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gabinet pomorski. wprowadzeniegabinet pomorski. wprowadzenie

Muzeum Narodowe w Szczecinie, mocno związane 

z pomorską tradycją i historią, od początku swojej dzia-

łalności stara się jak najszerzej prezentować spuściznę 

kulturową tych ziem. W ich zmienne dzieje wpisane 

jest zarówno panowanie książęcej dynastii Gryfitów, 

jak i władztwo królów szwedzkich i pruskich, elekto-

rów brandenburskich oraz cesarzy niemieckich. Ta 

różnorodność historyczna i kulturowa znajduje odbicie 

w zbiorach numizmatycznych i sfragistycznych mu-

zeum. Najdłużej rządzili na tym terenie książęta pie-

czętujący się znakiem gryfa, którzy utworzyli własne 

państwo funkcjonujące do 1637 r. w strukturach Rzeszy 

Niemieckiej. Od XII stulecia bili również własną mone-

tę, stanowiącą, obok dzieł sztuki dworskiej i dokumen-

tów archiwalnych, o ich istnieniu i dokonaniach.

Monety, banknoty i pieczęcie, poza tym, że pełnią 

swoją podstawową funkcję środka wymiany lub środ-

ka uwierzytelniającego dokument, są grupą źródeł 
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bardzo bogatą w warstwę wizualną. Większość wystaw  

i opracowań traktuje ją jako nośnik treści artystycznych.  

A przecież fakt, iż te miniaturowe zabytki towarzyszyły  

panowaniu poszczególnych władców, tak w latach świet- 

ności, jak i upadku państwa, pozwala czytać je także  

jako formę przekazu historycznego. Właściwy jego 

odczyt umożliwia zdobycie wiedzy na temat dziejów,  

do których nie zachowały się źródła pisane. W tym du-

chu prezentujemy pomorskie monety, banknoty i pie- 

częcie z okresu od XII do początków XX stulecia – któ-

rych sfera obrazowa najczęściej wiąże się z władzą, sa-

morządem i tradycją – i ich liczne powiązania ikonogra-

ficzne, zwłaszcza pieczęci i bonów, z innymi zabytkami 

ruchomymi (rzemiosło) i nieruchomymi (architektura). 

Ekspozycja podzielona została na trzy części. 

W pierwszej sali znajdują się pomorskie pieczęcie funk-

cjonujące w przestrzeni miejskiej od XIII do XIX w. Są 

to obiekty należące przede wszystkim do władz i urzę-

dów miejskich, mieszczan i cechów rzemieślniczych. 

Oprócz nich zobaczyć można również kilka pieczęci 

książęcych i szlacheckich, zdobionych wyobrażeniami, 

które wywarły niemały wpływ na kształtowanie się  

estetyki miejskiej i cechowej. Treści oddane w polach 

pieczęci odnoszą się do wielu aspektów życia gospo-

darczego, społecznego, politycznego i religijnego mia-

sta. Materiał podzielono na grupy tematyczne, co po-

zwala wychwycić najpopularniejsze symbole, a także 

prześledzić kwestie dominujące w obrazach pieczętnych. 

Z zabytkami sfragistycznymi zestawiono przedmioty 

codziennego użytku, dokumenty oraz dzieła sztuki, 

które ożywiają poszczególne motywy i umiejscawiają 

je w realiach współczesnych pieczęciom i ich twórcom.

W drugiej przestrzeni wystawienniczej można się 

zapoznać z mało znanym epizodem w historii Po-

morza Zachodniego, jakim była emisja pieniądza za-

stępczego w latach 1917–1923. Wybuch pierwszej  

wojny światowej i trudności wynikające z braku bilonu  

doprowadziły do wydawania zastępczych monet i bo-

nów (tzw. notgeldów) przez nieuprawnionych do tego  
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wystawców urzędowych i prywatnych. Od oficjalnego  

pieniądza odróżniały się materiałem, kształtem, wy-

miarem i zdobnictwem. Monety wykonywano naj- 

częściej z metali kolorowych, nadając im charakte-

rystyczne kształty; bony drukowano w nietypowych  

wymiarach i specyficznie ozdabiano. Duża część not-

geldów emitowanych po 1920 r. jest obecnie bogatym 

źródłem ikonograficznym dzięki niezwykle atrakcyjnej 

i bogatej tematyce związanej z lokalnymi wydarzeniami 

historycznymi, legendami czy znanymi osobistościami. 

Inspiracją dla ich twórców były grafiki z epoki, których 

liczne przykłady znajdują się również na ekspozycji.

Trzecia sala ukazuje rolę monety jako środka prze-

kazu informacji. Na obraz pomorskiego mennictwa 

składają się zarówno emisje władców, jak i miast oraz 

biskupów kamieńskich. Wystawa, choć koncentruje się 

na ikonografii, odzwierciedla zarazem historię monety 

na Pomorzu w okresie od XII do XIX stulecia. Początek 

tej drogi wyznaczają dwustronne denary bite w XII w. 

przez książąt z linii szczecińskiej i dymińskiej. Po tym 

etapie nastała epoka beznapisowych denarów i de-

narów jednostronnych zwanych brakteatami. Śred- 

niowieczne mennictwo zdominowały emisje miejskie 

i biskupów kamieńskich z ikonografią odnoszącą się 

do sfery sacrum i profanum. Okres nowożytny obfituje 

w książęce emisje obiegowe i okolicznościowe, utrwala-

jące znane od stuleci znaki. Po wymarciu w 1637 r. dyna-

stii Gryfitów podzielone księstwo znalazło się w dwóch 

różnych obszarach walutowych. Jego wschodnia część 

została ściśle związana z państwem brandenburskim 

i włączona do nowego systemu monetarnego. Otwar-

ta na krótko w 1689 r. mennica w Stargardzie Szczeciń-

skim (Stargard) biła pieniądze według systemu bran-

denburskiego. W zachodniej części władcy szwedzcy 

kontynuowali pomorskie mennictwo, zastane motywy 

ikonograficzne i tytuły. Pomorze Szwedzkie, pomimo 

uzyskanego statusu prowincji, w sprawach menniczych 

podlegało niezmiennie Rzeszy. Ostatnie emisje po-

morskie powstały w 1808 r. w Strzałowie (Stralsund). 
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W tej samej sali znajdują się dwa skarby zawierają-

ce monety pomorskie: późnośredniowieczny z Pyrzyc 

(Pyritz) i nowożytny z Choszczna (Arnswalde) (fot. 1). 

Są to największe depozyty (łącznie ok. 5,5 tys. monet) 

spośród ponad trzydziestu zgromadzonych w Dzia-

le Numizmatyki. Oba odkryte przypadkowo podczas 

prac ziemnych, przetrwały w dużym stopniu komplet-

ności wraz z fragmentami naczyń glinianych. Pomorze 

z racji swojego położenia, dróg handlowych i osadnic-

twa stanowiło teren wczesnych i licznych odkryć mone-

tarnych. Prezentowane skarby odzwierciedlają obieg 

monetarny w XIV–XV w. na bazie denarów pomorskich 

(skarb pyrzycki) i w XVII w. na bazie szelągów podwój-

nych (skarb choszczeński).

Od średniowiecza wyobrażenia występujące na po-

morskich pieniądzach i pieczęciach były instrumentem 

propagandy władzy oraz elementem dialogu ze społe-

czeństwem. Jedne przekazywały bardzo oszczędne in-

formacje, inne zaś za pomocą rozbudowanych symboli 

wyrażały bogate treści. Dziś, gdy straciły swe doraźne 

znaczenie, okazują się świadectwem minionych wyda-

rzeń i idei – zwierciadłem pomorskiej historii.

Genowefa Horoszko
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Fot. 1. Skarb z Choszczna 
(Arnswalde), XVII w. 
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książęta bogusław i (ok. 1170 – ok. 1176) 

oraz bogusław ii (1189–1191)

Oficjalne mennictwo pomorskie rozwinęło się do-

piero pod koniec XII w., po stosunkowo długim okresie 

posługiwania się monetą obcą (dirhemami arabskimi, 

denarami zachodnioeuropejskimi i polskimi) i naśla-

downictwami lokalnymi. Około 1170 r. dwaj książęta, 

Bogusław I i Kazimierz I, najpewniej w Uznamie (Use-

dom) rozpoczęli bicie monet. W pierwszej, denarowej 

fazie, obejmującej lata 1170–1190, funkcjonowało 

sześć mennic: Kamień (Cammin in Pommern), Szczecin,  

Dymin (Demmin), Uznam, Przęcław (Prenzlau), Ko-

łobrzeg (Kolberg), później rozszerzono produkcję na 

większą liczbę warsztatów. Mennictwo z tego okresu 

było zdecentralizowane i pod względem wyobrażeń 

mało zróżnicowane.

Od strony ikonograficznej na stemplach denarów 

książęcych dominują treści łączące sferę sacrum i pro-

fanum. Najczęściej występuje motyw krzyża w czwór-

liściu na awersie, a na stronie odwrotnej wieżyczka z za-

budową na arkadzie. Krzyż jest oczywistym znakiem 

wiary chrześcijańskiej, a architektoniczna kompozycja 

symbolizuje władzę książęcą. Równowagę między 

elementami władzy świeckiej i duchownej prezentuje 

wyjątkowy okaz: denar z wyobrażeniem władcy jako 

gotowym do walki rycerzem z mieczem i proporcem, 

a na odwrocie – biskupa w mitrze i z pastorałem (fot. 2).  

Elementy religijne na obu stronach monety przyno-

szą denary z wyobrażeniem biskupa i budowli oraz  

św. Jana i trzywieżowej budowli (fot. 3). Przedstawienia 

sakralne na monetach książęcych świadczą o czasowym 

udziale biskupa (z powodów manifestacyjnych lub eko-

nomicznych) w mennictwie władcy. Uprawnienia men-

nicze biskupi kamieńscy nabyli dopiero u schyłku XIII w.

książęta okresu xiii – 1. poł. xv w.

Po stosunkowo krótkim pierwszym etapie nastąpił 

kolejny, charakteryzujący się wzrostem liczby mennic 

monety książęce  
(ok. 1170–1637)

Fot. 2. Denar, Bogusław I,  
mennica Uznam (Usedom),  
ok. 1170 – ok. 1176

Fot. 3. Denar, Bogusław I  
i Kazimierz I, mennica Kamień 
(Cammin in Pommern) lub  
Szczecin, ok. 1176 – 1180
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książęcych i prawie całkowitą anonimowością monet. 

W drugiej połowie XIII w. na rynku pojawiły się masowo 

beznapisowe brakteaty (denary jednostronne), a następ-

nie również beznapisowe denary. Typologiczna różno-

rodność wiązała się z periodyczną wymianą starych mo-

net na nowe (renovatio monetae), która poprzez nieko-

rzystny kurs pozwalała władcy czerpać dodatkowy zysk 

z mennictwa. Z analizy wyobrażeń wynika, że monety 

powstały w okresie od około 1250 do 1325. Brak napisów 

uniemożliwia przyporządkowanie ich do konkretnych 

władców. Te nieliczne z umieszczonymi w legendach 

imionami lub inicjałami przypisuje się do Barnima I  

(ok. 1275), Barnima II (ok. 1295), Barnima I i Bogusława IV  

(1276–1278), Eryka I (1394–1459) czy Kazimierza VI 

(1428–1434). Pod względem ikonograficznym władzę 

reprezentowały znane wizerunki gryfa, lilii, popiersia lub 

głowy (fot. 4). Na przestrzeni XIV i XV w. wprowadzono 

do obiegu nowe, grubsze jednostki monetarne – wite-

ny, kwartniki i grube fenigi. Wykreowany przez Lubekę 

w 1365 r. witen o wartości 4 denarów był na przełomie 

XIV i XV stulecia najpowszechniejszym środkiem płat-

niczym w basenie Bałtyku.  

książę bogusław x (1474–1523)

Za panowania Bogusława X mennictwo pomor-

skie uległo zasadniczym zmianom. Po zjednoczeniu 

państwa w 1479 r. i odzyskaniu monopolu mennicze-

go w trzech mennicach: Szczecinie, Dąbiu (Altdamm) 

i Gardźcu nad Odrą (Gartz an Oder), bito szelągi − nowe, 

jednolite pod względem ikonograficznym jednostki 

pieniężne, oraz kontynuowano bicie witenów. Domi-

nuje na nich symbolika władcy i całego państwa. Na 

stronie głównej witenów i szelągów widać gryfa, sym-

bol państwa i dynastii, oraz imię księcia. Na rewersach 

witenów umieszczono literę B (inicjał władcy) na dłu-

gim krzyżu, na szelągach zaś rugijską tarczę herbową 

na długim krzyżu, podkreślającą prawa Bogusława X  

do dziedzictwa (fot. 5). Bogusław X był pierwszym 

Fot. 4. Brakteat, Jaromir I, mennica 
Dymin (Demmin), ok. 1210

Fot. 5. Szeląg, Bogusław X,  
mennica Dąbie (Altdamm), 1492
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władcą, który wprowadził grube jednostki srebrne 

(bogusławy) i złote guldeny. Na ich stronie głównej po 

raz pierwszy znalazły się wielopolowe tarcze herbowe 

z symbolami wybranych ziem wchodzących w skład 

zjednoczonego państwa oraz daty (fot. 6). 

Na monetach Bogusława X dominuje symbolika 

zjednoczonego państwa i dynastii (gryf, wielopolowa 

tarcza herbowa), w tym szczególnie podkreślanych 

praw do ziem wcielonych najpóźniej: księstwa rugijskie-

go po wymarłych książętach rugijskich (1325) i hrab-

stwa choćkowskiego po wygaśnięciu rodu hrabiów 

Choćkowskich (ok. 1370). Po raz pierwszy zamieszczo-

no także wielopolowe tarcze herbowe obrazujące jed-

ność ziem pomorskich, rozciągających się od księstwa 

bardzkiego na zachodzie (graniczna rzeka Recknitz) do 

ziemi lęborskiej na wschodzie.

książęta jerzy i oraz barnim xi (1523–1531)

Następcy Bogusława X, Jerzy I i Barnim XI, znani są 

tylko z nielicznych emisji witenów i szelągów. Wskazują 

na to imiona umieszczone na wspólnym stemplu. Nie-

wielka skala produkcji, ograniczona do dwóch rodzajów 

drobnej monety, wynikała ze słabości finansowej ksią-

żąt, ale wspólny stempel był wyrazem zgodnej polityki 

po okresie centralizacji mennictwa. Zamieszczone wy-

obrażenia (gryf i tarcze herbowe na długim krzyżu –  

rugijska na szelągach, a na witenach choćkowska) pod-

kreślają, tak jak u poprzednika, prawa do posiadłości 

najpóźniej włączonych do państwa Gryfitów. W 1524 r. 

nastąpiło załamanie się systemu monetarnego, a prze-

rwa w biciu monet książęcych trwała ponad pół wieku. 

W 1532 r. kraj ponownie został podzielony: na część 

zachodnią (wołogoską) i wschodnią (szczecińską) oraz 

księstwo biskupie, utworzone z dawnego władztwa 

biskupów kamieńskich. Pomimo osłabienia władzy 

centralnej umowa podziałowa zakładała prowadzenie 

wspólnej polityki monetarnej. Ostatecznie wspólną mo-

netę wybijali krótko tylko Ernest Ludwik i Jan Fryderyk. 

Fot. 6. Gulden, Bogusław X,  
mennica Szczecin, b.d.
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książę ernest ludwik wołogoski (1569–1592)

W wyniku losowania księstwo wołogoskie objął Er-

nest Ludwik, szczecińskie zaś jego brat Jan Fryderyk. 

Podstawowym problemem władców było wznowienie 

mennictwa. Zorganizowana w 1580 r. wspólna menni-

ca w Szczecinie (prawo monetarne Rzeszy dopuszczało 

funkcjonowanie na Pomorzu tylko tej jednej mennicy) 

w pierwszej fazie produkowała niewielkie serie srebr-

nych ćwierćtalarów pod stemplem Jana Fryderyka. 

Pojawiły się również krótkie emisje niskowartościo-

wych szelągów oraz niewielkie ilości złotych duka-

tów. W 1583 r. mennicę opuściły pierwsze pomorskie 

talary. Trudności w zaopatrzeniu w kruszec skłoniły 

władców do starania się o zgodę cesarza na wykorzy-

stanie do produkcji monet miedzi. Uzyskany przywilej 

zapoczątkował w 1581 r. wspólne mechaniczne bicie  

(na prasie walcowej) miedzianych fenigów, tzw. szer-

fów, produkowanych do 1584 r. Towarzyszyła im nie-

wielka liczba srebrnych ćwierćtalarów o wspólnym re-

wersie. Wyobrażenia i legendy zamieszczone na szer-

fach mają w całości świecki charakter. Widzimy na nich 

gryfa dynastycznego i wielką literę P lub jej wariant Pō 

(Pommern – Pomorze), czyli symbole ziem należących 

do Gryfitów (fot. 7).

Od 1587 r. datowana jest samodzielna działalność 

mennicza Ernesta Ludwika. Książę uruchomił na zam- 

ku w Wołogoszczy (Wolgast) nielegalny warsztat  

i rozpoczął produkcję szerfów, którą kontynuował 

do końca życia. W 1592 r. i prawdopodobnie również 

w 1590 r. wybito bardzo niewiele srebrnych szelągów 

z imieniem księcia. 

Na monetach bitych przez Ernesta Ludwika  

widnieje, podobnie jak na szerfach wspólnych, gryf, 

a na rewersie wyróżniający się napis w trzech wier- 

szach: WOL / GAST / [data]. Emisje monet srebrnych 

(1/8 i 1/4 talara) były bardzo ograniczone i należały do 

typowo prestiżowych.

Fot. 7. Szerf, Jan Fryderyk i Ernest 
Ludwik, mennica Szczecin, 1581

Fot. 8. 1/16 talara, Filip Juliusz, 
mennica Nowopole  
(Franzburg), 1622
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książę filip juliusz wołogoski (1592–1625)

Po śmierci Ernesta Ludwika (1592) księstwo woło-

goskie odziedziczył jego małoletni syn Filip Juliusz. 

Samodzielną działalność menniczą rozpoczął w 1609 r. 

w nielegalnej mennicy na zamku książęcym w Nowo-

polu (Franzburg). Na szeroką skalę bito tam monety 

w miedzi (fenigi), srebrze (grosze, podwójne szelągi, 

talary) i złocie (guldeny). Zła jakość drobnego pienią-

dza przyczyniła się do destabilizacji monetarnej, któ-

ra ostatecznie w całej Rzeszy przybrała formę hiper- 

inflacji zwanej Kipper und Wipper. Poprawie sytuacji 

miały służyć redukcje bilonu i przebijanie hiszpańskich 

reali, z dobrego srebra południowoamerykańskiego, 

na 1/16 talara – Düttchen (fot. 8). Monety otrzymały 

sentencję o niespotykanej dotąd treści: NACH ALTEN 

SCHROT VND KORN XVI STVCKE EINEN REICHS  

TALER 1622 (Na starą śrutę i ziarno 16. część talara 

Rzeszy 1622), która w przenośnej formule manife-

stowała powrót do pełnowartościowej monety jak do 

dobrego ziarna, co miało wskazywać na siłę i tradycję 

Rzeszy Niemieckiej i oddziaływać psychologicznie.

Od strony ikonograficznej na monetach zdawko-

wych najbardziej wyeksponowany jest gryf, który 

występuje w samodzielnych kompozycjach, najczę-

ściej bez tarczy. Na ładnie zaprojektowanych talarach 

i guldenach pojawił się wizerunek księcia w zbroi z cha-

rakterystyczną dla epoki kryzą (fot. 9). Dziewięcio- 

polowej tarczy herbowej towarzyszą na odwrocie  

pompatyczne sentencje, odzwierciedlające religijną 

ideologię państwa. 

Wraz z bezpotomną śmiercią Filipa Juliusza w 1625 r. 

wymarła linia książąt wołogoskich. Dla upamiętnienia 

tego wydarzenia wybito w Nowopolu monety okolicz-

nościowe, po czym mennicę ostatecznie zamknięto. 

Najokazalsze są talary bite szerokim stemplem, na któ-

rych widnieje popiersie księcia w zbroi z dominującym 

koronkowym kołnierzem (fot. 10). W legendach za-

warte są uniwersalne informacje o przyczynie wybicia  

Fot. 9. Gulden, Filip Juliusz, mennica 
Nowopole (Franzburg), 1611

Fot. 10. Talar podwójny z okazji 
śmierci Filipa Juliusza,  
mennica Nowopole 
(Franzburg), 1625, awers
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monety, datach urodzin i zgonu księcia oraz ich funda-

torze. Portrety księcia umieszczono również na frak-

cjach talarów wraz z nietypowym motywem narcyzów 

na rewersie (fot. 11). Kwiatom, symbolizującym żal, 

śmierć i sen wieczny, towarzyszy pokrzepiająca sen-

tencja: AD HVC MEA MESSIS IN HERBA (Moje żniwo 

dopiero dojrzewa). 

książę jan fryderyk (1569–1600)

W 1587 r., od kiedy datuje się osobne emisje książęce, 

na szerfach szczecińskich pojawiła się skrócona tytula-

tura Jana Fryderyka. Władca, poza monetami miedzia-

nymi, bił w srebrze talary i szelągi oraz w złocie dukaty. 

Monety złote, chociaż liczniejsze niż za czasów Bogu-

sława X, należą do klasycznych emisji prestiżowych. 

Na awersie monet zdawkowych (szelągów, pół- 

szelągów i podwójnych szelągów) niepodzielnie panu-

je wspięty gryf, a na rewersie rugijska tarcza herbowa.  

Talary i dukaty prezentują popiersie lub półpostać księ-

cia w zbroi oraz tarcze wielopolowe z herbami ziem 

wchodzących w skład Księstwa Pomorskiego. Warto 

podkreślić, że w 1583 r. na talarach po raz pierwszy poja-

wił się wielki, dziewięciopolowy herb Pomorza (fot. 12).

W zakresie wyobrażeń monety zdawkowe od cza-

sów Bogusława X nie uległy większym modyfikacjom 

(gryf i rugijska tarcza herbowa). Nowością była jedynie 

stylistyka tarczy herbowej na szelągach i szelągach 

podwójnych, wokół której pojawiły ozdobne motywy. 

Tarcza umieszczana na ćwierćtalarach i półtalarach po-

siada już wyraźne cechy renesansowe. Stemple monet 

zaskakują starannością wykonania. Przekazują treści 

zarówno świeckie, jak i sakralne. Zwraca uwagę portret 

księcia, na talarach i dukatach oddający szczegółowo 

jego postać, elementy ubioru i rapier – symbol godno-

ści książęcej (fot. 13). 

Po wprowadzeniu reformacji i śmierci ostat-

niego biskupa katolickiego Jan Fryderyk w 1557 r.  

został pierwszym tytularnym biskupem kamieńskim. 

Fot. 11. 1/8 talara (półort) z okazji 
śmierci Filipa Juliusza, mennica 
Nowopole (Franzburg), 1625

Fot. 12. 1/2 talara, Jan Fryderyk,  
mennica Szczecin, 1594
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Legendy wszystkich srebrnych i złotych emisji, gło-

szące przekonanie: AVXILIVM MEVM A DOMINO  

(Pomoc dla mnie przyjdzie od Pana), propagowały  

oddanie wierze luterańskiej.

książę filip ii (1606–1618)

Filip II należał do nielicznych władców pomorskich, 

którzy dążyli do wzmocnienia finansów państwa 

i modernizacji systemu monetarnego. W uruchomio-

nej w 1612 r. mennicy w Szczecinie bito, zgodnie ze 

standardami, głównie drobne monety. Na rynek we-

wnętrzny trafiły grosze i trzyfenigówki, natomiast inne 

gatunki monet, jak guldeny i większość talarów, nie 

weszły do normalnego obiegu. Ozdabiane alegoriami 

biblijnych bohaterów i religijnymi sentencjami, były 

rozdawane przez księcia w formie prezentów na spe-

cjalne okazje. Pomimo przykładnej polityki monetarnej  

inflacja ogarnęła również księstwo szczecińskie.

Krótkie mennictwo Filipa II było niezwykle boga-

te od strony ikonograficznej. Na guldenach i ich wie-

lokrotnych odbitkach widnieje realistyczny portret 

księcia w zbroi otoczony jego imieniem, na odwrocie 

widzimy często skomplikowane treści symboliczne, 

które odzwierciedlają nie tylko ówczesne wydarzenia 

i sytuację polityczną, ale również ideologię panowa-

nia Filipa II. Nośnikiem tej ostatniej jest w szczególno-

ści grafika guldenów z 1615 r. (fot. 14) z kompozycją 

miecza i pióra oraz legendy: ALLES ZV SEINER ZEIT 

(Wszystko w swoim czasie). Do zamieszek w Szczecinie 

po podwyżkach cen i podatków odnoszą się okoliczno-

ściowe guldeny oraz talary z wizerunkiem księcia i ża-

glówką na wzburzonym morzu (1617). Natomiast gul-

den z napisem: MEMOR AMPLIFIC ARCIS STETINEN 

(1617) jednoznacznie nawiązuje do rozbudowy zamku 

w Szczecinie (fot. 15).

Na groszach i talarach pojawił się nowy wizerunek 

gryfa: z mieczem i księgą w szponach. Uniesiony miecz 

ma wyraźnie militarną wymowę i wzmacnia symbolikę 

Fot. 12. 1/2 talara, Jan Fryderyk,  
mennica Szczecin, 1594

Fot. 13. Dukat, Jan Fryderyk,  
mennica Szczecin, 1594

Fot. 14. Gulden z okazji mobilizacji 
oddziałów wojskowych, Filip II, 
mennica Szczecin, 1615
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książęcego znaku, wskazując na zdolność władcy do 

obrony państwa, księga zaś, najpewniej Biblia, oznacza 

wierność wierze luterańskiej. Wieloma różnymi emisja-

mi upamiętniono śmierć członków rodziny, m.in. księ-

cia Jerzego III (1617), brata Filipa II. Na monetach po-

jawiły się elementy ikonograficzne niewiązane dotąd 

z rozpaczą i śmiercią. Miejsce portretu zajęła róża, któ-

ra w połączeniu z dodatkowymi motywami, jak wiatr 

czy słoneczne promienie, i sentencjami symbolizuje 

odrodzenie się życia (fot. 16). Monety upamiętniające 

odejście Filipa II (1618) przynoszą typowe kompozycje 

i znaki. Na dwóch różnych stemplach ćwierćtalarów 

umieszczono zarówno uniwersalny symbol śmierci – 

czaszkę, jak i nowy – różę z robakiem, który w powią-

zaniu z sentencją: VT ROSA RODIMVR OMNES (Tak 

jak róża wszyscy jesteśmy nadgryzani) oznacza kru-

chość życia i nieuchronność zgonu (fot. 17).

książę franciszek i (1618–1620)

Przed objęciem księstwa szczecińskiego Franciszek I 

jako tytularny biskup kamieński uruchomił w Koszalinie 

(Köslin) nielegalną mennicę (1615) i wybijał tam nisko-

wartościowe drobne monety, głównie grosze, nielicz-

ne szelągi podwójne i trzeciaki. Na groszach pojawiło 

się podwójne oznaczenie wartości. Na stronie głów-

nej, pod popiersiem władcy lub herbem pomorskim 

umieszczano w małej tarczy dodatkową cyfrę 3, która 

odpowiadała monecie polskiej wycenianej na półtora 

grosza (półtorak). Bite w dużych ilościach mocno ze-

psute grosze (według kursu 35–39 groszy za talara za-

miast wyznaczonych 24) kierowano na rynek Rzeczy-

pospolitej. Przejęcie władzy w księstwie szczecińskim 

nie ustabilizowało sytuacji monetarnej w państwie 

Gryfitów, gdyż schedę w biskupstwie wraz z nielegalną 

mennicą w Koszalinie objął brat Ulryk. W uruchomio-

nej w 1618 r. mennicy szczecińskiej Franciszek produ-

kował monety spełniające standardy monetarne. Dla  

zaspokojenia rynku bito tam w dużych ilościach tylko 

Fot. 15. Gulden z okazji rozbudowy 
zamku w Szczecinie, Filip II, mennica 
Szczecin, 1617

Fot. 16. 1/8 talara (półort) z okazji 
śmierci Jerzego III, mennica 
Szczecin, 1617, awers
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drobne nominały, grosze i szelągi podwójne, a talary, zło-

te dukaty i guldeny − okazjonalnie, w celach prestiżowych.

Monety Franciszka powstawały według znanych 

schematów ikonograficznych. Na awersach monet 

zdawkowych umieszczano najczęściej dynastyczne-

go gryfa pomorskiego, na rewersach – oznaczenia 

poszczególnych nominałów. Wyjątek stanowi wy-

kreowany w mennicy koszalińskiej nowy typ groszy, 

ozdobiony popiersiem księcia. Jest to jedyna w historii 

mennictwa pomorskiego drobna moneta z wizerun-

kiem władcy. Typowe są emisje bardzo rzadkich tala-

rów i złotych dukatów, na których stronie głównej po-

jawiło się popiersie władcy, na rewersie – wielopolowa 

tarcza herbowa.

Śmierć księcia w 1620 r. została upamiętniona serią 

monet okolicznościowych bitych w mennicy szcze-

cińskiej. Stemple talarowe prezentują znany schemat 

ikonograficzny, portret i wielowierszowy napis, na niż-

szych nominałach widać popularne symbole i atrybuty 

śmierci – czaszkę oraz kosę (fot. 18).

książę ulryk (1618–1622)

Ulryk przejął po Franciszku I biskupstwo kamieńskie 

wraz z nielegalną mennicą w Koszalinie. Produkowane 

na ogromną skalę niskowartościowe szelągi podwójne 

w szczytowym momencie inflacji (1622) były kontra-

markowane przez największe miasta księstwa wołogo-

skiego. W całym nielegalnym mennictwie Ulryka jedy-

nym pozytywnym akcentem była krótka emisja w 1622 r.  

pełnowartościowej 1/16 talara, która wraz z nowymi 

szelągami, półszelągami, ćwierćszelągami i witenami 

miała stabilizować kurs pieniądza. Od strony graficznej 

nowe monety niewiele się od siebie różniły. Wszystkie 

posiadały na awersie ukoronowanego, wspiętego gry-

fa, a na odwrocie liczbę informującą o relacji do talara 

w otoczeniu łacińskiej sentencji: DEVS PROTECTOR 

MEVS (Bóg moim obrońcą).

Fot. 17. 1/8 talara (półort) z okazji 
śmierci Filipa II, mennica Szczecin, 
1618, awers

Fot. 18. 1/4 talara (ort) z okazji  
śmierci Franciszka I, mennica 
Szczecin, 1620
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Przedwczesną śmierć Ulryka mennica koszalińska 

upamiętniła emisją srebrnych monet okolicznościo-

wych. Na częściach talarów pojawiła się interesu- 

jąca, dotąd niespotykana metafora tragicznie prze-

rwanego życia − złamane przez burzę drzewo (pal-

ma). Na talarach i ich wielokrotnych odbitkach umie- 

szczono już uniwersalny schemat ikonograficzny,  

swoistą klepsydrę z popiersiem księcia (fot. 19). Warto 

zaznaczyć, iż jest to jedyny portret tego władcy, który 

ukazał się na monetach.

książę bogusław xiv (1620–1637)

Mennictwo ostatniego z rodu Gryfitów przyniosło 

wyraźny wzrost emisji monet, szczególnie talarów 

i dukatów. Dramat sytuacji polegał na tym, że była  

to produkcja skierowana na płatności dla cesarskich  

wojsk stacjonujących na Pomorzu podczas wojny trzy-

dziestoletniej, a nie na poprawę finansów księstwa.  

Bogusław XIV, obejmując po zmarłym Franciszku  

księstwo szczecińskie (1620), tak jak poprzednik miał  

już doświadczenie mennicze. W 1618 r. na terenie  

swoich posiadłości, w Darłowie (Rügenwalde), uru-

chomił nielegalną mennicę, której głównym produk-

tem były niskowartościowe grosze i szelągi podwójne.  

Uruchomiona ponownie w 1621 r. mennica w Szcze-

cinie emitowała początkowo tylko drobne monety,  

głównie szelągi podwójne. Od 1628 r. mennice w Szcze-

cinie i Koszalinie biły talary i ich frakcje. Zwiększeniu 

uległy również emisje złotych guldenów i dukatów.

Intensywne mennictwo ostatniego pomorskiego 

władcy z dynastii Gryfitów na większości monet po-

wtarza znane od stuleci schematy i treści symboliczne. 

Na podstawowych nominałach – szelągach podwój-

nych i groszach – widzimy gryfa wspiętego w polu, 

z mieczem oraz w tarczy czteropolowej. Mniej popular-

ne monety bilonowe, jak półgrosze, witeny czy trzecia-

ki, również zawierają motyw gryfa, niekiedy w ozdobnej 

tarczy. Widzimy go również na 1/16 talara – wykonanego  

Fot. 19. Talar z okazji śmierci Ulryka, 
mennica Koszalin (Köslin), 1622

Fot. 20. Talar, Bogusław XIV, 
mennica Szczecin, 1629
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w tym samym stylu co za poprzednich władców, z dużą 

starannością plastyczną i techniczną, umieszczonego 

na tarczy i długim krzyżu (z wyjątkiem emisji z 1628 r.,  

gdzie występuje w innej stylizacji, bez tarczy, z mie-

czem i księgą). Masowo produkowane w Szczecinie 

i Koszalinie serie talarów (ok. 120 odmian stempli), 

guldenów i dukatów przynoszą bardzo atrakcyjną 

i różnorodną szatę graficzną. Najwięcej jest monet 

z portretowym ujęciem popiersia lub półpostaci księ-

cia w zbroi i dziewięciopolową tarczą herbową w peł-

nej oprawie heraldycznej. Pośród nich na szczególną 

uwagę zasługuje wizerunek półpostaci Bogusława na 

talarach, z gryfem umieszczonym w przykrytym ksią-

żęcą czapką kartuszu (fot. 20). Oryginalne i efektowne 

są również talary z przedstawieniem władcy na galo-

pującym koniu i wielkim herbem pomorskim na tle ar-

chitektury dworskiej (arkady). W mennictwie pomor-

skim jest to jedyny wizerunek konny władcy, do tego 

w tak dynamicznym ujęciu. Atrybut jeźdźca – pałka, 

tzw. regiment – podobnie jak motyw architektonicz-

ny, bardziej oddaje treść ceremonialną niż militarną  

(fot. 21). Na niezwykle dekoracyjnych złotych mone-

tach pojawiła się, po raz pierwszy, stojąca postać księ-

cia w zbroi, z mieczem i pałką. Książę przedstawiony 

jest w pozie reprezentacyjnej, jako idealny rycerz 

i władca (fot. 22). Awers monet nawiązuje do holen-

derskiego wzorca dukatów, który rozprzestrzenił się 

w Europie w XVII i XVIII stuleciu. 

Bezpotomna śmierć Bogusława XIV w 1637 r. dopro-

wadziła do wygaśnięcia dynastii Gryfitów i podziału 

Pomorza. Z powodu trwającej wojny oficjalne poże-

gnanie ostatniego władcy pomorskiego odbyło się  

17 lat później w Szczecinie. Uroczysty pogrzeb w 1654 r. 

upamiętniono serią niezwykłych monet okolicznościo-

wych, których treści wiązały się zarówno z odejściem 

księcia, jak i kresem całego rodu. Szczególnie wymow-

ne jest przedstawienie wspiętego ukoronowanego gry-

fa z tarczami herbowymi na skrzydłach, stojącego na 

powalonym dębie, obok którego leży czaszka. Z pnia 

Fot. 21. Talar podwójny,  
Bogusław XIV, mennica Szczecin, 
1635

Fot. 22. Dukat, Bogusław XIV, 
mennica Koszalin (Köslin), 1635
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wyrastają dwa młode pędy, a na nich widnieją herby 

Szwecji i Brandenburgii. Ten niezwykle przemyślany 

koncepcyjnie motyw, symbolizujący wymarłą dynastię 

i spadkobierców, wykorzystany jest na serii odbitek  

talara (fot. 25), jak również na 1/8 i 1/2 talara  

(fot. 23), z panoramą Szczecina na drugim planie.  

Promieniste słońce u góry obrazów daje pewną  

nadzieję i umacnia optymistyczne, wbrew tragedii 

tamtych lat, przesłanie.

Oprócz odbitek o wymowie ideologicznej, zwią-

zanej z końcem dynastii, grube nominały w srebrze 

emitowano z typową treścią poświęconą zmarłemu. 

Na stronie głównej widnieje wizerunek władcy, na od-

wrocie wielowierszowy napis informujący o przyczynie 

wybicia, imieniu władcy, datach urodzin i śmierci oraz 

ofiarodawcach. Wykonano również okolicznościowe 

złote dukaty z wielowierszowym napisem na awersie 

i czaszką w wieńcu laurowym na odwrocie. Symbole 

te, wraz z napisem: SPERO VITAM (Spodziewam się 

życia), nie tylko niosą istotne przesłanie o wiecznej  

pamięci o zmarłym, ale są też sugestywnym znakiem 

nieśmiertelności i zmartwychwstania (fot. 24).

Fot. 23. 1/2 talara (piedfort) z okazji 
pogrzebu Bogusława XIV, mennica 
Szczecin, 1654

Fot. 24. Dukat z okazji pogrzebu 
Bogusława XIV, mennica Szczecin, 
1654

Fot. 25. Talar z okazji pogrzebu 
Bogusława XIV, mennica Szczecin, 
1654, awers
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monety miejskie 
(xiv–xv w.)

Odrębnie na ekspozycji pokazano mennictwo miej-

skie, w tym szczególnie Strzałowa (Stralsund), które 

było jednym z przejawów dominującej roli miast w póź-

nym średniowieczu. Książęta, nadając lub sprzedając 

miastom prawa bicia własnej monety, określali rodzaj 

emisji, oznaczali stopę, a w zakresie stempla wyma- 

gali umieszczania znaku gryfa jako godła państwowego  

i dynastii. Rozwój handlu i gospodarki pieniężnej w ra-

mach systemu hanzeatyckiego wymagał wprowadze-

nia do obrotu wyższych od denara nominałów. Za przy-

kładem głównych ośrodków Hanzy – Lubeki i Hambur-

ga – w drugiej połowie XIV w. sześć miast pomorskich: 

Strzałów, Gryfia (Greifswald), Dymin, Nakło nad Pianą 

(Anklam), Wołogoszcz i Szczecin zawarło porozumienie 

w celu produkcji witenów (wartości 4 denarów) według 

jednego systemu menniczego i o ujednoliconym stem-

plu (krzyż połączony z symbolem miasta na awersie 

i znak państwa na odwrocie). W XV w. do tej grupy do-

łączyły Stargard Szczeciński (Stargard) i Wolin (Wollin)  

(fot. 26). Emisje witenów wynikały z silnych powiązań 

między nadbałtyckimi miastami, dążącymi do pro-

wadzenia jednolitej, wspólnej działalności handlowej 

i menniczej. Nowe monety, ostatecznie bite według 

dwóch  systemów, na stopę lubecką (Strzałów i Gryfia) 

i wendyjską, tj. słowiańską (Dymin, Nakło nad Pianą, 

Wołogoszcz, Szczecin, Stargard Szczeciński, Wolin), 

ułatwiały wymianę handlową nad Bałtykiem i były  

jednym z ważniejszych osiągnięć w dziejach pomor-

skiego pieniądza. 

W 1395 r. Strzałów, Gryfia i Nakło nad Pianą zawarły  

kolejne porozumienie i wprowadziły do obiegu na-

stępną dużą jednostkę – grosz o wartości 6 denarów  

lubeckich. Po 1428 r. grosze biły również Dymin,  

Gardziec nad Odrą, Pyrzyce (Pyritz), Stargard Szcze-

ciński i Szczecin. Na początku XV w. z inicjatywy  

Szczecina emitowano na Pomorzu kwartniki warto-

ści 4 małych denarów, zwanych Vinkenaugen. Była to  

jednostka pośrednia między denarem i groszem, 

która zachowała lokalną specyfikę. Poza mennicą 

Fot. 26. Witen, mennica Stargard 
Szczeciński (Stargard), XV w.
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szczecińską bito ją tylko w Gardźcu nad Odrą, Golenio-

wie (Gollnow), Pyrzycach i  Stargardzie Szczecińskim. 

W zakresie produkcji menniczej miasta musiały prze-

strzegać obowiązku zamieszczania na stemplach sym-

bolu gryfa. W zasadzie wszystkie ośrodki dysponujące 

przywilejem stosowały się do prawa i w grafice awersów 

witenów przedstawiały zazwyczaj symbol miasta na 

długim krzyżu, na odwrocie zaś kroczącego gryfa. Wy-

obrażeniom towarzyszyły legendy określające poszcze-

gólne miasta oraz religijne sentencje, jak BENEDICTVS 

DEO (Błogosławiony Bóg) czy DEVS IN NOMINE TVO 

(Boże, w imię Twoje). Grosze wiernie powtarzały wzór 

witenów, kwartniki zaś wyróżniał dominujący na bez-

napisowych rewersach kroczący gryf w otoczeniu drob-

nych elementów graficznych (kółeczka, gwiazdki). 

W całej historii mennictwa miejskiego na Pomorzu 

wyjątek stanowi Strzałów, któremu przywilej zaku-

piony wieczyście w 1325 r. gwarantował pełnię praw 

menniczych, włącznie z własnym rodzajem emisji, sto-

py i wyobrażeń na stemplu. Jedynym ograniczeniem 

był zakaz bicia, gdy nie działała mennica książęca.  

Warto zwrócić uwagę na monety strzałowskie,  

emitowane z przerwami aż do 1763 r. Urozmaicone  

typy bito w złocie, srebrze i miedzi. Symbolem miasta  

jest na nich najczęściej grot strzały (fot. 27), ale rów-

nież chorągiew czy stylizowana gotycka litera S. Strza-

ła i chorągiew znaczyły władzę, szybkość, przynależ-

ność grupową – czyli wartości, które w historii miasta 

odgrywały kluczową rolę. Wyobrażenie gryfa na mo-

netach strzałowskich nigdy się nie pojawiło. Separa-

tyzm Strzałowa został wzmocniony przywilejem cesa-

rza Ferdynanda I (1559), dającym prawo emisji monet 

z symboliką cesarską. Na początku XVII w. na strza-

łowskich talarach i ich frakcjach oraz złotych guldenach 

widniał zatem dwugłowy orzeł z tytulaturą cesarza. 

Symbole te ułatwiały im obieg w Rzeszy Niemieckiej.

Historia mennictwa miejskiego zakończyła się 

u schyłku XV w., na skutek reformatorskich działań 

księcia Bogusława X.

Fot. 27. 1/16 talara, mennica  
Strzałów (Stralsund), 1647 
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monety biskupie 
(2. poł. xiii − pocz. xv w.)

Oddzielną część wystawy zajmują również monety  

biskupów kamieńskich. Pierwsze ze znakiem i imieniem 

biskupa pojawiły się na Pomorzu u schyłku XII w. Były to  

jednak denary książęce, które łączyły wizerunek i imiona 

biskupa Zygfryda oraz książąt Kazimierza II i Bogusława II 

(fot. 28). Treści sakralne, jak już wspomniano, były rezulta- 

tem bliżej nieznanego udziału hierarchy w mennictwie 

książęcym (względy manifestacyjne lub ekonomiczne). 

Uprawnienia mennicze biskupi kamieńscy nabyli dopiero  

w XIII w. wraz z zakupem od książąt ziem kołobrzes- 

kiej w 1277 r. i kamieńskiej w 1321 r. W ramach władztwa 

mieściło się również prawo mennicze, a liczne wzmianki 

w dokumentach ze schyłku XIII w. o „monecie kołobrze-

skiej” świadczą o tym, że było wykorzystane. Produkcja 

monet przez biskupów rozpoczęła się w okresie, kiedy 

na Pomorzu emitowano beznapisowe brakteaty. W Ko-

łobrzegu i Kamieniu pojawiły się na nich sakralne sym-

bole, takie jak pastorał, skrzyżowane pastorały (fot. 29),  

pastorały w słup, mitra, głowa z pastorałem i postaci z pa- 

storałami. W ciągu XIV stulecia do brakteatów dołą-

czyły również beznapisowe denary z identyczną sym-

boliką oraz wizerunkami herbów rodowych biskupów.

Część produkcji biskupiej jest rozpoznana pod wzglę-

dem emitenta, czasu i miejsca wybicia, lecz wiele monet 

pozostaje anonimowych. Analogie napieczętne pozwalają 

jednak na przyporządkowanie brakteatów i denarów ze 

skrzyżowanymi pastorałami do Kołobrzegu. Pewne jest 

również powiązanie niektórych wyobrażeń o charakterze 

herbowym z określonymi biskupami: denary z jeleniem 

na tarczy łączy się z Filipem von Rehbergiem (1370−1385), 

a z tarczą saską – z Janem von Sachsenem-Lauenburgiem 

(1343−1370). Wątpliwości proweniencyjne dotyczą lwa, 

który został przypisany do Arnolda (1324−1330), i głowy 

kozła, łączonego z Mikołajem von Bockiem (1398−1410).

Działalność menniczą biskupi prowadzili do począt-

ku XV w. Ich słabnący autorytet i trudności finansowe 

zbiegły się z koniunkturą gospodarczą miast (Koło-

brzegu i Koszalina), które w późnym średniowieczu 

zdominowały mennictwo na Pomorzu.

Fot. 28. Denar, Kazimierz II, 
mennica Kamień (Cammin  
in Pommern), 1189–1191

Fot. 29. Brakteat, biskup  
nieznany, mennica Kołobrzeg 
(Kolberg), XIV w.
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monety pomorskie 
okresu szwedzkiego 
(1640–1808)

Po wygaśnięciu dynastii Gryfitów nastąpił podział 

Pomorza między Szwecję i Brandenburgię. Władcy 

szwedzcy produkcję menniczą rozpoczęli już w czasie 

wojny trzydziestoletniej, w latach 1633−1634 w Woło-

goszczy, a w 1640 r. w Szczecinie. Nie zależało im na 

uporządkowaniu i zunifikowaniu pomorskiego mennic-

twa (w dawnych księstwach obowiązywały różne stopy 

mennicze), lecz na uzyskaniu kolejnego źródła docho-

dów. Za panowania królowej Krystyny (1640−1654) 

najchętniej bito talary, ich części i dukaty. Zdobiono je 

zgodnie z pomorskim schematem ikonograficznym – 

wizerunkiem władcy i wielkim herbem dynastycznym 

Gryfitów. Przedstawieniom towarzyszy tytulatura 

panujących: REX SVEC ET DVX POMER (Król Szwecji 

i książę Pomorza). Na wszystkich nominałach, poza  

niskowartościowymi witenami, pojawiły się na awer-

sach piękne portrety władczyni. Ukazują królową 

z profilu i na wprost w bogato zdobionych sukniach ze 

stojącym koronkowym kołnierzem. Głowę królowej de-

koruje korona, wieniec laurowy lub wiszący na przepas- 

ce klejnot (fot. 30). Na stemplach rewersów talarów, 

półtalarów i dukatów, obok tradycyjnego przedsta-

wienia wielkiego herbu w pełnej oprawie heraldycznej, 

pojawił się nowy element uzupełniający tarczę – po-

piersie Chrystusa Zbawiciela (Salvator Mundi) w geście 

błogosławieństwa i z globem w dłoni (fot. 31). W tym 

przypadku motyw zaczerpnięto ze szwedzkich stempli 

Wazów, gdzie postać Chrystusa często widniała jako 

manifestacja towarzyszącej sprawowaniu władzy sfery 

sacrum. Wyobrażenie to było zarazem odwołaniem do 

kanonów nauki kościoła luterańskiego i symbolicznym 

podkreśleniem zbawczego dzieła Boga dla człowieka.

Po abdykacji Krystyny, w okresie krótkiego panowa-

nia jej następcy Karola X Gustawa (1654−1660) gwał-

towny wzrost ceny srebra na europejskim rynku stawał 

się coraz bardziej odczuwalny. Z tego powodu mennica 

szczecińska skoncentrowała się na produkcji ponad- 

lokalnych złotych dukatów. Do tradycji z okresu ostat-

nich władców pomorskich nawiązują również szelągi 

Fot. 30. Talar, Krystyna,  
mennica Szczecin, 1642

Fot. 31. Dukat, Krystyna,  
mennica Szczecin, 1641
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podwójne, z identycznym jak dawniej przedstawieniem 

ukoronowanego, wspiętego gryfa z mieczem i znakiem 

nominału DS (Doppelschilling) w polu.

Mennictwo pomorskie epoki króla Karola XI 

(1660−1697) pogłębiło chaos i pozbawiło pieniądz 

publicznego zaufania. Wysokie ceny srebra spowodo-

wały, iż system monetarny oparty na talarze, obwaro-

wany rozporządzeniem monetarnym Rzeszy z 1559 r., 

nie przystawał do zmienionych warunków. Stabiliza-

cji miała służyć nowa jednostka monetarna – srebrny 

gulden o wartości 2/3 talara (bity według obniżonej, 

12-talarowej stopy menniczej). Modernizacja systemu 

nie zmieniła oblicza monet bitych w Szczecinie. Nadal 

powtarzają się schematy dla poszczególnych drobnych 

nominałów (gryf, tarcza herbowa). Liczne stemple ta-

larów i dukatów wyróżnia portret króla w wieńcu lauro-

wym (typ tryumfalny), nawiązujący do wzorów rzym-

skich. Ciekawostką są również wyobrażenia na rewer-

sach dwudukatów. Insygnia koronne na snopku zboża 

stanowią wraz z legendą: ET REGIT ET TEGIT POME-

RANIAM SVAM (I rządzi, i broni swego Pomorza) na-

wiązanie do symboliki zboża w Biblii (pełen spichlerz), 

przywoływanego dla zilustrowania boskiej łaski i bło-

gosławieństwa (fot. 32). 

Za panowania Karola XII (1697−1718), na ostatnim 

etapie działalności mennicy szczecińskiej produkcja 

ograniczona została do bicia witenów i półszelągów 

oraz monet grubszych – 2/3 talara i złotych dukatów. 

Srebrne guldeny emitowano na zapłatę żołdu dla woj-

ska podczas trzeciej wojny północnej. Odnoszone 

przez króla sukcesy militarne upamiętniono interesują-

cymi emisjami okolicznościowymi o mocnych treściach 

propagandowych. Warto zwrócić uwagę na dukata 

podwójnego wybitego z okazji podpisania pokoju w Al-

transtädt w 1706 r., z niezwykle wymowną kompozycją 

na rewersie: lwem burzącym kolumny (fot. 33). Groźny 

król zwierząt symbolizuje boską moc i potęgę Karola XII,  

zwanego często − jak jego wielkiego poprzednika  

Gustawa II Adolfa − lwem północy. Z kolei talar z 1709 r.  

Fot. 32. Dukat podwójny,  
Karol XI, mennica Szczecin, 1697

Fot. 33. Dukat podwójny z okazji 
pokoju w Altranstädt, Karol XII, 
mennica Szczecin, 1706
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upamiętnia przywróconą wolność wyznaniową na 

Śląsku. Wyobrażenie ukoronowanego lwa z mieczem 

wspartego o kolumnę z płonącą świecą oznacza siłę i nie-

złomność władcy oraz trwałe zawierzenie Bogu (fot. 34). 

Po klęsce Szwecji w wojnie i utracie Szczecina (1713) 

mennictwo przeniesiono do Strzałowa, nowej siedzi-

by władz pomorskiej prowincji. Mennica strzałowska 

uruchomiona została dopiero w 1758 r., emitując po-

czątkowo drobne nominały (szelągi i grosze), przed-

stawiające na jednej stronie ukoronowany monogram 

królewski Adolfa Fryderyka (1751–1771), na drugiej zaś 

napis informujący o wartości. Innowacją były ponadlo-

kalne monety złote – adolfdory (5 talarów bitych w zło-

cie). Znalazł się na nich portret króla i wyobrażenie 

uzbrojonego w miecz ukoronowanego gryfa. Taki sam 

wizerunek gryfa umieszczany był na nominałach 2-, 4-  

i 8-groszowych (fot. 35). Adolf Fryderyk był ostatnim 

królem szwedzkim, którego portret i tytulatura wystę-

pują na monetach pomorskich. Jego następcy, Gustaw III  

(1771−1792) i Gustaw IV Adolf (1792−1809), jedynie 

sporadycznie bili bardzo oszczędne w formie i wyrazie 

miedziane trzyfenigi. Z tradycją pomorską wiąże je wi-

zerunek ukoronowanego gryfa z uniesionym mieczem. 

Emisje tych monet w 1808 r. zakończyły szwedzkie 

mennictwo na ziemiach pomorskich.

Fot. 34. Talar z okazji przywróconej 
wolności wyznaniowej na Śląsku, 
Karol XII, mennica Szczecin, 1709

Fot. 35. 4 grosze, Adolf Fryderyk, 
mennica Strzałów (Stralsund), 1759
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monety 
pomorskie okresu 
brandenbursko- 
-pruskiego  
(1640−1753)

Po pokoju westfalskim (1648) Brandenburgia starała 

się o jak najmocniejsze zespolenie z częścią Pomorza, 

która jej przypadła. Asymilacja przebiegała bez oporu, 

szybko wprowadzano do obiegu monety bite według 

odrębnego, brandenburskiego systemu monetarnego. 

Elektorzy często umieszczali na grubych nominałach 

gryfa i tytuły pomorskie, podkreślając w ten sposób 

swe roszczenia do całego Pomorza. Treści pomorskie 

widoczne są również na prezentowanych na wystawie 

emisjach okolicznościowych. 

Prowadzone w drugiej połowie XVII w. wojny ze 

Szwecją przyniosły dwukrotne oblężenie Szczecina 

(1659 i 1677). Po drugiej, zwycięskiej batalii wybito 

w Berlinie serię monet o charakterze medalowym (od-

bitki w złocie, 2- i 4-dukatowe, oraz srebrze). Okazy  

będące dziełem wybitnego gdańskiego medaliera  

Johanna Höhna mł. ukazują popiersie elektora Fryde-

ryka Wilhelma w laurze i panoramę Szczecina wraz 

z motywem berła elektorskiego podtrzymywanego 

przez orła i gryfa. Pretensje Fryderyka Wilhelma do 

całego Pomorza dobitnie podkreśla na awersie pomor-

ski tytuł: FRID WILH EL STETIN POM DVX (Fryderyk 

Wilhelm, elektor, książę szczecińsko-pomorski) i try-

umfalna dewiza na odwrocie: FORTIOR HIS SIGNIS 

(Silniejszy pod tym znakiem) (fot. 36).

Po krótkotrwałym sukcesie Brandenburgii Szczecin 

wrócił do Szwecji, a władze prowincji pomorskiej nową 

mennicę zorganizowały w Stargardzie Szczecińskim. 

W latach 1689−1695 bito tam według systemu branden-

burskiego bilonowe fenigi oraz części talara. Jedynym 

wyróżnikiem tych emisji są inicjały Siegmunda Dannie-

sa, dzierżawcy i mincmistrza stargardzkiej mennicy. Po 

przegranej przez Szwedów trzeciej wojnie północnej 

Szczecin został włączony do państwa brandenbursko- 

-pruskiego. Z tej okazji w 1721 r. jego mieszkańcy złożyli  

hołd królowi Fryderykowi Wilhelmowi I. Na pamiątkę 

tego wydarzenia w Berlinie wybito serię monet i medali.  

Zabytki te od strony ikonograficznej są bardzo skromne 

w przekazie, wręcz pozbawione treści propagandowych. 

Fot. 36. Dukat podwójny w srebrze 
z okazji zdobycia Szczecina, 
Fryderyk Wilhelm, mennica 
Berlin, 1677
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Widać na nich portret i tytulaturę władcy bez tytułu 

pomorskiego (w przeciwieństwie do monet Wielkiego 

Elektora Fryderyka Wilhelma) oraz napis strefowy in-

formujący o wydarzeniu (fot. 37). Ostatnim akcentem 

w historii mennictwa na Pomorzu brandenbursko- 

-pruskim była emisja drobnych monet (części talara 

i groszy) w Szczecinie w 1753 r. pod stemplem króla 

Fryderyka II. Od pozostałych monet pruskich odróżnia 

je tylko litera G – znak mennicy szczecińskiej (fot. 38).

Genowefa Horoszko

Fot. 37. Medal z okazji hołdu 
Szczecina, Fryderyk Wilhelm I, 
mennica Berlin, 1721

Fot. 38. 1/24 talara, Fryderyk II, 
mennica Szczecin, 1753



29

Fot. 39. Pomorskie pieniądze 
zastępcze 1918–1922
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pieniądz 
zastępczy  
na pomorzu  
(1917–1923)

Dziejom pieniądza niemal od początku towarzyszyła 

idea pieniądza zastępczego. Pojawiał on się zwykle w sy-

tuacjach ograniczonej dostępności oficjalnych środków 

płatniczych lub braku kruszcu umożliwiającego produk-

cję pieniądza o ustawowym ciężarze i wartości. Klasycz-

nym przykładem są monety wprowadzane do obrotu 

podczas konfliktów zbrojnych i oblężeń miast. W okre-

sach pokoju funkcjonowały pieniądze prywatne, czasami 

określane jako monety dominialne i żetony rozliczenio-

we. Znalazły one zastosowanie w majątkach ziemskich 

korzystających z pracy robotników dniówkowych, za-

kładach przemysłowych i organizacjach konsumenckich 

posiadających własne kantyny albo jadłodajnie. Takie 

pieniądze były jednakże honorowane na stosunkowo 

niewielkim terytorium lub w wyznaczonych miejscach.

Rola, jaką odgrywał w życiu gospodarczym pieniądz 

zastępczy, uległa zmianie na początku XX w., w trakcie 

pierwszej wojny światowej i wywołanego nią kryzysu 

gospodarczego. Obieg tego typu środków płatniczych 

znacznie się zintensyfikował i rozszerzył swój zasięg, 

co doskonale obrazuje sytuacja na terenie Pomorza, 

prowincji Cesarstwa Niemieckiego. Na zwiększenie  

produkcji pieniądza zastępczego i stymulację jego obie-

gu miało wpływ kilka czynników. Najważniejszymi były 

masowe gromadzenie i ukrywanie srebrnych i złotych 

monet przez ludność oraz ściąganie przez Bank Rze- 

szy z obiegu monet kruszcowych, a później również 

monet z metali o znaczeniu strategicznym. Ilość bilonu 

na rynku pieniężnym drastycznie spadła, utrudniając 

handel detaliczny, oparty głównie na niskich nomina-

łach, realizowanych za pomocą pieniędzy metalowych. 

Metalowe zastępcze środki płatnicze bito w początko-

wej fazie pierwszej wojny światowej w mosiądzu. Póź-

niej zaczęto stosować cynk i żelazo. Rzadziej używano 

aluminium. Sięgnięto nawet po tak „egzotyczne” dla 

mennictwa materiały jak ceramika. Większość emisji 

ukazała się w latach 1916–1921, ostatnie zaś egzem-

plarze wybito w 1923 r. Z uwagi jednak na koszty pro-

dukcji metal przegrał konkurencję z tańszym papierem.
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Na niemieckim rynku pieniężnym pojawiły się więc 

papierowe pieniądze zastępcze, emitowane przez lo-

kalne władze samorządowe, instytucje finansowe, nie-

które zakłady przemysłowe, a niekiedy nawet osoby 

prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Wła-

dze początkowo odnosiły się z niechęcią do takich po-

czynań. W końcu zmuszone zostały do ich tolerowania. 

Wydawane pieniądze miały jednak służyć wyłącznie do 

doraźnych rozliczeń, a czas ich obiegu był ściśle ozna-

czony. Określano je mianem Schein (kwit), Gutschein 

(bon), Kriegsgeld (pieniądz wojenny) czy Notgeld (pie-

niądz potrzeby). Od tej ostatniej nazwy niemieckie pa-

pierowe pieniądze zastępcze w języku polskim zwane 

są popularnie notgeldami.

Wczesne papierowe pieniądze zastępcze z okre-

su pierwszej wojny światowej z powodu pośpiesznej 

produkcji były często drukowane jednostronnie i po-

siadały stosunkowo ubogą szatę graficzną. Z czasem 

władze państwowe i Bank Rzeszy zmniejszyły ograni-

czenia, a wydawcy zaczęli nadawać swoim notgeldom  

bardziej wyrafinowaną formę. Wprowadzili m.in.  

wielobarwny druk obustronny ze zróżnicowanym  

stylowo liternictwem. Nie zapominano o numera-

cji i znakach wodnych. W obliczu narastającej inflacji 

(1923) okazało się to jednak zbyt drogie i czasochłon-

ne, co skłoniło wydawców do powrotu do wyglądu 

notgeldów z czasów pierwszej wojny światowej i do 

upraszczania znajdującej się na nich grafiki. Korzysta-

no także z zapasów wcześniejszych emisji, drukując 

na nich nowe wartości.

Późną jesienią 1923 r. inflacja w Niemczech  

osiągnęła stan, w którym jedynie radykalne kroki  

mogły wydobyć niemiecką walutę z zapaści. Działania  

te widoczne są również na pieniądzu zastępczym. 

Z notgeldów zniknęły milionowe bądź miliardowe 

wartości, a pojawiły się nominały wyrażone w złotych 

fenigach i markach. Uporano się również z deficytem 

monet o niskich nominałach, więc lokalne pieniądze 

zastępcze straciły rację bytu. Wycofywane notgeldy 
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Fot. 40. 50 fenigów, Bobolice 
(Bublitz), b.d.

Fot. 41. 10 fenigów, Darłowo 
(Rügenwalde), b.d.

niszczono, jednakże część przekazano muzeom lub 

sprzedano kolekcjonerom. Bony takie unieważniano, 

kasując je stosownym stemplem. 

Wkrótce po wprowadzeniu na terenie Rzeszy  

pieniędzy zastępczych okazało się, że zarówno mo-

nety, jak i bony papierowe są chętnie kolekcjonowa-

ne. Zwłaszcza te ostatnie cieszyły się dużym powo- 

dzeniem wśród zbieraczy. Wydawcy i producenci  

postanowili więc wyjść naprzeciw zapotrzebowa-

niu klientów. W rezultacie wykształcił się drugi nurt  

produkcji bonów, funkcjonujący w latach 1921−1922, 

wyłącznie na potrzeby kolekcjonerów. 

metalowy pieniądz zastępczy 

Pierwsze metalowe pieniądze zastępcze pojawiły 

się na Pomorzu w 1628 r., podczas oblężenia Strzało-

wa (Stralsund) przez armię cesarską. Wybito wówczas 

monety miedziane w formie ośmiokątnych klip o nie-

ustalonym do dzisiaj nominale. Kolejne wyprodukowa-

no w cynie podczas okupacji Gryfii (Greifswald) przez 

wojska cesarskie (1631). Bliższe nam chronologicznie 

emisje ukazały się w drugiej połowie XIX w. Praw-

dopodobnie z końca lat 60. XIX w. pochodzą monety 

szczecińskiego Związku Spożywców. Natomiast roz-

kwit produkcji nastąpił pod koniec pierwszej wojny 

światowej. W latach 1917 i 1918 ukazała się większość 

datowanych emisji. Emisje z lat 1919, 1920 i 1921 są już 

wydarzeniami incydentalnymi.

Pomorskie pieniądze zastępcze bito głównie w cyn-

ku i żelazie oraz wyjątkowo w porcelanie. Nadawano 

im najczęściej kształt okrągły, rzadziej ośmioboczny, 

sporadycznie zaś kwadratowy (fot. 40–42). Na uwagę 

zasługują monety wydane w 1920 r. przez Szczecin, po-

siadające mało popularny kształt rozetek z falbanowa-

tym rantem (fot. 43). 

Ikonografię pomorskich monet zastępczych określić 

można jako ubogą. Jest to z jednej strony wynik pew-

nej standaryzacji monet zastępczych, wprowadzony 
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Fot. 42. 50 fenigów, Sławno 
(Schlawe), b.d.

Fot. 43. 50 fenigów, Szczecin, 
1920

przez firmy w celu uproszczenia i przyspieszenia pro-

dukcji, z drugiej zaś strony – fakt wynikający z samego 

charakteru pieniądza zastępczego jako tymczasowego 

środka płatniczego. Wizerunki na awersie zwykle ogra-

niczają się do herbu i nazwy podmiotu odpowiedzial-

nego za emisję. Niekiedy umieszczano też datę bicia. 

Jako motywy rewersu występują cyfry nominału oraz 

napis określający status pieniądza. Przeważnie jest 

to sformułowanie Kleingeldersatzmarke, informujące 

użytkownika, że ma do czynienia z drobnym, moneto- 

podobnym pieniądzem zastępczym. Na monetach 

Świnoujścia (Swinemünde) widnieje również określenie 

Kriegsgeld – pieniądz wojenny, a Szczecina – Ersatzgeld –  

pieniądz zastępczy.

 

papierowy pieniądz zastępczy: emisje użytkowe

Pierwsze papierowe pieniądze zastępcze ukaza-

ły się na Pomorzu w 1807 r., podczas oblężenia przez 

wojska napoleońskie twierdzy Kołobrzeg (Kolberg). Na 

niewielkich kartkach widniała wartość bonu i gwaran-

cja królewska. Pieniądze te w obiegu były krótko i wy-

łącznie na terenie twierdzy. Kolejne emisje nastąpiły 

podczas pierwszej wojny światowej. Na terenie całych 

Niemiec dał się wtedy odczuć brak środków płatni-

czych. Najczęściej pieniądz papierowy wydawały wła-

dze samorządowe, kasy oszczędnościowe, instytucje 

komunalne oraz, w mniejszym stopniu, osoby fizyczne 

związane z handlem, przemysłem i usługami. Zastęp-

cze znaki pieniężne tych emitentów można zobaczyć 

na ekspozycji. 

Pomorski papierowy pieniądz zastępczy podlegał 

takim samym mechanizmom jak pieniądz w innych 

prowincjach Rzeszy. Borykał się z inflacją lat 1921–1922 

(fot. 44), hiperinflacją jesienią 1923 r. (fot. 45) oraz pró-

bą jej przełamania pod koniec tego roku (fot. 46). Na 

wystawie umieszczono również rzadkie i interesujące 

bony z okresu przełamania inflacji, z wartościami wy-

rażonymi w złotych fenigach i markach.
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Fot. 44. 500 tysięcy marek, 
Darłowo (Rügenwalde), 1923

Fot. 45. 500 miliardów marek, 
Szczecin, 1923

Fot. 46. 2 złote marki, Białogard 
(Belgard), 1923

papierowy pieniądz zastępczy: emisje 

kolekcjonerskie 

Bony kolekcjonerskie musiały być atrakcyjne dla 

zbieraczy i chętnie kupowane. Inicjatorami i wydawca-

mi największej ich ilości były miasta. Oprócz drobnych 

elementów graficznych, nazwy emitenta, tekstów od-

noszących się do obszaru i zasad obiegu – na bonach 

zaczęto umieszczać rozbudowaną heraldykę, motywy 

nawiązujące do historii miasta i jego zabytków, portre-

ty znanych osobistości związanych z miejscowością, 

ilustracje inspirowane lokalnymi podaniami czy le-

gendami, a nawet historyjki satyryczne. Opowiadania 

dzielono na części, każdą umieszczając na innym bonie. 

Rysunkom często towarzyszył krótki tekst objaśnienia. 

Miasta współpracowały ze znanymi artystami, wyko-

rzystującymi w projektowaniu dzieła malarskie. Twór-

cami interesujących serii byli utalentowani graficy –  

Robert Koch oraz Willy Horsa Lippert. Zabytki na eks-

pozycji pogrupowano w działy tematyczne, szczególnie 

reprezentatywne dla tego nurtu produkcji notgeldów.

 

motywy związane z lokalną gospodarką

Do popularnych motywów należały produkty lub 

symbole gałęzi gospodarki, które dominowały w da-

nym regionie. Jeśli opierał się on na gospodarce mor-

skiej, głównym tematem był widok urządzeń porto-

wych związanych z przeładunkiem towarów (fot. 47). 

Na notgeldach regionu rolniczego ukazywano uprawę 

roli i produkcję żywności. W tę tematykę wpisują się 

m.in. emisje Drawska (Dramburg), Dobrej koło Nowo-

gardu (Daber) (fot. 48) czy Goleniowa (Gollnow). Na 

jednych notgeldach ukazane są sceny orki lub postać 

siewcy rzucającego ziarna, inne przedstawiają żniwia-

rzy przy pracy. Na wczesnej emisji bonów Goleniowa 

dostrzegamy również narzędzia służące do obrób-

ki drewna. Gospodarka drzewna była bowiem jedną 

z głównych dziedzin aktywności tego miasta, poło-

żonego w sąsiedztwie dużych kompleksów leśnych.
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Fot. 47. 50 fenigów, Szczecin, 1922

Fot. 48. 50 fenigów, Dobra koło 
Nowogardu (Daber), 1921

Fot. 50. 50 fenigów, Słupsk 
(Stolp), b.d. (1922)

Fot. 49. 2 marki, Słupsk (Stolp), 
b.d. (1922)

postaci historyczne

Celom ideologicznym i propagandowym służyło 

umieszczanie na bonach portretów znanych postaci, 

które odegrały ważną rolę polityczną lub kulturotwór-

czą w historii Niemiec i pretendowały do miana sym-

bolu narodowego. Takimi idolami, zwłaszcza w tra-

dycji pruskiej, byli dowódcy wojskowi. Klasycznym 

przykładem jest feldmarszałek Gebhard Leberecht 

von Blücher (1742−1819), pruski bohater epoki wojen 

napoleońskich, którego wizerunek zdobił kilka serii  

notgeldów z Białogardu (Belgard) i Słupska (Stolp) 

(fot. 49). Z miastami tymi związany był poprzez służ-

bę, a następnie również dowództwo późniejszego 

Regimentu Czerwonych Huzarów, który stacjonował 

w Białogardzie, a sztab posiadał w Słupsku. Intere-

sująca seria ozdobionych epizodami z życia Blüchera 

bonów, których kilka powstało na kanwie znanych ob-

razów, również znajduje się na wystawie (fot. 50–51).

motywy heraldyczne

Oprócz wielu różnorodnych elementów zdobni-

czych, którymi starano się przyciągnąć potencjalnych 

zbieraczy, na emisjach kolekcjonerskich papierowych 

pieniędzy zastępczych wyróżnia się motyw heral-

dyczny. Herb był bowiem, obok nazwy miasta, jego  
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Fot. 51. 75 fenigów, Słupsk 
(Stolp), b.d. (1922)

Fot. 52. 1 marka, Stargard 
Szczeciński (Stargard), obóz 
zbiorczy dla cudzoziemców, 1921

podstawowym znakiem. Często 

umieszczany jako motyw głów-

ny, był zwykle starannie opraco-

wany od strony graficznej oraz 

odpowiednio wyeksponowany. 

Dokładano starań, aby rysu-

nek herbu zawierał wszystkie 

istotne elementy i tym samym 

był wierny wzorowi oficjalne-

mu. W kwestii barw, jakkolwiek 

w heraldyce jest to zagadnienie 

podstawowe, nie postępowano 

już tak konsekwentnie. Na prze-

szkodzie stały, jak się wydaje, 

problemy natury technicznej. 

Stosowana w produkcji notgeldów metoda drukarska 

pozwalała wykorzystywać dość ubogą paletę barw, 

ograniczoną do trzech, czterech kolorów. Doskonale 

obrazują to bony wydane przez 

administrację zbiorczego obozu 

dla obcokrajowców w Stargardzie 

Szczecińskim (Stargard) (fot. 52).

zabytki architektury 

i panoramy miast

Tradycją stało się rów-

nież przedstawianie na not- 

geldach zabytków architektury 

lub gmachów użyteczności pu-

blicznej, będących dumą miast-

-emitentów: zamków, kościołów,  

bram, rynków miejskich z ratu-

szem i okoliczną zabudową oraz panoram miejsco-

wości z różnych okresów ich istnienia (jak np. Bra-

ma Wysoka na bonie Białogardu; fot. 53). Inspiracją 

bywały dawne obrazy lub sztychy, m.in. widoki miast 

z obrzeży kartograficznego dzieła Eilhardusa Lubinusa 

(1565−1621) – Wielkiej Mapy Księstwa Pomorskiego.
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miejscowe baśnie i legendy

Projektanci zdobili też bony 

postaciami, także fantastyczny-

mi, z miejscowych baśni i legend. 

Historie takie doskonale nadawa-

ły się do tworzenia długich serii, 

na których oprócz rysunków wid-

niały często również stosowne 

teksty, będące w wielu przypad-

kach skróconą wersją opowie-

ści. Miasto Ińsko (Nörenberg) 

wydało kilka serii różniących się 

kolorystyką i zdobnictwem bo-

nów odwołujących się do legendy 

o olbrzymim raku z pobliskiego jeziora, terroryzującym 

miejscową ludność. Historia ta ma walory edukacyj-

ne. Opowiada o odwadze mieszkańców Ińska, ich po-

święceniu mimo zagrożenia życia 

oraz współdziałaniu dla dobra 

całej społeczności (fot. 54–55). 

lokalne wydarzenia 

historyczne

Pamiętając stwierdzenie Cyce-

rona, że historia jest nauczycielką 

życia, autorzy projektów − z pew-

nością przy ścisłej współpracy 

ze zleceniodawcami − wprowa-

dzali na rewersy bonów sceny 

i wydarzenia z historii Niemiec. 

Ze szczególnym zaś upodoba-

niem te, które nawiązywały do 

lokalnych wydarzeń i były dla mieszkańców powodem 

do dumy z przeszłości regionu i z dokonań przodków. 

Emisje takie stanowiły ponadto element identyfikacji 

z miejscem urodzenia i zamieszkania, co nie było bez 

znaczenia po klęsce pierwszej wojny światowej, która  

Fot. 54. 50 fenigów, Ińsko 
(Nörenberg), 1921

Fot. 53. 75 fenigów, Białogard 
(Belgard), b.d.
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doprowadziła do zerwania lokal- 

nych więzi społecznych. Znako- 

mitym przykładem jest utrwa-

lony na bonie z Chociwla moment 

ostrzału miasta przez wojska  

szwedzkie w 1627 r. (fot. 56).

Mieszko Pawłowski

Fot. 56. 50 fenigów, Chociwel (Freienwalde), b.d. (1922)

Fot. 55. 50 fenigów, Ińsko (Nörenberg), 1921
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Fot. 57. Pieczęcie pomorskie, 
XIX w.
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pieczęcie 
pomorskie 
(xiii–xix w.) 

Historia pieczęci w swych początkach nierozerwal-

nie wiąże się z rozwojem dokumentu i szeroko pojętym 

aktem woli. Przemiany społeczno-polityczne i gospo-

darcze, a także rozwój procedur prawnych wpływały  

na wzrastające zapotrzebowanie na dokument po-

twierdzający poszczególne działania i decyzje. Pie- 

częć uwierzytelniała go, gwarantowała jego niety-

kalność, zastępowała podpis. We wczesnym średnio- 

wieczu stanowiła samodzielny znak rozpoznawczy 

i wyraz woli, przekazywano ją w celu potwierdzenia 

tożsamości informatora. 

Na terenie Pomorza pieczęcie pojawiły się w po-

łowie XII w. Pierwszymi ich posiadaczami byli biskupi 

i książęta, w kolejnym stuleciu zaczęły rozpowszech-

niać się także w kręgach rycerstwa, duchowieństwa 

oraz w miastach, w XIV w. natomiast wśród mieszczan 

i cechów. Dalszy rozwój postępował już bardzo szybko, 

w okresie nowożytnym pieczęć stała się znakiem po-

wszechnym i nieodzownym w wielu aspektach życia.

Wystawa prezentuje obiekty funkcjonujące w prze-

strzeni miejskiej, czyli w określonym środowisku i kon-

tekście. Sposób powiązania pieczęci z dokumentem 

zobaczyć można w gablocie wolnostojącej. Pokazano 

w niej metalowe i drewniane puszki, które miały chro-

nić odcisk – wykonany w wosku, laku lub tuszu (właści-

wa pieczęć) – przed zniszczeniem, a także kopię doku-

mentu pergaminowego. 

W następnej gablocie umieszczono przykładowe 

tłoki. Większości typariuszy nadawano kształty pro-

ste i praktyczne, najczęściej zakończonego płasko 

walca albo grzybka. Niekiedy zdobiono je nabijanymi 

lub nakładanymi obręczami, wyszukanym toczeniem, 

jak w przypadku pieczęci cechu stelmachów z Draw-

ska (Dramburg) z 1736 r., bądź grawerowano, co widać 

na pieczęci prywatnej z XIX w., której powierzchnia 

pokryta została motywem kwiatowym. Zdarzają się 

również zabytki o fantazyjnych formach, zwłaszcza 

wśród pieczęci prywatnych. Kształty figuralne nadano 

dwóm typariuszom XIX-wiecznym, z których pierwszy  
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Fot. 58. Tłoki pieczętne, 
XVIII–XIX w.

przedstawia postać mężczyzny wbijającego łopatę 

w grunt, drugi zaś – klacz ze źrebięciem. Szczególną 

formę mają tłoki do pieczęci suchych, przypominające 

zszywacz. Charakterystycznym rodzajem typariuszy 

są sygnety (fot. 58).

Dalsze przestrzenie wystawy pozwalają zapoznać 

się z obrazami w polu pieczęci. Zabytki podzielono na 

kilka podstawowych grup tematycznych: portrety, sce-

ny narracyjne, motywy symboliczne i herby. Pierwsze 

trzy grupy są charakterystyczne dla pieczęci wczes- 

nych, pod koniec XIII w. motywem zdecydowanie do-

minującym stał się herb.  
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portrety

Portrety widnieją przede wszystkim na wczesnych 

pieczęciach książąt i biskupów, czyli osób dzierżą-

cych władzę, a także sporadycznie na pieczęciach 

miast do nich należących. Postać księcia zoba-

czyć można głównie na pieczęciach konnych, 

podczas gdy księżne wybierały typ pieczęci 

majestatycznej. Tego typu przedstawie-

nia miały na celu uwypuklenie najbardziej 

pożądanych cech właściciela – męstwa, 

waleczności i zmysłu wodzowskiego wład- 

ców oraz godności i dostojeństwa ich 

małżonek. Wspięty gryf pomorski, obecny 

zarówno na tarczy, jak i na proporcach oraz 

czaprakach końskich, wskazywał na książęcy 

rodowód i związek z Pomorzem (fot. 59).

Pieczęcie miejskie opatrzone portretami mają nieco 

odmienne znaczenie. Szczególnie interesująca jest wy-

mowa postaci władcy na pierwszej pieczęci Szczecina 

(dalsze pieczęcie szczecińskie odwoływały się już do 

symboliki miejskiej). Powstała ona krótko po nadaniu 

praw miejskich przez Barnima I, który prawdopodob-

nie miał również znaczny wpływ na jej kształt. Portret 

jest tu odniesieniem do dynastii Gryfitów i jej zwierzch-

ności nad miastem. Księcia przedstawiono w pozie ma-

jestatycznej, w luźnych szatach i bez nakrycia głowy, 

trzymającego w dłoniach miecz i berło liliowate. Po 

bokach są dwie tarcze ze wspiętymi gryfami, nad księ-

ciem widnieje łuk obronnej bramy. Zarówno poza, jak 

i atrybuty podkreślają jego władczy charakter oraz wy-

sokie stanowisko. Bogate szaty zamiast zbroi, jak rów-

nież odkryta głowa, oznaczająca wysokie urodzenie, 

mają podkreślać administracyjną zwierzchność księ-

cia. Miecz wskazuje na sakralny wymiar pochodzenia  

jego władzy, a także definiuje go jako obrońcę pod-

danych i lokowanego przez siebie miasta. Tę ostatnią 

funkcję wzmacniają elementy architektoniczne, od-

noszące się do podległych księciu terytoriów (fot. 60). 

Fot. 59. Odcisk pieczęci 
Bogusława V, poł. XIV w.
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Fot. 60. Tłok pieczęci, Szczecin,  
po 1243 

Biskupi natomiast na pieczęciach własnych czy  

miejskich ukazani są zazwyczaj w pozycji stoją-

cej, w pełnym stroju pontyfikalnym. Infuła i pa-

storał zwracają uwagę na ich rolę w Kościele,  

dystynkcję ich pozycji, drugoplanowe pozosta-

ją natomiast często ich cechy indywidualne 

czy pochodzenie.

elementy obrazowe: sceny narracyjne 

i motywy symboliczne

Elementy obrazowe należą na pieczęciach ra-

czej do rzadkości. Ukazane na wystawie przykłady  

scen narracyjnych zawartych w polu pieczętnym  

pochodzą z zabytków cechowych – cechu rolników 

szczecińskich (1624) i złotników z Nakła nad Pianą  

(Anklam) (1617). Pierwszy z nich ukazuje rolnika kro-

czącego za pługiem ciągniętym przez konia (fot. 61), 

drugi zaś św. Eligiusza – złotnika siedzącego przy  

kowadełku. 

 Motywy symboliczne były wprawdzie dość popu-

larne na pieczęciach, jednak sporadycznie występowa-

ły jako jedyne lub główne. Te rzadkie przykłady moż-

na zobaczyć na ekspozycji. W polu pieczęci miejskiej 

Strzałowa (Stralsund) z XIV w. umieszczono sylwetkę 

żaglowca na falach, wskazującego na ścisłe powiąza-

nie gospodarki miasta z morzem (fot. 62), a na trzech  

XIX-wiecznych pomorskich pieczęciach sądowych wid-

nieje personifikacja sprawiedliwości – Temida z prze-

paską na oczach, wagą i mieczem w dłoniach (fot. 63). 

herby

Herb był niezmiernie popularnym w życiu codzien-

nym i urzędowym znakiem graficznym, stanowiącym 

niejako wizytówkę właściciela. Za pomocą poszcze-

gólnych elementów mówił o jego pozycji, pochodzeniu 

czy ideologii. W doskonały sposób wypełniał więc pie-

częć i wzbogacał treść jej legendy.

Fot. 61. Odcisk pieczęci cechu  
rolników, Szczecin, 1624
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Herb każdej z grup własnościowych miał z zało-

żenia nieco inną wymowę. Wszystkie pełniły funkcję 

identyfikacyjną, informacyjną i propagandową, kładły 

jednak nacisk na różne treści. Herby książęce wskazy-

wały przede wszystkim na wysokie pochodzenie rodu, 

władzę terytorialną oraz funkcje administracyjne i są-

downicze. Manifestacja władzy zwierzchniej i samo-

dzielności ośrodka dominuje w herbach miast. Przekaz 

godeł cechowych natomiast jest najbardziej praktycz-

ny, związany z pracą rzemieślników. 

Pod względem treści herby na pomorskich pieczę-

ciach można podzielić na kilka typów: herby zaszczyt-

ne (figury geometryczne) − które występowały jednak 

przede wszystkim w znakach szlacheckich, w zniko-

mym stopniu obecnych w przestrzeni miejskiej; herby 

architektoniczne; herby z postaciami świętych patro-

nów i religijne; herby mówiące; herby związane z za-

łożycielem lub władzą zwierzchnią (fot. 64); herby 

z motywami fauny i flory; herby ukazujące narzędzia 

i wyroby. Naturalnie wiele herbów można przypisać do 

dwóch lub więcej z powyższych grup.

herby architektoniczne

Herby architektoniczne należały niemal wyłącznie 

do miast. Jest to o tyle zrozumiałe, że wyobrażenia  

murów, bram czy innych budowli o charakterze obron-

nym symbolizowały samodzielność, siłę, stabilność 

i posiadane prawa. Znamienne, że na znak swej sa-

morządności także ośrodki miejskie, które nie były  

w rzeczywistości otoczone murami obronnymi, wybie-

rały tego typu motywy.

Formy architektoniczne występują w kilku warian-

tach. Zdecydowanie najpopularniejszym jest brama 

w ciągu murów miejskich. Niekiedy występowała po-

jedynczo, bez dodatkowych zabudowań, jak widać na 

pieczęciach z Nowogardu (Naugard), Nakła nad Pianą 

czy Stargardu Szczecińskiego (Stargard). W większo-

ści przypadków po bokach bramy, niekiedy także na jej 

Fot. 62. Odcisk pieczęci, 
Strzałów (Stralsund), XIV w.

Fot. 63. Tłok pieczęci 
sądowej, b.m., XVIII/XIX w.

Fot. 64. Tłok pieczęci, 
Gardziec nad Odrą  
(Gartz an Oder), XIX w.
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Fot. 66. Odcisk pieczęci,  
Wołogoszcz (Wolgast), XIII w.

Fot. 67. Tłok pieczęci,  
Stargard Szczeciński (Stargard), 1845

zwieńczeniu, zamieszczano wieże o szpiczastych da-

chach. Taki układ zobaczyć można w herbach Maszewa 

(Massow), Trzebiatowa nad Tolężą (Treptow an Tollen-

se), Pyrzyc (Pyritz), Gardźca na Rugii (Garz an Rügen)  

(fot. 65), Drawska czy Nowopola (Franzburg). Dużo 

rzadsze są natomiast zamki czy pojedyncze wieże −  

na przykład w herbach Bytowa (Bütow), Świdwina 

(Schivelbein), Wołogoszczy (Wolgast) (fot. 66). 

Niemal wszystkie te budowle ukazano schematycz-

nie. Nie odzwierciedlają konkretnych obiektów, lecz 

stanowią przede wszystkim symbol podstawy funk-

cjonowania miasta, a mianowicie posiadanych praw 

miejskich. Istotne są wobec tego jedynie ich najbardziej 

charakterystyczne cechy, jak elementy obronne, dają-

ce wrażenie stabilności i siły. 

Jednym z nielicznych wyjątków jest Stargard Szcze-

ciński, w którego pieczęciach znaleźć można odnie-

sienia do rzeczywistej Bramy Młyńskiej. Przykładem 

może być pieczęć Komisji Egzaminacyjnej dla Rze-

mieślników z 1815 r. Nad dwudzielną tarczą umiesz-

czono hełm z labrami, w klejnocie zaś Bramę Młyńską 

wraz z sylwetką gryfa w prześwicie (fot. 67). 

Podobnie jak w przypadku Stargardu Szczecińskie-

go w zdecydowanej większości znaków fortyfikacje 

uzupełniano o dodatkowe motywy, które mogły po-

jawić się między wieżami, na ich szczytach lub w prze-

świcie bramy. Najczęściej jest to znak własnościowy 

pana zwierzchniego lub założyciela. Oprócz najbar-

dziej powszechnego i zrozumiałego gryfa pomorskie-

go dostrzec można także lwa na pieczęci Nowogardu 

(prawdopodobnie odniesienie do pierwszego właści-

ciela Hermanna von Gleichena, pieczętującego się  

wizerunkiem właśnie tego zwierzęcia), brandenbur-

skiego orła na zabytkach drawskich i świdwińskich czy 

też znak zakonu krzyżackiego w herbie Bytowa.

Fot. 65. Odcisk pieczęci, Gardziec na 
Rugii (Garz an Rügen), 1. ćw. XIV w.
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herby z wizerunkami świętych patronów 

i symbolami religijnymi

Na Pomorzu stosunkowo nieliczne herby ukazywały 

postaci świętych. Zobaczyć je można na prezentowanych 

na wystawie pieczęciach Kamienia, Koszalina (Köslin) 

i Bań (Bahn). Dwa pierwsze miasta wybrały św. Jana 

Chrzciciela, ostatnie zaś św. Marię Magdalenę. 

Postać św. Jana Chrzciciela na tych znakach miała po-

dwójną wymowę. Jako prorok niosący dobrą nowinę był 

szczególnie chętnie wybierany na patrona diecezji po-

wstających na terenach dotąd niechrześcijańskich. Wie-

rzono, że skutecznie pośredniczy między człowiekiem 

a Bogiem. Wybierając go zatem na swego patrona, od-

woływano się do jego potęgi i oddawano pod jego opie-

kę. Na pieczęciach Kamienia i Koszalina posiadał dodat-

kowo znacznie identyfikacyjne i heraldyczne, odwoływał 

się bowiem bezpośrednio do herbu diecezji, podkreśla-

jąc przynależność miasta do jej struktur (fot. 68–69). 

 Na pieczęci miasta Banie z 1880 r. widoczna jest 

św. Maria Magdalena. Trzyma w rękach naczynie  

na oleje, a po jej lewej stronie znajduje się tarcza 

z gryfem i krzyż zakonu joannitów. Przyjmuje się,  

że wizerunek ten odnosi się do patronki pierwszego 

miejscowego kościoła wybudowanego przez templa-

riuszy, ówczesnych właścicieli miasta. Tarcza z gryfem 

i krzyż są znakami własnościowymi, wskazującymi  

na byłych właścicieli (joannitów, którzy przejęli mia-

sto po templariuszach) i władców zwierzchnich −  

książąt pomorskich (fot. 70).

Pojedyncze motywy religijne mogły towarzyszyć 

innym motywom, jak np. w herbie Pyrzyc. Ma on, jak 

widać choćby na pieczęci sekretnej (mniejszej) z końca 

XVIII w., charakter architektoniczny. W prześwicie bra-

my widnieje jednak róża, odnosząca się prawdopodob-

nie do symboliki maryjnej i męczeńskiej. Wskazywać 

na to może fakt, iż pierwszy kościół pyrzycki konsekro-

wano pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.

Fot. 68. Odcisk pieczęci 
sekretnej, Koszalin (Köslin), 
ok. XVI w.

Fot. 69. Odcisk pieczęci 
sekretnej, Koszalin (Köslin), 
XIX w.
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herby mówiące

Herby mówiące w sposób ilustracyjny odzwiercie- 

dlają nazwę miasta. Stanowią dość wąską grupę.  

Dobrym przykładem są herby Gryfii (Greifswald)  

i Gryfina (Greifenhagen). 

Nazwę „Greifswald” (las gryfa) w jednoznaczny 

sposób obrazują bestia i drzewo. Zarówno w polu 

XIV-, jak i XIX-wiecznego zabytku wymowa herbu 

jest taka sama. Pierwszy przedstawia wspiętego gry-

fa na kwitnącym drzewie, na drugim gryf wspiera się 

o ułamany pień, z którego wyrasta młoda gałązka. Na 

obu podkreślone są te same cechy, a mianowicie wi-

talność, zdolność do odradzania się i rozwoju (fot. 71). 

Podobną konstrukcję ma nazwa „Greifenhagen” (gaj 

gryfa). Na pieczęci z 1531 r. umieszczono wspiętego 

półgryfa nad pniem drzewa, a po lewej stronie gwiazdę. 

Znaczenie gwiazdy nie jest jasne, najprawdopodobniej 

miała uświetnić herb, dodać mu godności. Gryf w obu 

tych przypadkach nawiązuje do heraldyki książęcej. 

herby  związane z założycielem lub władcą 

Bardzo liczne herby na Pomorzu odwołują się do 

władzy zwierzchniej, osoby właściciela lub założyciela. 

Chociaż najczęściej stanowią tylko jeden z elementów 

godła, warto przyjrzeć się uważniej kilku przykładom.

Zdecydowanie najczęściej powtarzającym się zna-

kiem jest gryf pomorski. Występuje m.in. w herbach 

Szczecina, Nakła nad Pianą, Dymina (Demmin), Słup-

ska (Stolp), Koszalina, Grimmen (Grzymie), Gardźca na 

Rugii, Pozdawilk (Pasewalku), Wołogoszczy, Dobrzan 

(Jakobshagen), Białogardu (Belgard) czy Grabowa 

(Grabow). W każdym z nich jest czytelnym odniesie-

niem do książęcej dynastii Gryfitów, wskazując na ich 

zwierzchnictwo na tym terenie. W kilku z powyższych 

godeł widać gryfa w pełnej postaci (fot. 72). Wspięte 

zwierzę stanowi jedyny i centralny przedmiot heral-

dyczny w pieczęci Szczecina z połowy XIV w. W połą-

czeniu z motywem architektonicznym przedstawiony 

Fot. 70. Odcisk pieczęci,  
Banie (Bahn), 1880

Fot. 71. Odcisk pieczęci  
sekretnej, Gryfia (Greifswald),  
XIV w.
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Fot. 72. Tłok pieczęci, 
Białogard (Belgard), 1787

Fot. 73. Odcisk pieczęci, 
Sławno (Schlawe), 1. ćw. XIV w.

jest w herbach Wołogoszczy, Dymina, Nakła nad Pianą 

czy Gardźca na Rugii. Mury i bramy wskazują na rolę 

książąt jako obrońców miasta i jego mieszkańców. 

 Herby Dobrzan, Pasewalku i Szczecina powsta-

ły poprzez uszczerbienie (odjęcie fragmentu) znaku 

książęcego. Dobrzany umieściły łapę gryfa w słup,  

na pieczęci z XVII w. ukazaną w tarczy podtrzymy- 

wanej przez dwóch dzikich ludzi, co dodaje godłu  

godności. Trzy łby gryfie widzimy w herbie Pasewalku, 

pojedynczy – Szczecina. 

Poługryf, czyli gryf przecięty w pas, widnieje  

na pieczęciach Słupska i Grimmen. Słupski gryf  

wynurza się z fal, które na XVII-wiecznych pieczę- 

ciach przyjmują postać trzech ramion, sugerując trzy 

odnogi rzeki Słupi. Zwierzę najprawdopodobniej  

jest odniesieniem do znaku książąt pomorskich,  

chociaż przypisywane było także rodowi Święców  

(będących czasowo właścicielami ziemi słupskiej), 

pieczętujących się rybogryfem. Rybogryfa Święców, 

jako założycieli miasta, przedstawiają także pieczę- 

cie Sławna (Schlawe) (fot. 73).

Inne znaki własnościowe widnieją w herbie Chociwla 

(Freienwalde), Trzcińska Zdroju (Bad Schönfließ) i By-

towa. Na XVII-wiecznej pieczęci chociwelskiej zamiesz-

czono pół koła (znak rodu Wedlów) oraz pastorał bisku-

pa kamieńskiego, sprawującego na tych terenach wła-

dzę zwierzchnią. W polu pieczęci trzcińskiej nad mura-

mi miejskimi unosi się czerwony orzeł brandenburski, 

w bytowskiej zaś nad ufortyfikowaną bramą widnieje 

tarcza zakonu krzyżackiego (fot. 74).

herby z motywami fauny i flory

Motywy roślinne lub zwierzęce są stosunkowo rzad-

kie. Występują przeważnie w herbach tych miast, któ-

rych gospodarka związana była z produktami pocho-

dzenia naturalnego bądź też których położenie wiąza-

ło się z określonym typem środowiska lub gatunkami 

fauny i flory. Drzewo na pieczęci Goleniowa (Gollnow) 
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z XVII w. nawiązuje przykładowo do handlu drzewnego, 

na którym opierała się gospodarka miejska. Krzewy wi-

norośli w herbie Połczyna Zdroju (Bad Polzin) przypomi- 

nają o winnicy funkcjonującej na terenie miasta (fot. 75).  

Łabędzie zaś w herbie kołobrzeskim mają symbolizo-

wać żeglarzy i kupców żyjących z handlu morskiego.

godła przedstawiające surowce, narzędzia  

lub produkty

Ostatnim zespołem zabytków są pieczęcie cecho-

we. Jest to kolekcja specyficzna, jak specyficzna była 

grupa społeczna, którą tworzyli rzemieślnicy zrzeszeni 

w organizacjach zawodowych. Ich godła widniejące na 

pieczęciach miały przekazać odbiorcy czytelne infor-

macje dotyczące organizacji, jej branży i kompetencji, 

przedstawić ją w jak najlepszym świetle, a także zachę-

cić do skorzystania z oferowanych usług. Najbardziej 

trafnym i jednoznacznym przedmiotem heraldycznym 

tych znaków były narzędzia charakterystyczne dla da-

nej branży oraz wytwarzane przez nią wyroby (fot. 76). 

Ciekawe jest porównanie przedmiotów wyobrażonych 

w godłach z ich pierwowzorami, z których kilka zapre-

zentowano na wystawie wraz z pieczęciami.

Fot. 75. Odcisk pieczęci,  
Połczyn Zdrój (Bad Polzin), XVIII w.

Fot. 74. Odcisk pieczęci, Bytów 
(Bütow), 1. poł. XIV w.

Fot. 76. Tłoki pieczęci  
cechowych, XVI–XVII w.
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rozwój wyobrażeń napieczętnych

Ostatnia gablota mieści kilka pieczęci szczecińskich 

w chronologicznym układzie. Są one doskonałym przy-

kładem zmian i aktualizacji pieczęci, zachodzących 

zgodnie z przemianami politycznymi, administracyjny-

mi lub ideologicznymi. 

Na pierwszej pieczęci umieszczono omówiony wcze-

śniej wizerunek księcia, na kolejnej – wspiętego gry-

fa. Głowa gryfa pojawiła się na pieczęci Szczecina po  

raz pierwszy w 1361 r. i jest jego znakiem do dzisiaj. 

W 1660 r., po obronie miasta przed wojskami branden-

burskimi, władca szwedzki, ówczesny właściciel tych 

ziem, udostojnił herb poprzez dodanie korony oraz 

dwóch lwów szwedzkich w roli trzymaczy. W późniejszym 

okresie powrócono do godła bez lwów, pozostawiając 

jednak koronę (fot. 77). 

Agnieszka Pawłowska

Fot. 77. Tłoki pieczęci, Szczecin, 
XIV w. – 1660
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In der Ausstellung werden pommersche Münzen, 

Banknoten und Siegel aus der Zeit vom 12. bis ins frühe 

20. Jahrhundert präsentiert. Reich an Geschichte ver-

mittelt sie uns tiefe Inhalte, verbunden mit Herrschaft, 

Selbstverwaltung und Tradition.  

Die Ausstellung ist in drei Bereiche gegliedert. Im 

ersten Saal befinden sich pommersche Siegel, die im 

städtischen Raum funktionierten. Die Exponate sind the-

matisch angeordnet, um so die häufigsten Motive zu sig-

nalisieren und ihre Bedeutung zu erläutern. In der ersten 

Vitrine ist die Art und Weise zu sehen, wie ein Siegel mit 

der Urkunde verbunden ist. In den weiteren folgen Sie-

geldarstellungen, beginnend mit Nichtwappenbildern: 

Porträts, narrativen Szenen, symbolischen und sakralen 

Motiven. Als nächstes wird die häufigste Gruppe von 

Siegeln gezeigt, nämlich solche mit vielfältigen Wappen-

bildern. Dazu gehören Abbilder von Schutzheiligen und 

andere religiöse Symbole, architektonische Motive in 

Verbindung mit einem Gründer oder der (herzoglichen, 

kurfürstlichen, königlichen) Hoheitsmacht sowie faunale 

und florale Motive. Danach kommen Zunftsiegel, die sich 

durch die Darstellung von Werkzeugen und handwerk-

lichen Erzeugnissen auszeichnen, häufig in Verbindung 

mit Elementen städtischer oder staatlicher Wappen. 

Diesen Teil der Ausstellung schließen Stettiner Siegel 

ab, an deren Beispiel man die Entwicklung dieser Zeichen 

verfolgen kann, die von politischen, administrativen und 

ideologischen Veränderungen bestimmt war. Alle Grup-

pen von Exponaten ergänzen zusätzliche Objekte wie 

Grafiken, Alltagsgegenstände, Urkunden oder Geräte, 

die ein leichteres Verständnis ihres Kontexts und ihrer 

Bedeutung ermöglichen.

Im zweiten Ausstellungsraum kann man sich mit einer 

kaum bekannten Episode der pommerschen Geschich-

te vertraut machen: der Emission von Notgeld durch 

Stadtverwaltungen in den Jahren 1916–1923. Der Aus-

bruch des Ersten Weltkriegs und die Schwierigkeiten, 

die sich aus dem Fehlen von Kleingeld ergaben, führ-

ten zur Herausgabe von Ersatzmünzen und Bons durch 

DAS POMMERSCHE 
KABINETT
IM SPIEGEL 
VON MÜNZEN, 
BANKNOTEN 
UND SIEGELN
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ursprünglich nicht dazu berechtigte amtliche oder pri-

vate Aussteller (Kommunalbehörden, Finanzinstitute, 

größere Industriebetriebe und sogar Privatpersonen, 

die einer Gewerbetätigkeit nachgingen). Vom offiziellen 

Geld unterschieden sie sich in Material, Form, Format 

und Verzierung. Münzen wurden zumeist aus Zink und 

Eisen hergestellt, wobei man ihnen charakteristische 

Formen verlieh. Bons wurden in untypischen Formaten 

gedruckt und mit spezifischen Verzierungen versehen. 

Die meisten Münzen kamen in den Jahren 1917–1918 he-

raus, nur sporadisch noch in den Jahren 1919–1921. Die 

Abbildungen auf den Aversen beschränkten sich in der 

Regel auf ein Wappen und den Namen des Emittenten. 

Manchmal wurde auch das Datum der Prägung angege-

ben. Auf den Reversen befinden sich zumeist Ziffern mit 

dem Nennwert der Münze und eine Aufschrift mit dem 

Status „Kleingeldersatzmarke“.

Kurz nach der Einführung des Ersatzgeldes stellte sich 

heraus, dass Wertscheine besonders begehrte Samm-

lerstücke darstellen. In der Konsequenz bildete sich eine 

zweite Strömung der Notgeldproduktion heraus, die 

sich unmittelbar an Sammler richtete. Häufige Motive 

waren Erzeugnisse oder Symbole von Wirtschaftszwei-

gen, die für die ganze Region von Bedeutung waren, wie 

etwa die Landwirtschaft. Mit Vorliebe wurden auf den 

Bons Porträts bekannter Persönlichkeiten abgebildet, 

die in Zusammenhang mit dem jeweiligen Ort standen, 

eine wichtige politische oder kulturprägende Rolle in 

der deutschen Geschichte gespielt haben oder als Na-

tionalsymbol gelten konnten. Solche Persönlichkeiten 

waren etwa, insbesondere in der preußischen Tradition, 

Heerführer wie Feldmarschall Gebhard von Blücher. Ein 

grundlegendes Ziermotiv waren Stadtwappen, die ne-

ben dem Stadtnamen das wichtigste Erkennungszeichen 

der jeweiligen Örtlichkeit darstellten. Auf den Bons wur-

den zudem Stadtpanoramen dargestellt, die häufig al-

ten Landkarten oder bildnerischen Werken entnommen 

waren. Tradition hatte die Darstellung von Baudenkmä-

lern oder öffentlichen Gebäuden, Schlössern, Kirchen, 
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Stadttoren. Verwendung fanden auch Szenen aus der 

Stadtgeschichte, was für die Bewohner ein Grund zum 

Stolz war und ein Element der Identifikation mit ihrem 

Heimatort darstellte. Gerne schmückten die Entwerfer 

die Bons mit Motiven aus der örtlichen Märchen- und 

Sagenwelt. Hervorragend eigneten sie sich für lange Se-

rien, in denen neben Zeichnungen auch entsprechende 

Texte zu sehen waren, die in vielen Fällen eine Kurzfas-

sung der Erzählung darstellten.

Der dritte Saal präsentiert Münzen pommerscher 

Herrscher und Städte sowie der Bischöfe von Cammin 

in Pommern (Kamień). Die Ausstellung konzentriert sich 

zwar auf die Ikonografie, spiegelt aber zugleich die Ge-

schichte des Geldes in Pommern in der Zeit vom 12. bis 

zum 19. Jahrhundert wider. Einerseits wurden Münzen 

von Herzogen und anderen Herrschern des geteilten 

Pommern nach dem Aussterben der Greifendynastie 

im Jahr 1637 exponiert, andererseits städtische und bi-

schöfliche Münzen. In den frei stehenden Vitriten sind 

Gelegenheitsmünzen zu sehen, die im 17. Jahrhundert 

von den letzten Pommernherzogen (Philipp II., Philipp 

Julius, Franz I., Ulrich und Bogislaw XIV.) geschlagen 

wurden und Gegenstände, die mit dem Münzwesen zu-

sammenhängen. In der Bodenvitrine befindet sich das 

größte numismatische Depositum des Museums: der 

neuzeitliche Schatz von Arnswalde (Choszczno). 

Den Beginn der hier nachvollzogenen Geschichte 

versinnbildlichen zweiseitige Denare, die im 12. Jahr-

hundert von Herzogen der Stettiner und der Demminer 

Linie geschlagen wurden. Das Münzwesen jener Zeit 

war dezentralisiert und hinsichtlich der Darstellungs-

formen kaum differenziert. Die häufigsten Motive sind 

auf dem Avers das Kreuz in einem Vierblatt und auf dem 

Revers ein Torturm. Nach dieser Etappe kam die Zeit der 

inschriftlosen Denare und der einseitigen Denare, der 

sogenannten Brakteaten. Neben den Herzogen gab es 

auch andere Emittenten: die Städte und die Bischöfe von 

Cammin in Pommern, die das spätmittelalterliche Münz-

wesen mit einer Ikonografie dominierten, die sich auf 



54

die Sphären von Sacrum und Profanum bezieht. Unter 

den städtischen Münzen wird besonders die Produkti-

on aus Stralsund (Strzałów) hervorgehoben, da dies die 

einzige Stadt in Pommern war, der ein ewiges Privileg 

von 1325 das uneingeschränkte Münzrecht zugestand. 

Die Neuzeit bringt eine Vielzahl von herzoglichen Emis-

sionen gängiger oder okkasioneller Münzen, auf denen 

Abbildungen von Herrschern und staatlichen Symbolen 

verewigt sind. Bogislaw X. war der erste Herrscher, der 

starke Silbereinheiten (Bogislawen) und Goldgulden 

mit vielfeldigen Wappenschilden einführte. Die Teilung 

des Landes in einen westlichen Landesteil um Wolgast 

(Wołogoszcz) und einen östlichen um Stettin sowie das 

Fürstbischoftum führten zur Inbetriebnahme illegaler 

Münzstätten, die gegen das Reichsrecht verstießen. Die 

Herzoge von Wolgast schlugen ihre Münzen in Wolgast 

und Franzburg (Nowopole). Außerordentlich reichhaltig 

und effektvoll sind die Münzen des letzten Pommern-

herrschers Bogislaws XIV. Die massenhaft in Stettin und 

Köslin (Koszalin) geprägten Serien von Talern, Gulden 

und Dukaten weisen eine höchst attraktive und vielfälti-

ge grafische Gestaltung auf. Am häufigsten sind Münzen 

mit Porträtdarstellungen von Büsten oder Halbfiguren 

des Herzogs in Rüstung und mit einem neunfeldigen 

Schild in vollständiger heraldischer Fassung. Das feier-

liche Begräbnis Bogislaws XIV. im Jahr 1654 lieferte eine 

Serie außergewöhnlicher Gelegenheitsmünzen, deren 

Inhalt sich sowohl auf das Verscheiden des Herzogs als 

auch das Erlöschen der ganzen Dynastie bezog.

Nach dem Aussterben der Greifen befand sich das 

geteilte Herzogtum in zwei unterschiedlichen Währungs-

zonen. Ihr östlicher Bereich war eng verbunden mit dem 

Staat Brandenburg und wurde in das neue monetäre 

System einbezogen. Die für kurze Zeit im Jahr 1689 er-

öffnete Münzstätte in Stargard (Stargard Szczeciński) 

prägte Geld nach Brandenburgischem Vorbild. Die Kur-

fürsten ließen auf höheren Münzen häufig den Greif und 

pommersche Titel abbilden, um so ihrem Anspruch auf 

ganz Pommern Nachdruck zu verleihen. 
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Im Westen setzten die Schwedenherrscher das pom-

mersche Münzwesen mit den vorgefundenen ikonografi-

schen Motiven und Titeln fort. Schwedisch-Pommern un-

terstand trotz des Status einer Provinz in münzrechtlicher 

Hinsicht nach wie vor dem Reich. Unter der Herrschaft 

von König Karl XI. wurde eine neue Münzeinheit in Umlauf 

gebracht: der Silbergulden im Wert von zwei Dritteln 

eines Talers. Die Modernisierung des Systems änderte 

nicht das Aussehen der in Stettin geprägten Münzen. 

Neben den sich wiederholenden Schemata für die einzel-

nen niedrigeren Münzen, vor allem Anbringung der Figur 

des Greifen und des Nennwerts wurden auf Talern und 

Dukaten auf dem Avers ein Porträt des Königs und auf 

dem Revers das Große Wappen von Pommern abgebil-

det. Die letzten Emissionen der schwedischen Herrscher 

in Pommern wurden im Jahr 1808 in Stralsund geprägt. 

Das Phänomen verborgener Schätze verdeutlichen 

zwei pommersche Depositen: der spätmittelalterliche 

Schatz von Pyritz (Pyrzyce) und der neuzeitliche von 

Arnswalde. Dies sind die größten (insgesamt 5 500 Mün-

zen) unter den mehr als dreißig Beständen der Numisma-

tischen Abteilung. Beide wurden zufällig bei Erdarbeiten 

entdeckt. Sie sind weitgehend komplett zusammen mit 

den dazugehörigen Tongefäßen erhalten. Pommern war 

aufgrund seiner Lage, seiner Handelswege und seiner 

Besiedlungsstruktur immer schon ein Gebiet zahlreicher 

Münzfunde gewesen. Die hier präsentierten Schätze 

spiegeln den Münzumlauf in Pommern im Spätmittel-

alter (pommersche Denare aus dem 14. und 15. Jahr-

hundert) und in der Neuzeit (Doppelschillinge aus dem 

17. Jahrhundert) wider.
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Fot. 78. Skarb z Kamienia 
(Cammin in Pommern), XV w.
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