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Międzynarodowa konferencja 
numizmatyczna „Numismatica 

Centroeuropaea — Středoevropské 
numismatické dny I. Jagellonské 
mincovnictví ve střední Evropé” 

— 19–22 września 2016, Kutná Hora

W dniach 19–22 września 2016 r.
w Kutnej Horze w Czechach odbyła się
pierwsza edycja międzynarodowej kon-
ferencji numizmatycznej „Numismatica
Centroeuropaea— Středoevropské numi-
smatické dny”, a tematem przewodnim
było mennictwo jagiellońskie w środko-
wejEuropie (Jagellonskémincovnictví ve
střední Evropé). Organizatorami konfe-
rencji był Filosofický ústavAVČR,Cen-
trum medievistických studií Akademie
védČeské republiky iUniverzityKarlovy
vPraze,FilosofickáfakultaUniverzityPar-
dubice, Národni muzeum, Numismatická
komiseAsociacemuzeí a galerii ČR oraz
České muzeum stříbra w Kutnej Horze;
sekretarzem konferencji był PhDr. Jiří
Militký,Ph.D.Pozakończeniudotychcza-
sowegocyklu„Penízevproměnáchčasu”,
organizatorzy postanowili zapoczątko-
wać nową koncepcję corocznych spotkań
ludzi nauki i hobbystów, których pasją
jest numizmatyka. Obrady miały miejsce
w wyjątkowym i bardzo ważnym miej-
scu, nie tylko dla mennictwa czeskiego,
ale równieżdlacałegomennictwaEuropy

Środkowej w późnych wiekach średnich,
Kutnej Horze, która jest kolebką grosza
praskiego,wybijanegoweWłoskimDwo-
rze. Nowo powstała jednostka monetarna
stała się głównąwalutą dlaXIV-wiecznej
Europy Środkowej, gdzie grosze czeskie
pełniły dominującą rolęw handlu daleko-
siężnym,ale równieżw tezauryzacjidóbr.
W tejmalowniczejmiejscowościmożemy
również znaleźć gotycki kościół świętej
Barbary,któregopoczątkisięgająostatniej
tercjiXIVwieku,aścianyzdobionesąfre-
skamiprzedstawiającymimincerzy.Miasto
przepełnionejestnawiązaniamidośrednio-
wiecznego mennictwa, a jego niedalekie
położenieodgranicyzPolską(ok.110km)
orazbliskaodległośćdzielącaodPragiczy
Pardubic pozwala na częste odwiedzanie
miejsca,gdzienarodziłsię„dolarśrednio-
wiecznejEuropy”.

Na konferencji wystąpiło ponad
czterdziestu prelegentów z różnych kra-
jów Europy takich jak Czechy, Słowacja,
Austria iPolska, ao swoichnajnowszych
badaniachopowiedzielim.in.prof.drhab.
BorysPaszkiewicz(UniwersytetWrocław-
ski), prof. Petr Vorel (Uniwersytet Par-
dubicki), prof. dr Hubert Emmerig (Uni-
wersytetWiedeński), prof. TomášKrejčík
(Uniwersytet Karola w Pradze) czy Jiří
Militký,Ph.D.

Pierwszego dnia (19 IX), obrady
podzielone były na dwie symultanicznie
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odbywającesięsesje.Pierwsza,stanowiąca
główny temat konferencji, poświęcona
była mennictwu jagiellońskiemu w Euro-
pieŚrodkowej,druganatomiastkoncentro-
wała się wokół problemów numizmatyki
antycznej i celtyckiej.Główną sekcję roz-
począł Borys Paszkiewicz wystąpieniem
pt. Silesian coinage during the Jagiello-
nian period. Ten krótki okres, zaledwie
36lat(1490–1526),kiedytoJagiellonowie
władali na Śląsku, przyniósłwiele zmian.
Prelegent przybliżył mennictwo królewi-
cza Zygmunta (późniejszego króla Polski
— Zygmunta I Starego), które znane jest
szerszemugronuodbiorcówgłówniezbia-
łych groszy wybijanych podczas rządów
wGłogowie(1499–1508).Autorwystąpie-
nia,analizującprzekazypisaneoraznowe
znaleziskamonet, zidentyfikował również
halerze tego władcy bite w Kożucho-
wie i Głogowie. Zasygnalizował również
możliwość wybijania tego rodzaju monet
przez Zygmunta w Opawie, której księ-
ciem był w latach 1501–1511. Paweł
Milejski omówił występowanie groszy
praskich brata Zygmunta Jagiellończyka,
Władysława II (1471–1516) na terenie
Śląska, z wyszczególnieniem podziału
na znaleziska gromadne i pojedyncze.
Referent wyróżnił jedno znalezisko poje-
dyncze grosza praskiego Władysława II,
z pl. Czystego weWrocławiu1 oraz dwa-
dzieścia pięć skarbów o znacznej rozpię-
tości chronologicznej (tpq od 1471 do
1683 r.). Bliżej zostały omówione trzy
śląskie skarby zawierające grosze tego
władcy, pochodzące zGrodźca (pow. zło-
toryjski), Dębrznika (pow. kamiennogór-
ski) oraz Osieczowa (pow. jeleniogórski).
Następnymciekawymzagadnieniem,poru-
szonym podczas głównej sesji przez Jana

1	 	K.	Książek,	Monety z dawnego cmentarza 
przy kościele Salwatora we Wrocławiu: opóźniona 
depozycja monet w darach grobowych,	 WN	 LIV,	
2010,	z.	1,	s.	62.

Videmana, była chronologia i typologia
czeskich dukatów, wybijanych przez kró-
lówzdynastii Jagiellonów.Autorprzybli-
żyłpoglądypanującewliteraturzenatemat
daty wybicia pierwszego dukata przez
Władysława II, które są dosyć sprzeczne:
od 1. dekady panowania tego władcy aż 
po 1511 r. Jego zdaniem pierwszy dukat,
jaki możemy przypisać temu władcy,
pochodzi z 1495 r. Dodatkowo Prele-
gent pokusił się o zestawieniewszystkich
typów znanych dukatów Władysława II
oraz Ludwika II, dzięki czemu udało się
utworzyćlistęodmianwporządkuchrono-
logicznym.Ostatnimwartym przybliżenia
zagadnieniem poruszonym podczas głów-
nejsesji tematycznejbył referatJanaCih-
lářa, Lukáša Richtery i Pavla Gregora pt.
Diepholzské ražby napodobující české bílé 
peníze se lvem a jejich materiálové analizy.
Przedstawionezostałymonetynaśladujące
czeskiejedno-idwustronnebiałepieniądze
zlwemWładysławaII,zaopatrzonejednak
wlegendyodnoszącesiędopanówzDie-
pholz. Przeprowadzono analizy specjali-
styczne jedenastu monet tego typu (jed-
nejRudolfaVIII, 1480–1510, i dziesięciu
Konrada XII, 1510–1514), dzięki czemu
mamy pewność, że były one fałszowane,
a aż siedem monet zostało wykonanych
techniką amalgamatu. Sekcja antyczna
również przyniosła wiele ciekawych refe-
ratów,zktórychpierwszywygłosiłTomáš
Smélý. Przedstawiona została chronologia
iikonografiastaterówtypu„AtenaAlkide-
mos” i drachm typu „Minerwa”. Połącze-
niemzłotychmonettypuAtenaAlkidemos
i srebrnych drachm z przedstawieniem
głowyMinerwy jest postaćAtenyAlkide-
mos obecna na obu rodzajachmonet. Ich
zestawienie, w świetle nowych znalezisk,
pozwala na przedatowanie drachm typu
Minerwa/AtenanasamkoniecIIIw.przed
Chrystusem. Następnie Július Fröhlich
przedstawił znalezisko gromadne celtyc-
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kichmonetzewschodniejSłowacji.Skarb
ujawniony został przed latem 2011 r. za
pomocą detektora metalu. Depozyt został
ukryty płytko pod jednym z kamieni na
skraju lasu i zabezpieczony materiałami
organicznymi i elementami brązowymi.
Po znalezieniu został wprawdzie szybko
rozprzedany, jednak szczęśliwie zacho-
wała się jego pełna dokumentacja foto-
graficzna łącznie z danymi metrycznymi
monet.Wartośćskarbujesttymwiększa,iż
tworzągodwieczęści.Pierwszaskładasię
z 97 celtyckichmonet, będących imitacją
filipowychtetradrachm,reprezentowanych
przeztrzytypybitenapograniczusłoweń-
sko-węgierskim.Drugaczęśćznaleziskato
dwa statery typu Atena Alkidemos. Całe
znalezisko gromadne można ostrożnie
datować na 3. tercję IIIw. przedChr.Na
koniec warto poświęcić uwagę referatowi
Jiřego Militkiego, który zrekonstruował
i opracował ponownie skarb z Deutsch
JahrndorfwdzisiejszejAustrii.Znalezisko
odkrytezostałowkwietniu1855r.Począt-
kowozarejestrowano127monet,jednakpo
skomplikowanejrekonstrukcjipierwotnego
składu depozytu udało się oszacować cał-
kowitąwielkość skarbuna166egzempla-
rzy. Zarejestrowano bratysławskiemonety
Bojów,wybijanemiedzy 60 a 40 r. przed
Chr.:monetysrebrne,atakżezłotestatery
— 1/3 i 1/8 statera, wszystkie z inskryp-
cjąBIATEC iBIAT.Tazłotaczęść repre-
zentuje najmłodszy horyzont mennictwa
Bojówikońcowyokresbojskichoppidów.
Srebrne monety natomiast to 134 heksa-
drachmy typuBiatec z różnymi napisami
—AINORLX,BIATEC,BVSSVMARVS,
BVSV, COBROVOMARVS, COISA etc.
Łącznie odnotowano 24 typy tychmonet,
któresąjednąznajszerszychreprezentacji
monettypuBiatec.

Drugiegodniaobrad(20IX)zaplano-
wana była tylko poranna sesja, dotycząca
przede wszystkim mennictwa wczesno-

średniowiecznego. Na szczególną uwagę
zasługujewystąpienieJiřegoLukasa,który
przedstawiłwstępnątypologięiwnioskina
tematdepozytumonetzkońcaXw.,odna-
lezionego w miejscowości Chýšt’ (okręg
Pardubice).Skarbtenzawiera780czeskich
denarów wybijanych przez Bolesława II
(972–999) w ostatniej dekadzie X w.
wmennicypraskiejiwyszehradzkiej.Naj-
starszewcałymznaleziskusądenarytypu
ethelredowego z obu mennic (1. połowa
lat 90. X w.). Zarejestrowano numizmaty
z inskrypcjami OMERIZ, NACVB albo
MIZLETA. Na dwu monetach z mennicy
praskiej autor rozpoznał imię Sobiesława
Sławnikowica (ok. 990–995). Następnie
HerfriedE.Wagnerzaprezentowałciekawe
zagadnienie pt. Numismatische Zeugnisse 
für dynastische Allianzen von Böhmen, 
Österreich und Ungarn im Mittelalter bis 
zur Zeit der Jagiellonen. Prelegent prze-
śledziłmariażeksiążęce ikrólewskieoraz
bitwy między wymienionymi państwami
— od czasów Przemysła Ottokara II
(1253–1278),przezZygmunta Luksembur-
skiego(1419–1437),ażdookresupanowa-
nia Jerzego z Podiebradów (1458–1471)
i Macieja Korwina (1469–1490). Więk-
szość zawartych sojuszów widocznych
jest przez używanie herbów czeskiego,
austriackiego iwęgierskiego namonetach
poszczególnych władców. Druga część
dnia poświęcona była na wycieczkę zło-
żoną z dwóch części— najpierw uczest-
nicy konferencji zwiedzili pałac Kačina,
któryzostałzbudowany latach1806–1824
jako rezydencja najwyższego burgrabiego
Królestwa Czech Jana Rudolfa Chotka 
(1782–1870).NastępnieodwiedziliVýcho-
dočeské Muzeum w Pardubicach, gdzie
możnabyłozwiedzićstałąnumizmatyczną
ekspozycję, a przy okazji uczestniczyć
wwernisażuwystawyskarbuzChýšté2.

2	Więcej	 na	 temat	 wystawy	 patrz	 recenzja	
w tym	samym	tomie.



412

Trzeciego dnia konferencji (21 IX)
odbyły się dwie sesje— ranna i popołu-
dniowa—obiedotyczyłyzagadnieńnumi-
zmatyki średniowiecznej i nowożytnej.
Na przedpołudniowej części obrad domi-
nowały tematy związane z mennictwem
orientalnym. Dorota Malarczyk poruszyła
problem dirhemów abbasydzkich z men-
nicy al-’Abbāsiyyah (koło Qayrawan,
Afryka Północna). Jest to jedna z najbar-
dziejproduktywnychmennicwewczesnym
okresieabbasydzkim.Produkcjędirhemów
w tejmennicy rozpoczął prawdopodobnie
około142AH(AD759/760)kalifAl-Man-
sur i były one regularnie wybijane aż do 
176 AH (AD 792/793). Kolejnym prele-
gentem poruszającym temat numizmatyki
wschodniej byłVlastimil Novák z wystą-
pieniem pt.Kopie nebo falza mincí? Dva 
moravské případy, podczas którego zwró-
ciłuwagęnaróżnicęmiędzyfałszerstwem
anaśladownictwemmonet.Zaprezentował
kopie monet sammanidzkich, wykonane
przez Bułgarów Wołżańsko-Kamskich,
odkrytewskarbiezmiejscowościPopůvky
oraz fałszerstwo sułtańskich monet oto-
mańskichzVrchoslavic.NastępnieHubert
Emmerig przeniósł słuchaczy do 1. tercji
XVIw.,omawiającskarbdenarówwęgier-
skichodnalezionyw2009rokuwpowiecie
Melk (DolnaAustria). Najmłodsza ziden-
tyfikowanamonetapochodzizroku1533.
Depozytzawierał4tys.węgierskichdena-
rów Macieja Korwina (1458–1490) oraz
Ferdynanda I (1526–1564). Szczególnie
denarydrugiegozwymienionychwładców
są problematyczne ze względu na duże
zróżnicowanie wariantów. Po sesji rannej
odbyłasięwycieczkadoVlašskiegodvoru,
gdzie można było zobaczyć pozostałości
po średniowiecznej mennicy kutnohor-
skiej, która od 1300 roku scentralizowała
czeską produkcję menniczą. Na popołu-
dniowej sesji przedstawiono cztery refe-
raty. Dwa z nich przyniosły nowe i inte-

resującewiadomościnatematfałszowania
monet w dobie późnego średniowiecza.
Pierwsze wystąpienie, PawłaMilejskiego,
Łukasza Sroki i Roksany Wawrzczak,
dotyczyło części skarbu brakteatów krzy-
żackichodnalezionegowokolicachOpawy
(Opava,Moravskoslezský kraj, Republika
Czeska). Wszystkie 61 przebadanych
monet to brakteaty typu Krzyż grecki III 
wg Borysa Paszkiewicza. Część monet
przebadano metalograficznie, a wyniki
pokazały, żebyłyonewykonanezprawie
czystej miedzi, jedynie powłoka monet
została powleczona warstwą cyny, która
miałaimitowaćsrebro.Drugiewystąpienie
—JanaCihlářa,LukášaRichteryiMichala
Mazíka—dotyczyłometodyzastosowania
amalgamatu do posrebrzenia powierzchni
monety.Omówionezostałynumizmatybite
z emblematamiCzech iWęgier,wybijane
za panowania Macieja Korwina (1469–
1490).Trzynaczteryprzebadanemonety,
któreodnaleziononazamkuKřídlo(okręg
Kroměříž), wykazały użycie rtęci w celu
imitowaniasrebranapowierzchni.

Ostatni dzień konferencji (22 IX)
poświęcony był numizmatyce nowożyt-
nej. Kamil Smíšek przedstawił problem
trzech liczmanów odnalezionych pod-
czas prac konserwatorskich na zamku
OrlíkpodHumpolcem(okręgPelhřimov).
Pavel Radoměřský w 1953 r. rozpoznał 
je w publikacji jako wyroby z Zwickau
wSaksoniiz1.połowyXVw.Dziękinowej
wiedzy prelegent zmienił atrybucję tych
liczmanów na Norymbersgę. Następnie
Łukasz Sroka przedstawił wstępne infor-
macjeoskarbiezOsieczowa(pow.jelenio-
górski), który został ujawnionyw 1996 r.
Skarbtenliczy488monet,zczegonajstar-
szetogroszepraskieWładysławaIIJagiel-
lończyka (1471–1516), a najmłodsze to
monetywybitew1663r.—szóstakiJana
Kazimierza (1648–1668), trzykrajcarówki
Krystiana Wołowskiego (1654–1672), 
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piętnastokrajcarówki Jerzego III Brze-
skiego (1654–1664) i ten sam nominał
Ludwika IV Legnickiego (1654–1663).
Ostatnim ciekawym wystąpieniem tego
dnia był referat Lukáša Funka na temat
znalezisk numizmatycznych i militariów
znalezionychw ruinachmłynaw regionie
Tachova.

Czterodniowa konferencja przyniosła
dużo wartościowych informacji dla bada-
czy z Europy Środkowej. Wiele miejsca
poświęconoznaleziskomzpograniczaśre-

dniowieczaiczasównowożytnych,atakże
monecie fałszywej (szczególnie tech-
niką cynowania i amalgamatu). Kolejne
obrady — Numismatica Centroeuropaea
— Středoevropské numismatické dny II
—odbędąsię22–25maja2017r.wBrnie
z okazji 200. rocznicy założeniaMuzeum
Morawskiegooraz200.rocznicyaktywno-
ścinumizmatycznejtegomuzeum.

Paweł Milejski




