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Zebranie i opracowanie zespołu medali Piastów śląskich w wyniku przeprowa
dzonych sumiennie poszukiwań w zbiorach polskich, jak również kwerend w ośrod
kach zagranicznych jest niewątpliwą zasługą Autora. Jeśli nawet zebrany materiał 
zabytkowy nie przyniósł nowych odkryć, lecz objął tylko to, co dotychczas było 
zarejestrowane w literaturze niemieckiej i polskiej, całość opracowania starannie 
przygotowanego uważać należy za pierwsze w literaturze naszej pełne ujęcie 
i wszechstronne naświetlenie zwartej grupy zabytków medalierstwa śląskiego, 
związanej z linią śląskich Piastów.

Przegląd treści opracowania wykazuje, iż Autor nie ograniczył się tylko do 
dokładnego opisania i przeanalizowania zebranego materiału, ale dał również 
podstawowe wiadomości dotyczące istoty medalu, rozwoju medalierstwa w ogólności, 
śląskiego zaś w szczególności, opatrzył katalog zabytków wystarczającym komenta
rzem oraz ujął całość na tle zarysu dziejów Piastów legnicko-brzeskich i cieszyńskich. 
Rozszerzając przez to ramy opracowania, uzupełnionego obszernym materiałem ilu
stracyjnym, udostępnił je szerszemu kręgowi czytelników, a nie tylko specjalistów. 
Jeśli nawet rozdziały wstępne zostały może nazbyt obszernie potraktowane w sto
sunku do całości, pozwoliły one czytelnikowi osiągnąć pełniejszą orientację w przed
miocie tematu.

Zauważone usterki i niedociągnięcia publikacji należy zaliczyć przede wszystkim 
do uchybień fachowej strony opracowania. W części katalogowej, w opisach po
szczególnych medali stosuje Autor niewłaściwie pojęcia otoku i kartusza. Pojęcie 
otoku stosować można w numizmatyce i medalografii tylko tam, gdzie napis 
odgraniczony jest wyraźnie od płaszczyzny obrazu określoną linią graniczną. Przy 
pozycjach katalogu nr 3, 8 , 9, 11, 12, 13, 14 i in. napisy nie występują w otoku, 
lecz dokoła obrazu. Kartusz z tarczą występuje tylko przy pozycjach medali nr 6 , 
11, 19 i 23. Na innych medalach reprezentujących motywy heraldyczne występują 
tylko zdobne tarcze z herbami księstwa legnicko-brzeskiego lub cieszyńskiego. Przy 
niektórych pozycjach katalogu budzi zastrzeżenia niedokładność opisu (nr 11 i 38).

Szczególnie ważna w wydawnictwach tego typu strona ilustracyjna wykazuje 
również pewne niedociągnięcia. Niektóre reprodukcje, wykonane z zabytków źle 
dochowanych, kopii wtórnych i rysunków, rażą niekiedy brakiem minimalnej 
wyrazistości obrazu, a nawet brzydotą. Należało je raczej wyeliminować z tablic, 
aby nie psuć całości przygotowanego poprawnie pod względem merytorycznym opra
cowania. Za nieuzasadnione uważam reprodukowanie medali w powiększeniach, 
stosowane systematycznie przez Autora. Jest ono sprzeczne z wymogami strony 
inwentaryzacyjno-naukowej, a ponadto potęguje usterki i wady materiału ilustra
cyjnego, zależne od stanu zachowania reprodukowanego zabytku (por. nr 1, 6 , 14 i 25 
na tablicach I, III, V i XVI). W przeglądzie literatury przedmiotu oraz w części 
katalogowej nie uwzględnił Autor poważnej pozycji E. Czapskiego. Jeśli podaje się 
obce katalogi aukcyjne, ominięcie Katalogu Czapskiego, zawierającego również opisy 
medali Piastów śląskich (nr 4536—4538, 6637), uważam za poważne niedopatrzenie 
Autora.

Niezależnie od wysuniętych zastrzeżeń i uwag strony fachowej należy jednak 
raz jeszcze podkreślić, że publikacja stanowi bardzo pożądaną pozycję nie tylko 
w dorobku polskiej literatury fachowej w dziedzinie medalierstwa, ale wzbogaca 
również naszą literaturę o Śląsku i w tym należy widzieć główną zasługę Autora.
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