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Pokłosiemwystawy „1000 lat historii
pieniądza na Górnych Łużycach”, poka-
zywanej od30 sierpnia do5października
2014r.nazamkuKrobnitzpodgórnołużyc-
kimRychbachem,jestwydanarokpóźniej
książka.Jesttozbiór25artykułówpoświę-
conych numizmatyce Górnych Łużyc
i tematom pokrewnym, przy czym część
tekstówpublikowanajestporazpierwszy,
część zaś to przedruki, w tym prac kla-
sycznych, nawet jeszcze zXIXw.Celem
redaktorabyło,jaksięzdaje,zebranieprac
pokazującychcałośćwiedzyogórnołużyc-
kichmonetachimedalachorazjaknajwię-
cej aspektówmedali, historii kolekcjoner-
stwaihistoriibadańnumizmatycznych.

Ten ambitny zamiar dał rezultat tro-
chę nierówny, ale ciekawy. Na początku
umieszczonowznowienieogólnegozarysu
historii mennictwa i obiegu pieniężnego
w kraju pióraWalthera Haupta z 1963 r.
ObecnenaGórnychŁużycach skarby sie-
kańcowenaprzykładzieznaleziskazMje-
šic(Meschwitz),odkrytegow1878r. lecz
wwiększości utraconegow1945 r., oma-

wia Jasper von Richthofen (jednak bez
katalogu tego skarbu). Brakteaty książąt
czeskich bite w XII w. dla Ziemi Budzi-
szyńsko-ZgorzeleckiejprzedstawiaMichal
Mašek (autor znany przede wszystkim
z zainteresowania starożytną Baktrią)
wciekawej,krytycznejpracyopublikowa-
nejpierwotniepoczeskuw2009r.Wspo-
mina przy tym o kontrowersyjnej kwestii
przypisania szerokiego imniejszegobrak-
teatu z jeleniem Władysławowi II cze-
skiemu bądź Władysławowi Odonicowi
polskiemu.Uważa jązanierozstrzygniętą,
mimo że w Polsce nie bronimy już Odo-
nica,cowięcej,małybrakteatmamyraczej
za wyrób XIX-wieczny (zob. K. Stron-
czyński, Dawne monety polskie dynastyi 
Piastów i Jagiellonów, cz. II, Piotrków
1884, s. 188–189). Przeglądając dalej
władcze mennictwo dla kraju, od XV w.
nazywanego Górnymi Łużycami, Gunter
KretschmariMatthiasKokschprzechodzą
doepizoduzlat1666–1667,kiedyelektor
saski Jan Jerzy II uruchomiłwBudziszy-
niemennicębijącąmonetęokreślaną jako
„górnołużycka” (w1668 r. tę emisję kon-
tynuowano w Dreźnie). Artykuł zawiera
równieżkatalogtychmonet.

Kolejnepracepoświęcone sąmennic-
twumiejskiemu,poczynającodZgorzelca.
Jest to skutek zbyt formalistycznego trak-
towania średniowiecznego mennictwa —
wistocieZgorzelecbyłwykonawcąwład-
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czego prawa menniczego w kraju i jego
monetamiałacharakterpowszechny,anie
tylko miejski. Dopiero utrata tego prawa
w1547r.wnastępstwieklęskipodMühl-
bergiempozbawiłamiastotejroliimonety
kipperowez1622r.mającharaktermuni-
cypalny.Aby zaprezentować jedne i dru-
gie, powtórzono pracęRudolfa Scheunera
z1892r.—choćopartąnaźródłachpisa-
nych,tojednakpobieżnąibardzoprzesta-
rzałą metodologicznie. To prawda, że nie
manowszegozarysumennictwazgorzelec-
kiego, ale można było przynajmniej uzu-
pełnićtopracąOldřichaŠafářaotypologii
halerzyzgorzeleckichz1990r.Epizodkip-
perowymiałorównieżgórnołużyckiemia-
sto Kamieniec. Omawia go Jörg Bäuerle
wpracyopublikowanej jużw2009 r., ale
zaktualizowanej dla potrzeb omawianego
tomu.MennictwoŻytawyzaprezentowano
w pracy Gustava Hagera z 1978 r., na
nowo zilustrowanej. Tym razem nie było
to mennictwo miejskie, lecz królów cze-
skich,bodoXVw.Żytawabyłaintegralną
częścią Królestwa Czeskiego a tamtejsza
mennica zostaławraz z innymi lokalnymi
warsztatami przeniesiona do Kutnej Hory
w1300 r.Tu redaktorksiążkimusiałzak-
tualizowaćwywód nieżyjącego już autora
wnociedotyczącejszczególniebrakteatów
żytawskich z końca XIII w., zidentyfiko-
wanych niedawno w skarbie z czeskiego
Cvikova.Wdalszej już części tomu znaj-
dujemy artykuł Lienharda Bucka o gór-
nołużyckichmonetach zastępczych z cza-
sówwojennapoleońskich—spotykanych
w zbiorach, ale zwykle nieokreślonych z
powodu skrótowych legend (część z nich
pochodziznależącychdziśdoPolskimiej-
scowości Unięcice, Świecie iWolimierz).
Dwudziestowieczny pieniądz zastępczy
otrzymałtylkobardzowycinkoweopraco-
wanieRobertaSchmidta,dotyczącebonów
obozu jenieckiego w Porajowie (Groß-

-Poritsch),ado tegoznaczkównarzędzio-
wych z fabryki w sąsiedniej Sieniawce
(Kleinschönau).

Dalsze prace dotyczą tematyki oko-
łonumizmatycznej: występowania herbu
Górnych i Dolnych Łużyc na monetach
i medalach, medali związanych z historią
Górnych Łużyc, z wybitnymi mieszkań-
camikraju(wtymmonetbiskupawrocław-
skiegoJakubavonSalzy)ibudowlamioraz
emisji papierów wartościowych. Uwagę
zwraca opracowany przezWilhelma Hol-
lsteina niewielki, ale efektowny skarb
dukatowo-talarowy z Nieder Seifersdorfu
(tpq 1672).Autor zwraca uwagę na spe-
cyfikęskarbówzłodziejskich,ukrywanych
przez osoby usiłujące uniknąć odpowie-
dzialności karnej. Odnotować też trzeba
pracęAndreasaBednarka iPeteraGärtiga
owłączeniuczęściGórnychŁużycdopru-
skiego systemu monetarnego w 1815 r.
Niezwykle użyteczne dla numizmatyków
i archeologów może być opracowanie
szekli zgorzeleckich pióra Larsa-Guntera
Schiera.Książka zawiera też opracowania
historiizbiorówibadań,azamykająnapi-
sany przez Wernera Coblenza w 1995 r.
biogram zmarłego w 1990 r. Walthera
Haupta,czołowegonumizmatykagórnołu-
życkiegowXXw.

Książka nie wyczerpuje problema-
tyki historii pieniądza Górnych Łużyc
— np. praktycznie brak zagadnień pie-
niądza papierowego, choćby emisji rodu
PücklerówzMużakowaz lat1820.Poka-
zuje jednakzasadniczepunkty iproblemy
badawcze, a także ciekawą historię badań
numizmatycznych. Znaczna liczba prze-
druków z pewnością nie jest zaletą, ale
trzeba zauważyć, że oryginalne publika-
cje są zwykle trudno dostępne, rozsiane
wlokalnychwydawnictwach.
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