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Oryginał niniejszej publikacji, wydanej cyfrowo w ramach Biblioteczki 
Numizmatyka, pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana 
w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej zgody 
Muzeum Narodowego w Krakowie, z wyjątkiem przypadku krótkiego

cytatu zawartego w krytycznych artykułach i recenzjach.
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Józef Przyborowski
Wykopalisko monet z X i XI wieku dokonane 
w roku 1882

Broszura pochodząca z biblioteki Emeryka Hutten-Czapskiego 
(1828-1896), autorstwa Józefa Przyborowskiego (1823-1896) 
- filologa, archiwisty, a także zamiłowanego archeologa                                 
i numizmatyka (osobna odbitka z Biblioteki Warszawskiej, luty 
1884).

Pod tytułowym „wykopaliskiem monet X i XI wieku dokonanym 
w roku 1882” kryje się niewielki, bo liczący zaledwie 61 denarów 
skarb z Okunina, miejscowości leżącej nieopodal Nowego 
Dworu Mazowieckiego. Odkryty on został przypadkiem 
na piaszczystej wydmie, przez „sędziwego i poważanego 
włościanina Sebastiana Bieńkowskiego”, który, co chwali 
Przyborowski, „postanowił oddać monety we właściwe ręce”, 
dzięki czemu znalezisko mogło zostać poddane naukowemu 
opracowaniu. W skład tego datowanego na po roku 1061 
skarbu wchodzą monety niemieckie (najliczniejsza grupa), 
denary krzyżowe, naśladownictwa oraz pojedyncze denary: 
czeski (moneta datująca skarb, wybita przez Wratysława II 
(1061-1086)), węgierski i angielski. Mamy tu także jedną monetę 
polską. Jest nią należący do emisji Bolesława Chrobrego (992-
1025) denar z napisami cyrylickimi, który trafił następnie do 
kolekcja Zygmunta Zakrzewskiego (1867–1951), a stamtąd 
do Muzeum Narodowego w Poznaniu (gdzie znajduje się do 
dziś). 



Powodu ubogości monet rodzimych, przy mnogości monet 
obcych w tym skarbie, autor nie upatruje w niedostatku srebra 
w państwie pierwszych Piastów, powołując się na opisy bogactw 
Chrobrego jakie znajdujemy w kronice Anonima zwanego 
Gallem, ale „brakiem pieniężnych stosunków między kmieciem   
a królewskim skarbem”. Moneta rodzima („skarbowa”) miała być 
wykorzystywana głównie jako środek wymiany międzynarodowej 
(wykupy, dary, akcje chrystianizacyjne, cele polityczne), dlatego 
też nie trafiała bezpośrednio do „kmiecej kalety”.

Broszura, jak to często bywa w przypadku egzemplarzy 
pochodzących z biblioteki Czapskiego, opatrzona jest 
spostrzeżeniem jej właściciela odnoszącym się do kwestii 
niewielkich ilości monet identyfikowanych w skarbach 
wczesnośredniowiecznych jako polskie: „Zapewne i w kraju 
naśladowano zagraniczną monetę”.

Mateusz Woźniak
PTN o/Kraków

Oryginał: wyd. 1884 r., 8 stron, format 14,6x21,1cm





































BiBlioteczka   Numizmatyka


