Tomasz Markiewicz

Kolekcja numizmatyczna Muzeum Lubelskiego obejmuje zbiôr monet, medali, pieniçdzy papierowych oraz pieczçci. Sklada siç z ponad 62 tysiçcy zabytkôw; waznych zrôdel historycznych,
dziel sztuki, pamiqtek przeszlosci. Od poczqtku
lat 60. XX wieku opiekç nad kolekcjq sprawuje
Gabinet Numizmatyczny, powolany do gromadzenia, przechowywania, naukowego opracowywania
i eksponowania zbiorôw oraz popularyzowania
wiedzy z zakresu historii pieniqdza i dziejôw medalierstwa na ziemiach polskich.
Jednq z kategorii zabytkôw numizmatycznych
sq znaleziska gromadne monet, popularnie zwane skarbami. Za skarb uznaje siç zespôl powyzej
5 monet odkryty w jednym miejscu, w odrôznieniu
od znalezisk pojedynczych interpretowanych jako
zguby. Monety, wytwarzane przez wieki z cennych
kruszcôw: zlota, srebra bqdz elektronu, deponowane byly czasowo przez ludnosc z myslq materialnego zabezpieczenia przyszlosci. Umieszczano
je w naczyniach bqdz w sakiewkach i ukrywano
w budynkach lub w ziemi. Los sprawial jednak,
ze pozostawaly tam na wieki, a o ich odkryciu
decydowal najczçsciej przypadek. Deponowanie
monet bylo zjawiskiem znanym od starozytnosci, takze na ziemiach polskich. Powszechne bylo
w sredniowieczu i w czasach nowozytnych. Regres
widoczny jest od XVIII wieku. Skarby XIX- i XX-wieczne sq juz nieliczne, co wynikalo z zaprzestania przez ludnosc ukrywania pieniçdzy w ziemi.
Znaleziska gromadne monet sq waznym zrôdlem w badaniach nad szeroko pojçtq historiq
spoleczno-gospodarczq. Kazde ma okreslony
sklad, strukturç oraz rozpiçtosc chronologicznq
wyznaczonq przez najstarszq i najmlodszq monetç. Najmlodsza moneta okresla czas, po ktôrym
doszlo do ukrycia depozytu. Wiedza o tym, jakie
monety i jak dlugo byly w uzyciu na naszych zie
miach przez kolejne wieki, przybliza zjawiska gospodarcze, spoleczne oraz polityczne z przeszlosci.
W pewnym stopniu sklad skarbôw odzwierciedla
strukturç rynku pieniçznego; oddaje zachodzqce
na nim przeobrazenia, wskazuje jego kondycjç:
fazy rozwoju, regresôw i zaburzen.
W Muzeum przechowywanych jest 60 znalezisk gromadnych monet, niemal wszystkich z ob-

szaru Lubelszczyzny, ukrywanych od starozytnosci
do czasôw niemal wspôlczesnych. Wsrôd nich
1 zostal ukryty w starozytnosci, 8 w sredniowie
czu1*, 1 najprawdopodobniej na poczqtku XVI
wieku, a 3 w ostatniej jego cwierci. Najliczniejsze
sq skarby XVII-wieczne —39; najczçsciej spotykane takze na obszarze Polski, a ukrywane zwlaszcza
w 2. polowie stulecia. Znacznie mniej jest depozytôw ukrywanych w ciqgu XVIII stulecia —5. Pozostale 3 skarby pochodzq z XIX i XX wieku.
Znaleziska do kolekcji zostaly pozyskane w okresie powojennym, a ich znaczna czçsc w sprzyjajqcej
atmosferze lat 50.—80., ktôrq dobrze wykorzystal
wieloletni kierownik Gabinetu Numizmatycznego, Henryk Wojtulewicz, wykazujqc siç odwaznym,
energicznym i operatywnym dzialaniem, ocalajqc
wiele z nich przed rozproszeniem. Skarby w Mu
zeum poddawano zabiegom konserwatorskim, numizmatycznemu rozpoznaniu i opracowaniu, skqd
przeszly do obiegu naukowego, wzbogacajqc wiedzç
o historii pieniqdza w Polsce.
Kilka skarbôw pokazywanych jest na ekspozy
cjach stalych. N a wystawie archeologicznej obejrzec mozna najstarszy zespôl monet — denarôw
rzymskich odkrytych w Ruszczyznie w powiecie
zamojskim, zdeponowany w koncu II lub na poczqtku III wieku. Znalezisko to jest swiadectwem
gospodarczo—politycznych kontaktôw
swiata
barbarzynskiego z Cesarstwem, a na ekspozycji
wpisuje siç w narracjç o okresie wplywôw rzymskich na ziemiach polskich. Ponadto na wystawie
archeologicznej, w czçsci ekspozycji odnoszqcej
siç do okresu plemiennego, umieszczono frag
ment wczesnosredniowiecznego skarbu dirhamôw arabskich z dzielnicy Lublina —z Czechowa,
ukrytego w koncu IX wieku. Monety te naplywaly na ziemie polskie ze Wschodu od przelomu
VIII i IX, az do konca X wieku. Byl to pieniqdz
1
Trzy z nich to depozyty profesora Edwarda Soczewihskiego. 1) skarb denarôw krzyzowych odkryty w 1928
roku na przedmiesciach Lublina - Rurach; 2) fragment
skarbu ze Skierbieszowa - powiat zamojski, odkrytego
w 1963 roku - w depozycie 28 i 4 fragmenty denarôw
Wladyslawa Warnehczyka (1434-1444); 3) skarb dena
rôw jagielloftskich odkryty w Lublinie w 1934 roku na
placu Wolnosci, w okolicy wiezy cisnieh
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formujqcego si<^ panstwa polskiego, az do pojawienia si^ zachodnioeuropejskich denarow w 2.
polowie X wieku, ktore wyparly srebro arabskie.
Liczqce pierwotnie okolo 1000 dirhamow znalezisko ma cechy depozytu kupieckiego, i jako takie
jest dokumentem szlaku handlowego w dolinie
Bystrzycy w okresie przedpiastowskim. Z kolei
na wystawie numizmatycznej zaprezentowane
sq dwa znaleziska gromadne monet: z konca XI
i z poczqtku XVIII wieku. Skarb wczesnosredniowieczny —znaleziony w 1928 roku na Rurach —
zawiera saskie denary krzyzowe, importowane
z Zachodu na potrzeby handlowe ze Slowianszczyznq, szeroko rozpowszechnione na ziemiach
polskich w 2. polowie XI wieku. Z kolei znalezisko nowozytne - ukryte po 1708 lub 1709 roku
—z Jozefowa w powiecie bilgorajskim jest zlozone
z 83 monet talarowych, emitowanych jako srodek
platniczy glownie w handlu zagranicznym. Wi^kszosc w nim stanowiq patagony Niderlandow
Hiszpanskich obok srebrnych dukatow Zjednoczonych Prowincji Niderlandow i nielicznych mo
net bitych w Alzacji, Tyrolu, Saksonii, miastach
szwajcarskich i w Polsce. Z kolei na ekspozycji
poswi^conej historii Lublina w Muzeum Historii
Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej opowiesc
0 jego sredniowiecznych dziejach dopelnia odkryty na Starym Miescie skarb denarow Wladyslawa
Warnenczyka.
Skarby niecz^sto byly udost^pniane zwiedzajqcym, a zorganizowana w 1984 roku wystawa „Skarby numizmatyczne Starego Miasta w Lublinie”
do 2015 roku byla pierwszq ekspozycjq w historii
Muzeum skoncentrowanq na zaprezentowaniu
tej kategorii znalezisk monetarnych2. Na otwartej we wrzesniu minionego roku wystawie „Skarby monet w Muzeum Lubelskim” umieszczono
22 najbardziej interesujqce skarby, poczqwszy od
wymienionego wczesnosredniowiecznego zespolu
dirhemow arabskich odkrytego w 1945 roku na
Czechowie przez znaleziska poznosredniowieczne
1 nowozytne, konczqc na zdeponowanym po 1695
roku skarbie z Rokitna w powiecie lubartowskim
miedzianych szelqgow Jana Kazimierza. W ukladzie chronologicznym wyeksponowano niemal
wszystkie nieliczne zespoly sredniowieczne i XVI-wieczne oraz 14 skarbow z XVII stulecia, jako

i l u s t r a j waznych zjawisk gospodarczych, spolecznych i politycznych z przeszlosci.
Skarby zakomponowano w kilkunastu gablotach, prezentujqc cale zbiorowosci zawartych
w nich monet. W sumie na ekspozycji zgromadzono ponad 12 tysi^cy 500 zabytkow.
Po wczesnosredniowiecznym skarbie dirhemow arabskich z Czechowa zaprezentowano
na wystawie 4 znaleziska poznosredniowieczne,
ukryte w 2. polowie XV wieku. Byly to czqstkowo
zachowane zespoly z Kazimierza nad Wislq i Kaznowa w powiecie lubartowskim, w ktorych odnotowano polgrosze Wladyslawa Jagielly (1434—
1444), Kazimierza Jagiellonczyka (1447—1492)
i Jana Olbrachta (1492—1501) oraz 2 znaleziska
denarow jagiellonskich z Lublina. Pierwszy, zlozony z 30 monet, odnaleziony w 1934 roku na placu
Wolnosci w okolicy wiezy cisnien, zawiera przede
wszystkim denary Kazimierza Jagiellonczyka; kolejny, odkryty w 1981 roku na Starym Miescie
w Lublinie, liczyl 1685 monet, glownie denarow
Wladyslawa Warnenczyka (1434—1444).
Denary —szczegolnie Wladyslawa Warnenczyka (1434—1444), wypadaly z uzycia juz w koncu
XV wieku3, a polgrosze zanikaly od poczqtku XVI
stulecia. W pierwszej kolejnosci monety Wladyslawa Jagielly i Kazimierza Jagiellonczyka byly zast^powane pieniqdzem Jana Olbrachta (1492—1501)4.
N a ekspozycji mowil o tym sklad zdeponowanego
najprawdopodobniej u progu XVI wieku skarbu
z Lublina z ul. Grodzkiej 4/6. Z czasem pieniqdz
Jana Olbrachta i Aleksandra (1501—1506) ust$powal emisjom kolejnych Jagiellonow i wladcow
elekcyjnych — szczegolnie Zygmunta I Starego
(1506—1548) i Zygmunta III Wazy (1587—1632)5,
co zostalo utrwalone w 3 prezentowanych depozytach, datowanych na schylek XVI wieku: z Chronowa —po 1585, Parczewa —po 1595, i Wlodawy
—po 1595 roku. W skarbach tych emisje polskie
zdominowane sq pieniqdzem ostatnich Jagiellonow. Ponadto w zespolach z Parczewa i Wlodawy
zaznaczyl si^ juz kilku-, kilkunastoprocentowy
udzial pieniqdza Zygmunta III Wazy. Emisje pierwszego Wazy wchodzily dopiero na rynek i wypieraly stopniowo starsze monety rodzime, by wkrotce

3 S. Kubiak, Znaleziska monet z lat 1146—1500 z terenu
Polski. Inwentarz, przy wspoludziale B. Paszkiewicza, Poznaft
1998.
2
Autorem scenariusza wystawy byl Henryk Wojtule- 4 M. M^clewska, A. Mikolajczyk, Skarby monet z lat
wicz. N a ekspozycji umieszczono 5 znalezisk gromadnych
1500-1649 na obszarze PRL. Inwentarz (dalej Inwentarz I),
monet odkrytych na Starym Miescie w Lublinie w 1981 Warszawa 1983; A. Mikolajczyk, Obieg pienigzny w Polsce
roku w trakcie prac gorniczych i nadzorow archeologicz- srodkowej w wiekach od XVI do XVIII, Lodz 1980, s. 20
nych Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej PKZ
21, ryc. 5.
Oddzialu Lubelskiego.
5 Tamze.
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8 Wi^cej na temat tego znaleziska zob. T Markiewicz,
Skarb monet z XV-XVIII wieku z Lublina, „Studia i Materialy Lubelskie” 2015, T. 18, s. 59—119.
9 A. Mikolajczyk, Charakterystyka obiegu..., s. 234;
tenze, Obieg pienigzny..., s. 22, ryc. 7; s. 23, ryc. 8; s. 25,
ryc. 13; s. 29; E. Mrowiftski, Monety Rygi, Warszawa 1986,
s. 63.
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6 A. Mikolajczyk, Charakterystyka obiegu monetarnego
na terenie Mahpolski w swietle skarbow monet z epoki Wazow (1587-1668), „Wiadomosci Numizmatyczne” (dalej
WN) 1975, XIX, z. 4, s. 234; tenze, Obieg pieni^zny...,
s. 22, ryc. 7; s. 23, ryc. 8; s. 25, ryc. 13; s. 29.
7 T. Kalkowski, Niemiecka katastrofa pienigzna „Kipper
und Wipperzeit” w pierwszej cwierci XVII w., WN 1957, I,
z. 2, s. 71-75; A. Mikolajczyk, Uwagi o naplywie monet
niemieckich na ziemie polskie w XVI-XVII w., WN 1974,
XVIII, z. 4, s. 244.

gi na znaczny udzial XV- i XVI-wiecznych emisji
jagiellonskich (33,5%), swidnickich (3,6%), pruskich (2,75%), przy relatywnie niskim nasyceniu
monetami Zygmunta III Wazy (36,8%). Wydaje
si^, ze struktura skarbu nie zostala uformowana
tuz przed zdeponowaniem, lecz byla ksztaltowana przynajmniej przez kilkanascie lat. Sugeruje
to takze znaczny odsetek monet obcych (29,2%),
zwlaszcza niemieckich (15,7%), niespotykany
juz w depozytach o podobnej chronologii. Sklad
tego znaleziska jest wynikiem zaklocen cyrkulacji
pieni^znej na ziemiach polskich, powodowanych
przez dynamicznie post^pujqcq i n f l a j niskich
nominalow8.
Jeszcze przed pojawieniem si^ w koncu lat 50.
XVII wieku masowych emisji Jana Kazimierza
pieniqdz Zygmunta III Wazy wypierany byl przez
gorsze monety obce, przede wszystkim szwedzkie.
N a ziemie polskie docieraly one licznie od konca lat 20. z okupowanego Elblqga, co zbieglo si^
z zaprzestaniem w kraju wybijania niskich nomi
nalow. Prawdziwy zalew kraju szwedzkq drobnicq, bilonowymi szelqgami ryskimi i inflanckimi
—o coraz to nizszej masie i niezgodnej z ordynacjq
probie, post^powal natomiast od konca lat 40.
i osiqgnql apogeum w latach 50., prowadzqc do
zachwiania dominujqcej dotqd roli emisji krajowych9. N a ekspozycji s y t u a j t^ ilustrowal kolejny skarb z Tomaszowa Lubelskiego, zdeponowany
po 1654 roku. Zgromadzone w depozycie monety
polskie —niemal wylqcznie emisje Zygmunta III
Wazy —ust^pujq obcym (61,6%), wsrod ktorych
prym wiodq szwedzkie (81,4%) nad pruskimi
(9,7%) i cieszynskimi (8,7%).
Dalsze przeobrazenia sytuacji pieni^znej przyniosly czasy Jana Kazimierza. Receptq na zrujnowany wojnami kraj i pusty skarb byla emisja
w latach 1659—1666 miedzianych szelqgow koronnych i litewskich —szacowana na 1 miliard 800
milionow sztuk, oraz produkcja podwartosciowego pieniqdza srebrnego —zlotowki, o realnej war
tosci 12 zamiast 30 groszy. Towarzyszqca temu
okolo 30-proc. redukcja zawartosci srebra w pozostalych niskich i srednich nominalach prowadzila do szybkiego zanikania pieniqdza Zygmunta
III Wazy, co rejestrujq liczne skarby deponowane
w ciqgu lat 60. i u progu 70. XVII wieku. Cz^-
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osiqgnqc nad nimi przewag^ ilosciowq. Znajduje
to potwierdzenie w depozytach ukrywanych na
ziemiach polskich w 2. dekadzie XVII wieku. XV-wieczny pieniqdz Jagiellonow wypadl z obiegu do
konca 1. cwierci XVII wieku, a mlodsze od niego
emisje XVI-wieczne przetrwaly szczqtkowo. Od
tego czasu monety pierwszego Wazy byly praktycznie jedynym polskim pieniqdzem cyrkulujqcym
w kraju do konca lat 50. XVII stulecia, czyli do
pojawienia si^ masowych emisji Jana Kazimierza
(1648-1668)6. Na ekspozycji informowal o tym
sklad nast^pujqcych skarbow ukrywanych od lat
20. do poczqtku lat 50.: Cycow - po 1623, Trzciniec - po 1625, Lubartow - po 1633, Piaski - po
1636, Bychawa - po 1646, oraz Tomaszow Lubelski
- po 1651 roku.
Stosunkowo szybkie zdominowanie rynku
pieni^znego emisjami Zygmunta III Wazy mialo
podloze ekonomiczne. Od ostatniej cwierci XVI
wieku w krajach niemieckich i habsburskich
post^powalo pogorszenie standardu pieniqdza
niskich nominalow, co bylo zwiqzane z narastajqcym kryzysem gospodarczym. Kulminacja tego
zjawiska - ktorego wplyw zaznaczyl si^ takze
w Rzeczypospolitej - przypadla na pierwsze lata
wojny 30-letniej (1618-1648)7. W Polsce w latach 1604-1623 zawartosc srebra w groszu zredukowano o blisko 50%. Funkcjonujqce w obiegu
emisje krajowe i obce o tym samym nominale,
a o roznej zawartosci srebra, powodowaly chaos.
W tych warunkach dzialalo prawo ekonomii sformulowane przez Mikolaja Kopernika (1473—
1543) - w mysl ktorego gorszy pieniqdz wypiera
z obiegu lepszy. Bardziej zasobne w srebro emisje
starsze byly skupowane po korzystnej cenie przez
przedsi^biorcow i spekulantow menniczych, takze
zagranicznych. Dla ludnosci XV- i XVI-wieczne
monety z racji utrwalonej wartosci byly bardziej
pozqdane, ch^tniej gromadzone i deponowane.
Pod wplywem tych warunkow zostala uformowana struktura liczqcego 521 monet skarbu
z Lublina - ukrytego po 1625 roku w okolicy
czynnej wowczas papierni nad stawem krolewskim. Jego sklad nie przystaje do warunkow konca
1. cwierci XVII wieku. Przede wszystkim z uwa-

sto wylqcznym skladnikiem ukrywanych wowczas
depozytow sq miedziane szelqgi Jana Kazimierza10.
Z kolei w skarbach monet srebrnych emisje Zygmunta III Wazy osiqgajq najczcsciej kilka, kilkanascie procent skladu11. Zdarzajq sic jednoczesnie
depozyty, w ktorych monety tego wladcy stanowiq
wickszq, a niekiedy dominujqcq czcsc12. Tak jak
w przechowywanych w Muzeum skarbach: z Zaliszcza (po 1661) - 75%, Puchaczowa (po 1662)
- 76,4%, i Milejowa (po 1664) - 88,2%, z ktorych
dwa pierwsze eksponowane byly na wystawie.
Skarby te, uksztaltowane w drodze selekcji mo
net przeznaczonych do tezauryzacji, dokumentujq
praktykc wzmozonego deponowania pozostajqcych w obiegu monet Zygmunta III Wazy, do czego sklaniala ich wyzsza wartosc substancjalna. Po
1670 roku emisje Zygmunta III wypadly praktycznie z uzycia, a rolc polskiej monety srebrnej do
konca stulecia przejql pieniqdz Jana Kazimierza
oraz Jana III Sobieskiego (1674-1696)13. N a ekspozycji mowil o tym sklad skarbow z Babina (po
1686) i Wilkolaza (po 1690). Wystawc zamykal
eksponowany we fragmencie zespol z Rokitna (po
1695) - liczqcy ponad 11 tysi^cy monet, przede
wszystkim miedzianych szelqgow Jana Kazimierza
10 A. Mikolajczyk, Charakterystyka obiegu..., s. 234.
11 Woj. pomorskie: Gdansk IV (po 1668) - 8%; woj.
kujawsko-pomorskie: Radziejow (po 1671) - 5,9%; woj.
wielkopolskie: Kalisz - okolice (po 1668) - 1,4%; Rybka (po 1662) - 1,6%; woj. opolskie: Kowale (po 1663)
- 12,1; woj. lodzkie: Maslowice (po 1663) - 5,3%; woj.
swi^tokrzyskie: Kielce II (po 1666) - 1%; woj. podkarpackie: Tarnow I (po 1663) - 4,7%; Krzemienica (po 1667)
- 7%; Zbydniow (po 1672) - 0,7%; woj. lubelskie: Gorka
Lubartowska (po 1667) - 2,1%; Niebrzegow (po 1660)
- 14,5%; Czemierniki II (po 1661) - 18,7%; Sitnik (po
1666) - 9%; woj. mazowieckie: Wcgrow (po 1666 lub pol.
XVIII wieku) - 5,7%; Jadow (po 1660) - 6,3%, Biale Figle
(po 1666) - 5,1% ; Kaw^czyn (po 1666?) - 21,5%; Slubowo (po 1668) - 4,3%; woj. podlaskie: Sejny (po 1666?) 3,7%. Obliczen dokonano na podstawie: M. Mcclewska,
A. Mikolajczyk, Skarby monet z lat 1650-1944 na obszarze
Polski. Inwentarz II (dalej Inwentarz II), Wroclaw 1991.
12W woj. lodzkim - Olszowiec (po 1668) - 42,6%; Pabianice I (po 1668) - 59,7%; Lowicz (po 1670) - 72,5%;
w woj. swictokrzyskim - Chcciny (po 1665) - 40,7%;
Jarzqbki (po 1667) - 73,4%; w woj. podkarpackim - Jaroslaw (po 1665) - 49,2%; w woj. podlaskim - Stara Lupianka (po 1669) - 55,1%; Przytuly (po 1667) - 63,7%;
w woj. lubelskim - Zaliszcze (po 1661) - 75%; Puchaczow (po 1662) - 76,4%; Milejow (po 1664) - 88,2%
(zob. T. Markiewicz, Skarb monet z XVII wieku z Milejowa
- w druku w „Lubelskich Wiadomosciach Numizmatycznych”). Obliczen dokonano na podstawie: Inwentarz II.
Przechowywany w Muzeum Lubelskim skarb z Zaliszcza,
woj. lubelskie, nie jest tam notowany.
13 A. Mikolajczyk, Obieg pienigzny..., s. 23, ryc. 8,
s. 29.
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- popularnie zwanych boratynkami. Pozostawaly
one w obiegu do poczqtku panowania Stanislawa
Augusta Poniatowskiego (1764-1795).
Ze skladu skarbow wynika, ze monecie krajowej stale towarzyszyl obcy pieniqdz naplywowy.
W dojrzalym i poznym sredniowieczu - w XIV XV wieku - do najwazniejszych emisji nalezaly
grosze praskie i szelqgi krzyzackie; w XVI wieku
slqskie polgrosze swidnickie oraz emisje pruskie.
W koncu XVI i na poczqtku XVII wieku zaznaczyl
sic naplyw pieniqdza z krajow i miast niemieckich,
Slqska i Pomorza Zachodniego. Po zaprzestaniu
w Polsce wybijania drobnych nominalow w 1627
roku rolc tc przejmowaly emisje habsburskie, pru
skie i szwedzkie. Od 2. cwierci XVII wieku zaczcly
przenikac do Polski monety niderlandzkie.
W tresc wystawy wprowadzala mapa poglqdowa ilustrujqca miejsca odkrycia i chronologic
przechowywanych w Muzeum skarbow, z wyszczegolnieniem depozytow umieszczonych na wysta
wie.
Monety w gablotach rozmieszczano wedlug
pochodzenia; stqd emisje polskie w centrum, wyzej krzyzackie, pruskie, szwedzkie, nizej slqskie,
czeskie i wcgierskie, a po lewej niemieckie i inne
monety zachodnioeuropejskie. Wyodrcbniano
monety o picknie opracowanych stemplach, starannie wybite, dobrze zachowane oraz falszywe.
Obecnosc falsyfikatow w skarbach wskazuje, ze
pozostaly nierozpoznane i obiegaly wraz z pieniqdzem oficjalnym.
W przypadku kilku skarbow zachowaly sic naczynia ceramiczne, a niekiedy tylko ich fragmenty, w ktorych zgromadzone byly monety. Eksponowano je wraz z depozytami14.
Nad gablotami umieszczono duze (130 x 90
cm), drukowane na piance plansze. Ich tresc
informowala o miejscu, okolicznosciach odkrycia, skladzie, strukturze oraz sile nabywczej zespolow w chwili deponowania. Dla przyblizenia
wartosci depozytow posluzono sic skonstruowanym przez Zbigniewa Zabinskiego wskaznikiem
trofy - dziennej racji zywnosciowej dla doroslego mczczyzny, zlozonej z odpowiedniej proporcji
wcglowodanow, bialka i tluszczow, powickszonej
o 20%, o wartosc drobnej odmiany w jadlospisie,
mineralow i witamin oraz gotowania i skromnego przyprawienia. Silc nabywczq znalezisk nowo14
Wzglcdnie dobrze zachowane naczynia pochodzq
z nastcpujqcych skarbow: Trzciniec, powiat Opole Lubel
skie, gmina Laziska - po 1625 roku; Piaski, pow. swidnicki - po 1636 roku; Tomaszow Lubelski - po 1654 roku;
Babin, gmina Belzyce - po 1686 roku; Rokitno, powiat
Lubartow - po 1695 roku.

15 A. Mikolajczyk, Obiegpieni^zny..., s. 117—136.
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zytnych skonfrontowano takze z kosztem pracy
nauczyciela i niewykwalifikowanego robotnika.
Najwi^kszq wartosc mial wczesnosredniowieczny
kupiecki skarb dirhemow arabskich z Czechowa.
Zgromadzone w nim monety stanowily ekwiwalent 15 niewolnikow lub 1000 futerek z kuny.
Kwoty poznosredniowiecznych i nowozytnych
depozytow pozwalaly najcz^sciej na zapewnienie
wyzywienia doroslemu czlowiekowi w okresie od
kilku do kilkunastu miesi^cy. Nieco wyzsze sumy
zgromadzone byly w skarbach z Parczewa (po
1595), Trzcinca (po 1625), Piask (po 1636), Bychawy (po 1646) i Puchaczowa (po 1662), gdyz
pokrywaly wyzywienie doroslego m^zczyzny przez
okres od 2 do 3 lat. Z wartosci zgromadzonych
w tych skarbach sum mozna stwierdzic, ze zostaly
zdeponowane przez osoby niezamozne, wywodzqce si^ z nizszych grup spolecznych15. Nalezy pami^tac, iz kompletnosc skarbow jest na ogol niepew-

na. Stqd do tego rodzaju wyliczen
nalezy podchodzic ostroznie.
Cz^sci opisowej towarzyszyly
na planszach powi^kszone i opatrzone opisem fotografie 114 mo
net z prezentowanych skarbow.
Powstala galeria pieniqdza obiegajqcego w ciqgu kilku wiekow
na ziemiach polskich. Monety,
powszechnie przyj^ty srodek platniczy emitowany z upowaznienia
wladzy panstwowej, byly nosnikiem tresci ideowych wyrazanych
w sposob wlasciwy dla kultury
sredniowiecza, renesansu i baroku. Mowil o tym j^zyk kompozycji
wyobrazen heraldycznych, uj^c
postaci, legend i kroj liternictwa.
Na monetach, poczqwszy od czasow Zygmunta I Starego, umieszczano realistyczny portret panujqcego.
Do przedstawien tych nawiqzywaly
grafiki i rysunki z osobami krolow.
Zaprezentowano mi^dzy innymi
szkice portretowe olowkiem Jana
Matejki (1838-1893): Zygmunta II
Augusta i szkic do Slubow Jana Kazimierza, a takze portret Jana III Sobieskiego autorstwa Johanna Hainzelmana (1641-1693), wykonany
technikq miedziorytniczq. W kontekscie skarbu z Lublina —ukrytego
po 1625 roku —wyeksponowano panorama miasta
z dziela Jerzego Brauna i Abrahama Hogenberga, wydanego w Kolonii w 1618 roku. E kspozy j zamykaly
wyswietlane na ekranie fotografie skarbow.
Wystawie towarzyszyl informator, ktory uzupelnial merytorycznq zawartosc plansz. Scenariusz
ekspozycji przygotowal autor tych slow, fotografie
Piotr Maciuk, opracowanie graficzne wykonal
Sebastian N. Gorski i Elzbieta Jachacz, r e d a k j
tekstow Magdalena Janik i Ewa Kuszyk-Peciak.
Wystawa zostala przygotowana z wykorzystaniem
zbiorow Muzeum Lubelskiego oraz przechowywanych w nim depozytow prof. Edwarda Soczewinskiego. Jej otwarcia dokonala dnia 8 wrzesnia
2015 roku dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak,
Dyrektor Muzeum Lubelskiego. Ekspozycja byla
czynna do konca lutego 2016 roku.

su m m a r y

w h at Do Treasures of coins on Exhibitions in Lublin Museum Tell ü s?
Lublin M useum owns 60 group findings of coins known as treasures - hidden from the ancient period
up to the recent times. A m ong them, one was hidden
in the antiquity, 8 in the medieval period, 1 (probably)
at the beginning o f the 16th century and 3 - in its last
quarter. T he 17th century treasures form the largest set
- 39, mostly found on Polish territory. 5 treasures come
from the 18th century and 3 - from the 19th and 20th
centuries.
T he group findings o f coins are an im portant source
for studies on the widely-defined socio-econom ic his
tory. They provide knowledge as to which coins were
in use (and for how long) on our lands throughout cen
turies, and, as a result, they represent the economic,
social and political events from the past. T h e com posi
tion of the treasures displays, to an extent, the struc
ture of the financial market: it represents its changes
and shows its standing, phases of growth, decline and
disturbance.
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A m ong 60 treasures owned by the Lublin Museum,
only a few o f them are regularly on display, enriching
the narration o f several perm anent exhibitions. The
rest o f them were not frequently shown to the visitors;
the 1984 exhibition “Num ism atic Treasures of Lublin
O ld Town” was, up to 2015, the only exhibition in the
Museum’s history displaying the findings. In Septem 
ber 2015, on the “Treasures o f Coins in Lublin M u
seum” Exhibition, 22 m ost interesting treasures were
shown, beginning with the early-medieval group of
A rabian dirhams discovered in 1945 on the outskirts
of Lublin, through the findings from the late-medieval
and early-modern times, up to the treasure o f copper
szelqg coins of the King Jan Kazimierz (1648-1668)
hidden after 1695 in Rokitno (near Lubartôw). A l
m ost all of the groups from the medieval times and
the 16th century, and 14 from the 17th century were
displayed chronologically.

