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(kolczyk, pierścionek, bran−
soleta) nie mogła w zasadzie
być już używana zgodnie ze
swoim pierwotnym przezna−
czeniem, stawała się  "pienią−
dzem kruszcowym” − tj. war−
tym tylko tyle, ile sam mate−
riał z jakiego był wykonany
dany przedmiot. Tak  "sprepa−
rowanym” srebrem płaciło się
na targach za najróżniejsze
towary. Powróćmy zatem do
pytania o cenę naszej kury.
Ile trzeba było mieć srebra,
żeby ją kupić? Dokładnie nie
da się dzisiaj odpowiedzieć
na to pytanie, głównie ze
względu na to, że tak jak
większość problemów w ar−
cheologii, odpowiedź ta opa−
rta jest przeważnie na domys−
łach, przypuszczeniach. Za−
wsze trzeba jednak próbować.
Otóż przyjmując, że kawał−
kowanie srebra na małe frag−
menty było spowodowane po−
trzebą uzyskania  "drobnych”
do płacenia przy zakupie to−
warów o małej wartości, to
waga takich kawałków srebra
powinna przynajmniej w ja−
kimś stopniu odpowiadać wa−
rtości tych transakcji. Bardzo
dużo takich kawałków zacho−
wało się w skarbach deponowa−
nych na terenach nadbałtyc−
kich w X−XI w. Drobne frag−
menty monet i ozdób ważyły
zwykle ok. 0,2 g, czyli mniej
więcej tyle ile trzeba było
zapłacić w Pradze za kurę!
Zdarzają się oczywiście i jesz−
cze drobniejsze kawałki, o
wadze nawet 0,1 g, ale takich
jest już mniej. W dużych

Kupując dzisiaj pieczone−
go kurczaka z grilla i płacąc
za niego ok. 10 zł zastanów−
my się ile mogła kosztować
taka sama kura w czasach,
gdy panował władca Miesz−
ko I, który  "ochrzcił Polskę”
lub w okresie panowania jego
syna Bolesława Chrobrego,
pierwszego króla Polski.

Na to pytanie, wbrew po−
zorom, możemy odpowie−
dzieć stosunkowo dokładnie.
Cenę kury, pszenicy i innych
towarów znamy dzięki prze−
kazowi podróżnika Ibrahima
ibn Jakuba, który przybył z
dalekiej Hiszpanii w 966 r.
do czeskiej Pragi. Podczas
swoje podróży Ibrahim ibn
Jakub zaobserwował i zano−
tował jakie towary można by−
ło kupić za jeden  kinšar/
kirat, czyli srebrną monetę,
zwaną w Europie denarem.
Można było więc dostać za
nią dziesięć kur albo tyle
pszenicy, ile starczy jednemu
człowiekowi na miesiąc, lub
tyle jęczmienia ile potrzeba,
aby nakarmić jednego wierz−
chowca przez czterdzieści no−
cy. Mając takie informacje
łatwo już obliczyć, że za
kurę trzeba było zapłacić w
Pradze w 966 r. około 1/10
denara, czyli ok. 0.2 g srebra.
Zapewne podobnie było w
państwie Mieszka I, o któ−
rym Ibrahim ibn Jakub napi−
sał:  "A co się tyczy kraju
Mieszko, to jest on najroz−
leglejszy z ich krajów [wcześ−
niej Ibrahim opisuje Bułga−
rię i Czechy] . Obfituje on

w żywność, mięso, miód i
rolę orną”.

Ale czy na pewno w tak
wspaniałym państwie nad Wi−
słą i Odrą płaciło się za kury
srebrnymi monetami? Otóż
wiele wskazuje na to, że nie
tylko. Srebrna moneta była
oczywiście przedmiotem, za
który można było dostać wie−
le towarów. Nie była to jed−
nak jedyna postać pieniądza
w ówczesnych czasach. Wspo−
minany wyżej nieoceniony
Ibrahim ibn Jakub zanotował
również informację, że  "W
krajach Bojema [czyli Cze−
chy] wyrabia się też lekkie
chusteczki o nader cienkiej
tkaninie na kształt siatki,
które do niczego nie służą.
Cena ich wynosi u nich każ−
dego czasu dziesięć chuste−
czek za jeden kirat zdawko−
wy. Za nie sprzedają i kup−
czą między sobą. Posiadają
ich całe naczynia. Stanowią
one u nich majątek i cenę
wszelkich przedmiotów. Za
nie nabywa się pszenicę, mą−
kę, konie, złoto, srebro i
wszelkie przedmioty.”

Nie były to oczywiście
banknoty, takie jakimi posłu−
gujemy się obecnie (pierwsze
papierowe banknoty pojawia−
ją się w Chinach ok. 140−87
p.n.e.), ale spełniały formę
"pieniądza kredytowego”, czy−
li takiego, którego wartość nie
zależy od ilości i jakości zawar−
tego w nim kruszcu (miedzi,
srebra czy złota), tylko od
uznania posługujących się nim
ludzi. Dzisiaj wartość takiego

pieniądza gwarantuje skarb pa−
ństwa, tysiąc lat temu wartość
takiej chusteczki była najpra−
wdopodobniej ustalana przez
samych ludzi, choć lokalny
władca musiał mieć również
na to wpływ. Za jedną taką
chusteczkę można było więc
kupić sobie kurę.

Ktoś mógłby tutaj opono−

wać, że nie należy porówny−
wać sytuacji znanej z Pragi
do sytuacji w państwie pierw−
szych Piastów. I będzie miał
dużo racji. Przecież w Gnie−
źnie, czy w Poznaniu obo−
wiązywać mogły inne ceny
niż w czeskiej Pradze. Mog−
ły panować również inne zwy−
czaje. Używanie chusteczek
jako płacideł poświadczone
jest także na Rugii w XII w.,
gdzie zauważył to proboszcz
z Bozowa, Helmold oraz na
obszarze Rusi. Skoro więc
w X w. używano takich chus−
teczek w Pradze, a później na

Pomorzu i Rusi, to jest wyso−
ce prawdopodobne, że tak sa−
mo było w państwie Mieszka
I i jego syna, pierwszego kró−
la Polski, Bolesława Chrob−
rego. Pozostaje jednak pyta−
nie jaką cenę miała kura
w Polsce w czasach pierw−
szych Piastów. W tej kwestii
ówcześni pisarze niestety mi−

lczą, tu z pomocą przychodzi
archeologia i numizmatyka.

Z pozoru mogło by się
wydawać, że najmniejszą jed−
nostką, potrzebną do przepro−
wadzenia jakiejś transakcji po−
winna być jedna moneta. Ale
jak pamiętamy za jedną kurę
należało zapłacić 1/10 dena−
ra. Częściowo na pewno dało
się to załatwić dzięki  "chus−
teczkom”, ale widać nie przez
wszystkich były uznawane,
bo począwszy od połowy X w.
zaczęto ciąć monety i srebrne
ozdoby na coraz to mniejsze
kawałki. Tak pocięta ozdoba
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