRITANNIAR: REG: F: D: 
/ 1870, przy krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. W polu poziomy napis AUSTRALIA nakryty bry-
tyjską koroną i otoczony wieńcem laurowym, u góry 
napis SYDNEY MINT, u dołu ONE SOVEREIGN.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,97 g, 22,0 mm, 180°.
Krause, nr KM 4.

Złote mennictwo australijskie rozpoczęło się w 1852 r. W latach 1855–1870 wybijano w Sydney 
australijskie suwereny i półsuwereny; w ostatnim roku, 1870, wybito 1 220 000 suwerenów. 
Od 1871 r. zastosowano w australijskich mennicach stemple metropolii z dodanymi inicjałami 
mennic w Sydney, Melbourne i Perth.

 552 Suweren, typ Young Head, 1882, men. Sydney, William Wyon
Av. Głowa królowej ze spiętymi wysoko włosami,  
w lewo, w otoku VICTORIA DEI GRATIA / 1882, 
na przecięciu szyi sygnatura W. W., przy krawędzi 
obwódka perełkowa.
Rv. Czteropolowa tarcza francuska z herbami: pole 
1., 4. – Trzy Leopardy Anglii, 2. – Lew Szkocji,  
3. – Harfa Irlandii, nakryta koroną i otoczona wieńcem 
laurowym, w otoku BRITANNIARUM - REGINA 
FID:DEF:, u dołu znak mennicy S i pod nim róża, 
oset i koniczyna (symboliczne rośliny Anglii, Szkocji  
i Irlandii), przy krawędzi obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,97 g, 22,2 mm, 180°.
Spink, nr 3855.

 553 Suweren, typ Young Head, 1886, men. Melbourne, William Wyon (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa królowej ze spiętymi wysoko włosami,  
w lewo, w otoku VICTORIA D: G: BRITANNIAR: 
REG: F: D:, na przecięciu szyi sygnatura W. W., 
pod portretem znak mennicy M, przy krawędzi 
obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; na gruncie znak mennicy M, u dołu data 
1886 i słabo widoczna sygnatura (B. P.), przy kra-
wędzi prążkowany pierścień.



282

Monety świata

Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,0 mm, 180°. 
Spink, nr 3857C.

 554 Suweren, typ Old Head, 1897, men. Melbourne, Thomas Brock (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Popiersie królowej w stroju orderowym, welo-
nie nałożonym na diadem, w lewo, w otoku  
VICTORIA·DEI·GRA·BRITT·REGINA·FID·DEF ·  
IND·IMP·, pod portretem sygnatura T·B·, przy kra-
wędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce, tratuje smoka powalonego 
na ziemię; na gruncie znak mennicy M, u dołu data 
1897 i sygnatura B . P .
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,1 mm, 0°. 
Spink, nr 3875.

 555 Suweren, typ Old Head, 1898, men. Sydney, Thomas Brock (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. jak nr 554.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; na gruncie znak mennicy S, u dołu data 
1898 i sygnatura B . P .
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,0 mm, 0°. 
Spink, nr 3877.

Edward VII (1901–1910)
Nota biograficzna – zob. s. 278

 556 Suweren, 1902, men. Perth, George William de Saulles (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w prawym profilu, w otoku 
EDWARDVS VII D: G: BRITT: OMN: REX F: D: 
IND: IMP:, pod portretem sygnatura De s., przy 
krawędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; na gruncie znak mennicy P, u dołu data 
1902 i sygnatura B. P., przy krawędzi prążkowany 
pierścień.
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Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 8,00 g, 22,0 mm, 0°. 
Spink, nr 3972.

 557 Suweren, 1906, men. Melbourne, George William de Saulles (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. jak nr 556.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mie-
czem w prawej ręce tratuje smoka powalonego na 
ziemię; na gruncie znak mennicy M, u dołu data 
1906 i sygnatura B. P., przy krawędzi prążkowany 
pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,2 mm, 0°. 
Spink, nr 3971.

 558 Suweren, 1908, men. Perth, George William de Saulles (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. jak nr 556.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mieczem 
w prawej ręce tratuje smoka powalonego na ziemię; 
na gruncie znak mennicy P, u dołu data 1908 i sy-
gnatura B. P., przy krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 21,9 mm, 0°. 
Spink, nr 3972.

Jerzy V (1910–1936)
Nota biograficzna – zob. s. 280

 559 Suweren, 1919, men. Perth, Sir Edgar Bertram MacKennal (Av.),  
Benedetto Pistrucci (Rv.)
Av. Głowa króla w lewym profilu, w otoku  
GEORGIVS V D.G.BRITT:OMN:REX F.D.IND: 
IMP:, na przecięciu szyi sygnatura B.M., przy kra-
wędzi obwódka perełkowa.
Rv. Na wspiętym koniu nagi jeździec (św. Jerzy)  
w rzymskim hełmie i rozwianym płaszczu, z mieczem 
w prawej ręce tratuje smoka powalonego na ziemię; 
na gruncie znak mennicy P, u dołu data 1919 i sy-
gnatura B.P., przy krawędzi prążkowany pierścień.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 7,98 g, 22,0 mm, 0°.
Spink, nr 4001.
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Elżbieta II (1952–)
Elizabeth Alexandra Mary, córka króla Jerzego VI i Elżbiety Bowes-Lyon, hrabianki Strathmore i Kinghorn, ur. w 1926 r., 
królowa Wielkiej Brytanii i Irlandii (Północnej) oraz innych jej Państw i Ziem, głowa Wspólnoty od 1952 r.

 560 Moneta nieobiegowa (sztabka) „100 dolarów” – 1 uncja, 1987, men. Perth, 
Dora de Pédery-Hunt (Av.), Stuart Devlin (Rv.)
Av. Popiersie królowej w koronie otwartej i naszyjniku, 
w prawo, na przecięciu szyi wgłębna słabo czytelna 
sygnatura DPH, w otoku ELIZABETH II - AUSTRALIA 
/ ·100 DOLLARS·, zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Rv. W polu nieregularna bryła złotego samorodka,  
w dolnej partii wgłębna sygnatura SD, niżej napis  
WELCOME STRANGER 1869, pole otoczone promie-
niami, w otoku THE AUSTRALIAN NUGGET 1 OZ. 
FINE GOLD / ∙1987∙, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 31,19 g, 32,0 mm, 0°. 
Krause, nr KM 92.

Przedstawiany na rewersie Welcome Stranger to zna-
leziony w 1869 r. w prowincji Victoria samorodek 
wagi 70,9 kg, zawierający 69,6 kg czystego złota, 
należący do największych i najczystszych na świecie. 
Podobną sztabkę z nowym awersem wybito w Perth 
w 2011 r. na pamiątkę 25-lecia emisji australijskich 
sztabek złotych tego rodzaju.

Kanada (Canada)

Elżbieta II (1952–)
Nota biograficzna – zob. notę powyżej

 561 Moneta nieobiegowa (sztabka) „50 dolarów” – 1 uncja, 1986, Królewska 
Mennica Kanadyjska, Ottawa
Av. Popiersie królowej w prawym profilu, w otwartej 
koronie, w otoku ELIZABETH II / 50 DOLLARS 
1986.
Rv. Liść klonu, z boków 9999 - 9999, w otoku  
CANADA / FINE GOLD - 1 OZ OR PUR.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 31,13 g, 30,0 mm, 0°. 
Krause, nr KM 125.1.

Kanadyjskie sztabki w kształcie monet, zwane maple 
leaves, należą do najpopularniejszych form złotego 
kruszcu na świecie.
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państwa włoskIe 

FlorenCja (Firenze)

 562 Floren, b.d. [1256–1303], men. Florencja
Av. W polu ozdobna lilia, w otoku +FLOR - ENTIa, 
zewnętrzna obwódka perełkowa zlana w ciągłą.
Rv. Św. Jan Chrzciciel w aureoli i w płaszczu  
z wielbłądziej wełny stoi na wprost, wznosi prawą 
dłoń, w lewej trzyma krzyż na długim trzonku,  
w otoku øSøIOHa - NNESøB, dalej znak menniczy 
– miniatura ołtarza, fragmentarycznie zewnętrzna 
obwódka perełkowa zlana w ciągłą.
Obrzeże gładkie, ślady cięcia.
Złoto, 3,51 g, 19,6 mm, 140°. Jedno małe obcięcie, sup. 
Bernocchi, seria IV, nr 151 (znak: tabl. II, nr 8).
Zakup: Franceschi.

W listopadzie 1252 r., zwyciężywszy Pizę i Sienę, rada miejska Florencji uchwaliła podjęcie 
emisji złotej monety o wadze 1/8 uncji czystego złota i wartości libry (240) srebrnych denarów. 
Dzięki znacznym ilościom kruszcu przepływającym przez mennicę, znakomitemu wykonaniu  
i gwarantowanej wartości przez 200 lat florencki floren był główną monetą złotą środkowej 
Europy, przechodząc przede wszystkim przez rynek Flandrii. Zyskał też niezliczone naśladow-
nictwa (zob. nr 184, 492), także w Niderlandach. Awers przedstawia kwiat lilii (flos), godło 
mówiące Florencji, rewers – stojącego patrona miasta, św. Jana Chrzciciela. Dlatego większość 
europejskich monet złotych o wadze 3,5 g i lżejszych będzie na jednej ze stron przedstawiać 
postać stojącą (zob. nr 193, 194, 198, 207, 533). W 1303 r. wprowadzono system znaków 
mincerskich, pozwalający datować większość egzemplarzy z dokładnością do pół roku, ale 
najwcześniejszą emisję datujemy tylko na podstawie drobnych zmian w figurze świętego.

wenecjA (Venezia)

Piotr Gradenigo (1289–1311)
Pietro Gradenigo, syn Marka Gradeniga, ur. w 1251 r., wybrany dożą w 1289 r., zm. w 1311 r. Pochodził z jednej z naj-
starszych rodzin weneckich (tzw. apostolskich); zwolennik oligarchii. Reformator ustroju Wenecji w kierunku republiki 
arystokratycznej.

 563 Dukat (zecchino), b.d. [1289–1311], men. Wenecja
Av. Z lewej pochylony św. Marek w aureoli,  
z brodą, w długiej szacie i boso, w lewej dłoni 
trzyma Ewangelię, prawą wręcza proporzec klę-
czącemu z prawej strony doży w mitrze i płaszczu; 
po lewej w otoku, lecz pionowo: øSøMøVeNeTI, 
pod proporcem pionowo DVX, z prawej otokowo 
øPeøgRaDONIcO, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rv. W mandorli z perełkową bordiurą stojący na 
wprost Chrystus w nimbie krzyżowym wznosi pra-
wą dłoń do błogosławieństwa, w lewej trzyma 
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Ewangelię, z lewej cztery gwiazdki, z prawej pięć (częściowo niedobitych), w otoku øSITøT›øXPeø 

DaT‹øQ›:TV - RegISøISTeøDVcaT‹ø, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże gładkie.
Złoto, 3,55 g, 20,1 mm, 180°, f.d.c. 
Coll. Thomsen, nr 1855; CNI VII, s. 52, nr 1.
Zakup: Franceschi.

Dukat wenecki został utworzony zarządzeniem Rady Czterdziestu z 31 X 1284 r. na wzór (me-
trologiczny) florena i bity był bez zmian (oprócz imienia doży) do upadku Republiki w 1797 r. 
Awers przedstawia scenę inwestytury doży przez św. Marka (napisy: Sanctus Marcus Venetiarum 
– Petrus Gradonico dux), rewers – Chrystusa Przemienionego wraz z dziewięcioma chórami 
anielskimi, symbolizowanymi przez gwiazdy, otoczonego migdałowym nimbem (napis: Sit Tibi 
Christe datus quem Tu regis iste ducatus, heksametr leoniński nieznanego pochodzenia – może 
z weneckiej liturgii – dał przypuszczalnie nazwę monecie). Monety te zyskały ogromne zna-
czenie w handlu lewantyńskim. Im też zawdzięczają nazwę dukata późniejsze monety złote 
wielu krajów.

Franciszek II (1797–1805, 1814–1835)
Franz Joseph Karl, syn Leopolda II, wielkiego księcia Toskanii, później cesarza, i Marii Ludwiki, królewny hiszpańskiej, ur. 
w 1768 r.; ostatni cesarz rzymski w latach 1792–1806, książę Wenecji od 1797 r. na mocy pokoju w Campo Formio, 
pierwszy cesarz Austrii od 1804 r. (utracił Wenecję na rzecz napoleońskich Włoch w pokoju preszburskim w 1805 r.), król 
Lombardii i Wenecji od 1814 r., zm. w 1835 r.

 564 Suweren, „1793” [1823], men. Wenecja
Av. Popiersie cesarza w prawym profilu, w peruce 
i wieńcu laurowym, niżej znak mennicy V, w oto-
ku FRANC·II·D·G·R·IMP·S·A·GE·HIE·HV·BO· 
REX·, zewnętrzna obwódka promienista.
Rv. Owalna tarcza herbowa dzielona w słup; pole 
prawe dwudzielne w słup: Belka austriacka i trzy 
Orliki lotaryńskie; pole lewe: trzy Skosy burgundz-
kie otoczone bordiurą; tarcza zwieńczona koroną 
Rudolfa, pod nią podłożony krzyż burgundzki, 
wokół łańcuch Orderu Złotego Runa, którego od-
znaka u dołu; w otoku ARCH·AVST·DVX·BVRG· 
LOTH·BRAB·COM·FLAN·1793·.
Obrzeże: ornament z liści.
Złoto, 11,08 g, 29,1 mm, 0°, f.d.c. 
Schlumberger Austria, nr 83; CNI VIII –.
Zakup: Franceschi, 1957 r.

Chociaż wybita w Wenecji po utracie przez Austrię Niderlandów Południowych (ale ten ostat-
ni fakt został ukryty antydatowaniem), moneta ta jest kontynuacją emisji brabanckich podwój-
nych suwerenów, co jest widoczne w zastosowanej tytulaturze. Została też przyjęta (jako su-
weren pojedynczy, sovrano) w systemie monetarnym północnych Włoch w 1. połowie XIX w. 
Rozwinięcie legend: Franciscus II Dei gratia Romanorum imperator semper augustus Germaniae 
Hierosolymorum Hungariae Bohemiae rex, archidux Austriae dux Burgundiae Lotharingiae Bra-
bantiae comes Flandriae.
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MonAKo (Monaco)

Karol III (1856–1889)
Charles Honoré, syn Florestana I, księcia Monako, i Marii Ludwiki Karoliny Gibert de Lametz, ur. w 1818 r., książę Mo-
nako od 1856 r., zm. w 1889 r. Uratował niepodległość księstwa, oddając Francji 4/5 jego terytorium; założył kasyno  
w Monte Carlo (miejscowość otrzymała nazwę na jego cześć) i łaźnie morskie, zapewniając księstwu dobrobyt z tury-
styki. Membre d’honneur Belgijskiego Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego od 1885 r.

 565 100 franków, 1886, men. Paryż, François J.H. Ponscarme (medalier),  
Jean Lagrange (naczelny grawer)
Av. Głowa księcia w prawym profilu, niżej sygna-
tura PONSCARME i znak mennicy A, w otoku 
CHARLES III PRINCE DE MONACO, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. Wielki herb księstwa Monako: na tarczy fran-
cuskiej szachownica z czerwonych rautów (po  
pięć w trzech rzędach), tarczę trzymają dwaj mni-
si stojący na konsoli, prawy trzyma w prawej dłoni 
opuszczony miecz, lewy wznosi miecz w prawicy, 
w lewej dłoni zaś trzyma pochwę miecza, z konso-
li zwisa wstęga ze słabo czytelną dewizą DEO 
IVVANTE; całość na płaszczu gronostajowym 
zwieńczonym zamkniętą koroną, w otoku CENT 
- FRANCS / 1886, z lewej kotwica, po bokach daty 
znaki mincerskie: róg obfitości i wiązka rózeg lik-
torskich z toporem.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 32,26 g, 35,1 mm, 180°, t.t.b. 
Schlumberger, nr 5; CNI III, s. 566, nr 5.

Pozostające pod francuskim protektoratem księstwo było faktycznie członkiem Łacińskiej Unii 
Monetarnej. Od 1882 r. zamawiało w Paryżu reprezentacyjne 100-frankówki – z datą 1886 
wybito 15 000 egz. Deo Juvante to dewiza herbowa księstwa i Orderu Świętego Karola, usta-
nowionego w 1858 r. przez Karola III.

Albert I (1889–1922)
Albert Honoré Charles, syn Karola III, księcia Monako, i Antoniny, hrabianki de Merode, ur. w 1848 r., suwerenny 
książę Monako od 1889 r., zm. w 1922 r. Podróżnik, oceanograf, założyciel Instytutu Oceanograficznego i Ogrodu 
Egzotycznego, Membre d’honneur Belgijskiego Królewskiego Towarzystwa Numizmatycznego od 1899 r.

 566 100 franków, 1904, men. Paryż, Oscar Roty (medalier), Auguste Patey  
(naczelny grawer)
Av. Popiersie księcia w lewym profilu, z draperią na lewym ramieniu, niżej sygnatura O.Roty, 
w otoku ALBERT I PRINCE - DE MONACO, zewnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Owalna tarcza z szachownicą z białych rautów ułożonych w trzech rzędach (5, 7 i 5), 
zwieńczona mitrą książęcą zamkniętą obłąkiem, otoczona gałązkami palmy i lauru związanymi 
u dołu wstążką, przy której róg obfitości, A, pochodnia (znak menniczy i mincerskie); u góry 
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na wstędze wgłębnie DEO JVVANTE, z boków data 
19 - 04, u dołu w otoku CENT FRANCS.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 32,26 g, 35,3 mm, 180°, sup. 
Schlumberger, nr 13; CNI III, s. 567, nr 5.

Z datą 1904 wybito 10 000 monet 100-frankowych.

pIeMont (piemonte)

Galia Subalpejska (Galia Subalpina, Repubblica Subalpina, 1800–1802)
Efemeryczne państewko satelickie utworzone przez Francuzów „wyzwalających” Italię po zwycięstwie nad Austriakami 
pod Marengo. W 1802 r. wcielone do Francji.

 567 Marengo (20 franków), r. 10 Republiki [1801/2 – recte 1801], men. Turyn (?), 
Amadeo Lavy
Av. Poziomy napis 20 / FRANCS, linia ozdobna, 
niżej L’AN10·, wokół wieniec laurowy, w otoku 
LIBERTE’ EGALITE’ / ERIDANIA, zewnętrz-
na obwódka perełkowa.
Rv. Popiersie Minerwy w draperii i hełmie z wień-
cem laurowym w lewo, u dołu sygnatura medaliera 
A·L·, w otoku L’ ITALIE DÉLIVRÉE À MARENGO, 
zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże: ornament z listków.
Złoto, 6,45 g, 22,3 mm, 180°, f.d.c. 
Schlumberger, nr 436; CNI II, s. 415, nr 3; Biaggi Dhénin, nr AP/224 c.

Zdaniem króla Wiktora Emanuela III (autora CNI) monetę o oficjalnej nazwie „marengo” 
wybito w Paryżu. Wybijano ją przez dwa lata (w 9 i 10 r. Republiki) – w drugim roku było to 
8487 egz. W pełni odpowiadała francuskim standardom i nawet została zaopatrzona wyłącznie 
we francuskie napisy. Jest przykładem ekspansji waluty frankowej wraz z wojskami francuskimi. 
Nazwanie kraju „Erydanią” odnosi się do utożsamienia Padu z mityczną rzeką Erydan. 
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Królestwo sardynII (sardegna)

Karol Albert (1831–1849)
Carlo Alberto Amedeo, syn Karola Emanuela, księcia Carignano z bocznej linii dynastii sabaudzkiej, i Marii Krystyny, 
księżniczki saskiej, ur. w 1798 r., książę Carignano, regent Sardynii w 1821 r., namiestnik Sardynii w latach 1829–1831, 
król Sardynii (tytularny król Cypru i Jerozolimy), książę Piemontu i Sabaudii od 1831 r., abdykował w 1849 r., zm. w 1849 r. 
Początkowo sprawował rządy absolutne, lecz w 1848 r. nadał królestwu konstytucję. Abdykował po klęsce poniesionej od 
Austrii w bitwie pod Novarą.

 568 100 lir, 1834, men. Turyn, Giuseppe Ferraris (medalier),  
Luca Podestà (grawer)
Av. Głowa króla w lewym profilu, na przecięciu szyi 
sygnatura FERRARIS, w otoku CAR· ALBERTVS  
D· G· REX SARD· CYP· ET HIER· / 1834, ze-
wnętrzna obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej starszej Krzyż sabaudzki, 
tarcza zwieńczona koroną zamkniętą i otoczona 
łańcuchem Orderu Zwiastowania oraz gałązkami 
lauru przewiązanymi wstążką, w otoku górą DVX 
SAB· GENVAE ET - MONTISF· PRINC· PED· &·, 
dołem kolejno w owalu znaki mincerskie: wgłębna 
litera P w owalu (znak Podesty) i głowa orła  
w prawo (znak mennicy turyńskiej) oraz nominał: 
L· 100; zewnętrzna obwódka z półperełek, u dołu 
rysy po justunku.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 32,25 g, 34,2 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 183; CNI I, s. 454, nr 38; Biaggi 
Dhénin, nr 407 b.

Rozwinięcie legend: Carolus Albertus Dei gratia rex Sardiniae Cypri et Hierosolymorum dux Sa-
baudiae Genuae et Montisferrati princeps Pedemontii. Lira równa frankowi pozostała walutą Kró-
lestwa Sardynii po wojnach napoleońskich, oficjalnie zatwierdzoną w 1816 r. Moneta 100-lirowa, 
bita od 1832 r. (patent królewski z 29 V 1832 r.), jest pierwszą realizacją standardu 100 franków 
w złocie, następne były w Belgii dopiero w 1853 r. (zob. nr 307) i we Francji w 1854 r. (zob.  
nr 460). Rocznik 1834 bito w Turynie i Genui, w pierwszej z mennic wybito 37 232 egz.

Królestwo włoCH (Italia)

Wiktor Emanuel II (1849–1878)
Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso, syn Karola Alberta, króla Sardynii i księcia Sabaudii, 
oraz arcyksiężniczki Marii Teresy Toskańskiej, ur. w 1820 r., król Sardynii w latach 1849–1861, król Włoch od 1861 r., zm. 
w 1878 r. Zjednoczyciel Włoch – wraz z premierem hrabią Camillem Cavourem – zajął Lombardię, Massę i Carrarę  
w 1859 r., Toskanię, Parmę z Placencją, Modenę i Reggio, część Państwa Kościelnego i Królestwo Obojga Sycylii w 1860 r., 
Veneto w 1866 oraz, w 1870 r., resztę Państwa Kościelnego z Rzymem.

 569 10 lir, 1863, men. Turyn, Giuseppe Ferraris (medalier)
Av. Głowa króla (duża) w lewym profilu, niżej sygnatura FERRARIS, w otoku VITTORIO  
EMANUELE II / 1863, zewnętrzna obwódka z półperełek.
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Rv. Na tarczy francuskiej starszej Krzyż sabaudzki, 
tarcza zwieńczona koroną zamkniętą i otoczona 
łańcuchem Orderu Zwiastowania oraz gałązkami 
lauru przewiązanymi wstążką, w otoku REGNO 
- D’ITALIA / T L·10 BN [splecione] – znak men-
nicy i sygnatura Banku Narodowego (Banca Na-
zionale) oraz nominał – zewnętrzna obwódka  
z półperełek, u dołu rysy po justunku.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 3,20 g, 18,6 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 50; CNI I, s. 467, nr 33; Biaggi Dhénin, nr 436 a.

Humbert I (1878–1900)
Umberto Ranieri Carlo Emanuele Giovanni Maria Ferdinando Eugenio, syn Wiktora Emanuela II, króla Włoch, i arcy-
księżniczki Marii Adelajdy, ur. w 1844 r., król Włoch od 1878 r., zamordowany w 1900 r. Wsławiony męstwem wykazanym 
w III wojnie o niepodległość w 1866 r. Zbliżył się do Niemiec i Austro-Węgier, rozpoczął ekspansję włoską w Abisynii, 
gdzie jego wojska poniosły klęskę pod Aduą. Ceniony za działalność charytatywną. Został zastrzelony przez anarchistę  
w odwecie za masakrę dokonaną w Mediolanie przez gen. Bava-Beccarisa, którą aprobował.

 570 20 lir, 1880, men. Rzym (Roma), Filippo Speranza (medalier)
Av. Głowa króla w lewym profilu, na przecięciu 
szyi wgłębna sygnatura SPERANZA, w otoku  
UMBERTO I - RE D’ITALIA / 1880, zewnętrzna 
obwódka z półperełek.
Rv. Na tarczy francuskiej starszej Krzyż sabaudzki, 
tarcza zwieńczona koroną zamkniętą i otoczona 
łańcuchem Orderu Zwiastowania, z boków L - 20, 
u góry pięcioramienna gwiazda w promieniach,  
w otoku gałązki dębu i lauru związane u dołu, gdzie 
też z lewej znak mennicy R, zewnętrzna obwódka 
z półperełek.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 6,42 g, 21,2 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 64; CNI I, s. 481, nr 5 (Biaggi Dhénin, nr 453 – nie znają monety z tą datą).

państwo kośCIelne (patrimonium sancti petri, stato pontificio)

Aleksander VI (1492–1503)
Rodrigo Borgia (de Borja y Borja), syn Jofrégo de Borja y Doms i Izabeli de Borja, ur. w 1431 r., papież od 1492 r., 
zm. w 1503 r. Jeden z najbardziej zeświecczonych papieży, zajmował się głównie wielką polityką. Wyznaczył m.in. świa-
tową linię demarkacyjną między posiadłościami Hiszpanii i Portugalii.

 571 Złoty di camera (fiorino di camera), men. Rzym
Av. Na wygiętej tarczy herb papieski dzielony w słup, w prawym (herald.) polu byk kroczący 
w prawo, bordiura, w niej 9 ognisk, w lewym polu trzy belki, nad tarczą dwa skrzyżowane 
klucze i tiara, ciągła obwódka wewnętrzna z czterech łuków, w otoku $ALEXANDER$ - $VI$PONT$ 

MAX$, ślady liniowania legendy, zewnętrzna obwódka sznurkowa. 
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Rv. Łódź, w niej św. Piotr pochylony w lewo wy-
ciąga sieć z fal, wewnętrzna obwódka ciągła,  
w otoku od lewej øSANCTVS$PETRVS$ - $ALMA$ 

ROMA, ślady liniowania legendy, zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Złoto, 3,38 g, 21,9 mm, 40°. 
Cinagli, s. 66, nr 2; Friedberg, nr 31.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Nowa tytulatura papieska na monetach: pontifex maximus, stosowana od czasów Aleksandra VI 
do Benedykta XVI, nawiązywała do monet rzymskich (zob. nr 9 i następne).

Benedykt XIV (1740–1758)
Prospero Lorenzo Lambertini, syn Marcella Lambertiniego i Lucrezii Bulgarini, ur. w 1675 r., kardynał w 1726 r., biskup 
Ankony w 1727 r., arcybiskup Bolonii od 1731 r., papież od 1740 r., zm. w 1758 r. Ugodowy z natury, doprowadził do 
zakończenia przewlekłych konfliktów politycznych we Włoszech. Protektor nauki i szczodry wspomożyciel muzeów.

 572 Zecchino, 1751, XI r. pontyfikatu, men. Rzym
Av. Ecclesia zasiada na obłoku, w prawej dłoni wznosi dwa klucze Piotrowe, w lewej trzyma 
model świątyni zwieńczony kopułą, w otoku od 
dołu BENøXIVøPøMø- A - XIø - 1751, zewnętrzna ob-
wódka promienista.
Rv. Na kartuszu herb (barwy znaczone szrafurami): 
w złotym polu trzy czerwone słupy, u góry skrzyżo-
wane klucze Piotrowe, tiara i Gołębica Ducha Św., 
w otoku od dołu REPENTE - DEøCÎELO, zewnętrzna 
obwódka promienista.
Złoto, 3,40 g, 22,0 mm, 0°.
Friedberg, nr 231; Cinagli, s. 331, nr 23.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Napis rewersu Repente de coelo – z Act 2,2. Rok pontyfikatu, zwykle stosowany na nowożytnych 
monetach papieskich, zapisano w formie A[nno] XI.

Pius VI (1775–1798/1799)
Giovanni Angelo hrabia Braschi, syn Marcantonia Braschiego i Anny Teresy Bandi, ur. w 1717 r., prawnik, skarbnik Kamery 
Apostolskiej w 1766 r., kardynał w 1773 r., papież od 1775 r., uwięziony w 1798 r., zm. w 1799 r. Walcząc z tendencjami 
władców i republik do przejmowania kontroli nad Kościołami lokalnymi, Pius popadł w konflikt z rewolucyjną Francją. 
Doprowadziło to do dwukrotnego najazdu francuskiego na Rzym, rabunku zbiorów i uprowadzenia papieża do Francji, 
gdzie zmarł. W Rzymie proklamowano efemeryczną republikę.

 573 Zecchino, 1776, II r. pontyfikatu, men. Rzym
Av. Na kartuszu herb pięciopolowy (barwy znaczone szrafurami): pole 1., 4. – w złotym polu 
orzeł dwugłowy, nad nim zawieszona otwarta korona, 2., 3. – w błękitnym polu dwie lilie 
jedna nad drugą, w środku srebrna belka z trzema gwiazdami, w tarczy sercowej w czerwonym 
polu głowa postaci z prawej dmucha w krzew lilii, głowica z trzema gwiazdami, nad tarczą 
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skrzyżowane klucze Piotrowe i tiara, w otoku od 
dołu PIVSøVIø - PONTøMøãøII, zewnętrzna obwódka 
ciągła i promienista.
Rv. Ecclesia zasiada na obłoku, w prawej dłoni 
wznosi dwa klucze Piotrowe, w lewej trzyma model 
świątyni zwieńczony kopułą, w otoku od dołu 
ãVXILIVMøDE-SãN-CTOø - 1776, zewnętrzna ob-
wódka ciągła i promienista.
Złoto, 3,42 g, 21,2 mm, 0°. 
Cinagli, s. 373, nr 76; Friedberg, nr 243.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Napis rewersu Auxilium de sancto – z Ps 19/20,3.

Pius VII (1800–1823)
Gregorio Luigi Barnaba hrabia Chiaramonti, syn Scipiona Chiaramontiego i markizy Giovanny Chini, ur. w 1742 r., benedyk-
tyn od 1758 r., biskup Tivoli od 1782 r., biskup Imoli od 1785 r., papież od 1800 r., zm. w 1823 r. W 1804 r. koronował 
Napoleona na cesarza, nie zapobiegło to jednak kolejnemu najazdowi francuskiemu na Rzym i okupacji Państwa Kościel-
nego w 1808 r. Papież w latach 1809–1814 był uwięziony przez Francuzów. Wraz z restytucją Państwa Kościelnego po 
upadku Napoleona przywrócił również zakon jezuitów (zniesiony przez Klemensa XIV w 1773 r.).

 574 Doppia, III r. pontyfikatu [1802/1803], men. Rzym, mons. Antonio Lante  
Montefeltro della Rovere (prezes mennicy)
Av. Pod tiarą i skrzyżowanymi kluczami kartusz  
z owalną tarczą herbową podzieloną w słup, w polu 
prawym podwójny krzyż na trzech pagórkach  
i napis PAX, w lewym w głowicy trzy gwiazdy,  
w polu skos z trzema głowami Maurów zwrócony-
mi w prawo, z przewiązanymi oczyma, w otoku 
PIVS VII - PON·M·A·III, zewnętrzna obwódka 
ciągła i promienista.
Rv. Św. Piotr siedzi na wprost na obłoku, wznosząc 
prawicę do błogosławieństwa; w odcinku u dołu 
owalna tarcza herbowa Antonia Lantego z trzema 
nieczytelnymi figurami, z ozdobami kardynalskimi; 
w otoku ãPOSTOLOR - PRINCEPS; zewnętrzna 
obwódka ciągła i promienista.
Obrzeże: ornament z pierścieni i kulek.
Złoto, 5,46 g, 23,3 mm, 0°. 
Cinagli, s. 408, nr 3; Schlumberger, nr 3.

Doppia (pistol) była pierwotnie podwójnym florenem, wybijanym od XV w. w Mediolanie.  
W Państwie Kościelnym obniżona w wartości, stanowiła autonomiczny standard złoty, równy 
trzem skudom.
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 575 Doppia, X r. pontyfikatu [1809/1810], men. Rzym, mons. Antonio Lante  
Montefeltro della Rovere (prezes mennicy)
Av. Pod tiarą i skrzyżowanymi kluczami kartusz  
z owalną tarczą herbową podzieloną w słup, w polu 
prawym podwójny krzyż na trzech pagórkach  
i napis PAX, w lewym w głowicy trzy gwiazdy,  
w polu skos z trzema głowami Maurów zwrócony-
mi w prawo, z przewiązanymi oczyma; w otoku 
PIVS VII - PON·M·A·X, zewnętrzna obwódka cią-
gła i promienista.
Rv. Św. Piotr siedzi na wprost na obłoku, wznosząc 
prawicę do błogosławieństwa; w odcinku u dołu 
owalna tarcza herbowa Antonia Lantego z trzema 
liliami, z ozdobami kardynalskimi; w otoku  
APOSTOLOR (większość liter ma ślady przera-
biania na stemplu) - PRINCEPS; zewnętrzna ob-
wódka ciągła i promienista.
Obrzeże: ornament z pierścieni i kulek.
Złoto, 5,34 g, 23,0 mm, 0°. 
Cinagli, s. 408, nr 7; Schlumberger, nr 7.

 576 Doppia, XVIII r. pontyfikatu [1817/1818], men. Rzym, mons. Giuseppe  
Zambelli de Turribus (prezes mennicy)
Av. Pod tiarą i skrzyżowanymi kluczami kartusz  
z owalną tarczą herbową podzieloną w słup, w polu 
prawym podwójny krzyż na trzech pagórkach i napis 
PAX, w lewym w głowicy trzy gwiazdy, w polu skos 
z trzema głowami Maurów zwróconymi w prawo,  
z przewiązanymi oczyma; w otoku PIVS VII  
- P·M·A·XVIII·, zewnętrzna obwódka perełkowa  
i promienista.
Rv. Św. Piotr siedzi na wprost na obłoku, wznosząc 
prawicę do błogosławieństwa; w odcinku u dołu 
hiszpańska tarcza herbowa czteropolowa Giuseppe 
Zambellego: pole 1., 4. – lew wspięty, 2., 3. – wie-
ża bramna oblankowana, z ozdobami kardynalski-
mi; w otoku APOSTOLORUM - PRINCEPS·; ze-
wnętrzna obwódka ciągła i promienista.
Obrzeże: słabo widoczne ślady ornamentu.
Złoto, 5,47 g, 22,6 mm, 0°. 
Cinagli, s. 408, nr 13; Schlumberger, nr 9.
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 577 Doppia, XVIII r. pontyfikatu [1817/1818], men. Rzym, mons. Giuseppe  
Zambelli de Turribus (prezes mennicy)
Av. Pod tiarą i skrzyżowanymi kluczami kartusz  
z owalną tarczą herbową podzieloną w słup,  
w polu prawym podwójny krzyż na trzech pagór-
kach i napis PAX, w lewym w głowicy trzy gwiazdy, 
w polu skos z trzema głowami Maurów zwrócony-
mi w prawo, z przewiązanymi oczyma; w otoku 
PIVS VII - P·M·A·XVIII·, zewnętrzna obwódka 
perełkowa i promienista.
Rv. Św. Piotr siedzi na wprost na obłoku, wznosząc 
prawicę do błogosławieństwa; w odcinku u dołu 
hiszpańska tarcza herbowa czteropolowa Giuseppe 
Zambellego: pole 1., 4. – lew wspięty, 2., 3. – wie-
ża bramna oblankowana, z ozdobami kardynalski-
mi; w otoku APOSTOLORUM - PRINCEPS·; ze-
wnętrzna obwódka perełkowa i promienista.
Obrzeże: ornament łańcuchowy.
Złoto, 5,43 g, 22,7 mm, 0°. 
Cinagli, s. 408, nr 13; Schlumberger, nr 9.

 578 Doppia, XXII r. pontyfikatu [1821/1822], men. Bolonia (Bologna)
Av. Pod tiarą i skrzyżowanymi kluczami kartusz  
z owalną tarczą herbową podzieloną w słup, w polu 
prawym podwójny krzyż na trzech pagórkach i na-
pis PAX, w lewym w głowicy trzy gwiazdy, w polu 
skos z trzema głowami Maurów zwróconymi w pra-
wo, z przewiązanymi oczyma; w otoku PIVS ·VII· 
- PONT·M·A·XXII, u dołu znak menniczy B.
Rv. Św. Piotr siedzi na wprost na obłoku, wznosząc 
prawicę do błogosławieństwa; w otoku od góry 
APOSTOLORVM - PRINCEPS; zewnętrzna ob-
wódka perełkowa.
Obrzeże: ornament roślinny.
Złoto, 5,44 g, 22,6 mm, 0°. 
Cinagli, s. 408, nr 15; Schlumberger, nr 14.

Pius VIII (1829–1830)
Francesco Saverio Castiglioni, syn Ottavia Castiglioniego i Sanzii Ghislieri, ur. w 1761 r., biskup Montalto w 1800 r., kardynał 
i biskup Ceseny w 1816 r., penitencjarz w 1821 r., prefekt Kongregacji Indeksu w 1822 r., papież od 1829 r., zm. w 1830 r. 
Nastawiony konfrontacyjnie wobec protestantyzmu i wrogi dążeniom wyzwoleńczym uciemiężonych narodów, wsparł 
jednak rewolucję lipcową we Francji.

 579 Scudo, 1830, I r. pontyfikatu, men. Bolonia, Carl Friedrich Voigt
Av. Popiersie papieża w prawym profilu, w szatach pontyfikalnych i w piusce, pod nim sy-
gnatura i data c. Voigt 1830, w otoku od dołu PIVS VIII. PONT. - MAX. ANNO I., zewnętrz-
na obwódka z półperełek.
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Rv. Stojący obok siebie w płaszczach narzuconych 
na tuniki św. Piotr z kluczami w prawicy i św. Paweł 
z mieczem w lewicy, wznoszący prawą dłoń  
w geście nauczania, w odcinku znak menniczy B, 
górą w otoku ISTI SVNT PATRES TVI VERIQVE 
PASTORES, zewnętrzna obwódka z półperełek. 
Obrzeże ząbkowane.
Srebro, 26,42 g, 37,9 mm, 0°. 
Krause, nr C139.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Scudo, talar włoski, równy był hiszpańskiemu pia-
strowi. Motto: Leo, Serm. 80.1.

Grzegorz XVI (1831–1846)
Bartolomeo Alberto Mauro Cappellari della Colomba, syn Giovanniego Cappellariego i Giulii Cesa-Pagani, ur. w 1765 r., 
od 1783 r. kameduła, opat San Gregorio al Celio w Rzymie w 1805 r., prokurator generalny kamedułów w 1807 r., gene-
rał zakonu w 1823 r., kardynał w 1826 r., prefekt Kongregacji Propagandy Wiary, papież od 1831 r., zm. w 1846 r. Skraj-
nie konserwatywny w poglądach (nie zezwolił na budowę kolei żelaznej w Państwie Kościelnym) i przeciwny wszelkim 
ruchom ludowym, zdecydowanie potępił jednak handel niewolnikami. Poważnie wzbogacił rzymskie zbiory muzealne.

 580 10 skudów, 1835, V r. pontyfikatu, men. Bolonia, Nicolò Cerbara
Av. Popiersie papieża w szacie pontyfikalnej i piusce, 
w lewym profilu, niżej B. n.c., w otoku od dołu 
GREGORIUS·XVI· - PON·MAX·AN·V, zewnętrz-
na obwódka perełkowa. 
Rv. Poziomy napis 10 / SCVDI / 1835, wokół wie-
niec laurowy, zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 17,33 g, 28,3 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 46.
Zakup: Franceschi, 1960 r.

Stałą relację między złotem i srebrem, która umoż-
liwiła zastąpienie autonomicznej doppii złotymi 
monetami odpowiadającymi wielokrotnościom 
srebrnych skudów, wprowadził Grzegorz XVI w or-
dynacji z 11 I 1835 r.
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Pius IX (1846–1870/1878)
Giovanni Maria hrabia Mastai Ferretti, syn Girolamo Mastai Ferrettiego i Cateriny Sollazzi, ur. w 1792 r., arcybiskup 
Spoleto w latach 1827–1832, biskup Imoli w 1832 r., kardynał w 1840 r., papież od 1846 r., utracił Państwo Kościelne  
w 1870 r., zm. w 1878 r. Życzliwy przemianom czasów (i życzliwy Polsce), wielce zasłużony w działalności dobroczynnej, 
Pius został wybrany mimo sprzeciwu Austrii i nadał Państwu Kościelnemu konstytucję. Nie uchroniło go to przed bun-
tem ludowym w 1848 r. i ucieczką do Gaety w Królestwie Sycylijskim (do czerwca 1849 r. Rzym był znów republiką). 
W 1860 r. utracił większość Państwa Kościelnego na rzecz Królestwa Włoskiego, a ponieważ odrzucał propozycje 
kompromisowe, utrzymał Lacjum jedynie dzięki wojskowej pomocy Francji. Upadek Napoleona III pociągnął za sobą 
zajęcie również tego terenu przez Królestwo Włoskie w 1870 r. Papież nie przyjął propozycji ugody i obłożył króla Włoch 
ekskomuniką.

 581 100 lir, 1869, XXIV r. pontyfikatu, men. Rzym, Carl Friedrich Voigt
Av. Popiersie papieża w szacie pontyfikalnej i piusce, 
w lewym profilu, niżej sygnatura C. VOIGT, w oto-
ku PIVS IX PONT. - MAX.A.XXIV, zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rv. Poziomy napis 100 / LIRE / 1869, wokół wie-
niec laurowo-dębowy, górą w otoku STATO 
PONTIFICIO, zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ząbkowane szerszymi i węższymi ząbkami.
Złoto, 32,27 g, 35,4 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 146.
Zakup: Franceschi.

Papież Pius IX w ordynacji z 18 VI 1866 r. przyjął 
dla Państwa Kościelnego francuski system mone-
tarny, panujący również w Królestwie Włoskim. 
Złota moneta 100-lirowa, bita w minimalnych ilo-
ściach, odpowiada 100-frankowym monetom fran-
cuskim i belgijskim. Z najpóźniejszą datą 1869/XXIV 
wybito tylko 450 egz. Upadek Państwa Kościelnego 
przerwał mennictwo papieskie.

Pius XI (1922/1929–1939)
Ambrogio Damiano Achille Ratti, syn Francesca Rattiego i Teresy Galli, ur. w 1857 r., nuncjusz w Polsce i na Litwie  
w latach 1919–1920, kardynał w 1921 r., arcybiskup Mediolanu w 1921 r., papież od 1922 r., twórca Państwa Miasta 
Watykańskiego w 1929 r., zm. w 1939 r.

 582 100 lir, 1935, XIV r. pontyfikatu, men. Rzym, Aurelio Mistruzzi (projektant), 
Attilio Silvio Motti (rytownik)
Av. Popiersie papieża w szacie pontyfikalnej i piusce 
w prawym profilu, przy obrzeżu wypukłe sygnatu-
ry MISTRVZZI - A·MOTTI·INC·, w otoku od dołu 
PIVS·XI·PONT· - MAX·ANNO·XIV, zewnętrzna 
obwódka ciągła.
Rv. Chrystus w nimbie krzyżowym stojący na 
wprost, w prawej dłoni wznosi berło, w lewej glob, 
u Jego stóp klęczące dziecko z otwartą koroną na 
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poduszce, z boków LIRE - 100, u dołu w odcinku 1935, w otoku od lewej STATO DELLA 
CIT-TA` DEL VATICANO, zewnętrzna obwódka ciągła. 
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 8,81 g, 23,7 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 174.
Zakup: Franceschi, luty 1958 r.

Na mocy Traktatu laterańskiego 11 II 1929 r. odtworzono Państwo Kościelne (Państwo Miasta 
Watykańskiego), mające m.in. prawo emisji monety na stopę zgodną z włoską. Monety te mają 
raczej charakter pamiątkowy niż obiegowy. Prezentowaną monetę wybito w liczbie 2015 egz.

Pius XII (1939–1958)
Eugenio Maria Giuseppe Pacelli, syn Filippa Pacellego i Virginii Graziosi, ur. w 1876 r., nuncjusz w Monachium w 1917 r., 
arcybiskup tytularny Sardes w 1917 r., nuncjusz w Berlinie w latach 1919–1929, kardynał, sekretarz stanu i kamerlengo 
w 1929 r., papież od 1939 r., zm. w 1958 r.

 583 100 lir, 1945, VII r. pontyfikatu, men. Rzym, Aurelio Mistruzzi
Av. Popiersie papieża w szacie pontyfikalnej i piusce, 
w prawym profilu, na przecięciu sygnatura  
MISTRVZZI, pod nim gałązka lauru z dwoma list-
kami, z których jeden przysłania pierwszą literę 
legendy otokowej PIVS·XII·PONTIFEX·MAXIMVS· 
ANNO·VII.
Rv. Caritas siedząca na wprost, z niemowlęciem 
przy piersi, z lewej i prawej małe dzieci, z boków 
CAR-ITAS, w odcinku L·100 / 1945, górą w otoku 
STATO·DELLA·CIT-TA`·DEL·VATICANO.
Obrzeże ząbkowane.
Złoto, 5,20 g, 20,8 mm, 180°. 
Schlumberger, nr 184. 
Zakup: Franceschi, luty 1958 r.

Monetę wybito w liczbie 1000 egz.
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Afryka Południowa (South Africa) 550
Agrypina Młodsza 13
Albert, ks. Brabancji, hr. Flandrii, arcyksiążę Austrii 153, 159
Albert I, kr. Belgów 365–381
Albert I, ks. Monako 566
Albert Bawarski, hr. Hainaut 196
Albrecht II Mądry, ks. Austrii i Styrii 492
Aleksander III, cesarz Całej Rosji 501, 502
Aleksander III Wielki, kr. Macedończyków 3
Aleksander VI, papież 571
Aleksandria Egipska 6
Aleksandria Troas 5
Aleksy I Komnenos, cesarz 97
Alfons XIII, kr. Hiszpanii 485
Ali III, bej Tunisu 512, 513
Amfipolis 1, 3
Amiens 399
Anastazjusz, cesarz 61
Antigonea 5
Antiochia 38, 40, 46, 47, 50
Antoni Burgundzki, ks. Brabancji i Luksemburga 130, 131
Antonia 11
Antoninus Pius, cesarz 22–24
Antwerpia (Antwerpen/Anvers) 106, 122, 123, 137, 139, 

140, 142–154, 156–160, 162–164, 167, 171, 172, 174–176
Arkadiusz, cesarz 53, 54
Arras 402
Arsinoe II, kr. Egiptu 6
Australia 551–560
Austria (Österreich) 492–495
Baldwin I, kr. Belgów 382–384
Bazyli II Bułgarobójca, cesarz 84
Belgia (Belgique/België) 205, 206, 211–384
Benedykt XIV, papież 572
Berlin 496–500
Berno (Bern) 505–511
Bizancjum, cesarstwo 61–98
Bolonia (Bologna) 578–580
Bonaparte, Napoleon, I konsul Republiki Francuskiej 409, 410
Brabancja (Brabant) 99–180, 183
Brederode 129
Brugia (Brugge/Bruges) 189, 192, 193–195
Bruksela (Bruxelles/Brussel) 99, 107, 111, 113, 114, 118, 

119, 135, 155, 161, 165, 166, 168–170, 173, 177–180, 
182, 205, 206, 208–384

Charlotte (Karolina), w. ks. Luksemburga 392, 393
Cyzicus 40
Denver 518, 520, 526
Dijon 397
Dioklecjan, cesarz 41
Dolna Lotaryngia 99–180
Domicjan, cesarz 17
Edward VII, kr. Wielkiej Brytanii i Irlandii 546–548, 556–558

Egipt 6
Eliusz, cesarz 21
Elżbieta, ks. Brabancji, hr. Flandrii, arcyksiężniczka 

Austrii 153–159
Elżbieta II, kr. Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 560, 561
Erhard (Eberhard) von der Marck, bp Leodium 199
Eridania 567
Eudokia Makrembolitissa, cesarzowa 92
Faustyna Młodsza 24
Faustyna Starsza 23
Filadelfia (Philadelphia) 516, 517, 521–525, 528–532
Filip I Arab, cesarz 38
Filip II, kr. Hiszpanii 147–150
Filip II, kr. Macedończyków 1, 2
Filip II Śmiały, ks. Burgundii, hr. Flandrii 189
Filip III Arridajos, kr. Macedończyków 4
Filip III Dobry, ks. Burgundii i Brabancji 135, 190–192
Filip IV, kr. Hiszpanii 160–165, 195
Filip IV (I) Piękny, ks. Burgundii i Brabancji,  

kr. Kastylii 141–143, 194
Filip V, kr. Hiszpanii 171, 484
Filip de St. Paul, regent i ks. Brabancji 133, 134
Flandria 183–195
Florencja (Firenze) 562
Fokas, cesarz 67
Franciszek I, cesarz 173
Franciszek II, cesarz, ks. Wenecji 180, 564
Franciszek Józef I, cesarz Austrii, kr. Węgier 493, 494, 534, 

535
Franciszek d’Alençon, suweren Niderlandów 151
Francja 394–480
Galba, cesarz 14
Gandawa (Gent/Gand) 183–185, 188, 189, 191
Gerard van Groesbeek, bp Leodium 201
Gordian III, cesarz 37
Gotfryd I (V) Brodaty, ks. Dolnej Lotaryngii,  

hr. Lowanium 100
Gotfryd III (VII) Odważny, ks. Dolnej Lotaryngii,  

hr. Lowanium 101
Gradenigo Piotr, doża Wenecji 563
Grecja (Ελλάς) 481–483
Grzegorz XVI, papież 580
Hadrian, cesarz 19–21
Hainaut (Henegouwen, Hanonia) 196
Halen/Haelen 105, 183
Hasselt 201
Heliogabal, cesarz 36
Henryk I Stary, hr. Lowanium 99
Henryk I (III) Wojowniczy, ks. Dolnej Lotaryngii,  

hr. Lowanium 102–107
Henryk II, ks. Dolnej Lotaryngii, hr. Lowanium 108–111
Henryk III, ks. Dolnej Lotaryngii, hr. Lowanium 108–112
Henryk IV, ks. Dolnej Lotaryngii, hr. Lowanium 108–112
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Herakliusz I, cesarz 68, 69
Herakliusz II, cesarz 70
Herennia Etruscilla 39
Hiszpania (España) 484, 485
Honoriusz, cesarz 55
Humbert I, kr. Włoch 570
Izaak I Komnenos, cesarz 90
Jan, w. ks. Luksemburga 392, 393
Jan I, pan Brederode i Waalwijk 129
Jan I Zwycięski, ks. Brabancji i Limburgii 111, 113–116
Jan II Spokojny, ks. Brabancji i Limburgii 117–119
Jan III Dukas-Watatzes, cesarz 98
Jan III Tryumfujący, ks. Brabancji i Limburgii 120–122, 183
Jan IV, ks. Brabancji i Limburgii, hr. Hainaut 111, 113–116
Jan VI Bawarski, bp Leodium 197
Jan IX van Hoorn, bp Leodium 198
Jerzy I, kr. Greków 482, 483
Jerzy V, kr. Wielkiej Brytanii i Irlandii 549, 550, 559
Jerzy Austriacki, bp Leodium 200
Joanna, ks. Brabancji, Limburgii i Luksemburga 124–128
Jowian, cesarz 48
Józef II, cesarz 178, 179
Judenburg 492
Julia Domna 30, 31
Julia Maesa 36
Julian Filozof, cesarz 47
Juliana, kr. Niderlandów 390, 391
Juliusz Cezar 7
Justyn I, cesarz 62
Justyn II, cesarz 64
Justynian I Wielki, cesarz 63
Justynian II, cesarz 76
Kanada (Canada) 561
Karakalla, cesarz 31–33
Karol I, kr. Hiszpanii 144–146
Karol II Zaklęty, kr. Hiszpanii 166–170
Karol III, ks. Monako 565
Karol V, cesarz 144–146
Karol VI, cesarz 172
Karol VI Szalony, kr. Franków 394
Karol X, kr. Francji 419, 420
Karol Albert, kr. Sardynii 568
Karol Zuchwały, ks. Burgundii i Brabancji 136–138
Karolina (Charlotte), w. ks. Luksemburga 392, 393
Katanga 385
Klaudiusz, cesarz 10, 11
Konstancjusz II, cesarz 45
Konstans I, cesarz 46
Konstans II, cesarz 71–74
Konstantyn I Wielki, cesarz 42
Konstantyn II, cesarz 44
Konstantyn IV, cesarz 75
Konstantyn VII Porfirogeneta, cesarz 83
Konstantyn IX Monomach, cesarz 87, 88
Konstantyn X Dukas, cesarz 91
Konstantynopol 44, 53, 55–79, 81–97
Krzemnica (Kremnica) 534, 535
Leodium (Liège/Luik) 197–204

Leon I, cesarz 59
Leon III Syryjczyk, cesarz 77
Leon IV Chazarski, cesarz 78
Leopold I, kr. Belgów 211–311
Leopold II, kr. Belgów 231, 232, 284, 285, 309, 310, 311–364
Licyniusz I, cesarz 43
Lille 404, 418, 419
Lizymach, wódz Aleksandra Wielkiego, król Tracji 5
Londyn (London) 536–549
Lowanium (Leuven/Louvain) 99, 101, 103, 104, 108–110, 

121, 125, 126, 134–136, 138
Lucjusz Werus, cesarz 26
Lucylla 27
Ludwik I de Crécy, hr. Flandrii 184
Ludwik II van Male, hr. Flandrii 185–188
Ludwik IV Bawarski, cesarz 123
Ludwik XIII, kr. Francji i Nawarry 395
Ludwik XIV, kr. Francji i Nawarry 396, 397
Ludwik XV Bien-Aimé, kr. Francji i Nawarry 398–401
Ludwik XVI, kr. Francji i Nawarry 402–406
Ludwik XVIII, kr. Francji 415–418
Ludwik Filip I, kr. Francuzów 421, 422
Lugdunum (zob. też Lyon) 9, 16
Luksemburg 392, 393
Lyon (zob. też Lugdunum) 408
Macedonia 1–4
Maciej I Korwin, kr. Węgier 533
Madryt 484, 485
Magnezja 98
Makryn, cesarz 35
Maksymilian Henryk Bawarski, abp Kolonii, bp Leodium 202
Marcjan, cesarz 58
Marek Antoniusz 8
Marek Aureliusz, cesarz 25–27
Maria Burgundzka, ks. Burgundii i Brabancji 139, 140, 193
Maria Teresa, cesarzowa 174–177
Maurycy Tyberiusz, cesarz 66
Mechelen/Malines 141, 185, 189, 192
Meksyk (Mexico) 486–491
Melbourne 553, 554, 557
Michał IV Paflagończyk, cesarz 86
Michał VII Dukas Parapinakes, cesarz 94, 95
Mikołaj II, cesarz Całej Rosji 503, 504
Mohammad IV al-Hadi, bej Tunisu 514, 515
Monachium (München) 481
Monako (Monaco) 565, 566
Nagybánya/Baia Mare 533
Napoleon I, cesarz Francuzów 409–414
Napoleon III, cesarz Francuzów 426–461
Neron, cesarz 12, 13
Niderlandy (Nederland) 207–210, 386–391
Niemcy (Deutschland) 123, 492–500
Nikaia, cesarstwo 98
Nikefor I, cesarz 79
Nikefor III Botaniates, cesarz 96
Nivelles/Nijvel 181
Otacilia Sewera 38
Ottawa 561

Indeks władców, krajów i mennic
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Otto, kr. Grecji 481
Państwo Kościelne (Stato Pontificio) 571–583
Paryż (Paris) 395, 396, 400, 403, 405–407, 409–417,  

420–431, 433–438, 440–443, 445, 447, 448, 450, 452, 
453, 456–480, 482–483, 512–515, 565, 566

Pella 2
Perth 556, 558, 559
Pertynaks, cesarz 28
Petersburg 501–504
Piemont 567
Piotr Gradenigo, doża Wenecji 563
Pius VI, papież 573
Pius VII, papież 574–578
Pius VIII, papież 579
Pius IX, papież 581
Pius XI, papież 582
Pius XII, papież 583
Plautilla 34
Pretoria 550
Probus, cesarz 40
Prusy (Preußen) 496–500
Ptolemeusz VI, kr. Egiptu 6
Ptolemeusz VIII, kr. Egiptu 6
Reims 398
Roman I Lekapenos, cesarz 82
Roman III Argyropolos, cesarz 85
Roman IV Diogenes, cesarz 93
Rosja (Россия) 501–504
Rzym (Roma), mennica 7, 9–15, 17–39, 41, 54, 570,  

573–577, 581–583
Rzym, Cesarstwo 9–98
Rzym, Republika 7, 8
Sabina, cesarzowa 20
San Francisco 519, 527
Sardynia (Sardegna) 568
Septymiusz Sewer, cesarz 29, 30, 32, 34
Serdica 43
Sirmium 48, 52
Siscia 42
Stany Zjednoczone Ameryki (United States  

of America) 516–532
Strasburg 401, 432, 439, 444, 446, 449, 451, 454, 455

Styria (Steiermark) 492
Subalpejska Republika 567
Sydney 551, 552, 555
Syrakuzy 80
Szwajcaria (Suisse/Schweiz/Svizzera) 505–511
Teodora, cesarzowa 89
Teodozjusz I Wielki, cesarz 52
Teodozjusz II, cesarz 56
Teofil, cesarz 80, 81
Tessalonika 45, 49
Ticinum (Pawia) 40
Tracja 5
Trajan, cesarz 18
Trajan Decjusz, cesarz 39
Trewir 51
Tunezja (Tunis) 512–515
Turyn 567–569
Tyberiusz, cesarz 9
Tyberiusz II Konstantyn, cesarz 65
Utrecht 207, 386–391
Vilvoorde 124, 127, 128, 130, 131
Waalwijk 129
Wacław, ks. Brabancji, Limburgii i Luksemburga 124–128
Walens, cesarz 50
Walentynian I, cesarz 49
Walentynian II, cesarz 51
Walentynian III, cesarz 57
Watykan (Vaticano) 582, 583
Wenecja (Venezia) 563
Wespazjan, cesarz 16
Węgry (Magyarország) 533–535
Wiedeń 493–495
Wielka Brytania (Great Britain) 536–561
Wiktor Emanuel II, kr. Sardynii, kr. Włoch 569
Wiktoria, kr. Wielkiej Brytanii i Irlandii 536–545, 551–555
Wilhelm I (VI), kr. Niderlandów 207–210
Wilhelm II, kr. Prus, cesarz niemiecki 496–500
Wilhelm III, kr. Niderlandów 386
Wilhelmina, kr. Niderlandów 387–389
Witelliusz, cesarz 15
Włochy (Italia) 562–583
Zenon, cesarz 60
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