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Oryginał niniejszej publikacji, wydanej cyfrowo w ramach Biblioteczki 
Numizmatyka, pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana 
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej zgody 
Muzeum Narodowego w Krakowie, z wyjątkiem przypadku krótkiego

cytatu zawartego w krytycznych artykułach i recenzjach.
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Julian Nowakowski
O nowych pieniądzach

w następstwie austro-węgierskiej reformy 
monetarnej z sierpnia 1892 roku w obiegu 
pojawiły się nowe monety. wracając do 
monety złotej wprowadzono nominały 20          
i 10 koron, wybite ze złota próby 900, o wadze 
odpowiednio 6,74 i 3,37 gramów. ponadto   
w srebrze próby 833 wybito pięciogramowe 
monety o nominale 1 korony. na nową 
monetę zdawkową składały się zaś niklowe 
20 i 10 groszy oraz dwugroszówki i grosze, 
wybite  w brązie.

dla nowego pieniądza wprowadzono 
przelicznik w stosunku 2:1 względem 
starej monety. Tym samym nowa złota 
moneta 20 koron odpowiadała 10 „starym” 
srebrnym guldenom austro-węgierskim (lub 
węgierskim forintom, bitym od roku 1868), 
zaś 20 nowych „groszy” (halerzy w austrii, 
fillérów na węgrzech) odpowiadało 10 
„starym” krajcarom.



ilość nowych monet, przy jednoczesnym 
ujednoliceniu systemu monetarnego 
austriackiego i węgierskiego, narażała 
ludność austro-węgier na liczne nadużycia 
przy przeliczaniu starej waluty na nową. aby 
uporządkować i wyjaśnić wszelkie kwestie 
związane z nową monetą i przelicznikiem jej 
wymiany Julian nowakowski opublikował 
niniejszą broszurkę.

autor rozpoczyna publikację od wyjaśnienia 
potrzeby istnienia pieniądza w wymianie 
handlowej oraz uzasadnienia wykorzystania 
w tym celu metali szlachetnych. w dalszej 
części przedstawia stare monety austro-
węgierskie oraz przesłanki dla reformy 
tamtejszego systemu monetarnego. 
zasadniczą częścią publikacji jest bardzo 
szczegółowe omówienie nowych pieniędzy 
z wielokrotnym podkreśleniem stosunku 
wymiany, także z uwzględnieniem cen           
w walucie koronnej (zł) w stosunku do cen 
w walucie austriackiej.

Broszurkę nowakowskiego wyróżnia 
zastosowany język oraz forma podania 
czytelnikowi treści, które mają być zrozumiałe 
nie dla numizmatyka, ale dla prostego ludu, 
który przecież miał z tytułowych nowych 



pieniędzy korzystać. autor wyjaśnia również 
szereg praktycznych aspektów związanych 
z wymianą pieniądza, np. czy można płacić 
większe kwoty każdą monetą, czy korony 
złote, srebrne i monety zdawkowe będą 
wybijane z czystych metali, bądź co się stanie 
z dotychczasowymi pieniędzmi.

egzemplarz pochodzący z biblioteki 
Muzeum narodowego w krakowie został 
nabyty dzięki zasiłkowi otrzymanemu od 
Franciszka Biesiadeckiego (1969-1940),                
o czym świadczy stosowna pieczęć.

dariusz F. Jasek
pTn o/kraków

Oryginał: wyd. 1893 r., 32 strony, format 11,1 x 15,6 cm
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