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DZIEŁA SZTUKI NA BANKNOTACH 

 

Przytaczając słowa: „mała forma - wielka sztuka” będące mottem marcowej 

prelekcji Pani Magdaleny Howorus-Czajki, nie można oprzeć się wrażeniu, iż 

stwierdzenie to odnosi się w równej mierze do zaprezentowanej wówczas 

twórczości medalierskiej, jak i do „pieniądza papierowego"
1
, czyli banknotu. 

Symbolika umieszczana na banknotach prawie zawsze nawiązuje do 

historii, tradycji, kultury danego kraju. Najczęstszym motywem szaty graficznej 

banknotu jest portret. Są to zazwyczaj wizerunki postaci historycznych – 

władców, polityków, naukowców lub artystów (Ryc. 1), rzadziej osób żyjących 

– jak się to często zdarza w krajach rządzonych przez dyktatorów (Ryc. 2) lub 

w monarchiach (Ryc. 3). 
 

 
 

 

Ryc. 1. Wielki Książę Kijowski Włodzimierz I Wielki na ukraińskiej hrywnie, wizerunek 

prezydenta Jerzego Waszyngtona na jednodolarówce USA, Maria i Piotr Curie na 500 

frankach francuskich, Fryderyk Chopin na 20 złotych (emisja kolekcjonerska 2009) 

                                                           
1
 Cudzysłów umieszczono tu nieprzypadkowo, albowiem sformułowanie „pieniądz 

papierowy” jest zbyt ogólne a także nieco się zdezaktualizowało – dawniej banknoty 

sporządzano z kory morwowca lub jedwabiu, a od lat 80-tych XX wieku w produkcji znajdują 

się banknoty na podłożu z tworzyw sztucznych. 
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Ryc. 2. Wizerunek Saddama Husseina na 10 dinarach irakijskich oraz pułkownik 

Muammar al.-Kaddafi na 1 dinarze libijskim 

 

 

Ryc. 3. Okolicznościowy banknot Tajlandii o nominale 100 Bahtów, na którym znajdują 

się postacie króla Bhumibol Adulyadej i królowej Sirikit; królowa Elżbieta II na 

gibraltarskim banknocie o nominale 100 funtów 
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Bywa też, że na banknotach umieszczane są wizerunki reprezentantów, np. 

jakiejś grupy etnicznej, klasy społecznej lub zawodu (Ryc. 4). 
 

 

Ryc. 4. Aborygen na australijskim okolicznościowym banknocie o nominale 10 dolarów 

oraz rybak na banknocie o nominale 50 zł emisji z 1 lipca 1948 

 

Prawdopodobnie, aby zapobiec kontrowersjom, na banknotach Euro nie 

umieszczono portretów. Zdecydowano się tam na elementy architektoniczne – 

na stronach przednich bramy i okna symbolizujące ducha otwartości 

i współpracy europejskiej, a na stronach tylnych mosty, będące metaforą 

porozumienia pomiędzy narodami Europy oraz między Europą a resztą świata
2
. 

Architektura jest częstym motywem szaty graficznej banknotów. Budowle 

możemy znaleźć na prawie każdej tylnej stronie dolara amerykańskiego. 

Jednymi z najpiękniejszych pod tym względem są niewątpliwie banknoty 

libańskie (Ryc. 5), choć olbrzymie wrażenie robi także banknot testowy PWPW 

„Sabała”, na którego tylnej stronie umieszczono zakopiański dom „Pod Jedłami” 

(Ryc. 6). 

 

Ryc. 5. Tylna strona libańskiego banknotu 50 lirów z 1988 roku 

                                                           
2
 Na podstawie materiałów edukacyjnych umieszczonych na stronie internetowej: 

http://www.ecb.int 
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Ryc. 6. Tylna strona testowego banknotu PWPW „Sabała” 

 

Oczywiście nie tylko portrety i budowle są głównymi elementami 

graficznymi na banknotach. Wielu emitentów umieszcza na swych znakach 

pieniężnych motywy roślinne (Ryc. 7), zwierzęce (Ryc. 8) lub krajobrazowe 

(Ryc. 9), jednakże stosunkowo rzadko zdarza się znaleźć reprodukcje dzieł 

sztuki. 

 

Ryc. 7. Plumeria czerwona na banknocie 100 guldenów Surinamu 
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Ryc. 8. Foka grenlandzka na 2 dolarach polarnych Arctic Territories 

 

 

Ryc. 9. Trzy Przełomy rzeki Jangcy na 10 chińskich juanach 

 

DZIEŁA SZTUKI MALARSKIEJ 

Ciekawym i jakże pięknym rozwiązaniem jest wkomponowanie w szatę 

graficzną banknotu reprodukcji dzieła malarskiego. Jednym z najbardziej 

znanych obrazów, które pojawiły się na znaku pieniężnym jest Wolność 

wiodąca lud na barykady pędzla Eugène Delacroix (1798-1863) na francuskich 

100 frankach (Ryc. 10).  
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Ryc. 10. Banknot o nominale 100 franków francuskich emisji z 1993 roku; na stronie 

przedniej reprodukcje dwóch obrazów: Wolność wiodąca lud na barykady oraz 

autoportret malarza 

 

Obraz ten upamiętnia wydarzenia rewolucji lipcowej mającej miejsce we 

Francji w dniach 27-29 lipca 1830 roku. Rewolucja ta, skierowana przeciw 

chcącemu powrotu do ustroju absolutystycznego królowi Karolowi X, działała 

inspirująco na inne narody europejskie, także na Polaków przygotowujących się 

do powstania przeciw Rosji. 

Obok opisanej reprodukcji znajduje się inna: autoportret malarza, 

namalowany w 1837 roku. 

Kolejny obraz Deklaracja Niepodległości autorstwa Johna Trumbulla 

(1756-1843) – w odróżnieniu od Wolności wiodącej lud na barykady, znany 

raczej (przynajmniej poza USA) tylko dzięki umieszczeniu go na banknocie – 

znajduje się na amerykańskiej dwudolarówce (Ryc. 11). 
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Ryc. 11. Tylna strona banknotu dwudolarowego oraz Deklaracja Niepodległości 

Hojna Trumbulla 
 

Jako jedną z ciekawostek dot. wskazanego banknotu można wymienić fakt, 

iż reprodukcja obrazu znajduje się tylko na banknotach wyemitowanych przez 

Bank Rezerw Federalnych (FED) – na banknotach o tym samym nominale, ale 

wyemitowanych przez innych emitentów, na tylnej stronie banknotu znajduje się 

Monticello, czyli dom Thomasa Jeffersona (Ryc. 12) 
 

 

Ryc. 12. Tylna strona banknotu dwudolarowego z wizerunkiem Monticello 
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Czasem przy projektowaniu szaty graficznej twórcy nie powielają, 

a jedynie nawiązują do znanych dzieł sztuki. Któż nie słyszał o jednym 

z najwybitniejszych holenderskich malarzy Vincencie van Gogh (1853-1890) 

i jego Słonecznikach? Tak naprawdę Słoneczniki, to nie jeden obraz, lecz cykl 

11 dzieł, w których motywem przewodnim są te kwiaty. Pod koniec XIX wieku 

cięte słoneczniki symbolizowały w sztuce radość życia i idealizm. I ten właśnie 

motyw posłużył holenderskiemu projektantowi Ootje Oxenaarowi do stworzenia 

banknotu o nominale 50 guldenów (Ryc. 13). Jak wspomniano wcześniej nie 

jest to reprodukcja któregokolwiek obrazów ze słynnego cyklu, jednakże trudno 

uniknąć skojarzenia z tym dziełem w ojczyźnie wybitnego malarza. 

 

 

Ryc. 13. Strona przednia holenderskiego banknotu 50 guldenów oraz jeden z obrazów 

van Gogha z cyklu Słoneczniki 

 

Jednymi z najpiękniejszych w historii były niewątpliwie banknoty 

emitowane w pierwszej połowie XX wieku przez Banco de España. Na tylnych 

stronach prawie każdego hiszpańskiego banknotu znajdowały się reprodukcje 

obrazów hiszpańskich mistrzów. Poniżej przedstawiono reprodukcję 

umieszczoną na banknocie 100 peset, emisji 1931 (Ryc. 14). 
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Ryc. 14. Tylna strona banknotu 100 peset emisji 1931 oraz płótno José María Casado del 

Alisal Gonzalo Fernández de Córdoba ante el cadáver del duque de Nemours 

 

Jest to reprodukcja dzieła z 1866 roku hiszpańskiego twórcy José María 

Casado del Alisal (1832-1886), pod tytułem: Gonzalo Fernández de Córdoba 

ante el cadáver del duque de Nemours (hiszp. „Gonzalo Fernandez de Cordoba 

przed zwłokami księcia Nemours”) znany także pod angielskojęzycznym 

tytułem The Two Leaders. Upamiętnia on epizod z bitwy w małym włoskim 

miasteczku Cerignola mającej miejsce 28 kwietnia 1503 roku. Na obrazie 

dowódca sił hiszpańskich Gonzalo Fernández de Córdoba patrzy na zwłoki 
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zastrzelonego z muszkietu francuskiego księcia Nemours, Luisa de Armagnac. 

Dzieło znajduje się obecnie w sali hiszpańskiego senatu. 

Z kolei na tylnej stronie brazylijskiego banknotu 5 cruzeiros, emisji 1964 

odnaleźć można reprodukcję obrazu brazylijskiego twórcy Antonio da Silva 

Diogo Parreira (1860-1937) pod tytułem: Conquista de Amazonas (port. 

„Podbój Amazonii”) z 1907 roku (Ryc. 15). Obraz, ze względu na swe 

rozmiary: 4 x 8 metrów, uważany jest za największe dzieło malarskie stanu 

Pará. Znajduje się w pałacu Lauro Sodré, gdzie mieści się Muzeum Historyczne 

brazylijskiego stanu Pará. 

 

 
 

 

Ryc. 15. Obraz Podbój Amazonii na brazylijskim banknocie i na obrazie 

Antonio Parreiry 

 

MOZAIKI 

Macedończycy, dumni ze swego narodowego dziedzictwa, na przepięknych 

banknotach umieścili reprodukcje dzieł sztuki tworzących historię tego kraju. 

Na banknocie o nominale 10 dinarów umieszczono przedstawiający pawia 

fragment mozaiki znajdującej się w bazylice biskupiej w powstałym w II wieku 

p.n.e., antycznym mieście Stobi (Ryc. 16). 
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Ryc. 16. Fragment mozaiki z bazyliki biskupiej w Stobi 

 

Z kolei na 200 uzbeckich sumach widoczny jest jeden z lwów (choć 

zwierzę przedstawione na mozaice bardziej przypomina tygrysa) stanowiących 

element unikatowego w świecie islamu zdobienia portalu medresy Szir-Dar 

w Samarkandzie (Ryc. 17). 
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Ryc. 17. Mozaika przestawiająca lwa (lub tygrysa) na portalu medresy Szir-Dar 

 

RZEŹBY 

Posąg Wielkiego Sfinksa z Gizy jest największym i najsłynniejszym 

przedstawieniem tego mitologicznego stworzenia. Uważa się, że posiada on 

twarz faraona Chefrena z okresu Starego Państwa. Jego wizerunek znajdziemy 

na egipskim banknocie 100 funtowym (Ryc. 18). Z uwagi na to, że zabytki 

kultury narodowej są największą dumą i skarbem Egiptu, także na innych 

banknotach tego kraju można znaleźć np. posążek Nefertiti (Nefretete), czy też 

świątyniĘ Ramzesa II w Abu Simbel. 
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Ryc. 18. Głowa posągu Wielkiego Sfinksa na 100 funtach egipskich 

 

Równie znane jak Wielki Sfinks są kamienne głowy moai znajdujące się 

w Parku Narodowym Rapa Nui na Wyspie Wielkanocnej – najdalej położonej 

od jakiegokolwiek lądu zamieszkiwanej wyspie świata. Słynne głowy odszukać 

można na, fantazyjnych niestety, banknotach o nominale 500 rongo (Ryc. 19). 
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Ryc. 19. Na pierwszym planie fantazyjnego banknotu 500 rongo jedna z wielkich 

kamiennych głów moai z Wyspy Wielkanocnej 

 

W zestawieniu tym nie mogło oczywiście zabraknąć bliskiego nam posągu 

Króla Mórz – Neptuna (Ryc. 20). Jego figura wieńczy fontannę zaprojektowaną 

przez Abrahama van den Blocke, stojącą przed Dworem Artusa na Długim 

Targu w Gdańsku. Wizerunek słynnej figury znalazł się na projekcie banknotu 

o nominale 20 złotych z 1990 roku (Ryc. 21). Banknoty z serii „Miasta Polskie” 

autorstwa Waldemara Andrzejewskiego miały wejść do obiegu po planowanej 

denominacji złotego. Jednakże ze względu na nieustabilizowaną jeszcze 
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wówczas sytuację gospodarczą, wysoką inflację oraz niedostatecznym 

poziomem zabezpieczenia banknotów przed fałszerstwami, projekt został 

porzucony. Po przeprowadzonej ostatecznie w roku 1995 denominacji, do 

obiegu weszły banknoty autorstwa Andrzeja Heidricha z serii „Władcy Polski”. 

Neptun był obecny na banknotach już wcześniej. Np. w emisji z 1932 roku 

pojawił się na 20 guldenach Wolnego Miasta Gdańska (Ryc. 22). Jego 

wizerunek znaleźć można również na dwudolarowym banknocie Bermudów 

(Ryc. 23). 

 

 

Ryc. 20. Fontanna Neptuna w Gdańsku 

 

 

Ryc. 21. Fontanna Neptuna na nieobiegowym banknocie 20 złotych 
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Ryc. 22. Neptun na 20 guldenach z 1932 r... 

 

 

Ryc. 23. …oraz na 2 dolarach Bermudów 
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LITERATURA I MUZYKA 

Na koniec pragnę zaprezentować przedstawione na banknotach skarby 

literatury i muzyki. 

U naszych zamorskich sąsiadów znajduje się w obiegu banknot o nominale 

20 koron. Na pierwszym planie przedniej strony widoczny jest portret 

szwedzkiej noblistki Selmy Lagerlöf. W jej tle umieszczono fragment rękopisu 

sagi Gösta Berling. Na stronie tylnej ujrzeć można ilustrację do słynnej 

Cudownej Podróży (Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige) (Ryc. 24). 

Co ciekawe na projekcie nowego banknotu o takim samym nominale znajdować 

się ma podobizna równie sławnej pisarki Astrid Lindgren oraz rysunek 

przedstawiający bohaterkę jednej z jej książek – Pippi Långstrump (Ryc. 25). 

 

 
 

 

Ryc. 24. Selma Lagerlöf oraz ilustracja do Cudownej podróży na 20 koronach 

szwedzkich 
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Ryc. 25. Astrid Lindgren i Pippi Långstrump na projekcie nowego banknotu 20 SEK 

 

Na trzecim w historii Polski kolekcjonerskim banknocie przedstawiono 

popiersie Juliusza Słowackiego. Banknot został wyemitowany dla uczczenia 

200 rocznicy urodzin wieszcza. Na stronie tylnej umieszczono reprodukcję 

fragmentu autografu wiersza Uspokojenie (Ryc. 26). 
 

 
 

 

Ryc. 26. Juliusz Słowacki oraz fragment autografu wiersza Uspokojenie 

na kolekcjonerskim banknocie 20 zł 
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Kolejnym polskim banknotem kolekcjonerskim upamiętniającym 200 

rocznicę urodzin wielkiego Polaka jest dwudziestozłotówka z wizerunkiem 

Fryderyka Chopina oraz reprodukcjami dwóch jego utworów: Mazurka B-dur 

op. 7 nr 1 wraz z autografem artysty na przedniej stronie oraz Etiudy f-moll 

op. 10 nr 9 na tylnej stronie banknotu (Ryc. 27). 

 

 
 

 

Ryc. 27. Fryderyk Chopin oraz fragmenty jego utworów na kolekcjonerskim 

banknocie 20 zł 

 

To oczywiście tylko przykłady banknotów, na których emitenci 

zdecydowali się umieścić wizerunki dzieł sztuki. Reprodukowanie na 

banknotach dzieł sztuki nie dość, że znacznie podnosi ich walory estetyczne, to 

dodatkowo podnosi wiedzę na temat historii i kultury danego kraju. Myślę, że 

wspaniale prezentowałyby się polskie banknoty ozdobione dziełami Matejki, 

Chełmońskiego lub Kossaka, czy choćby Memlinga, który chociaż Polakiem nie 

był, to jednak jego tryptyk nierozerwalnie związany jest z historią Gdańska. 

Obawiam się jednak, że pomysły takie pozostaną tylko w sferze marzeń, mimo, 

że w przeszłości czyniono nieśmiałe próby w tym zakresie (Ryc. 28). 
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Ryc. 28. Reprodukcje obrazów Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem oraz Bitwa 

pod Grunwaldem Jana Matejki na projektach banknotów Zbigniewa Kaji 

 

Mariusz Habkowski 
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EPIZOD GDAŃSKI W TWÓRCZOŚCI MEDALIERSKIEJ 

HANSA SCHWARZA 1526-1527 ROKU - MEDALE 

PORTRETOWE ZYGMUNTA I STAREGO 

 

Medalierstwo renesansowe dotarło do Polski w początku XVI stulecia wraz 

z kulturą włoskiego Odrodzenia, którego ojczyzną była Italia XV wieku. 

Początków medali można się doszukiwać w monetach pamiątkowych 

i medalionach starożytnej Grecji i Rzymu, na których wzorowali się w XV 

wieku renesansowi medalierzy.  
 

 

Monety starożytnej Grecji 
 

 

Monety starożytnego Rzymu 
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Rozkwit medalierstwa jest łączony z postacią zmarłego w 1455 roku 

Antonio Pisano zwanego Pisanello. W ciągu 20 lat stworzył kilkadziesiąt 

wspaniałych małych dzieł sztuki, przyczyniając się do popularyzacji i rozwoju 

trwającego do dziś zainteresowania medalierstwem. 
 

     

Medal Antonio Pisano na cześć władcy Ceseny Malatesty Novellusa 
 

Pracownie artystyczne stawały się równocześnie ośrodkami życia 

intelektualnego. Medale odlewane w brązie, ołowiu i srebrze i rzadziej w złocie 

w niewielkiej liczbie egzemplarzy były przedmiotem o charakterze elitarnym. 

Inspiracje do ich wykonania płynęły z środowisk dworskich. Reformacja 

i związane z nią ożywienie umysłowe w krajach niemieckich stały się w XVI 

wieku widownią żywiołowego rozwoju medalierstwa. Medalierstwem 

zainteresowane były nie tylko kręgi dworskie, ale ogarnęło także bogate 

mieszczaństwo - wielkich miast hanzeatyckich i masy ludowe, wśród których 

cieszyły się popularnością medale o treści religijnej, propagujące idee 

reformacji. 
 

   

Hans Schwarz - medalion cesarza Karola V 
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Hans Schwarz - medalion cesarza Karola V 

 

 

Hans Schwarz - medal mieszczanina  

 

Renesansowe medalierstwo niemieckie związane ze złotnictwem 

i odlewnictwem rozwijało się w licznych ośrodkach w Augsburgu 

i Norymberdze. Działali w tych miastach wybitni medalierzy jak Christoph 

Weiditz, Hans Schwarz, Friedrich Hagenauer, Hans Reinhart st, Mathius Gebel. 

W ówczesnej twórczości medalierskiej dominowały dwa nurty: jeden to 

zindywidualizowany portret i wątki ideowe humanistycznego pochodzenia, 

w drugim zaś reprezentacyjny portret monarszy z rozbudowaną symboliką 

państwową, wyrażającą się językiem heraldycznym i wyobrażeniem 

ornamentów królewskich i atrybutów władzy. Do tych obu nurtów nawiązał 

polski medal królewski, którego początek związany jest z inicjatywą 

i mecenatem Zygmunta I Starego. 
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Portret Zygmunta I Starego Hansa Suessa z 1511 roku 

 

Pierwsze medale zygmuntowskie - dzieła Hansa Shwarza dobrze 

wprowadzają w klimat medalu władczego, którego oficjalną wymowę wyraża 

reprezentacyjny portret króla Zygmunta I Starego oraz kompozycje heraldyczne 

i insygnia określające charakter i zasięg władzy królewskiej, o czym szerzej 

w części opisowej medali zygmuntowskich. Sam mistrz Schwarz, jeden 

z najlepszych niemieckich renesansowych medalierów i portrecistów, większość 

życia spędził w Augsburgu, gdzie się urodził w 1492 roku, a zmarł w 1550. Jego 

pradziadek Ulrich Schwarz był tego miasta burmistrzem. Hans Shwarz uczył się 

rzeźby w pracowni artystycznej rzeźbiarza Stefana Schwarza. W 1516 roku 

otworzył własną pracownię. W swoich młodych latach przyjaźnił się 

z malarzem Hansem Holbeinem, który miał wpływ na jego twórczość 

artystyczną. W 1518 roku do Augsburga zjechali główni politycy na obrady 

Reichstagu. Była więc okazja dla twórczości medalierskiej i zamówień od 

możnych tego świata. Od lat 1519-20 Schwarz pracował w Norymberdze, 

Hajdelbergu, Wormacji. Wiele razy przebywał na dworach królewskich 

w Danii, w Paryżu oraz w Polsce w Gdańsku, dokąd trafił z Królewca w Prusach 

książęcych. Ostatni wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego Albrecht Hohenzollern 

po złożeniu lennego hołdu w maju 1525 roku przed królem Polski Zygmuntem I 

Starym na rynku krakowskim, stał się księciem świeckim nowo kreowanego 

księstwa w Prusach ze stolicą w Królewcu. Zaprosił więc do siebie Hansa 

Schwarza w celu wykonania dla niego prac medalierskich związanych 

z różnymi uroczystościami w nowym księstwie, a to uroczystego wjazdu księcia 
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Albrechta do Królewca i rozrzucenia w tłumie małych medalików 

pamiątkowych z podobizną księcia, jak i wykonania trzech nowych pieczęci 

książęcych oraz medalu z okazji ślubu księcia Albrechta z księżniczką duńską 

Anną Dorotą. Pośrednikiem w przyjeździe do Królewca Hansa Schwarza był 

wielki kanclerz koronny, wojewoda i kasztelan krakowski Krzysztof 

Szydłowiecki, który na prośbę swego przyjaciela ks. Albrechta przysłał mu 

artystę do Królewca w 1526 roku. Uprzednio Hans Schwarz przebywał krótko 

u Szydłowieckiego na jego dworze. Owocem tego pobytu był jednostronny 

medal z wizerunkiem profilu kanclerza lany w brązie. Jest on obecnie znany 

tylko w jednym egzemplarzu i znajduje się w zbiorach Ermitażu. Uprzednio 

w XIX wieku był w zbiorach Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

 

Portret ks. Albrechta Hohenzollerna 

 

 

Medal Kszysztofa Szydłowieckiego 

 

Z Królewca Hans Schwarz w 1526 roku towarzyszył księciu Albrechtowi 

w podróży do Gdańska, gdzie przebywał od kilku miesięcy z państwową wizytą 
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król Polski Zygmunt I Stary z dworem i dostojnikami królestwa. Wielki 

kanclerz Szydłowiecki przedstawił królowi zdolnego artystę i portrecistę. Za 

zgodą polskiego monarchy Hans Schwarz wykonał kilka szkiców popiersia 

Zygmunta I Starego. Efektem tego epizodycznego spotkania artysty w Gdańsku 

z królem Polski było pięć medali portretowych, które Schwarz wykonał w ciągu 

kilku miesięcy. Na wszystkich egzemplarzach monarcha jest przedstawiony 

z prawego profilu, w futrze, z łańcuchem orderu Złotego Runa, na głowie ma 

ozdobny czepiec, a niekiedy diadem. Odmiennie zostały potraktowane łacińskie 

napisy, co do treści i ich rozmieszczenia. Mają one charakter reprezentacyjny. 

Świetna charakterystyka twarzy polskiego króla świadczy o tym, że Schwarz 

wykorzystał wcześniej wykonane szkicowe rysunki zrobione w Gdańsku. 

Medale były odlane w brązie, srebrze i w złocie (medal złoty przesłany 

Erazmowi z Rotterdamu przez Seweryna Bonera wielkorządcę Krakowa). 

 

    

Medal obustronny Hansa Schwarza lany w brązie na 60 rocznicę urodzin  

króla Zygmunta I Starego 

 

Na awersie popiersie króla, dookoła wieniec, a w otoku, w jednym wierszu: 

D[omini] SIGIS[mundi] I R[egis] P[oloniae] P[atris] P[atriae] EF[figies] AD 

VIVAM IMAGI[nem] AETA[tis] 60 (Zygmunt I pan i król Polski, ojciec 

ojczyzny, przedstawiony na portrecie bezpośrednio z jego osoby w 60 roku 

życia). Na rewersie pod koroną w stylu renesansowym, pięć tarcz z herbami: 

Korony (Orzeł jagielloński), Wielkiego Księstwa Litewskiego (Pogoń), 

Pomorza Wschodniego (Orzeł na krzyżu), Rusi (Lew), Habsburgów (pas 

poziomy w tarczy - herb rodowy matki Zygmunta I Starego i jego braci na 

tronach czeskim, węgierskim i polskim, Elżbiety z Habsburgów). W otoku: 

PO[loniae] VTRIVSQ[ue] SAR[matiae] REX MAZO[viae] DUX[iae] ET 

PRVS[siae] D[ominus] AN[no] 1527 (Najpotężniejszy król obojej Sarmacji, 

książę Mazowsza, Rusi i Prus pan, w roku 1527). 
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Medal jednostronny Hansa Schwarza - Zygmunt I Stary 

 

Na awersie dwuwiersz: MAGNUS ET INFRACTVS FORTIS PIVS 

ATQVE POTENS REX 15[27] EN EGO SISMUNDUS. SCEPTRA POLONA 

FERO 27 (WIELKI, NIEZŁOMNY, MĘŻNY, BOGOBOJNY I POTĘŻNY 

KRÓL - JA ZYGMUNT BERŁO POLSKIE DZIERŻĘ 1525). 

 

 

Medal jednostronny Hansa Schwarza - Zygmunt I Stary 

 

Awers: MAGNANIMV INVICTVM INFRACTUM FORTEMOS 

POTENTEM SISMUNDUM REGEM PARVA TABELLA REFERT 

(WSPANIAŁEGO, NIEZWYCIĘŻONEGO, NIEZWALCZONEGO I 

POTĘŻNEGO KRÓLA ZYGMUNTA WSKAZUJE TEN MAŁY PORTRET). 
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Medal jednostronny lany w złocie, dar Seweryna Bonera dla Erazma z Rotterdamu 

 

Awers: popiersie króla Zygmunta i napis w otoku: SIGISMUNDVS REX 

POLONIAE. Medal znajduje się w muzeum miejskim w Bazylei w Szwajcarii. 

 

 

Piąty medal Schwarza z Zygmuntem I Starym z albumu „Medale Jagiellonów” 

M. Gumowskiego; foto odlewu gipsowego 

 

Hans Schwarz przy medalach portretowych zwykł był robić najpierw studia 

rysunkowe. Przetrwało około 130 szkiców. Nie ma wśród nich szkiców 

gdańskich polskiego króla Zygmunta. Na podstawie tych rysunków artysta ciął 

w drewnie z gruszy lub bukszpanowym modele medali, potem odlewane były 

często po jego śmierci właściwe medale. Hans Schwarz wykonał w swoim 

artystycznym życiu około 170 medali reprezentujących czysty renesans. 

Postacie są dalekie od idealizacji, zaznaczona jest zawsze doskonała 

charakterystyka modela. Profile twarzy są silnie zaakcentowane. Medal 

w okresie renesansu był traktowany jako dzieło sztuki i w takim charakterze był 

zamawiany. Stać na to było władcę oraz najbogatszych przedstawicieli 
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magnaterii i duchowieństwa, rzadziej patrycjatu. Na dworze renesansowym 

ostatnich Jagiellonów zapanowała wręcz moda na wykonywanie medalu ze swą 

podobizną. Był on następnie wręczany zaprzyjaźnionym osobom jako wyraz 

najwyższego uznania. Wielkość „produkcji” odlewanych medali wynosiła od 

jednej do kilkunastu sztuk. 

 

Bibliografia 

Józef Andrzej Szwagrzyk „Moneta, medal, order” 

Adam Więcek „Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce” 

Maria Stahr „Medale Wazów w Polsce 1587-1668” 

Polska - dzieje cywilizacji i narodu – „Monarchia Jagiellonów” 

Wikipedia. „Hans Schwarz” 

Gumowski M. „Medale Jagiellonów” 

 

Zdjęcia ze zbioru własnego replik medali autora, Adam Więcek „Dzieje sztuki 

medalierskiej w Polsce”, M. Gumowski „Medale Jagiellonów”. 

 

Andrzej Denis 
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RUBEL SIESTRORECKI – EMISJA „NAJWYŻSZEJ WAGI” 

 

Mimo, że monety rosyjskie wśród polskich kolekcjonerów cieszą się 

dużym zainteresowaniem, to wiemy o nich stosunkowo niewiele. Jednym 

z powodów jest znikoma ilość polskojęzycznych publikacji na ich temat (wielu 

młodych kolekcjonerów niestety nie włada językiem naszych „braci Słowian”), 

stąd wszyscy Ci, którzy starają się pogłębić swoją wiedzę temat pieniądza Rosji, 

przeszukują m.in. rosyjskojęzyczne portale internetowe, będące prawdziwą 

kopalnią informacji na ich temat.  

Wśród dziesiątek ciekawostek numizmatycznych związanych z historią 

pieniądza rosyjskiego, jedna wydała mi się nad wyraz interesująca. O rublu 

siestroreckim (ros. Сестрорецкий рубль), bo jego mam na myśli, można 

z powodzeniem powiedzieć, że był monetą „najwyższej wagi”.  

Druga połowa XVIII wieku, przypadająca na okres panowania w Rosji 

Katarzyny II Wielkiej (panowanie w latach 1762-1796), to czas kiedy moneta 

miedziana odegrała znaczącą rolę w historii rosyjskiego mennictwa. Jeszcze za 

panowania jej poprzednika Piotra III, wydatki na wojsko były bardzo wysokie. 

W carskich skarbcach zaczynało brakować srebra i złota, które służyło m.in. do 

rozliczeń międzynarodowych. Pierwsza próba wprowadzenia asygnacji 

(dokumentu stwierdzającego dokonania wpłaty lub wypłaty środków) miała 

miejsce 25 maja 1765 roku w dekrecie o utworzeniu banku państwowego, który 

to miał wypuścić asygnacje na łączną kwotę 5 mln rubli. Jednak w związku 

z dokonaniem przez Katarzynę II zamachu stanu i dojściu jej do władzy 

(koronowana na cesarzową Rosji 22 września 1762 roku), dekret Piotra III nie 

wszedł w życie.  

Dopiero po prawie 7 latach po nieudanej próbie wprowadzenia asygnacji 

przez Piotra III, jego następczyni, dnia 2 lutego 1769 roku w ogłoszonym 

manifeście powróciła do idei poprzednika i wprowadziła pierwsze w historii 

imperium asygnaty (ros. Ассигнационный рубль). Gwarancją zabezpieczenia 

wartości asygnacji stała się moneta miedziana o łącznej wartości 1 mln rubli 

(tyle wynosił kapitał początkowy Banku Asygnacyjnego). Zgodnie z dekretem 

wydano jednostronne banknoty o nominałach: 25, 50, 75 oraz 100 rubli.  
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Asygnacja o nominale 25 rubli z 1769 roku (źródło: www.ru.wikipedia.org) 

 

W pierwszym okresie wydane asygnaty cieszyły się powodzeniem. Wraz ze 

wzrostem ich ilości w obrocie, zwiększano również ilość miedzianych monet – 

z reguły o nominale 5 kopiejek. Ponieważ asygnacje miały zabezpieczenie 

w miedzi, dość szybko w bankach zaczęły zalegać monety z tego metalu. Pod 

koniec panowania Katarzyny II m.in. w wyniku rosnących różnic w kursie 

pomiędzy rublem srebrnym a rublem asygnacyjnym, asygnacje zaczęły bardzo 

szybko tracić na wartości. Zmusiło to Katarzynę II do powrotu do standardu 

monet miedzianych z roku 1762. Głównym celem tak drastycznego kroku 

(zmniejszono o połowę zawartość miedzi w monetach) było spłacenie 

ogromnego długu wewnętrznego wynoszącego ponad 37 mln rubli.  

 

W 1771 roku podjęto próbę emisji naprawdę „grubej miedzianej monety”, 

której głównym celem było skuteczne zabezpieczenie wyemitowanych 

asygnacji. Po wykonaniu kilkudziesięciu prób (w zależności od źródła - 40-50 

sztuk) zaniechano jej masowej emisji i w rezultacie nie wprowadzono do 

powszechnego obiegu. Katalogi podają 4 typy rubla siestroreckiego (od nazwy 
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miejscowości Siestrorieck gdzie zostały wybite), różniące się głównie masą, 

która wahała się od 888 g do 1,24 kg. Ich średnica wynosiła ok. 76 mm, 

a grubość ok. 35 mm. W roku 2003 oryginalny rubel siestrorecki został 

sprzedany na jednej z rosyjskich aukcji za 80.000 USD. 

 

     

Nowodieł rubla siestroreckiego, który w 2009 roku w jednym z rosyjskich domów 

aukcyjnych został sprzedany za bagatela 1.350.000 rubli (50.000 USD) 

(źródło: www.adacoins.ru) 

 

 
 

Rubel siestrorecki (źródło: http://commons.wikimedia.org) 

 

Na awersie monety znajduje się wizerunek orła carskiego. W centralnym 

miejscu znajduje się tarcza z datą 1771. Całość otoczona jest ornamentem – 

stylizowanym wieńcem roślinnym. Strona rewersowa monety zawiera 

w centralnym miejscu napis МОНЕТА / РУБЛь. Powyżej znajduje się korona. 
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Całość otoczona jest ornamentem – stylizowanym wieńcem roślinnym. Widać 

doskonale, że stempel jest dużo mniejszy od krążka. Wynika to z prostego faktu 

– niezwykle trudno byłoby wytłoczyć jednolity wizerunek na krążku o średnicy 

ponad 70 mm.  

Przy okazji prezentacji rubla siestroreckiego warto wspomnieć również 

o innej ciekawostce numizmatycznej bezpośrednio z nim związanej. Otóż 

w roku 1780 za zgodą Katarzyny II, na potrzeby tzw. rynku kolekcjonerskiego, 

wybito kilkadziesiąt sztuk nowodiełów używając do tego oryginalnych stempli 

siestroreckich. Odbitki wykonano na krążkach srebrnych monet rublowych. 

W literaturze znane są jako pod nazwą rubel pugaczowski (ros. Пугачёвский 

рубль). W 2008 roku na jednej z rosyjskich aukcji numizmatycznych został 

sprzedany za 100.000 USD.  

 

 

Rubel pugaczowski – nowodieł wybity w 1780 roku stemplami rubla siestroreckiego 

(źródło: www.adacoins.ru) 

 

W artykule zaledwie w telegraficznym skrócie, jako tło do prezentacji rubla 

siestroreckiego, opisano wprowadzenie asygnacji i historię mennictwa z okresu 

panowania Katarzyny II. Zainteresowanych szerszym poznaniem tematu 

odsyłam do rosyjskojęzycznych wydawnictw specjalistycznych. 

 

Piotr Kosanowski 

Sandomierz, Warszawa 
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Prezesowi 

Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

Aleksandrowi M. Kuźminowi 
wyrazy szczerego współczucia i żalu 

w trudnych chwilach po śmierci 

Żony Marii 
składają członkowie i sympatycy z OG PTN  

oraz czytelnicy Gdańskich Zeszytów Numizmatycznych. 

Z powodu śmierci matki i babci wyrazy serdecznego współczucia 

składamy też całej Rodzinie. 
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