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TALARY ZACHODNIOPOMORSKIE 
W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W SZCZECINIE

W zbiorach Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie znajdu-
je się interesująca kolekcja nowożytnych monet zachodniopomorskich. Są to 
egzemplarze bite zarówno przez książąt z dynastii Gryfi tów, jak i ich szwedzkich 
oraz brandenburskich sukcesorów. Kolekcja liczy ok. 4800 monet pochodzących 
ze znalezisk pojedynczych, skarbów, darów oraz zakupów. Większość zebrana 
została już po drugiej wojnie światowej, jednak część kolekcji tworzą zabytki 
pochodzące ze szczecińskiego Landesmuseum Pommerscher Altertümer, prze-
jęte po 1945 r. przez Muzeum Miejskie w Szczecinie, a następnie przekazane 
utworzonemu w 1952 r. Gabinetowi Numizmatyki1. Jest to jednakże stosunkowo 
niewielki fragment obecnego zbioru. Kolekcja składa się w przeważającej mierze 
z nominałów drobnych, lecz nie brakuje w niej również sztuk złotych oraz gru-
bych nominałów srebrnych2.

1  G. Horoszko, Losy muzealiów szczecińskich na Pomorzu na przykładzie zbiorów szczecińskich, 
„Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnografi cznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna 
i Konserwatorska” 7 (1987), s. 137. Według danych zawartych w tomie zatytułowanym Pommer-
sche Münzen, a wchodzącym w skład przechowywanego w Dziale Numizmatyki MNS 9-tomowe-
go niemieckiego spisu zbioru monet Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde, 
w kolekcji tej instytucji znajdowało się 87 sztuk talarów pomorskich i ich wielokrotności, w tym 
liczne monety pamiątkowe: Ulryk I – 2 sztuki, Jan Fryderyk – 2 sztuki, Filip Juliusz – 12 sztuk, 
Filip II – 9 sztuk, Franciszek I – 2 sztuki, Bogusław  XIV – 45 sztuk, Krystyna – 14 sztuk, Karol X 
Gustaw – 1 sztuka. Najprawdopodobniej spis ten określa stan zbioru z początków XX w.

2  M. Pawłowski, Monety zachodniopomorskie w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie, 
w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego, red. G. Horoszko, 
Szczecin 2004, s. 113 i nn.
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Warto w tym miejscu podkreślić, że kolekcja szczecińska jest najliczniej-
szym zbiorem nowożytnych monet zachodniopomorskich w Polsce. Pewną ich 
liczbę posiadają także Muzeum w Koszalinie, Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku, Muzeum w Poznaniu oraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Poza 
tą ostatnią kolekcją są to stosunkowo niewielkie zbiory. Zbiór Muzeum Naro-
dowego w Warszawie, skromniejszy liczebnie niż szczeciński, obfi tuje jednak 
w wartościowe grube sztuki srebrne i egzemplarze okolicznościowe.

Poza Polską najwartościowsze i najbardziej wszechstronne kolekcje monet 
pomorskich posiadają: Gosudarstwiennyj Ermitaż w Leningradzie, Staatliche 
Museen w Berlinie oraz Kulturhistorisches Museum w Stralsundzie. W dwóch 
pierwszych poczesne miejsce zajmują sztuki złote i monety okolicznościowe. 
Zbiór muzeum w Stralsundzie, znacznie pod tym względem uboższy, zawiera 
natomiast dużą liczbę odmian talarów3.

Pojawienie się ciężkiej monety srebrnej w Europie

Druga połowa XV i początek XVI w. była w historii zachodniej Europy okresem 
gwałtownego rozwoju gospodarczego. Jego konsekwencję stanowił wzrost obro-
tów handlowych. Na porządku dziennym były wielkie operacje bankowe, zwią-
zane z kredytowaniem już nie tylko działalności gospodarczej i inwestycyjnej, 
ale także politycznej4.

Wraz z intensyfi kacją obrotu pieniężnego okazało się, że obecne na rynku 
nominały monet nie przystawały do nowych warunków i potrzeb. W obiegu nie-
zbędny stał się nowy srebrny pieniądz, zdolny jednorazowo pokrywać większe 
płatności, zwłaszcza że srebro zaczynało tanieć. Było to efektem pojawienia się 
w pierwszej połowie XVI w. na rynku europejskim srebra z kopalń niemieckich. 
Wydobycie srebra osiągało średnio 32 tony kruszcu rocznie5. Poważny wpływ na 
reformę mennictwa i późniejszy rozkwit mennictwa talarowego miał również im-
port srebra amerykańskiego do Hiszpanii. Srebro to, przedostając się z Hiszpanii 
na rynki ościenne, stymulowało produkcję talarową Europy również w XVII w.6

3  J. Hildisch, Die Münzen der pommerschen Herzöge, Köln–Wien 1980, s. 221–222.
4  Z. Wójcik, Historia powszechna XVI–XVII wieku, Warszawa 1973, s. 9–23.
5  A. Mikołajczyk, Reforma talarowa w Europie, Warszawa 1978, s. 5–6.
6  Z. Wójcik, Historia powszechna..., s. 24–25; J. H., Parry, Morskie imperium Hiszpanii. Gdańsk 

1983, s. 224–229.
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Wraz z zapotrzebowaniem gospodarki europejskiej na ciężką monetę srebr-
ną pojawiła się kwestia włączenia jej w dotychczasowe systemy pieniężne, a więc 
wypracowania odpowiedniego standardu wagowego. W procesie tym, ze wzglę-
du na bogate złoża srebra, przodowało hrabstwo Tyrolu. Tam właśnie w 1485 r. 
wybito monetę o ciężarze 31,85 g – guldinera. Miała ona równowartość złotego 
guldena. Emisja guldinera była krótkotrwała i w efekcie nie odegrała większej 
roli. Guldinera możemy jednak uznać za protoplastę późniejszego talara7.

Następny krok w kierunku wprowadzenia monety talarowej wykonał elek-
tor saski Fryderyk III Mądry (1463–1525). Wybił on w 1500 r. tzw. grosz gul-
denowy, zawierający w swej masie 27,4 g czystego srebra. Moneta realizowała 
ówczesną wartość złota w guldenie reńskim, przy stosunku obu metali 1 : 10,88. 
Największą karierę zrobił jednak produkt pochodzący z dóbr hrabiów Schlick 
w Czechach, korzystających ze złóż srebra w Joachimsthal. Pierwsze monety 
nazywane Joachimsthalergulden wybito w 1519 r. i do momentu utraty prawa 
menniczego przez ród Schilck (1528) wyprodukowano ich ok. 3,25 mln sztuk. 
Miejsce emisji nadało nazwę monecie, zwanej odtąd w skrócie talarem9.

Wprowadzenie oraz bicie monety talarowej wypływało z dwóch zasadni-
czych przesłanek. Aspekt ekonomiczny i potrzeba ciężkiego pieniądza srebrnego 
nie były bowiem jedynym powodem. Równie ważna, a niekiedy nawet istotniej-
sza, była kwestia prestiżowa. Bicie talarów bezsprzecznie podkreślało znaczenie 
emitenta, dlatego też powstała swego rodzaju „moda” na ich produkcję. Pociąg-
nęło to jednak za sobą, w zależności od miejsca emisji, a tym samym dostę-
pu do źródeł srebra, zróżnicowanie w zawartości czystego kruszcu w monetach 
z poszczególnych mennic.

Państwa Rzeszy zajmowały odmienne stanowiska względem reform ma-
jących uporządkować system monetarny cesarstwa, a zwłaszcza wobec ujedno-
licenia masy i ceny talara, którego wartość poczęła spadać. Kontrowersje bu-
dził w szczególności zakaz bicia talarów przez ośrodki nieposiadające własnych 
złóż srebra, co w założeniach miało uchronić talara przed wahaniami czy wręcz  
spadkiem wartości. Cesarz Karol V (1500–1558), którego panowanie zbiegło się 

7  A. Mikołajczyk, Reforma..., s. 6–7; Schulten za początek mennictwa talarowego uważa rok 
1584 – W. Schulten, Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V, Frankfurt a.M 1974, s. 7.

8  W. Haupt, Sächsische Münzkunde, T. I (tekst), T. II (ilustracje), Berlin 1974, s. 97.
9  A. Mikołajczyk, Geneza i rozwój nowożytnej monety polskiej na tle europejskim (XVI – poł. 

XVIII w.), w: Zarys mennictwa europejskiego, Kraków 1983, 9, s. 60.
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z ekspansją talara na rynku niemieckim10, cyklicznie ponawiał próby uporządko-
wania obiegu pieniężnego Rzeszy. W 1522 r. z inicjatywy Karola V wydano edykt 
norymberski, zakładający wprowadzenie systemu opartego na talarze saksońskim 
z 1500 r., a następnie w 1524 r. – ordynację z Esslingen, ustanawiającą wspólną dla 
całego kraju grzywnę kolońską o masie 233,85 g. Ponieważ dokumentów tych nie 
przestrzegano, cesarz wydał w 1551 r. ordynację augsburską, ustanawiającą tzw. 
talary ciężkie – 31,18 g, w tym 27,49 g czystego srebra o wartości 72 krajcarów. 
Ordynacja ta w zasadzie podzieliła losy poprzednich. Cesarz Ferdynand I (1503
–1564) starał się kontynuować działania poprzednika oraz reformę augsburską. 
Pierwszoplanowym problemem pozostał kurs talara, którego obniżkę postulowa-
li emitenci nieposiadający własnych źródeł kruszcu. Cesarz przychylił się do tych 
postulatów, wydając w 1559 r. w Augsburgu nową ordynację, która redukowała 
cenę srebrnego guldena-talara (zawierającego obecnie 22,89 g czystego kruszcu) 
do 60 krajcarów. Nowy gulden srebrny przestał być więc odpowiednikiem gulde-
na złotego, którego kurs wynosił wówczas 75 krajcarów, mimo iż równowartość 
tych dwóch nominałów leżała u podstaw powstania waluty talarowej. W 1566 r. 
kolejna ordynacja mennicza, ogłoszona w Augsburgu przez cesarza Maksymi-
liana II (1527–1576), podniosła zawartość czystego srebra w talarze do 25,99 g, 
a jego kurs – do 68 krajcarów (równych 24 groszom). W zasadzie utrzymał się on 
do XVIII w., jakkolwiek od początku nie respektowały go południowo-wschod-
nie Niemcy, przyjmując kurs 60-krajcarowy11. Fakt ten znalazł swoje odbicie 
na stemplach wielu talarów, gdzie liczbę aktualnej wartości (24) wpisywano 
w tzw. jabłko władzy, umieszczone na piersiach cesarskiego orła.

Moneta talarowa na Pomorzu Zachodnim

Mimo że w miarę rozwoju handlu bicie talarów stało się koniecznością, a ponad-
to, tak jak bicie monety złotej, stanowiło o prestiżu władcy, książęta zachodnio-
pomorscy przystąpili do emisji własnych monet talarowych stosunkowo późno. 
Na przeszkodzie stały, jak się wydaje, nie tylko względy natury technicznej. Po-
morskie mennictwo talarowe hamował przede wszystkim brak zaplecza kruszco-
wego, gwarantującego odpowiednią jakość produktu.

10  W. Schulten, Deutsche Münzen..., s. 7 i nn.
11  A. Mikołajczyk, Geneza..., s. 60–63; Z. Żabiński, Rozwój systemów pieniężnych w Europie 

Zachodniej i Północnej, Wrocław 1989, s. 42–45.
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Temat mennictwa talarowego na Pomorzu Zachodnim podjęli numizmatycy 
niemieccy pod koniec XIX w. Niektórzy z nich pragnęli umieścić początki za-
chodniopomorskich emisji talarowych już w czasach panowania Bogusława X
(1454–1523)12 lub  Barnima XI (1501–1573)13. Twierdzenie takie opierali na ry-
sunkach monet spotykanych w księgach taksacyjnych14. Bogusław X miał wybić 
talara w 1498 r., Barnim XI natomiast w roku 1558. Ryciny takich talarów za-
wierają dzieła: Woldensa z Hamburga, drukowane w 1631 r., Jakuba de Zetter 
z Frankfurtu nad Menem oraz księga wydana w Hamburgu w roku 1636, au-
torstwa Bernarda Arenda15. W toku analizy porównawczej monet okazało się 
jednak, iż w obu wypadkach autorzy taksacji bądź to pomylili nominały jed-
nego władcy16, bądź skopiowali motywy z monet różnych emitentów17. Z tego 
samego względu zakwestionowano istnienie talara Jana Fryderyka (1542–1600) 
z 1581 r.18 Nie budzi natomiast wątpliwości talar tegoż władcy, który ukazał się 
w roku 159519. Odtąd książęta z rodu Gryfi tów sukcesywnie wprowadzali do 
obiegu pieniężnego własne talary i ich wielokrotności, bite zarówno na potrzeby 

12  P. Bratring, Von den Münzen der pommerschen Herzöge von Bogislaus X. bis zum Ende des 
XVI. Jahrhunderts, w: Sonderdruck aus: Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der 
Numismatischen Gesellschaft zu Berlin, Berlin 1893, s. 3; A. Mikołajczyk, Leksykon numizmatycz-
ny, Warszawa–Łódź 1994, s. 296.

13  Starck, Georg I. und Barnim XI. als Münzherren, „Monatsblätter der Gesellschaft für Pom-
mersche Geschichte und Altertumskunde” 3 (1889), s. 113–116.

14  Księgi taksacyjne (bądź ewaluacyjne), popularne od XVI w., miały za zadanie ułatwić 
transakcje handlowe i bankowe w zakresie przeliczania i wymiany pieniędzy różnych emitentów. 
W Polsce klasycznym przykładem jest wydany w Krakowie w 1600 roku Wizervnk y szacvnk mynic 
wszelakich cvdzoziemskich iáko któré w Koronie Polskiéj bráné y wydawáné bydz máią: Vczyniony 
przez slawnego Kaspra Rytkierá, Probiérzá generálnégº przysiegłéº, Kraków 1600, reprint, red. 
R. Kiersnowski, Warszawa 1965.

15  Interesujący przegląd wczesnego mennictwa talarowego książąt zachodniopomorskich, opar-
ty na analizie ksiąg ewaluacyjnych oraz źródłach archiwalnych, przedstawił Jarosław Dutkowski. 
Niestety trudno dociec, skąd autor zaczerpnął użyte w artykule dane, ponieważ w tekście brak jest 
przypisów. J. Dutkowski, Tajemnicze talary pomorskie, „Przegląd Numizmatyczny” 1995, nr 9/2, 
s. 15–17.

16  P. Bratring, Von den Münzen..., s. 2–3.
17  J. Dutkowski uważa monety wyrysowane w księgach ewaluacyjnych za rzeczywiście wybite, 

ponieważ rysunki zawsze miano wykonywać z posiadanych oryginałów. J. Dutkowski, Tajemnicze 
talary..., s. 17.

18  P. Bratring, Von den Münzen..., s. 4.
19  J. Hildisch, Die Münzen..., s. 23 nr 1; s. 24, nr 4. Istnieją pewne przesłanki (rysunki w księdze 

taksacyjnej Arenda) pozwalające domniemywać, iż Ernest Ludwik prowadził mennictwo talarowe. 
Niestety brakuje talarowych monet tego władcy, o czym wspomina również P. Bratring, Von den 
Münzen..., s. 8.
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rynku pieniężnego, jak i w szczególnych okolicznościach. Filip Juliusz (1584
–1625) bije już liczne monety talarowe i dwutalarowe20. Po jego śmierci utrwala 
się praktyka emisji monet poświęcanych zmarłym członkom dynastii. Na okolicz-
ność pogrzebu Filipa Juliusza wybito pamiątkowego talara i dwutalara21. Oprócz 
obiegowych i pamiątkowych talarów, dwutalarów, talarów potrójnych i poczwór-
nych Filipa II (1573–1618)22 pojawiają się także talary „pośmiertne” i ich wielo-
krotności, dedykowane księżnej Annie (1616) oraz księciu Jerzemu III (1617)23. 
Specjalne monety talarowe, dwutalarowe i trójtalarowe Filip II poświęcił jubi-
leuszowi reformacji24. Jego samego natomiast upamiętniono pośmiertną emisją 
talarową, dwutalarową i czterotalarową25. Również Franciszek I (1577–1620), 
oprócz regularnej emisji talarowej, wybił talara i talara potrójnego, honorując 
śmierć księżnej Anny Marii (1618)26. Jemu samemu zaś żałobną emisję dedy-
kował brat i następca Bogusław XIV, bijąc monety talarowe, dwutalarowe, trój-
talarowe i czterotalarowe27. Na pamiątkę zgonu Ulryka I (1589–1622), również 
za sprawą Bogusława XIV, ukazały się talary, dwutalary oraz talary potrójne28. 
Ostatni z Gryfi tów, Bogusław XIV (1580–1637), zaznaczył swoje panowanie 
wzmożoną produkcją talarów. Z czasów tego władcy znamy ok. 12029 różnych 
odmian stempli talarowych, zarówno z tytułem biskupa kamieńskiego (rów-
nież dwutalary)30, jak i bez niego31. Był to efekt potrzeb fi nansowych księstwa, 

20  J. Hildisch, Die Münzen..., s. 101–104, nr 164–175.
21  Tamże, s. 120, nr 230–231.
22  Tamże, s. 38–43, nr 37–57; s. 50, nr 79–83.
23  Tamże, s. 56–57, nr 87–89; s. 59–60, nr 92–94.
24  Tamże, s. 63–64, nr 100–103.
25  Tamże, s. 65, nr 106–108.
26  Tamże, s. 71–72, nr 115–116; s. 74–75, nr 125–126.
27  Tamże, s. 76–77, nr 128–131.
28  Tamże, s. 147–148, nr 269–273.
29  Tamże, s. 180. 
30  Tamże, s. 171–180, nr 301–329; s. 196–197, nr 368–370.
31  Tamże, s. 182–190, nr 334–352. Omawiając mennictwo talarowe Bogusława XIV, nie spo-

sób pominąć kwestii atrybucji talarów z lat 1629–1637, przypisywanych mennicom w Szczecinie 
i Koszalinie. Podział monet dokonywany był dotychczas w oparciu o istnienie w legendzie mo-
net tytulatury biskupa kamieńskiego, bądź też jej braku. Jednak sami badacze problemu uważali 
tę klasyfi kację za niedoskonałą, a zamieszanie potęgowała dodatkowo możliwość jednoczesnej 
działalności warsztatu w Darłowie. Pozostawiając na marginesie mennicę darłowską, której funk-
cjonowanie wydaje się mało prawdopodobne, można sadzić, że przełom w tej pozornie nierozwią-
zywalnej kwestii jednak nastąpił. Uogólniając wywód niemieckiego badacza Joachima Krügera, 
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nękanego potężnymi kontrybucjami i kosztami stacjonowania armii cesarskiej 
(a w późniejszym czasie szwedzkiej), która zajęła Pomorze Zachodnie podczas 
wojny trzydziestoletniej, w 1627 r.32 

Tezę o bezpośrednim związku podjęcia mennictwa talarowego (a także zło-
tego) przez Bogusława XIV z działaniami wojennymi potwierdza fakt, że nie 
znamy monet talarowych noszących datę wcześniejszą niż rok 162833, podobnie 
zresztą, jak w wypadku monety złotej. Emisje te są przy tym wyjątkowo obfi te34. 
Pierwsze datowane sztuki złote wybito również w roku 1628.

Po zgonie Bogusława XIV ukazały się również monety pamiątkowe. 
Jednakże nie stało się to w chwili jego śmierci, lecz 17 lat później, w 1654 r., 
z okazji powtórnego, uroczystego pogrzebu władcy, który nie mógł się odbyć 
w czasie wojny i podziału księstwa między Królestwo Szwecji i Elektorat Bran-
denburgii. Państwa sukcesyjne, oprócz obowiązku uroczystego pogrzebu Bo-
gusława XIV, przyjęły na siebie obowiązek tradycyjnej w takiej sytuacji emisji 
monet upamiętniających zmarłego35. Wybito wówczas talary, talary podwójne, 
potrójne i poczwórne36.

Osobny ustęp poświęcić wypada monetom o wartości połowy talara, bitym 
stemplami talarów, na krążkach o odpowiednio zredukowanym ciężarze. Przy-
padki takie były sporadyczne, stąd bite stemplami talarów monety półtalarowe 

w podziale talarów na szczecińskie i koszalińskie istotnym kryterium jest nie tyle sam tytuł 
biskupa kamieńskiego, ile wprowadzony na tarczę herbową herb biskupstwa kamieńskiego – krzyż. 
Teza ta, w świetle przedstawionego wywodu, wydaje się przekonująca. J. Krüger, Die herzogliche 
Münzstätte in Köslin – ein Beitrag zur landesherrlichen Münzprägung in Pommern, w: Najnowsze 
badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego. Materiały z konferencji naukowej 
„50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie”, 19-20 września 2002 roku, 
red. G. Horoszko, Szczecin 2004, s. 109–111; por. tenże, Zwischen dem Reich und Schweden. Die 
landesherrliche Münzprägung im Herzogtum Pommern und  Schwedisch-Pommern in der führen 
Neunzeit, Berlin 2006, s. 286–290.

32  H. Branig, Die Besetzung Pommerns durch Wallenstein während des Dreißigjährigen Krie-
ges, „Baltische Studien”, Neue Folge 64 (1978), s. 32–34; J. Krüger, Zwischen dem Reich und 
Schweden..., s. 171–172.

33  Pomijając nieliczne odmiany bez daty emisji, których chronologia może być polem do dysku-
sji, mennictwo talarowe za panowania Bogusława XIV rozkwita w latach 1628–1637 (J. Hildisch, 
Die Münzen..., s. 171–180, nr 301–329; s. 182–190, nr 334–352), podobnie zresztą, jak i bicie mo-
nety złotej, która oprócz sporadycznie występujących odmian bez daty produkcji nosi daty między 
1628 a 1636 r. (tamże, s. 165–170, nr 286–300). J. Krüger, Zwischen dem Reich und Schweden..., 
s. 173–175.

34   J. Krüger, Zwischen dem Reich und Schweden..., s. 173, tab. 26.
35  J. Hildisch, Die Münzen..., s. 201.
36  Tamże, s. 203–206, nr 374–380.
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są niezwykle rzadkie i ograniczają się w zasadzie do emisji pamiątkowych. Bicia 
obiegowe były już zupełnie incydentalne. Egzemplarze takie wyszły spod stem-
pli Filipa II oraz Franciszka I. Ten pierwszy wybił niedatowane półtalary obie-
gowe oraz półtalary z datą 1617, a następnie pamiątkowe po śmierci Jerzego III 
i z okazji jubileuszu stulecia reformacji w 1617 r.37 Sam również został uhonoro-
wany podobnym egzemplarzem po swoim zgonie w roku 161838. Następca Fili-
pa II, Franciszek I, ograniczył się do półtalarów obiegowych bez daty emisji oraz 
do pamiątkowego bicia na cześć zmarłej księżnej Anny Marii39. Po swojej śmier-
ci w 1620 r. również został upamiętniony okolicznościową monetą półtalarową40. 
Podobnie postąpiono podczas powtórnego pogrzebu Bogusława XIV. w 1654 r., 
kiedy to wybito pół talara ze stosownym napisem41.

Mając na uwadze powyższe względy, autor uznał za celowe włączenie 
do katalogu również monet półtalarowych.

Po rozpadzie Księstwa Pomorskiego na część brandenburską i szwedzką 
władcy szwedzcy w pewnym stopniu kontynuowali politykę menniczą ksią-
żąt pomorskich. Monetę talarową i dwutalarową biła królowa Krystyna (1626
–1689)42, talary i dwutalary – Karol X Gustaw (1622–1660)43. Za panowania 
Karola XI (1655–1697), pod wpływem reform monetarnych Saksonii, Branden-
burgii i Brunszwiku-Lüneburga44, jednocześnie z talarami45 na rynku zaczęły się 
pojawiać monety o wartości dwóch trzecich talara (srebrne guldeny)46. Z czasem 
wyparły one nominały talarowe. Karol XII (1682–1718) emitował już niemal 
wyłącznie srebrne guldeny. Ostatnim akcentem tak niegdyś bujnego pomorskie-
go mennictwa talarowego są wybite przez Karola XII wspaniałe talary upamięt-

37  Tamże, s. 43, nr 58; s. 51, nr 84 i 85; s. 60, nr 92; s. 64, nr 104 i 105.
38  Tamże, s. 66, nr 109.
39  Tamże, s. 72, nr 117 i 118; s. 75, nr 127.
40  Tamże, s. 77, nr 132.
41  Tamże, s. 207, nr 382.
42  B. Ahlström, Y. Almer, K. Jonsson, Sveriges besittningsmynt, Stockholm 1980, s. 70–71, 

nr 9–19.
43  Tamże, s. 74, nr 34–37.
44  E. Bahrfeld, Das Münzwesen der Mark Brandenburg, Halle 1913, s. 25–27, 45–46.
45  B. Ahlström, Y. Almer, K. Jonsson, Sveriges..., s. 80–81, nr 82–86.
46  Tamże, s. 83–85, nr 90–122. Wprawdzie Szwecja ofi cjalnie dołączyła do sygnatariuszy umo-

wy z Zinny-Lipska-Torgau układem w Gramzow z 4 lipca 1690 r., próbowała jednakże dostoso-
wać mennictwo zachodniopomorskie do systemów monetarnych sąsiadów już w 1673 r., wybijając 
pierwsze monety o nominale 2/3 talara.
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niające uznanie wolności wyznania na Śląsku. Miały one jednak już czysto pa-
miątkowy charakter47.

Władcy brandenburscy stanęli na stanowisku szybkiego i ścisłego zespo-
lenia zajętych ziem z Elektoratem, toteż początkowo w swoim dominium nie 
wznowili mennictwa podkreślającego jakąkolwiek odrębność zajętego tery-
torium. Nie wykluczano jednak całkowicie takiej możliwości, zwłaszcza że lo-
kalny rynek wymagał nowej monety. W 1689 r. zorganizowano mennicę w Star-
gardzie. Zgodnie ze standardem panującym w owym czasie w państwie branden-
burskim nie bito w niej talarów, a najwyższym  nominałem były guldeny – srebr-
ne monety wartości dwóch trzecich talara48. Działalność mennicy zawieszono już 
w 1695 r.49

Monety bite stemplami talarowymi w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

W zbiorach Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie znajduje 
się 17 monet talarowych, trzy półtalary bite stemplami talarowymi oraz jedna 
moneta wybita stemplem talarowym, lecz na krążku o ciężarze czterech tala-
rów – tzw. piedfort. Monety wybite zostały zarówno przez ostatnich Gryfi tów: 
Filipa II (jedna sztuka), Franciszka I na pamiątkę śmierci Filipa II (dwie sztuki), 
Filipa Juliusza (dwie sztuki), Bogusława XIV (10 sztuk, w tym jedna na pamiątkę 
śmierci Franciszka I) oraz szwedzkich władców Księstwa Pomorskiego – Kry-
stynę (pięć sztuk, w tym talar na pamiątkę uroczystego pogrzebu Bogusława XIV 
z 1654 r., wybity wspólnie z elektorem brandenburskim Fryderykiem Wilhelmem 
[1620–1688]) i Karola XII (jedna sztuka). Oprócz dwóch egzemplarzy wszystkie 
monety pochodzą z pierwszej połowy XVII w. Wyjątkami chronologicznymi są: 
talar na pamiątkę uroczystego pogrzebu Bogusława XIV z 1654 r. oraz talar króla 
szwedzkiego Karola XII, wybity w 1709 r. z okazji ustanowienia wolności wy-
znania na Śląsku. W kolekcji wyraźnie dominują monety Bogusława XIV.

Dziesięć monet przechowywanych w zbiorach Działu to zabytki bez okre-
ślonej metryki. Część z nich, jak wspomniane poniżej monety Bogusława XIV 
z lat 1629 oraz 1634 (MNS-N-6.812 i MNS-N-9.161), mogła zostać przeję-

47  Tamże, s. 96, nr 221.
48  Stopa mennicza wprowadzona układem z Zinny w 1667 r. („uaktualniona” w 1687 r.) i Lipska 

w 1690 r.
49  J. Piniński, Dzieje pieniądza zachodniopomorskiego, Szczecin 1976, s. 33.



34  Mieszko Pawłowski

ta wraz z innymi numizmatami po Landesmuseum Pommerscher Altertümer. 
Obie monety były tak charakterystyczne, iż zostały bez specjalnych trudno-
ści zidentyfi kowane w starym spisie, który pozostał w muzeum po ewakuacji 
części zbioru w głąb Niemiec w 1944 r.50 Talar z 1629 r. ma wygrawerowane 
na awersie inicjały „S – Z” oraz datę 16 – 94. Został on niegdyś przerobiony 
na medalion i otrzymał srebrne uszko. Talar z 1634 r. również pełnił funkcję me-
dalionu. Dodano mu srebrną oprawkę, do której także dolutowano uszko (obec-
nie nieistniejące).

Najcenniejsze egzemplarze w zbiorze Działu Numizmatyki MNS – talar 
poczwórny Filipa II, talar pogrzebowy Bogusława XIV czy talar pamiątkowy 
Karola XII, a także wszystkie monety półtalarowe – są zakupami powojennymi 
od osób prywatnych bądź instytucji wyspecjalizowanych w obrocie numizmata-
mi51.

Monety z kolekcji są przeważnie w dobrym stanie zachowania. Sześć sztuk 
ma wyraźne ślady zawieszek, które później usunięto, nadając obiektom charakter 
numizmatów. Jako medaliony funkcjonowały zwłaszcza talary królowej szwedz-
kiej Krystyny – trzy na cztery posiadane przez Dział Numizmatyki monety tej 
władczyni wyposażono w uszka. Nie jest to chyba zwykły zbieg okoliczności, 
skoro podobnie potraktowano talar przedstawiony na fotografi i w publikacji 
Józefa Andrzeja Szwagrzyka Pieniądz na ziemiach polskich52. Być może kró-
lowa Krystyna cieszyła się wśród poddanych szczególną popularnością lub też 
jej monety uważano po prostu za ładne i szczególnie nadające się na biżuterię. 
Ślad po usuniętym uszku mają także pamiątkowe pośmiertne półtalary: Filipa II 
z 1618 r. i Franciszka I z 1620 r.

Miejsce odkrycia zabytków pozyskiwanych przez Gabinet Numizmatycz-
ny, a następnie Dział Numizmatyki Muzeum Narodowego w Szczecinie, znane 
jest jedynie w wypadku talara Bogusława XIV z 1635 r. (MNS-N-12.163), który 
został znaleziony przez sprzedawcę w okolicy Starego Czarnowa w wojewódz-
twie zachodniopomorskim.

50  Opis monet znajduje się na s. 136 i 138 tomu spisu wspomnianego powyżej.
51  G. Horoszko, Nowe nabytki w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego, „Materiały Zachodnio-

pomorskie” 39 (1993), s. 135–139.
52  J.A. Szwagrzyk, Pieniądz na ziemiach polskich w X–XX w., Wrocław 1990, nr 2363.
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Ikonografi a monet ze zbioru Działu Numizmatyki Muzeum Narodowego 
w Szczecinie

Monety talarowe, z uwagi na znaczną powierzchnię, dawały rytownikom 
stempli, wśród których znajdowali się nieraz wybitni artyści medalierzy, ogrom-
ne możliwości. Z tego też względu moneta talarowa, oprócz swej podstawowej, 
ekonomicznej funkcji środka płatniczego, była także wyśmienitym środkiem 
propagandowym. Prócz galerii władców i motywów heraldycznych zauważamy 
na monetach również panoramy miast, sceny rodzajowe i alegoryczne lub też 
odwołania do mitologii. Trend ten obserwujemy oczywiście także na monetach 
pomorskich.

Awersy pomorskich talarów w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczeci-
nie nie odbiegają od konwencji artystycznej wypracowanej w ciągu XVI w. przez 
nowożytne mennictwo zachodnioeuropejskie, czerpiące swe wzory z tradycji an-
tyku. Centralnym elementem jest naturalnie wizerunek władcy w prawym profi -
lu, nieznacznie przesuniętym do pozycji dwie trzecie (np. ryc. 1av – zob. Katalog 
na końcu artykułu). Z twarzy panującego emanuje spokój, a z całego przedsta-
wienia biją powaga i dostojeństwo. Wzrok skierowany w dal podkreśla to wraże-
nie, sugerując dodatkowo nietuzinkową umysłowość władcy.

Panujący ma na sobie zazwyczaj zbroję płytową (np. ryc. 6av)53. Książę 
prezentuje się więc nie tylko jako władca, ale i jako wojownik, zawsze gotowy 
stanąć do walki. Spod zbroi wyziera modny na przełomie XVI i XVII w. krezowy 
kołnierz (ryc. 7av–9av, 11), władca jest bowiem także człowiekiem bywałym, 
modnym i nowoczesnym (podkreśla to również  elegancka „hiszpańska” bródka 
na niektórych monetach Bogusława XIV, ryc. 7av–10av). Z formatu tego w pew-
nym stopniu wyłamuje się książę Filip II, który przedstawiony został z długimi 
włosami, opadającymi na przykrywający ramiona szeroki kołnierz, oraz z długą 
brodą. Być może władca mniej lub bardziej świadomie kontynuował w ten sposób 
średniowieczny archetyp wodza wojownika, u którego długie włosy były oznaką 
wysokiego urodzenia54. Wspomniany powyżej efektowny kołnierz z czasem ule-
ga redukcji. Bogusław XIV, zgodnie z protestanckim etosem umiaru, prezentuje 
na swoich monetach skromniejszy kołnierz koronkowy (ryc. 7av–15av), który 

53 Jest to widoczny jednoczęściowy kirys z folgowymi naramiennikami. Jedynie Filip II przed-
stawiony został w napierśniku wielofolgowym z wielofolgowymi naramiennikami – zbroja typu 
anima (ryc. 3av–5av). Obszerną analizę przedstawień typów nowożytnych zbroi na monetach dał 
ostatnio Antoni Romuald Chodzyński. A.R. Chodzyński, Numizmatyczne exempla z XVI–XVII wie-
ku z wizerunkami suwerenów w zbroi, „Przegląd Numizmatyczny” 2011, nr 3/74, s. 47–56.

54  R. Kiersnowski, Moneta w kulturze wieków średnich, Warszawa 1988, s. 231–236.
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na monetach „pośmiertnych” sprowadzony jest już tylko do rozmiarów niewiel-
kiej „stójki” (ryc. 16av). 

Bardzo często na ramionach książąt dostrzegamy udrapowany płaszcz lub 
szarfę. Płaszcz, należący do zespołu insygniów koronacyjnych, zawsze był wi-
docznym symbolem majestatu władcy i elementem wynoszącym go ponad oto-
czenie (ryc. 1av–5av)55. Pojawienie się go w rysunku stempla monety nie było 
więc sprawą przypadku. Szarfa na zbroi, czasem bardzo ozdobna, obszyta koron-
ką, wyróżniająca noszącego ją mężczyznę spośród innych rycerzy, oznacza wy-
soką rangę wojskową, jest aluzją do umiejętnościach dowódczych księcia i stano-
wi niejako dopełnienie całego wizerunku władcy wojownika (ryc. 6av–16av). 

Oprócz monet reprezentujących powyższy wzór w zbiorach Działu Nu-
mizmatyki MNS znajduje się jeszcze talar Bogusława XIV innego typu. Na mo-
necie z 1629 r. władca jest ujęty w półpostaci skierowanej w prawo (ryc. 7av)56. 
Jak w wariancie poprzednim, także i tu książę odziany jest w zbroję płytową57. 
Na ramieniu dostrzegamy szarfę. Książę w lewej dłoni trzyma hełm, a w prawym 
ręku dzierży podłużny przedmiot mający kształt krótkiej, rozszerzającej się ku 
górze pałki. Jest to kolejna oznaka najwyższej władzy wojskowej w polu, znana 
także pod nazwą regimentu58. Takie przedstawienie władcy ma jednoznaczną pro-
pagandową symbolikę. Książę to wódz, w domyśle – utalentowany i zwycięski, 
który jest zawsze gotów stanąć w obronie swego dziedzictwa oraz poddanych.

Podobne przedstawienia panującego (półpostać w zbroi, z hełmem i buła-
wą) dostrzegamy również na monetach Brandenburgii i Saksonii, państw bez-
pośrednio uwikłanych w działania wojny trzydziestoletniej59. W mennictwie 

55  Z. Piech, Ikonografi a pieczęci Piastów, Kraków 1993, s. 73–75.
56  W mennictwie zachodniopomorskim oprócz przedstawień portretowych znany jest również 

tzw. portret konny, który wystąpił na jednostronnym talarowym medalionie Bogusława XIV z 1654 r.
57 Biorąc pod uwagę elementy składowe zbroi, jest to najprawdopodobniej zbroja kirasjerska, 

zbroja ciężkiej jazdy, służby, w której cieszyła się większym prestiżem niż w innych formacjach 
jazdy z uwagi na ponoszone koszty związane z wymaganym ekwipunkiem, podobnie jak w polskiej 
husarii. Nie jest więc przypadkowe przedstawienie księcia w takiej właśnie zbroi. Z. Żygulski, 
Broń..., s. 216 i nn.

58  Z. Żygulski, Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa 
1975, s. 117, s. 283–284. 

59  Półpostacie władców w zbroi, z hełmem i buławą znamy np. z talarów Fryderyka V (Bade-
nia) z lat 1623–1634 (J.S. Davenport, German secular talers 1600–1700, Frankfurt a.M. 1976, 
s. 20–23, nr 6047–6058), Joachima Ernesta (Brandenburgia-Ansbach) z lat 1609, 1619, 1620, 1621, 
1623, 1625 (tamże, s. 70–72, nr 6228, 6226, 6231, 6232, 6234, 6235), Chrystiana (Brandenburgia-
-Bayreuth) z lat 1623, 1624, 1627, 1630, 1636, 1638, 1641, 1644 (tamże, s. 81–82, nr 6231–6235, 
6237), synów Fryderyka Wilhelma I Weimarskiego (Saksonia-Altenburg) – także dwutalary – 
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saksońskim jednakże zdecydowanie bardziej popularne było ukazywanie władcy 
z mieczem, najstarszym potwierdzonym w źródłach symbolem władzy książęcej, 
trzymanym w taki sposób, w jaki trzymane jest berło na pieczęciach majestatycz-
nych60. Tak przedstawiony władca kontynuuje również tradycję średniowieczną, 
której echa brzmią także w mennictwie nowożytnym61.

W odmiennej konwencji rytownicy stempli ukazali królową szwedzką 
Krystynę, władającą Pomorzem w latach 1640–1654. Popiersie panującej 
zwrócone jest trzy czwarte w prawą stronę, z twarzą ukazaną niemal en face 
(ryc. 17av–20av). Artysta użył całego swego kunsztu, aby w portrecie oddać pięk-
no fi zyczne i elegancję królowej. Na monecie dostrzegamy więc przede wszyst-
kim piękną kobietę, ubraną w suknię ze skromnym dekoltem okolonym koronką 
i z efektownym koronkowym kołnierzem. Królową zdobi naszyjnik, czasem wy-
posażony w medalion, a w trzech wypadkach także pięcioramienna rozeta wpięta 
w dekolt sukni (ryc. 18av–20av). Wydaje się, że oznaka władzy królewskiej, ko-
rona, była dla rytownika stempla jedynie dodatkiem, mało istotnym w zestawie-
niu z wrodzonym majestatem królowej. Jest zredukowana wręcz do rozmiarów 
diademu wpiętego w lekko falujące lub wspaniale utrefi one włosy (ryc. 17av 
i 20av).

Rewersy talarów zachodniopomorskich także prezentują swego rodzaju ka-
non, tematem ich jest bowiem motyw heraldyczny. Najczęściej jest to herb wielki 
– dziewięciopolowa tarcza herbowa przedstawiająca herby ziem wchodzących 
w skład Księstwa Pomorskiego62, ewentualnie tarcza dziesięciopolowa z doda-
nym tzw. krwawym polem, wskazującym na przysługujące książętom prawa są-

z lat 1613–1625, 1626, 1632, 1634, 1637, 1638 (tamże, s. 404–407, nr 7364–7372, 7375–7381), 
Fryderyka Wilhelma II (Saksonia-Altenburg) – także dwutalary i talary potrójne – z lat 1641–1643 
(tamże, s. 410–412, nr 7390–7399), Jana Kazimierza i Jana Ernesta (Saksonia-Gotha) – wspólne 
talary i dwutalary z lat 1624–1629, 1633 (tamże, s. 421–422 nr 7430–7432, 7433) i Jana Ernesta 
(Saksonia-Gotha) – samodzielne talary z lat 1633–1638 (tamże, s. 422–424, nr 7434–7440).

60  Z. Piech, Ikonografi a..., s. 48–51.
61  W. Garbaczewski, Władca i rycerz w sztuce wieków średnich. Katalog wystawy, Bydgoszcz 

1998, s. 10–11.
62  Pierwszym zachodniopomorskim władcą, który pieczętował się herbem wielopolowym zło-

żonym z herbów lokalnych ziem, był w drugiej połowie XV w. Eryk II. Herb jego liczył pięć pól. 
W polu centralnym umieszczono gryfa pomorskiego, następnie kolejno półgryfa sławieńskiego, 
gryfa szczecińskiego, gryfa wołogoskiego i herb ziemi choćkowskiej. R. Gaziński, G. Horoszko, 
Herby i motywy heraldyczne na monetach zachodniopomorskich, Szczecin 2005, s. 27. Syn Bo-
gusława X – Jerzy I – umieścił na pieczęci własnej nad tarczą hełm prętowy oraz czapkę książęcą 
z pękiem pawich piór jako klejnotem. Czapka ta pojawia się następnie na wszystkich herbach, 
wskazując na rangę książąt; w XV w. zmieniła się na spiczastą z trzema pawimi piórami. Hełm 
z takim klejnotem umieszczony został później na herbie wielkim jako klejnot wołogoski. Natomiast 
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downicze63. Bogusław XIV jako biskup kamieński na części monet talarowych 
umieszczał ponadto krzyż równoramienny – herb biskupstwa kamieńskiego64. 
Na tarczy herbu wielkiego umieszczono trzy hełmy z klejnotami; podtrzymywa-
na jest ona przez dwóch dzikich mężów uzbrojonych w maczugi, zwróconych 
ku tarczy w ukłonie heraldycznym, głowy ich przykrywają skrajne hełmy. Hełm 
centralny, szczeciński, ma klejnot składający się z płaskiej, obszytej gronostajem 
czapki książęcej oraz pęku pawich piór w kilku rzędach65. Pozostałe dwa heł-
my to: z lewej (heraldycznej prawej strony) hełm pomorski – spiczasta czapka 
książęca zwieńczona kulką z małym pękiem piór pawich; oraz z prawej strony 
(heraldycznie lewej) – hełm rugijski na zawoju, złożony z zakończonych lilio-
wato łodyg z dwoma małymi pękami pawich piór po bokach (ryc. 1rv–2rv, 8rv
–15rv, 17rv–20rv)66. Kolejno w tarczy umieszczone zostały: ukoronowany gryf 
księstwa szczecińskiego, gryf pomorski i gryf ziemi kaszubskiej67. W pasie środ-
kowym – gryf wendyjski, następnie na tarczy dwudzielnej w pas – półlew rugij-
ski nad krokwią z cegieł. Nad tym herbem Bogusław XIV jako biskup kamieński 
ustawił krzyż równoramienny – herb biskupstwa. Jako trzeci w środkowym pasie 
został umieszczony rybogryf uznamski. W pasie dolnym wystąpił gryf bardzki, 
herb choćkowski – hrabstwo Choćków (skrzyżowane belki z czterema różami 
w kątach) oraz herb wołogoski – na tarczy dwudzielnej w pas półgryf nad sza-

pierwszym władcą zachodniopomorskim, który użył tarczy dziewięciopolowej (w 1524 r.), był syn 
Bogusława X, Jerzy I (tamże, s. 33).

63  W. Garbaczewski, Władca i rycerz..., s. 13. 
64  Wyjątkowo na pamiątkowych monetach Bogusława XIV z 1635 r. – 10-dukatowym meda-

lionie, talarze podwójnym i talarze – widnieje 11-polowa tarcza herbowa, na której znajduje się 
zarówno herb biskupi, jak i „krwawe pole”. J. Hildisch, Die Münzen..., s. 196–197, nr 368–370.

65  W wypadku talarów Filipa Juliusza na czapce dostrzegamy dodatkowo koronę hełmową.
66  Według zasad heraldycznych kolejność odczytywania herbu wielopolowego powinna się za-

czynać od najbardziej zaszczytnego, środkowego miejsca; dalej – herb po heraldycznie prawej 
stronie (lewej czytającego), a następnie po stronie heraldycznie lewej. To samo dotyczy również 
hełmów. Jednakże w źródłach przyjęła się zasada, aby odczytywać pola herbu złożonego od pra-
wej do lewej strony heraldycznej, z pominięciem miejsca zaszczytnego – innymi słowy: od lewej 
do prawej czytającego. W. Leohard, Das Große Buch der Wappenkunst. Entwicklung, Elemente, 
Bildmotive, Gestaltung, München 1976, s. 348.

67  Na części monet Bogusława XIV zostało zmienione ustawienie gryfa w drugim polu. Powinien 
on być zwrócony w heraldyczną stronę prawą, lecz w wielu wypadkach ustawienie jest odwrotne. 
Praktyka ta, zwłaszcza w mennictwie talarowym, była dość częsta. Ponieważ nie ma to związku 
ani z okresem, rodzajem metalu, w którym wbito monety, ani z miejscem produkcji, należy przyjąć, 
iż mamy do czynienia z pewną niekonsekwencją czy dowolnością (ryc. 10rv i 14rv). Identycznie 
ustawionego w lewo gryfa dostrzegamy również na pomorskich talarach szwedzkiej królowej Kry-
styny; w ich wypadku jest to jedyny, konsekwentnie stosowany zwrot (ryc. 17rv–20rv).
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chownicą. Poniżej, w kącie tarczy herbowej, pod znakiem choćkowskim ustawia-
no zwykle tzw. krwawe pole68. Dziewięciopolowy herb wielki, którego zrąb usta-
nowiony został przez Bogusława X69, kładziono głównie na monetach złotych 
oraz talarach, zarówno z okresu panowania Gryfi tów, jak i na emisjach szwedz-
kich.

Obok herbu wielopolowego władcy pomorscy chętnie używali mniejszego 
herbu jednopolowego z wizerunkiem wspiętego gryfa70. Gustował w nim m.in. 
Filip II, na którego talarach, półtalarach i wielokrotnościach talara umieszczano 
go bardzo często71. Jedna z takich monet znajduje się również w omawianej ko-
lekcji (ryc. 3rv). Kompozycja jej rewersu jest wyjątkowo bogata. Umieszczonego 
centralnie gryfa, dzierżącego w łapach uniesiony miecz oraz Biblię i będące-
go grafi cznym odpowiednikiem dewizy władcy, otoczono wieńcem dziesięciu 
owalnych tarcz z poszczególnymi herbami ziemskimi i „krwawym polem”. Gryf 
w tym wypadku jest nie tylko znakiem państwowym, lecz także symbolem wier-
ności wierze luterańskiej i gotowości do jej obrony72. Podobnego gryfa zamieścił 
na wspomnianym już talarze z 1629 r. także Bogusław XIV (ryc. 7rv). Umiesz-
czona nad tarczą książęca czapka nie pozostawia wątpliwości co do tytułu spra-
wowania władzy i suwerenności Księstwa Pomorskiego. Przynajmniej w taki 
sposób Bogusław XIV mógł zamanifestować swoje prawa wobec panoszących 
się w jego państwie wojsk cesarskich i w przededniu zajęcia ziem księstwa przez 

68  Na temat herbu wielkiego pisali również m.in. M. Czerner, Wielki herb Pomorza, „Kosza-
lińskie Zeszyty Muzealne” 16 (1986) i G. Brzustowicz, Heraldyka książąt zachodniopomorskich, 
„Przegląd Zachodniopomorski” 1991, z. 2.

69  R.G. Werlich, Das neunfeldrige Wappen Herzog Bogislaw X. von Pommern, w: Land 
am Meer. Pommern im Spiegel seiner Geschichte. Roderich Schmidt zum 70. Geburtstag, hg. 
v. W. Buchholz, G. Mangelsdorf, Köln–Weimer–Wien 1995, s. 316–334; tenże, Die Umgestaltung 
der pommerschen Herzogswappen um 1500 und ihre Zusammenstellung  in einem neunfeldigen 
Schild, w: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką..., s. 199–246. Por. R. Gaziński, 
G. Horoszko, Herby i motywy heraldyczne..., s. 31–33.

70  R. Gaziński, Gryf był od zawsze, „Obserwator Zachodniopomorski” 1999, nr 4, s. 3 i nn. 
Na temat gryfa pomorskiego pisali również m.in.: T. Pyl, Die Entwicklung des Pommerschen Wap-
pens im Zusammenhang mit den Pommerschen Landestheilungen, Greifswald 1894; M. Gumowski, 
Handbuch der polnischen Heraldik, Graz 1969; T. Bolduan, Gryf, godło Pomorza, Gdańsk 1971; 
R.G. Werlich, Das neunfeldrige Wappen...; R. Gaziński, G. Horoszko, Herby i motywy heraldycz-
ne... O wpływie herbu z gryfem na heraldykę miejską pisał m.in. T. Białecki, Herby miast Pomorza 
Zachodniego, Szczecin 1991. Natomiast o wykorzystywaniu wizerunku gryfa w heraldyce samo-
rządowej na terenie prowincji Pomorze w okresie międzywojennym pisała m.in. A. Gut, Herby 
powiatów i gmin prowincji Pomorze w okresie międzywojennym, Szczecin 2005.

71  J. Hildisch, Die Münzen..., s. 35, 39–44.
72  R. Gaziński, G. Horoszko, Herby i motywy heraldyczne..., s. 37.
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wojska szwedzkie Gustawa II Adolfa (1594–1632), w stosunkach z którym wład-
ca pomorski próbował występować jako równorzędny partner73. Znamienny jest 
także fakt, iż gryf – obrońca wiary luterańskiej – pojawia się na monecie właśnie 
w roku 1629 –tym samym, w którym cesarz Ferdynand II (1578–1637) ogłosił 
tzw. edykt restytucyjny. Sankcjonował on odebranie protestantom dóbr kościel-
nych sekularyzowanych po 1552 r.74

Legendy i napisy

Immanentnym elementem stempli jest legenda. Występuje ona w ścisłym związ-
ku z wyobrażeniami awersu i rewersu, dopełniając je i przekazując treści trud-
ne do wyrażenia za pomocą rysunku. O ile stosunkowo łatwo jest, korzystając 
z określonej symboliki, ukazać majestat władcy czy niektóre jego przymioty, 
o tyle już imię lub tytulatura wymagają użycia słów czy chociażby liter. Oczy-
wiście powierzchnia monety umożliwia również umieszczenie znacznie bardziej 
rozbudowanych napisów. Przykładami mogą służyć chociażby pomorskie emisje 
okolicznościowe.

Legendy na talarach pomorskich znajdujących się w zbiorach Działu Nu-
mizmatyki MNS w zależności od niesionej treści podzielić możemy na cztery 
grupy. Pierwsza to napisy ograniczające się wyłącznie do tytulatury. Zaliczają 
się do niej emisje Bogusława XIV. Rozbudowana tytulatura, w której lubowali 
się panujący zwłaszcza w czasach baroku, przydawała prestiżu władcy. Jednak 
spośród książąt pomorskich w najpełniejszej formie używał jej jedynie Bogu-
sław XIV, który po śmierci pozostałych członków rodu skupił w swoim ręku peł-
nię władzy i na krótko zjednoczył całą dziedzinę Gryfi tów75. Na talarach obiego-
wych umieszczał dwa warianty swojej tytulatury76. Pierwszy: BOGISLAVS XIV 

73  B. Wachowiak, Upadek państwa zachodniopomorskiego, w: Historia Pomorza, t. II: Do roku 
1815, red. G. Labuda, cz. I (1464/66–1648/75), Poznań 1976, s. 993–995.

74  Tamże, s. 1034.
75  Bogusław XIV w 1606 r. objął z bratem Jerzym III okręg darłowski. W roku 1615 został 

samodzielnym panem Darłowa, a po śmierci brata w 1617 r. uzyskał także Bukowo. Śmierć brata 
Franciszka I w 1620 r. dała mu Pomorze szczecińskie, a po zgonie brata Ulryka w 1622 r. – biskup-
stwo kamieńskie. W1625 r. po śmierci Filipa Juliusza, księcia wołogoskiego, stał się panem całego 
Pomorza. E. Rymar, Rodowód książąt Pomorskich, Szczecin 1995, t. II, s. 194, 197, 201, 207. 

76  Przekłady napisów łacińskich (również w wolnym tłumaczeniu) za: E. Kopicki, Katalog pod-
stawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych, t. IX: 
Kryteria i elementy klasyfi kacji, cz. 4: Legendy, znaki mennicze, gatunki monet i inne elementy 
klasyfi kacji, Warszawa 1981.
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D[EI] G[RATIA] DVX ST[ETINENSIS] PO[MERANIAE] C[ASSUBORUM] 
E[T] V[ANDALORUM] PRINCEPS RVG[IAE] COM[ES] GVTZK[OVIAE] 
TERR[ARUM] LEOB[URGENSIS] ET BVT[OVIENSIS] D[OMI]N[US] (Bo-
gusław XIV, z Bożej łaski książę szczecińsko-pomorski, Kaszubów i Wendów, 
książę Rugii, hrabia Choćkowa, pan ziemi lęborskiej i bytowskiej); oraz drugi, 
poszerzony o godność biskupa kamieńskiego: E[PISCOPUS] CAM[INENSIS], 
umieszczany po tytule księcia rugijskiego. W zbiorach Działu reprezentowane 
są monety z obu wymienionymi wariantami (ryc. 10av, rv; ryc. 7av, rv – 9av, rv, 
11ar–15ar). 

Druga grupa legend łączy tytulaturę (awers) oraz dewizę panującego (re-
wers). Należą do niej talary Filipa II oraz Filipa Juliusza (ryc. 1 av, rv – 3av, 
rv). Ostatni Gryfi ci chętnie umieszczali na swoich monetach motta będące 
świadectwem ich pobożności77. Mottem panowania Filipa II, umieszczanym na 
monetach talarowych, było hasło CHRISTO ET REIPUBLICAE (Chrystusowi 
i Rzeczypospolitej), a Filipa Juliusza – FATA FEREN[DA] FE[RENDO] 
PARI[T] PATIEN[TIA] PALMAM (Trzeba znosić przeciwności losu, cierpliwe 
znoszenie zapewnia nagrodę)78. 

Trzecia grupa obejmuje legendy, w których oprócz tytułów panującego 
(awers) pomieszczono napisy odnoszące się do samej monety (rewers). Spośród 
talarów znajdujących się w omawianych zbiorach w skład tej grupy wchodzą 
wyłącznie monety królowej szwedzkiej Krystyny (ryc. 17rv–20rv). 

Do czwartej, ostatniej grupy zaliczają się inskrypcje pamiątkowe znane 
z emisji Filipa II (ryc. 4rv i 5rv) Franciszka I (ryc. 6rv) oraz Bogusława XIV 
(ryc. 16rv). Są to najbardziej rozbudowane inskrypcje, niosące największą dawkę 
informacji. Jako przykład przytoczyć można napis widniejący na talarze upa-
miętniającym pogrzeb Filipa II: NVMMVS MENOR[IAE] FVNEBRI[UM] 
PHILIPPI II DVCIS STET[INI] POMER[ANIAE] QVI NATVS Z8 IVL[II] 
A[NN]O 1573 DENAT[US] 3 FEB[RUARI] A[NN]O 1618 CONSECRATUS 
A FRANC[ISCO] I SEDIN[I] ET POMER[ANIAE] DVCE FRAT[RE] ET 
SVCCESSORE (Pieniądz [ku] upamiętnieniu pogrzebu Filipa II, księcia szcze-

77  Jan Fryderyk na swoim talarze z 1594 r. umieścił dewizę AUXILIUM MEUM A DOMINO 
(Pomoc dla mnie [przyjdzie] od Pana), Franciszek I – ADSIT AB ALTO (Niech przybędzie [Pan] 
z wysoka), a Ulryk I – DEVS PROTECTOR MEVS (Bóg moim obrońcą).

78  W swoim mennictwie Filip Juliusz stosował dwie dewizy; drugą: RECTE FA[CIENDO] 
NE[MINEM] METUAS (Postępując słusznie, nie lękaj się niczego) umieszczał na szelągach po-
dwójnych. Bogusław XIV natomiast swoje motto – DEVS ADIVTOR MEUS (Bóg moim wspar-
ciem) – stosował na witenach, groszach, szelągach podwójnych i półkortach.
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cińsko-pomorskiego, który urodził się 28 lipca roku 1573, zmarł 3 lutego roku 
1618, poświęcony przez Franciszka I, księcia Szczecina i Pomorza, brata i na-
stępcę; ryc. nr 4rv i 5rv). Napis w podobnym duchu umieszczono na monetach 
dedykowanych Bogusławowi XIV: NOVISSIMVS HONORIBVS BOGISLAI 
DVC[IS] STET[INI] POMER[ANIAE] EIVS NOMINIS 14 ET ULTIMI NATI 
31 MART[II] 1580 DENATI 10 MART[II] 1637 HUMATI 25 MAI 1654 CHRI-
STINA D[EI] G[RATIA] SVECORV[M] GOTHOR[UM] VANDAL[ORUM] 
REGIN[A] ET FRIDERICVS WILHEL[MUS] D[EI] G[RATIA] MARC[HIO] 
& EL[ECTOR] BRA[NDENBURGENSIS] DVCES POMER[ANIAE] F[IERI] 
F[ECERUNT] (W ostatnim hołdzie Bogusławowi, księciu szczecińsko-pomor-
skiemu, jego imienia czternastemu i ostatniemu, urodzonemu 31 marca 1580, 
zmarłemu 10 marca 1637, pochowanemu 25 maja 1654, Krystyna, z łaski Bożej 
Szwedów, Gotów, Wandalów królowa i Fryderyk Wilhelm, z łaski Bożej margra-
bia i elektor brandenburski, książęta Pomorza polecili wybić; ryc. 16rv).

Inne znaki 

Kończąc powyższe rozważania, warto się zatrzymać nad występującymi na mo-
netach znakami, które nie należą do legend sensu stricto, lecz często znajdują się 
z nią w jednym ciągu i są traktowane jako jej część. Niosą one istotne informacje 
o miejscu wybicia monet lub osobach zaangażowanych w proces ich produkcji. 
Są to: 1) tzw. znaki mennicze należące do urzędników nadzorujących fi nanse 
państwa (często w ujęciu heraldycznym lub/i z inicjałami), 2) znaki grafi czne 
lub/i inicjały mincerzy albo dzierżawców mennic, 3) inicjały twórców tłoków 
menniczych, zwłaszcza na monetach pamiątkowych, 4) znaki lub litery identyfi -
kujące konkretny warsztat, będące np. skrótem do nazwy miejsca, gdzie uloko-
wano mennicę.

Na monetach zachodniopomorskich występowały symbole należące do 
drugiej i trzeciej grupy znaków menniczych. Zauważamy je również na talarach 
i półtalarach znajdujących się w zbiorze Muzeum Narodowego w Szczecinie. 
Do grupy drugiej należy znak żołędzia w legendzie rewersowej talara Filipa Ju-
liusza z 1622 r. (ryc. 2rv). Jest to odniesienie do osoby Hansa Pulsa, mincmistrza 
z Franzburga, który znaczył w ten sposób talary w 1622 r.79 Na talarach Bogu-

79  J. Krüger, Zwischen dem Reich und Schweden..., s. 125–126. Żołądź, widoczny zresztą nie 
tylko na talarach, nie był jedynym identyfi katorem tego mincmistrza. Na półtalarze z 1622 r. Hans 
Puls użył inicjałów HP w ligaturze (J. Hildisch, Die Münzen..., s. 105, nr 177).
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sława XIV wybitych w mennicy szczecińskiej w 1629 r. dostrzegamy dwa skrzy-
żowane haki (ryc. 7rv–9rv). Niestety, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, do kogo 
należał ów znak; z pewnością jednak nie był on własnością Ulrika Bütkowa80, 
któremu dawniej go przypisywano81. Natomiast inicjałami J.M. na awersie pa-
miątkowego talara, wybitego przez Karola XII na pamiątkę ustanowienia wolno-
ści wyznania na Śląsku, sygnował w 1709 r. swój produkt mincmistrz szczeciński 
w służbie szwedzkiej – Johann Memmies (ryc. 21av)82.

Do trzeciej grupy zaliczamy inicjały G – T widniejące na rewersie mo-
nety półtalarowej wybitej przez Bogusława XIV na pamiątkę śmierci Fran-
ciszka I (ryc. 6 rv)83. Tak oznaczył swoje dzieło szczeciński złotnik i rytownik 
stempla – Gottfried Tabbert84. Jego inicjały znajdują się również na monecie tala-
rowej wybitej w Koszalinie w 1631 r. (ryc. 11rv).

Zbiór monet talarowych znajdujący się w Dziale Numizmatyki Muzeum 
Narodowego w Szczecinie, jakkolwiek nie jest dużą kolekcją, zawiera jednak kil-
ka rzadkich egzemplarzy. Są nimi głównie monety wybijane na pamiątkę zgonów 
i pogrzebów członków dynastii Gryfi tów, a zwłaszcza unikatowy talar poczwór-
ny, tzw. piedfort, wybity po śmierci Filipa II (ryc. 5av, rv). Warto odnotować 
również okolicznościowy talar Karola XII z 1709 r., wybity z okazji uznania 
wolności wyznania na Śląsku (ryc. 21av, rv). Na podstawie tych monet możemy 
prześledzić tendencje panujące w przedstawieniach wizerunków książąt pomor-
skich oraz w heraldyce księstwa stosowanej na monetach talarowych.

80  Nawet w literaturze niemieckojęzycznej nie ma jednomyślności w kwestii zapisu imienia 
i nazwiska tej postaci. J. Hildisch stosuje formę Ulrich Butkau, natomiast J. Krüger – Ulrik Bütkow. 
W tym artykule przyjęto zapis Krügera, jako zdaniem autora najbardziej aktualny.

81  J. Krüger, Zwischen dem Reich und Schweden..., s. 179. Ulrik Bütkow został mincmistrzem 
szczecińskim dopiero po wstąpieniu na służbę szwedzką w 1640 r. W latach 1631/33(?)–1637, 
do śmierci Bogusława XIV, działał jako mincmistrz koszaliński. W obu wypadkach używał inicja-
łów V – B (tamże, s. 289, 320).

82  Tamże, s. 260, s. 320.
83 Wkomponowane w wić roślinną poniżej napisu na rewersie monety.
84  Tamże, s. 176, 289.
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KATALOG85

Talary książąt pomorskich z dynastii Gryfi tów

Filip Juliusz (1592–1625)

1. Talar, 1620, mennica Franzburg

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której płaszcz spięty 
na prawym ramieniu zapinką w formie rozety i kołnierz krezowy, po bokach 
data emisji: 16 – Zo;
leg: • PHILIPPUS • IULIUS • D׃  G  D ׃ STET • POMER •

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg:  FATA • FEREN • FE • PARI x PATIEN x PALMAM

1av 1rv

MNS-N-14.175, Ø 42,4 mm, 28,242 g; Hild. 165, Dav. 7197.
Od strony awersu pęknięcie krążka oraz rysa.

85  Monety książąt z dynastii Gryfi tów określono według opracowania: J. Hildisch, Die Mün-
zen... (skrót Hild.). Talary władców szwedzkich identyfi kowano na podstawie katalogu: B. Ahl-
ström, Y. Almer, K. Jonsson, Sveriges... (skrót Ahlstr.). Katalog J.S. Davenporta, German secu-
lar talers... (skrót Dav.), będący publikacją ogólną, potraktowano jako pomocniczy. Katalogiem 
E. Kopickiego, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski..., t. VII: Monety po-
morskie XVI–XVII w., z powodów podobnych, jak w wypadku katalogu J.S. Davenporta, nie po-
sługiwano się. Monety wybite na pamiątkę śmierci władcy przez sukcesora zmarłego, a noszące 
na awersie jego wizerunek, potraktowane jako jego monety zmarłego.
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2. Talar, 1622, mennica Franzburg

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
krezowy, po bokach data emisji 16 – ZZ;
leg: : PHILIPPVS • IVLIVS • D : G • DVX • STETTIN • POMER

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami. W legendzie żołądź – znak mincmistrza Hansa 
Pulsa;
leg: • FATA • FE • REN • FE • PARI  PATIENT • PALMAM

2av 2rv

MNS-N-5.588, Ø 42,9 mm, 28,782 g; Hild. 175, Dav. 7201.

Filip II (1606–1618)

3. Półtalar, 1612–1618, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
kryzowy, dookoła bordiura;
leg:  PHILIPPVS • II • D • G • DVX • POMERANORVM

Rv: ukoronowany gryf wspięty w lewo z mieczem i Biblią w łapach, wokoło 
dziesięć owalnych tarcz herbowych ziem Księstwa Pomorskiego;
leg: CR – IS – TO – ET – RE – IP – VB – LI – C – AE
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3av 3rv

MNS-N-11.757, Ø 39,7 mm, 13,800 g; Hild. 58.

4. Półtalar na pamiątkę śmierci księcia, 1618, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
kryzowy, dookoła bordiura;
leg:  PHILIPPVS • II • D • G • DVX • POMERANORVM

Rv: napis w dziesięciu wierszach;
leg: NVMMVS/ MEMOR • FVNEBRI/ PHILIPPI • II •/DVC[...] • STET : 
POMER/ QVINATVS Z8 • IVL • AŌ/ [...]573 • DENAT • 3 • FEBAŌ : 1618/ 
CONSECRATVS/ AFRANC : I • [...]EDINET/ POMER • DVCE : FRAT/ ET 
• SVCCESS

4av 4rv

MNS-N-14.178, Ø 40,7mm,14,055 g; Hild. 109.
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5. Talar poczwórny na pamiątkę śmierci księcia, 1618, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
kryzowy, dookoła bordiura;
leg:  PHILIPPVS • II • D • G • DVX • POMERANORVM

Rv: napis w dziesięciu wierszach;
leg: NVMMVS/ MEMOR • FVNEBRI/ PHILIPPI • II • /DVCIS • STET : 
POMER/ QVINATVS 8 • IVL • AŌ/ 15[...]3 • DENAT • 3 • FEBAŌ : 1618/ 
CONSECRATVS/ AFRANC : I • SEDINET/ POMER • DVCE : FRAT/ ET 
• SVCCESS

5av 5rv

MNS-N-11.608, Ø 42,1 mm,113,060 g; Hild. 106, Dav. 7230.

Franciszek (1618–1620)

6. Półtalar na pamiątkę śmierci księcia, 1620, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
koronkowy;
leg: D ׃ G ׃ FRANCISCVS • I • DVX • SEDINI • POMERAN • CASSVB • 
ET • V[AN]

Rv: napis w dziesięciu wierszach, powyżej i poniżej ornamenty roślinne, 
w dolny ornament wpisane inicjały G – T, złotnika i rytownika stempla Got-
fryda Tabberta;



48  Mieszko Pawłowski

leg:  NVMMVS/ NOVISSIMOHONORI/ • FRANCISSI • I • /DVCIS 
• STET • POM • QVI/ ATVS • XX1V • MART • AŌ • 1577/ MORTVVS 
• XXV11 • NOVĒ/ ANNO • 1620 • DICATVS/ Å • BOGISLAO • X1V 
• /FRATER • ET • SVC/ ESSORE 

6av 6rv

MNS-N-15.670, Ø 43,0 mm,13,062 g; Hild. 132.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po zdjętym uszku, od strony awersu pęknię-
cie krążka.

Bogusław XIV (1617–1637)

7. Talar, 1629, mennica Szczecin/Koszalin

Av: skierowana w prawo półpostać władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
obszyty koronką, w prawej dłoni tzw. regiment, po lewej stronie hełm z pió-
rami;
leg:  BOGISLAVS • XIV • D : G • DVX • STE • PO • CAS • E • V • P 
• RV •

Rv: w kartuszu przykrytym czapką książęcą, wspięty ukoronowany gryf 
z mieczem w prawej łapie i Biblią w lewej, ponad tarczą data emisji: 16 – Z9. 
W legendzie skrzyżowane haki – znak mincerski?
leg:  EP • CAM • CO • GVTZK • TER • LEOB • ET • BV • DOM •
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7av 7rv

MNS-N-9.160, Ø 44,2 mm, 28,464 g; Hild. 309, Dav. 7270.

8. Talar, 1629, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
obszyty koronką;
leg:  BOGISLAVS • XIV • D • G • DVX • STE : PO : CAS : E : V : P : RV

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami. W legendzie skrzyżowane haki – znak mincerski?
leg: EP : CAM : CO : GVTZK : TER : LEOB : E : BV : D : 16z9 

8av 8rv

MNS-N-6.812, Ø 42,8 mm, 27,498 g; Hild. 312.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po usuniętym uszku, na awersie grawerunek: 
S – Z/ 16 – 94.
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9. Talar, 1629, mennica Szczecin
Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
obszyty koronką;
leg:  BOGISLAVS • XIV • D : G • DVX • STE : PO : CAS : E : V : P : RV 

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami. W legendzie skrzyżowane haki – znak mincerski?
leg: EP : CAM : CO : GVTZK : TER : LEOB : E : BV : D : 16z9 •  •

9av 9rv

MNS-N-6.828, Ø 43,7 mm, 28,187 g; Hild. 312.

10. Talar, 1634, mennica Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
obszyty koronką;
leg: BO[...]ISLAVS • XIV • D : G : DVX • STE[...] CAS : ET • VAN •

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami, data emisji: 16 – 34, dzielona piórami klejnotu 
tarczy herbowej;
leg:  [P]RIN : RVG : CO [...]ZK : TERR : LEOB : ET • BVT[...] DN
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15av 15rv

MNS-N-9.161, Ø 48,5 mm, 35,101 g; Hild. 350, Dav. 7260 odm.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po zdjętym uszku, do rantu przymocowana 
oprawa, na rewersie rysy.

11. Talar, 1631, mennica Koszalin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
koronkowy;
leg: • B  GISLAVS • XIV • D : G • DVX • STE • PO : C • E • T • V • P • R 
• 

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami, data emisji: 16 – 31, dzielona klejnotem tarczy 
herbowej. U dołu po bokach tarczy herbowej inicjały G – T, złotnika i rytow-
nika stempla Gotfryda Tabberta (brak obwódki separującej pole rewersu od 
legendy);

leg:  EP – * CAM * CO * GVTZK * TER * LEOB * E * BV * – DO
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10av 10rv

MNS-N-14.950, Ø 43,3 mm, 28,982 g; Hild. 318, Dav. 7274.
Na awersie wgłębienie.

12. Talar, 1633, mennica Koszalin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i szeroki 
kołnierz obszyte koronką;
leg: BOGISLAVS • XIV • D • G • DVX • S • P • C • ET • V • P • P • R 
• 1633

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg:  EP • CAM • CO • GVTZK • TER • LEOB • ET • BV • DOM
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11av 11rv

MNS-N-11.402, Ø 41,1 mm, 25,720 g; Hild. 323, Dav. 7282.

13. Talar, 1635, mennica Koszalin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i szeroki 
kołnierz obszyte koronką;
leg: BOGISLAVS • XIV • D • G • DVX • [...] • P • C • E • V • P • P • R •

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami, data emisji: 16 – 35 dzielona klejnotem tarczy 
herbowej;
leg: EP – * CAM * CO * GVTZK * TER * LEOB * E * BV * – DO

12av 12rv

MNS-N-12.163, Ø 43,0 mm, 28,854 g; Hild. 327 odm., Dav. 7285.
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14. Talar, 1635, mennica Koszalin

Av: skierowane w lewo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i kołnierz 
obszyty koronką;
leg: BOGISLAVS * XIV * D * G * DVX * S * P * C * ET * V * P * R *

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami, data emisji: 16 – 35 dzielona klejnotem tarczy 
herbowej;
leg: EP – [...] CAM * CO * GVTZK * TER * LEOB * E * BV * – DO

13av 13rv

MNS-N-6.813, Ø 43,0 mm, 28,145 g; Hild. 327 odm., Dav. 7287.

15. Talar, 1636, mennica Koszalin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i szeroki 
kołnierz obszyte koronką;
leg: BOGISLAVS • XIV • D • G • DVX • S • P • C • E • V • P • R •

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami, data emisji: 16 – 36, dzielona klejnotem tarczy 
herbowej (brak obwódki separującej pole rewersu od legendy);
leg: E – * CAM * CO *  GVTZK * TER * LEOB * E * BV[...] – D – O *
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14av 14rv

MNS-N-14.194, Ø 42,0 mm, 26,690 g; Hild. 328 odm., Dav. 7288.

16. Talar na pamiątkę uroczystego pogrzebu Bogusława XIV, 1654, mennica 
Szczecin

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której szarfa i wąski 
kołnierz; 
leg:  BOGISLAVS • XIV • D • G • DVX • ST • POM • C • & • VAND • P 
• RV • EP • C • CO : G • T • L • & • B • D

Rv: napis w piętnastu wierszach;
leg: NOVISSIMVS/ HONORIBVS/ BOGISLAI •DVC • STET/ POMER 
• EIVSNOMINIS/  14 • ETVLTVMI / NATI • 31 • MART • 1580 •/ 
DENATI • 10MART • 1637 •/ HUMATI • 25 • MAI • 1654 •/ CHRISTINA 
˙ D : G • SVECORV./ GOTHOR . VANDAL • REGIN/  ET / FRIDERICVS 
. WILHEL/ ˙ D : G • MARC • & • EL • BRA •/ DVCESPOMER •/ F.F ¯
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16av 16rv

MNS-N-15.095, Ø 51,0 mm, 28,553 g; Hild. 379.

Talary władców szwedzkich Pomorza Zachodniego

Krystyna (1640–1654)

17. Talar, 1642, mennica Szczecin

Av: skierowane trzy czwarte w prawo, ukoronowane popiersie władczyni 
w sukni ze sztywnym koronkowym kołnierzem i w perełkowym naszyjniku; 
leg:  CHRISTINA • D : G • SVE • GOT • VAND : Q • DES • REGIN

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg:  MONETA • NOVA • ARGENT • DVCATVS • POMER : 164Z
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17av 17rv

MNS-N-2.326, Ø 41,5 mm, 27,552 g; Ahlstr. 15.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po zdjętym uszku, na awersie wgłębienie.

18. Talar, 1642, mennica Szczecin

Av: skierowane trzy czwarte w prawo, ukoronowane popiersie władczyni 
w sukni ze sztywnym koronkowym kołnierzem, w naszyjniku z krzyżyko-
wych segmentów i z medalionem, na piersiach brosza (?) w formie rozety;
leg: [ ] CHRISTINA • D : G • SVE • GO • VAND • Q • DES •  REGINA

Rv: dziewięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg: [ ] MONETA • NOVA • ARGENT • DVCATVS • POMER : 164Z
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18av 18rv

MNS-N-2.327, Ø 43,1 mm, 28,112 g; Ahlstr. 15.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po zdjętym uszku.

19. Talar 1642, mennica Szczecin

Av: skierowane trzy czwarte w prawo, ukoronowane popiersie władczyni 
w sukni ze sztywnym koronkowym kołnierzem, naszyjnik z krzyżykowych 
segmentów, na piersiach brosza (?) w formie rozety;
leg: [ ] CHRISTINA • D : G • SVE • GOT • VAND : Q • DES • REGINA

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg: [ ] MONETA • NOVA • ARG • DVCATVS • POMERAN • 164Z
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19av 19rv

MNS-N-2.325, Ø 41,8 mm, 27,829 g, Ahlstr. 16.
Moneta przerobiona na medalion – ślad po zdjętym uszku.

20. Talar, 1642, mennica Szczecin

Av: skierowane trzy czwarte w prawo, ukoronowane popiersie władczyni 
w sukni ze sztywnym koronkowym kołnierzem i w naszyjniku z krzyżyko-
wych segmentów, na piersiach brosza (?) w formie rozety;
leg:  CHRISTINA • D : G • SVE • GOT • VAND : Q • DES • REGINA

Rv: dziesięciopolowa tarcza herbowa Księstwa Pomorskiego, na której hełm 
z klejnotem i labrami, trzymana przez dwóch „leśnych ludzi” z maczugami 
i w hełmach z klejnotami;
leg:  MONETA • NOVA [...] ARG • DVCATVS • POMERAN • 164Z

20av 20rv

MNS-N-14.195, Ø 42,8 mm, 28,543 g; Ahlstr. 16.
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Karol XII (1697–1718)

21. Talar na pamiątkę ustanowienia wolności wyznania na Śląsku, 1709, mennica 
Szczecin

 

Av: skierowane w prawo popiersie władcy w zbroi, na której płaszcz upięty 
na prawym ramieniu, pod którym inicjały JM, mincmistrza Johanna Mam-
miesa;
leg: CAROL : XII D . G . SVEC . GOTH . VAND . REX PROFUGINATOR 
FIDEI . – 1 Reichs thlr : nach alten schr : u • korn.

Rv: ukoronowany lew z głową zwróconą do tyłu, mieczem w prawej łapie, 
lewą łapą oparty o kolumnę, na której gałęzie palmowe i płonąca świeca;
leg: COLLAPSAM FORTITER – RESTITUIT, w odcinku w pięciu wier-
szach napis: IN MEMOR . TRACTAT . ALTRAN . STAD./ 22 AUGUST. 
MDCCVII CONCLUSI,/ ET BRESLAU D. 8 FEBR/ MDCCIX C O M,,/ 
PLETI

21av 21rv

MNS-N-13.922, Ø 41,4 mm, 29,065 g; Ahlstr. 221.
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HINTERPOMMERSCHE TALER 
IN DER SAMMLUNG DES NATIONALMUSEUMS IN SZCZECIN

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel berührt die Frage der Erscheinung auf dem hinterpommerschen Markt der 
schweren, silbernen Münzen – Taler, und das Thema der Prägung von Talern in Herzog-
tum Pommern. 

Die ersten schweren, silbernen Münzen, die im Laufe der Zeit Taler genannt wur-
den, erschienen in Westeuropa am Ende des 15. Jahrhunderts. Im 16. Jahrhundert kam der 
Taler fest in den Münzumlauf Europas.

 Am Ende des 16. Jahrhunderts wurden auch in Herzogtum Pommern Taler 
geprägt. Es wird angenommen, dass der erste Taler von dem Herzog Johann Friedrich 
1595 geprägt wurde. Seit dieser Zeit versorgten die Herrscher aus der Greifen-Dynastie 
den lokalen Münzenmarkt sowohl mit den regelmäßigen Prägungen, als auch mit den 
Gelegenheitsmünzen, die meistens in Verbindung mit dem Tod der Herzoge oder ihrer 
Familienmitglieder erschienen. Besonders tätig waren in diesem Bereich Herzog Philipp 
Julius und der letzte Herrscher von dem herzoglichen Greifenhaus Bogislaw XIV.

In der Sammlung der Numismatischen Abteilung des Nationalmuseums in Szczecin 
befi nden sich 21 pommersche Taler, deren Teile und Vielfache. Besonders interessant 
sind drei mit Talerstempeln geprägte halbe Taler, ein einmaliger vierfacher Taler, der 
sog. Piedfort, zum Gedenken des Tods Philipps II., und ein Taler, der 1654 anlässlich des 
Begräbnisses Bogislaws XIV. geprägt wurde. Erwähnenswert ist auch der Gelegenheits-
taler, der 1709 anlässlich der Anerkennung der Konfessionsfreiheit in Schlesien in der 
Stettiner Münzstätte geprägt wurde.

In der Sammlung dominieren Münzen der letzten Greifen – insgesamt 16 Stück; 
die zahlreichsten davon gehören zu dem letzten Herrscher – 9 Stück. Es befi nden sich 
in der Sammlung auch 5 Stück der schwedischen Herrscher von Pommern, die meisten 
von Königin Kristina, alle aus dem Jahre 1642.

Mieszko Pawłowski


