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Muzeum Narodowe w Krakowie

Nieznana odmiana medalu z 1788 r.
upamiętniającego drugą reformę monetarną
Stanisława Augusta Poniatowskiego
ABSTRACT: An Unknown Type of Medal (1788) in Commemoration of the
Second Monetary Reform of King Stanislaus Augustus Poniatowski
The collection of the Numismatic Cabinet of the National Museum in Krakow is in
possession of a medal which is unattested in the numismatic literature and the contemporary sources. It was created on the basis of an amalgamation of two medal dies by Johann Philip Holzhaeusser: one with a representation of the goddess Minerva (a die of the
obverse of a medal issued in 1788 to commemorate the sec-ond monetary reform) and the
other with an image of the head of King Stanislaus Augustus Poniatowski (the obverse of
a medal struck in 1777 at the request of the National Education Commission (KEN) and
awarded to General-Major Stefan de Rieule for his authorship of a work on agriculture).
A comparative analysis conducted in the context of the iconographic patterns of
King Stanislaus Augustus-era medals has made it possible to conclude that the object
is an item struck for a collector or a memorial specimen rather than an example of
an official medal type in commemoration of the second monetary reform. This hypothesis is further justified by the fact that the medal in question is a single specimen
of good quality, struck in silver. It is however more difficult to determine the precise
date of issue of the medal. Technically speaking, the medal appears to be a specimen
struck in 1788 at the earliest, with the latest dating possibly before or during the
construction of a new building of the Warsaw mint in the years 1817–1821 and the
general replacement of the minting machinery and equipment. However, due to the
fact that Holzhaeusser’s medal dies would continue to remain in use during the 19th
century, both at the mint of the Congress Kingdom of Poland and in the Sankt Petersburg mint, where the property of the Warsaw mint would be relocated beginning
from the year 1865, this hypothesis cannot be substantiated with certainty.
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ABSTRAKT: W zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego
w Krakowie znajduje się nienotowany w literaturze i źródłach z epoki medal, który powstał przez połączenie 2 stempli medali autorstwa Jana Filipa Holzhaeussera:
stempla z wyobrażeniem bogini Minerwy, będącego stemplem awersu medalu wybitego w 1788 r., a upamiętniającego drugą reformę monetarną, oraz stempla z głową
króla Stanisława Augusta – awersu medalu wybitego w 1777 r. na zlecenie Komisji
Edukacji Narodowej i przyznanego generałowi majorowi Stefanowi de Rieule za
napisanie dzieła o rolnictwie.
Analiza porównawcza w kontekście schematu ikonograficznego medali stanisławowskich doprowadziła do wniosku, iż medal nie jest oficjalną odmianą medalu upamiętniającego drugą reformę monetarną, lecz okazem kolekcjonerskim lub pamiątkowym. Za tą tezą przemawia również fakt, iż jest to dobrej jakości jednostkowy egzemplarz, wybity w srebrze. Więcej trudności sprawia datowanie medalu. Pod względem
technologicznym medal wydaje się egzemplarzem wybitym najwcześniej w 1788 r.,
a najpóźniej przed lub w trakcie budowy nowego gmachu mennicy warszawskiej w latach
1817–1821 oraz całkowitej wymiany maszyn i urzą-dzeń. Jednakże ze względu na to, iż
stemple do medali autorstwa Holzhaeussera pozostawały w użyciu w XIX w. zarówno
w mennicy Królestwa Polskiego, jak i w mennicy petersburskiej, dokąd od 1865 r. zaczęto wywozić mienie mennicy, nie można jednoznacznie opowiedzieć się za tą hipotezą.
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