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Wystawa „Skarby Średniowieczne Wielkopolski”

O dkryw anie skarbów je s t odw iecznym m arzeniem w iększości ludzi. Św iadczą o tym
niezliczone legendy, baśnie, ja k i literatura przygodow a i film . W ystaw a „ Skarby Ś re
dniow ieczne W ielko p o lski” stanow iła odpow iedź na te p ragnienia i w całości b yła p o 
św ięcona realnym skarbom odnajdyw anym rów nież przez zw ykłych ludzi.
Prezentow ała ona zjaw isko średniow iecznych srebrnych skarbów deponow anych
w ziem i, a zaw ierających przede w szystkim m onety i biżuterię nadzw yczajnej urody, p o 
w stałą przy użyciu skom plikow anych technik złotniczych, takich ja k filigran czy granula
cja.
W idz m iał m ożliw ość zobaczyć w jed n y m m iejscu reprezentatyw ny w ybór przedm io
tó w z 58 skarbów (łącznie blisko 2 tysiące zabytków ) - znalezisk pochodzących ze zb io 
ró w niem al 20 instytucji z całego k raju nigdy w takiej ilości nie pokazyw anych.
N ajdaw niejsze depozyty n a terytorium szeroko pojętej W ielkopolski zostały schow a
ne w ziem i najpraw dopodobniej w pierw szej połow ie X w ieku, w trakcie form ow ania się
zrębów państw ow ości. W najw cześniejszych skarbach, obok biżuterii, znajdujem y jed y n ie
m onety pochodzące ze W schodu - arabskie dirhem y oraz nieliczne bizantyńskie. W raz
z przyjęciem chrztu przez M ieszka I (966 r.) następuje napływ m onet zachodnioeuropej
skich, głów nie denarów niem ieckich, co znajduje w krótkim czasie odzw ierciedlenie
w składzie skarbów , a po dzień dzisiejszy je s t dow odem ty siącletnich zw iązk ó w Polski
z kulturą m aterialną E uropy Z ach o d n iej.
Już pierw si P iastow ie w ybijali w łasne m onety pow stałe w o parciu o zachodnioeuro
pejski denarow y system pieniężny. Jednak pieniądz rodzim y stał się znaczącym składni
kiem depozytów w w ieku X II, by dopiero w w iek u X V zapew nić sobie przew agę liczeb
ną. B yły to ju ż m onety groszow e, pow stałe w w yniku reform y przeprow adzonej przez
króla K azim ierza W ielkiego. Są one bardzo dobrym przykładem służącym pokazaniu zja
w iska inflacji - w szak początkow o grosze stanow iły jed n o stk ę srebrną najbardziej,
a obecnie - najm niej w artościow ą i do tego pozbaw ioną cennego kruszcu.
W skarbach doby w czesnego średniow iecza ukryw ano praw ie zaw sze rów nież b iżute
rię. N iekiedy by ła ona odnajdyw ana w całości i w tedy m o żn a dom niem yw ać, że należała
do „dobrze zabezpieczonych” p recjozów żony w łaściciela skarbu. Z reguły je d n ak b iżute
ria dociera do nas w postaci uszkodzonych ozdób lub srebrnego złom u. N adzw yczaj rzad 
ko znajdow ana je s t biżuteria i m onety w ykonane ze złota.
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Po dziś dzień nie rozstrzygnięte pozostaje zagadnienie przyczyn powierzania depozy
tów kruszcowych ziem i. R ównie prawdopodobne są w zględy ekonom iczne - ziem ia speł
niała dzisiejszą rolę „banku”, jak i te związane z praktykami magicznymi.
Obok kilkudziesięciu znalezisk gromadnych odkrytych na terenie W ielkopolski,
a sprowadzonych na w ystaw ę niemal z całego kraju, pokazane także zostały skarby
w znaczeniu unikalnych przedmiotów o najwyższej wartości. Są to odkryte przede
wszystkim w grobach przedmioty takie jak kompletne naszyjniki, kolie, pierścionki, kaptorgi, czy wyjątkowo rzadkie monety pochodzące z różnego rodzaju znalezisk - jak denar
z im ieniem M ieszka, grosz krakowski Kazimierza W ielkiego.
Ekspozycja ukazała skarby w ciągu chronologicznym, dzięki czem u łatwo można by
ło zauważyć zmiany jakim podlegały w miarę upływu czasu. N iew ielkim , ale licznym
zabytkom towarzyszyły ich pow iększenia fotograficzne um ożliwiające bliższy ogląd, po
nadto można było zapoznać się z ze średniowiecznymi ilustracjami pracy warsztatów
m enniczych i roli pieniądza w życiu ów czesnych ludzi. W ystawę urozmaicały sceny re
konstruujące prace związane z powstawaniem pieniądza w dawnych wiekach oraz jego
użyciem , a także ukrywaniem.
Kuratorzy wystawy:
A gnieszka Murawska - M uzeum Narodowe w Poznaniu - Gabinet Numizm atyczny
Arkadiusz Tabaka - M uzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - D ział Archeologiczny
Czas trwania wystawy: 22 maja - 31 października 2010 r.
Wraz z otwarciem w ystaw y „Skarby Średniowieczne W ielkopolski” zaplanowano
szereg imprez jej towarzyszących, wśród nich:
1. Panel dyskusyjny „Biżuteria i monety w skarbach. Badania, problemy, interpretacje”,
w którym uczestniczyło kilkudziesięciu numizmatyków i m ediew istów z Panią Profe
sor Z. Kurnatowską i Panem Profesorem S. Suchodolskim na czele (w planach publi
kacja materiałów pokonferencyjnych).
2. N a w ystaw ie zorganizowano spotkanie z okazji Dnia D ziecka - zapoznanie najmłod
szych z biżuterią i mennictwem okresu średniowiecza oraz pracą archeologa.
3. Przygotowanie różnotematycznych lekcji muzealnych.
4. Wystawa plastyczna prac dzieci przedszkolnych związana z tematyką skarbów.
5. Oprowadzanie kuratorskie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
W ystawie towarzyszą również trzy bogato ilustrowane foldery oraz cieszące się du
żym powodzeniem w ydawnictwo dla dzieci pt: „Tajemnicze skarby ziem i”, które w przy
stępny sposób przybliża tematykę w ystaw y oraz historię rozwoju handlu i pieniądza
w Polsce średniowiecznej.

Fot. 1. Baner wystawy Skarby Średniowieczne Wielkopolski (projekt W. Kujawa)

Banner of the exhibition "Treasures of the Greater Poland's Medieval Hoards" (project by W. Kujawa)

Fot. 2. Uroczyste otwarcie wystawy przez prof. A.M. Wyrwę, dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na
Lednicy{fot. M. Jóźwikowska)
Opening ceremony of the exhibition is being led by professor A.M. Wyrwa - the director of the
Museum of the First Piasts at Lednica (photograph by M. Jóźwikowska)

Fot. 3. Wprowadzenie w tematykę wystawy i programu jej towarzyszącego przez A. Tabakę, kuratora
wystawy (fot. M. Jóźwikowska)
Introdutrory speech into the subject matter and program accompanying the exhibition by
A. Tabaka, the curator of the exhibition (photograph byM. Jóźwikowska)

Fot. 4. Kuratorzy wystawy A. Murawska i A. Tabaka z profesor Z. Kurnatowską i dr J. Kaczmarek
z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (fot. M. Jóźwikowska)
Curators of the exhibition: A. Murawska and A. Tabaka with professor Z. Kurnatowska and J.
Kaczmarek, PhD from Poznań Archeological Museum (photograph byM. Jóźwikowska)

Fot. 5. Kurator wystawy A. Murawska oprowadza po wystawie. Na pierwszym planie prof. W. Suchocki,
dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu z małżonką (fot. M. Jóźwikowska)
Curator of the exhibition, A. Murawska is showing around the exhibition. In the foreground
professor W. Suchocki, the director of the National Museum in Poznań with his spouce (photograph
by M. Jóźwikowska)

Fot. 6. Profesor Z. Kurnatowska i profesor S. Jurga (fot. M. Jóźwikowska)
Professor Z. Kurnatowska and professors. Jurga (photograph by M. Jóźwikowska)

Fot. 7. Profesorowie Stefan Jurga i Stanisław Suchodolski przy jednej z gablot ze skarbami (fot.
M. Jóźwikowska)

Professor S. Jurga and professor S. Suchodolski at the display case with the treasures
from the medieval hoards (photograph byM. Jóźwikowska)

Fot. 8. Wystawa prac dziecięcych-program edukacyjny (fot. M.Jóźwikowska)

Exhibition of the children 's works - educational program (photograph by M. Jóźwikowska)

Fot. 9. Wystawa prac dziecięcych-program edukacyjny (fot. M.Jóźwikowska)

Exhibition of the children’s works - educational program (photograph by M. Jóźwikowska)

