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NÁLEZY MINCI V CECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU. Red. E. Nohej- 
lová-Prátová. I. dil.: 1. Nálezy keltských minci (P. Radoměrský); 2. Nálezy antických 
minci (E. Pochitonov), Praha 1955, s. 315 i 6 map; II. dil: 1. České, moravské a slezské 
nálezy minci udobi denírov ho (P. Radoměrský); 2. České, moravské a slezské nálezy 
minci udobi brakteátového (P. Radoměrský); 3. České, moravské a slezské nálezy 
minci udobi grošového (E. Nohejlová-Prátová), Praha 1956, s. 298 i 5 map; III. dil:
1. České, moravské a slezské nálezy minci údobi tolarového; 2. České, moravské 
a slezské nálezy neurcitelných minci (L. Nemeškal), Praha 1957, s. 275 i 5 map; 
IV. dil: 1. Résumé; 2. Soupis použité hlavní literatury; 3. Rejstřík, Praha 1958, s. 231.

Pracowicie przygotowane wydawnictwo, stanowiące pełną inwentaryzację 
naukową skarbów i luźnych znalezisk monet z obszarów Czech, Moraw i Śląska 
czeskiego — to rezultat wieloletniego wysiłku zespołu numizmatyków czechosłowac
kich, starań Komisji Numizmatycznej ČSAV i Oddziału Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Pradze. Szerokie ramy chronologiczne i terytorialne nagromadzonego 
materiału są dostatecznym uzasadnieniem dużej objętości czterotomowego wy
dawnictwa poprzedzonego obszernym wstępem wprowadzającym oraz objaśnieniami 
skrótów i symboli ustalonych dla całości dzieła.

Tom pierwszy, poprzedzony obszernym wstępem-komentarzem, opracowanym 
przez redaktora naukowego całości dzieła, dr E. Nohejlovą-Pratovą, obejmuje inwen
tarze skarbów i znalezisk monet celtyckich, greckich, rzymskich oraz bizantyjskich, 
opracowane przez P. Radoměrskiego i E. Pochitonova. Tom drugi wypełniają trzy, 
godne szczególniejszej uwagi polskiego badacza zespoły inwentarza, obejmujące: 
1. znaleziska monet okresu denarowego (X—XII w.), brakteatowego (XIII w.) oraz 
okresu groszowego (1300—1547), zestawione przez P. Radoměrskiego i E. Nohejlovą- 
Pratovą. Tom trzeci zawiera dwa oddzielne opracowania L. Nemeškala. Pierwsze 
z nich obejmuje znaleziska monet typu talarowego (1519—1900), które zestawia autor 
w czterech okresach: 1519—1617, 1618—1648, 1649—1705 i 1706—1900. Opracowanie 
drugie, rejestrujące znaleziska monet nie dających się bliżej określić pod względem 
typu oraz chronologii ukrycia w ziemi, uzupełnia treść tomu trzeciego.

Wszystkie trzy tomy właściwego inwentarza naukowego skarbów w układzie 
swoim opracowane zostały według jednolitych zasad, omówionych i wyjaśnionych 
we wstępie. Jedynie w tomie trzecim wprowadzono pewne uzupełnienia w sposobie 
podawania regestów oraz dodatkowe skróty uzasadnione odmiennym charakterem 
rejestrowanych numizmatów. Poszczególne części opracowania zaopatrzono ponadto 
w krótkie wstępy wprowadzające w rejestrowany materiał. W obrębie zestawień 
do końca XIII w. wprowadzono również terytorialne rozgraniczenie znalezisk na 
czeskie i morawsko-śląskie. Poszczególne pozycje inwentarzowe stanowisk obejmują 
dane podstawowe: nazwę miejscowości z określeniem jej aktualnej przynależności 
administracyjnej, datę i okoliczności znalezienia, datę ukrycia w ziemi, skład zna
leziska, literaturę przedmiotu, wreszcie aktualne miejsce przechowania numizmatów.

Wydany w r. 1958 tom czwarty i ostatni jest niezbędnym dopełnieniem całości 
dzieła. Na jego treść składają się streszczenia w językach rosyjskim, angielskim,



francuskim i niemieckim, omawiające całość wydawnictwa, jego układ, cel i zadania 
naukowe, uzupełnione szeregiem statystycznych tablic przeglądowych, opartych 
na analizie całości rejestrowanego materiału źródłowego. W części drugiej znajdujemy 
spis ważniejszej literatury przedmiotu z osobnym zestawem czasopism i wydawnictw 
periodycznych, natomiast część trzecią stanowi bardzo starannie opracowany indeks 
wszystkich haseł występujących w trzech tomach poprzednich.

Zebrany w trzech tomach materiał naukowy przedstawia się nader bogato, gdyż 
obejmuje łącznie około 4 i pół tysiąca stanowisk. Składają się na to skarby i luźne 
znaleziska monet celtyckich w liczbie 208 pozycji, monet greckich 12, rzymskich 
i bizantyjskich 1197. Z okresu denarowego zarejestrowano 342 stanowiska, brak
teatowego 199, groszowego 1026. Zestawienia znalezisk monet talarowych dały łącznie 
1459 pozycji, monet zaś bliżej nie oznaczonych 385 pozycji.

Przy takim bogactwie nagromadzonego materiału źródłowego i jego chrono
logicznej rozpiętości znajduje swoje pełne usprawiedliwienie nadmierna kondensacja 
treści, utrudniająca orientację w całości dzieła i zacierająca jego przejrzystość. 
Naruszenie układu chronologicznego w tomie pierwszym przez włączenie monet 
bizantyjskich, sięgających w głąb XII w., do zestawu monet antycznych należy zapisać 
również na karb silnej kompresji materiału badawczego.

Nálezy minci v Cechách, na Moravě a ve Slezsku są owocem wieloletniego wy
siłku zespołowego numizmatyków czechosłowackich, którzy przygotowali wydawnic
two, jakiego nie posiada dotychczas nie tylko polska numizmatyka, ale i nauka zachod
nia. W tym źródłowym wydawnictwie znajdzie bogaty i cenny materiał badawczy nie 
tylko specjalista numizmatyk, ale również badacz dziejów gospodarczych. Topografia 
rozmieszczenia skarbów monetarnych i analiza ich zawartości, rozważane W szerokich 
ramach chronologicznych i terytorialnych, rzucają wiele światła na zagadnienia 
obiegu pieniądza i związków handlowych wszystkich ziem dawnego królestwa 
Czech, w tym również Śląska. Jest to zatem pozycja, którą poznać winien i wyzyskać 
także badacz dziejów gospodarczych Śląska.

Marian Haisig

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ, nr 13, nr 16, nr 20: 
ARCHITEKTURA, I—III, Red. T. Broniewski, Wrocław 1956—1957, PWN.

Z rzadką u nas regularnością zaczęły pojawiać się w odstępach półrocznych 
„Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej“, poświęcone historii architektury. 
Bardzo niski nakład (500 egzemplarzy) i zakonspirowane drogi dystrybucji księgar
skiej przesądziły los wydawnictwa. „Zeszyty“ trafiły na półki kilkuset specjalnych 
bibliotek prawie nie zauważone przez czytelników niefachowców, choć znalazłyby 
na pewno szerszy krąg zainteresowanych odbiorców, szczególnie na Śląsku. Tym 
bardziej jest umotywowane szersze ich omówienie w „Sobótce“.

Wydane trzy „Zeszyty“ zawierają w zasadzie artykuły pracowników Zakładu 
Historii Architektury Politechniki Wrocławskiej, a wyjątkowo także pracowników 
innych zakładów o zbliżonych zainteresowaniach badawczych. Większość publiko
wanych prac ma charakter studiów, które zamykają pewien etap badań zamierzonych 
na szerszą skalę. Taki profil wydawnictwa typu „Zeszytów“ jest najzupełniej uza
sadniony: autorom daje możność sprawdzenia częściowych wyników i ewentualnego 
naprostowania dalszej drogi badawczej poprzez opinie i wypowiedzi fachowców; 
czytelnikom sygnalizuje nowe fakty lub nowe ich ujęcia, wprawdzie w formie 
niepełnej, ale za to co najmniej na parę lat przed ich opublikowaniem w redakcji 
skończonej. Najmniej wdzięczny materiał otrzymuje recenzent. Krytyka i ocena,


