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Prof. Gert Hatz  
(1928–2017)

5września2017r.zmarłwEutinpod
Hamburgiemprof.drGertHatz,ostatnijuż
przedstawicielsłynnej,hamburskiejszkoły
numizmatycznej,uformowanejprzezWal-
tera Hävernicka. Urodził się 4 stycznia
1928r.wHamburguicałeżycie,zwyjąt-
kiem końcowego okresu, był związany
z tymmiastem.Na tamtejszymuniwersy-
tecie obroniłw 1952 r. napisaną pod kie-
runkiem prof. Waltera Hävernicka pracę
doktorską: Die Anfänge des Münzwesens 
in Holstein (Die Prägungen der Grafen 
von Schauenburg bis 1325), (Numismati-
sche Studien 5, Hamburg 1952). Od tego
też roku rozpoczął pracę w Museum für
Hamburgische Geschichte i w Numisma-
tische Kommission. Z tymi instytucjami
był związany przez całe swoje naukowe
życie, a w konsekwencji też z ważnym
dla numizmatyki czasopismem „Hambur-
ger Beiträge zur Numismatik”. Począt-
kowo współpracował ze swoim mistrzem
— Walterem Hävernickiem, a z czasem
stał się jego następcą. Od 1958 r. pełnił
funkcję sekretarza redakcji, a od 1961 r.
współredaktora i wreszcie redaktora. Po
jegoodejściunaemeryturęniemiałgokto
zastąpić i wobec narastających kłopotów
finansowych i organizacyjnych,w1993 r.
ukazał się już ostatni tom tego cenionego

pisma.W nim właśnie Gert Hatz opubli-
kował większość swoich prac. Dotyczyły
onegłówniehistoriipieniądzapółnocnych
regionówNiemieczeszczególnymjednak
uwzględnieniem okresu wczesnego śre-
dniowiecza. Z tego zakresu wyróżnia się
cykl ośmiu artykułów tyczących niezna-
nych dawniejmonet niemieckich z XIw.
Imponującajestliczbaokołotysiącarecen-
zjiinotatekbibliograficznych,zamieszczo-
nychwswoimpiśmieprzezjegosekretarza
inastępnie redaktora.Dlanas jest istotne,
żebyłatampilnieśledzonarównieżlitera-
turapolska.

Drugi nurt działalności Gerta Hatza
obejmował badanie skarbów z okresu
wikińskiego, które się licznie zacho-
wały w szwedzkich muzeach, a głównie
wSztokholmie.Tamwłaśniewrazzeswoją
małżonką—Verą Hatz z domu Jammer,
równie wytrawną specjalistką w zakre-
sie wczesnośredniowiecznego mennictwa
saskiego (por. nekrolog wWN 55, 2011,
s. 242–244) — przez wiele lat spędzał
miesiące wakacyjne. Efektem tej pracy
był wkład obojga małżonków w publi-
kację znalezisk w imponującej serii Cor-
pus nummorum saeculorum IX–XI qui in 
Suecia reperti sunt (t. 1, Stockholm 1975
inastępne).Napodstawieznajomościtego
materiału powstała też praca habilitacyjna
Gerta Hatza — jego opus vitae: Handel 
und Verkehr zwischen dem Deutschen 
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Reich und Schweden in der späten Wikin-
gerzeit (Lund 1974). Oprócz niej opubli-
kowałrównieższeregmniejszychprac,jak
np. o znaleziskachw Skandynawiimonet
szwajcarskich(1979),czeskich(1986),naj-
starszychkrzyżówek(Nummus et Historia,
Warszawa1985),czyteżmonetzmennicy
wTiel(1968).

W ślad za dziełem głównym poszły
potem jeszcze bardziej syntetyczne prace,
np.:Der Handel in der späten Wikinger-
zeit zwischen Nord- und Westeuropa (ins-
besondere Schweden) und dem Deutschen 
Reich nach numismatischen Quellen,
1987.Ostatnią znaczącąpublikacją z tego
zakresubyłowzoroweopracowaniemonet
z wielkiego skarbu z Burge na Gotlandii
(tpq1143).Materiałtenposłużyłautorowi
za podstawę do wyciągnięcia szerszych
wnioskówna tematobiegumonetOstfalii
wXI/XIIw.(CNSNS9,Stockholm2001).

Wspomnijmy jednak też o opracowy-
waniu i publikowaniu materiałów odkry-
tychnaterenieNiemiec—poszczególnych
skarbów, monet znalezionych pojedynczo
lubwydobytychwczasiebadańarcheolo-
gicznychwtakichośrodkachjakHaithabu,
StaraLubeka,Bardowik,Starigard-Olden-
burg, czy w kościele w Ringsted i kilku
innych,mniejznanychmiejscowościach.

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że
w życiu numizmatycznym powojennych
NiemiecGertHatzbyłjednązpostaciwio-
dących.Itonietylkojakoanimatornumi-
zmatyki w Hamburgu, czy jako prowa-
dzący czołowe pismo numizmatyczne lub
jako przewodniczący Komisji Numizma-
tycznej,ale—wrazzeswojąmałżonką—
jakozasłużonybadaczniemieckiegomen-
nictwa X–XII w. Czynił to na podstawie

znajomości nowego, obfitego materiału,
który nie był znany poprzednim bada-
czom, a przede wszystkim Hermannowi
Dannenbergowi, kiedy pisał swoje funda-
mentalne dzieło: Die deutschen Münzen 
der sächsischen und fränkischen Kaiserzeit 
(I–V,1876–1905).Toteżmożliwebyłyróż-
nego rodzajukorekty czyuzupełnieniado
poprzednio znanego stanu wiedzy. Znala-
złotowyrazm.in.wsygnalizowanejwyżej
serii artykułów w Hamburger Beiträge:
Anmerkungen zu einigen deutschen Mün-
zen des 11. Jahrhunderts,I–VIII.

ZasługimałżonkówGertaiVeryHatz
zostały docenione przez ich przyjaciół
i uczniów, którzy na sześćdziesięciole-
cie urodzin Gerta, wydali księgę pamiąt-
kową: Commentationes Numismaticae 
1988 (Hamburg 1988). W niej zamiesz-
czono też bibliografie prac obojga jubila-
tów.AwśródpochodzącychzcałejEuropy
autorów tekstów znaleźli się też dwaj
zPolski(R.Kiersnowski,S.Suchodolski).

GertHatzniepozostałdłużnypolskim
przyjaciołom, nadsyłając swoje teksty do
ich z kolei ksiąg pamiątkowych (wspo-
mniana już księga Nummus et Historia,
1985;Moneta mediaevalis, 2002—skarb
z XI w. z Pomorska pod Zieloną Górą).
Znaczenie badań Gerta Hatza dla histo-
rii pieniądza obiegającego na ziemiach
polskich we wczesnym średniowieczu
jest jednak znacznie większe. Polega na
lepszym rozeznaniu monet niemieckich
z tegoczasu,którewXiXIw.stanowiły
tugłównyrodzajpieniądza.

Z żalem żegnamy znakomitego bada-
czainaszegoprzyjaciela.

S. Suchodolski 




