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Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki (Toruń)
Japoński pieniądz papierowy
z początku drugiej połowy XIX wieku
Japonia (jap. Nihon lub Nippon 日本) dla wielu jest wciąż krajem bardzo odległym, a zarazem mało znanym. Pośród wielu zagadnień, które w polskiej literaturze
numizmatycznej są w zasadzie całkowicie pomijane, znajdują się te dotyczące dawnego
japońskiego systemu monetarnego. O ile większość z nas potrafiłaby odpowiedzieć na
pytanie, jaką walutą posługuje się współczesna Japonia, to już nieliczni, albo prawie nikt
nie umiałby, choćby pokrótce, scharakteryzować japońskiego pieniądza z okresu, kiedy
Japonią rządzili shogunowie z rodu Tokugawa. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć
tę tematykę, choć nie w ujęciu globalnym – poprzez charakterystykę całej ówczesnej
polityki pieniężnej. Głównym przedmiotem dyskusji będzie japoński pieniądz papierowy, który w postaci wielorakich kwitów wydawanych przez różne instytucje, pełnił rolę
pierwszego japońskiego „banknotu”. Szczegółowa analiza jednego egzemplarza takiego
„banknotu” umożliwi poznanie jego specyfiki i pozwoli „odkodować” ukryte w nim informacje i znaczenia. Skontrastowanie go z nieco późniejszymi, już formalnie uznawanymi banknotami – dosłownie ‘kwitami [emitowanymi przez] bank’, ma nam uświadomić,
jak wielkie zmiany zaszły w Japonii w II połowie XIX wieku.
1.	Pieniądz papierowy w okresie rządów shogunatu Tokugawa
Okres Edo (1600-1868) pod rządami nowego shogunatu (jap. bakufu 幕府) Tokugawa przyniósł wiele istotnych reform społecznych i gospodarczych. Jedną z istotnych
zmian była unifikacja dotychczas istniejącego systemu pieniężnego. Powszechnie wiadomo, że ówczesny system monetarny, który nazywano „trójmonetarnym” (jap. sanka),
oparty był na złocie, srebrze i miedzi. Wraz z przejęciem przez władze shogunackie wyłącznego prawa do bicia monet (lokalnie istniały jednak wyjątki, jak np. w przypadku
Kōshūkin 甲州金 ‘pieniądz z Kōshū’)1 to bakufu stał się monopolistą decydującym o
sposobach płatności.
We wszystkich hanach2 w kraju, pomimo że odczuwano niedostatki bilonu, bicie własnych monet było zakazane. Z tego powodu niecałe piętnaście lat po powołaniu
nowego shogunatu pojawiły się ruchy mające na celu emisję kwitów hanowych, które za
1
R. Murata, Hansatsu kenkyūshi oboegaki (Notatki na temat historii badań nad hansatsu), Chiba University of Commerce Review, nr 40 (4), 2003, s. 165
2
Lenna wasalów shogunów (jap. daimyō) z okresu Edo zaczęto nazywać hanami około XVIII w., a stosowanie tej nazwy było ograniczone jedynie do pewnej uświadomionej warstwy społecznej. Han jako oficjalna
nazwa pojawia się dopiero w II poł. XIX w. W 1. roku Meiji (1868) nowy rząd podzielił dawne terytoria shogunackie na prefektury (jap. fu 府i ken 県), a na dawnych majątkach ziemskich daimyō powołał hany. Banknoty,
które emitowały prefektury i hany nazywano wówczas fusatsu, kensatsu i hansatsu. A więc, nazwa ‘hansatsu’,
mówiąc precyzyjnie, była określeniem na pieniądz papierowy emitowany przez ‘han’, który był lokalną jednostką administracyjną powołaną w okresie Meiji (1868-1912). Współcześnie, w powszechnym użyciu słowo
to oznacza pieniądz papierowy wydawany na terytoriach feudalnych wasali z okresu Edo.
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zgodą władz centralnych mogły być używane jako dodatkowy pieniądz. Tak więc, oprócz
wspomnianych trzech rodzajów monet, równie popularnym środkiem płatniczym stał się
pieniądz papierowy, który zwano shisatsu 私札 (dosł. ‘kwit prywatny’) i hansatsu 藩札
(dosł. ‘kwit hanowy’).
Kwity płatnicze nazywane shisatsu były drukowane i używane w początkowym
okresie Edo szczególnie w regionie Kinki3. Ówczesne shisatsu można podzielić w następujący sposób:
Stare kwity z Zachodniego Kinki
region Settsu i Izumi

region Kawachi

Stare kwity ze Wschodniego Kinki
region Ise

region Yamato

Ōsaka Edoborikawa
ginsatsu
大坂江戸堀銀札

Kyūhōji satsu
久宝寺札

Yamada hagaki
山田羽書

Yamato Shimoichi ginsatsu
大和下市銀札

Sekiunbiraki ginsatsu
夕雲開銀札

Yaomidō satsu
八尾御堂札

Uji hagaki
宇治羽書

Yamato Imaichō ginsatsu
大和今井町銀札

Hiranogō ginsatsu
平野郷銀札

Nishiura satsu
西浦札

Iwaza hagaki
射和羽書

Naramachi ninsatsu
奈良町人札

Shitennōji satsu
四天王寺札

Matsuzaka hagaki
松坂羽書

Amagasaki, Itami chihō
satsu 尼崎伊丹地方札

Nyū hagaki
丹生羽書
Kita Ise shohagaki
北伊勢諸羽書

Wymienione w tabeli shisatsu były drukowane przez lokalnych kupców, a ich
nominał był wyrażany w srebrze. Zazwyczaj najwyższym nominałem był 1 monme4 srebra, choć wyjątkowo drukowano także pieniądz o nominale 2 monme.
Spośród wszystkich „banknotów” najwcześniej zaczęto drukować Yamada hagaki
w regionie Ise (il. 1). Według powszechnej opinii, kwity handlowe [jap. tegata 手形] używane
przez kupców z regionu Ise w okresie od końca okresu Muromachi5 aż po lata Keichō (15961615), rozprzestrzeniały się stopniowo poprzez osoby świeckie [jap. o(n)shi 御師] pracujące
w obrębie Ise Gekū [tzw. Świątynia Zewnętrzna chramu Ise]. Nawet poddając w wątpliwość
tezę o ich początku w okresie Muromachi, pewnym jest, że pojawiły się już co najmniej w latach Keichō6. Wraz z coraz bardziej powszechnym stosowaniem Yamada hagaki na terenach
świątynnych Ise7, również kupcy z przylegających okolic zaczęli drukować różne kwity (hagaki i satsu), które służyły jako środek płatności w przypadku niewielkich kwot.

3
Inaczej Kansai; współcześnie centralny region Japonii z takimi wielkimi ośrodkami miejskimi, jak
Osaka, Kioto, Kobe.
4
1 monme 匁 to jednostka miary ciężaru równa 3,75 g.
5
Okres przypadający na lata 1333-1560.
6
Zuroku: Nihon no kahei (Japoński pieniądz: wydanie ilustrowane), t. 6, Nihon Ginkō chōsakyokuhen,
Tokio 1975, s. 154, za: R. Murata, op. cit., s. 166.
7
Obszar Ise już od średniowiecza był znany jako jedno z centrów handlowych łączących prowincje zachodnie z wschodnimi. Szczególnie ważnym punktem było Ōminato (obecnie miasto Ise), do którego zawijało
wiele statków ze wschodu.
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Edoborikawa ginsatsu i Sekiunbiraki ginsatsu, które były
rozprowadzane najwcześniej ze wszystkich starych „banknotów” w
Zachodnim Kinki, były również nazywane ‘kwitami pracowniczymi’
(jap. ninsoku kitte 人足切手). Te pierwsze były drukowane w 3. roku
Genna (1617) w celu uzupełnienia braku monet srebrnych i miedzianych wypłacanych robotnikom za pracę przy budowie Edobori u stóp
zamku w Osace. Te drugie były rozprowadzane przez przedstawiciela
bakufu Kōsai Sekiuna podczas oddawania nowych ziem pod uprawę
w Mozu w prowincji Izumi (współcześnie w obrębie miasta Sakai). A
więc były to początkowo „banknoty”, które miały służyć jako środek
płatniczy dla robotników. W dalszych latach, między 8. rokiem Genna
(1622) a 1. rokiem Kan’ei (1624) drukowano także tzw. ‘kwity stolarskie’ (jap. kijiyasatsu 木地屋札), które – jak sugeruje nazwa – wzięły
się od handlarzy wyrobami z drewna.
Jako pierwszych shisatsu zaczęto używać Hirano ginsatsu,
które drukowali kupcy i sprzedawcy. Te shisatsu zniknęły z obiegu w okresie Kanbun (1661-1671), kiedy kształtował się trójmonetarny system stworzony przez shogunat, a w szczególności, kiedy w
powszechnym obiegu znajdował się ‘bilon z [okresu] Kan’ei’ (jap. Kan’ei tsūhō 寛永通宝).
Po tym, jak w 4. roku Hōei (1707) bakufu zakazał używania
papierowych pieniędzy, oprócz Yamada hagaki w obiegu nie ostały się
żadne inne shisatsu. Również emisja Yamada hagaki była wówczas na
jakiś czas wstrzymana, jednak na prośbę Yamada Sanpōegō 山田三方
会合 (Biuro Samorządu [w] Yamada) shogunat cofnął zakaz8 i wydał
ponowne pozwolenie na druk kwitów. W ten sposób emisja Yamada
hagaki trwała nieprzerwanie aż po restaurację Meiji9.
Prawie wszystkie shisatsu, które były drukowane w każdym
Il. 1. Yamada
regionie Kinki, zostały wycofane z użytku na początku drugiej połohagaki (Muzeum
Pieniądza Banku
wy XVII w. W tym samym czasie w zastępstwie shisatsu w różnych
Japońskiego;
regionach zachodniej części kraju zaczęto drukować tzw. hansatsu
wersja pomniej(zwane również daimyōsatsu ‘kwity książąt feudalnych’). Najprościej
szona w stosunku
można je zdefiniować w następujący sposób: kwity z okresu Edo, któdo oryginału).
re były wprowadzane do obiegu przez admninistrację poszczególnych
hanów na zasadzie lokalnego pieniądza; wydawane przez hanowego urzędnika odpowiedzialnego za finanse [jap. kattekata 勝手方] lub kupców zaopatrujących dany han w
towary (w tym satsumoto)10 funkcjonowały jako środek płatniczy wymienialny na bilon.
8
Ponieważ Yamada hagaki były do tej pory używane jedynie w obrębie terenów sakralnych w Yamada, niniejszym zezwala się na ich ponowne używanie w dotychczasowych granicach. Por.: K. Mutō, Nihon
skaheihōseishi (Historia prawa monetarnego w Japonii), Mie Daigaku Hōseishigakkai, 1956, s. 96
9
Restauracja Meiji to zmiana ustroju, jakiej dokonano w 1868 r. Cesarz Mutsuhito uzyskał pełnię władzy
w państwie po tym, jak siły proimperialistyczne obaliły rządy shogunatu (bakufu) rodu Tokugawa, co zakończyło okres Edo. W następstwie tego przewrotu Japonia weszła w okres szybkiej modernizacji i otwarcia na
wpływy Zachodu. Szerzej na ten temat zob.: L. Frédéric, Życie codzienne w Japonii u progu nowoczesności
(1868-1912), Warszawa 1988.
10
Jak podaje Hall: Ponieważ kupcy w okresie Tokugawa nie byli w gruncie rzeczy ludźmi wolnymi, jedyny
atut chōnin [czyli mieszczan] stanowiło to, że występowali oni jako dostawcy i pośrednicy klasy rządzącej. W
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Jednakże samo słowo ‘hansatsu’ nie było używane w okresie Edo, gdyż banknoty wydawane w różnych hanach, które współcześnie są nazywane hansatsu, wówczas określano
według rodzaju oznaczenia ich wartości np. kinsatsu 金札 ‘kwity w złocie’, ginsatsu 銀
札 ‘kwity w srebrze’, beisatsu 米札 ‘kwity ryżowe’. Były również nazywane ‘kwitami z
morwy papierowej’ (jap. kōzosatsu 楮札)11, ‘kwitami państwowymi’ (jap. okunisatsu お
國札) czy po prostu ‘kwitami’ (jap. fuda 札). Wprowadzane do obiegu przez osoby prywatne shisatsu w postaci np. Yamada hagaki, choć przypominały hansatsu, de facto nimi
nie były. Ponieważ były drukowane wyłącznie przez instytucje nierządowe lub prywatne,
były kwitami używanymi tylko doraźnie na określone potrzeby. W swoim opracowaniu
poświęconym japońskiemu pieniądzowi papierowemu Marek Banach sygnalizuje pewien problem dotyczący nazewnictwa shisatsu i hansatsu. Otóż, jak stwierdza:
(...) w terminologii zachodniej (...) wszystkie japońskie pieniądze papierowe sprzed 1868
r. to hansatsu. Tymczasem w Kraju Wiśni w odniesieniu do kwitów na Zachodzie od razu
zaliczanych do hansatsu występuje także określenie shisatsu (shi- znaczy -prywatny), i co
ciekawe, w równych proporcjach. Dualizm ten stanowi swego rodzaju znak ostrzegawczy, iż bez pełnego odczytania napisów należy zachować lekką rezerwę i umownie przyjmować potencjalne japońskie hansatsu za hansatsu właśnie, tym bardziej, że wyglądem
jedne od drugich mogą się wcale nie różnić (proweniencję najlepiej wskazuje podpis lub
pieczęć wystawcy). Z kolei z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć twierdzenie,
iż zakres znaczeniowy shisatsu obejmuje wszelkie inne pieniądze papierowe wydawane w
okresie Edo, czy to przez świątynie (jishasatsu), (...) czy wreszcie kupców (shoninsatsu)
i mniejszych feudałów. Takich rozmaitych -satsu na konkretne potrzeby wydawano cały
wachlarz. Dlatego być może w Japonii rozróżnia się kwity oficjałów (daimyo), obejmujące znacznie większy teren a do jednego worka shisatsu wrzuca się całą pozostałą drobnicę -satsu, niedozwoloną do uniwersalnego stosowania w szerszym obrębie. Tezę tę potwierdzałaby odpowiedź jaką otrzymałem drogą poczty elektronicznej z Instytutu Studiów
Monetarnych i Ekonomicznych Banku Japonii, w której odniesiono shisatsu do sektora
prywatnego (z kupcami-bankierami, dostojnikami dworu czy właśnie właścicielami kopalń), natomiast hansatsu zarezerwowano wyłącznie dla panów feudalnych12.
W powszechnej opini początki hansatsu sięgają 1. roku Kanbun (1661), kiedy w
prowincji Echizen w hanie Fukui zaczęto emitować pierwsze kwity hanowe. W Fukuyamashishi (Historia miasta Fukuyama) możemy jednak przeczytać, że w hanie Fukuyama w prowincji Bingo w 7. roku Kan’ei (1630) hansatsu zaczął używać mieszczanin Kikuya Tahei, a ten precedens spowodował zainteresowanie podobną praktyką w sąsiednich
hanach. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że pierwsze hansatsu pojawiły się w hanie
Fukuyama. Mogą na to wskazywać dokumenty, które instruowały wpływowych kupców
na temat druku ginsatsu w hanie Fukuyama, jak również dokument zakazujący posługiwania się na terytorium hanu Hiroshima ginsatsu emitowanymi w hanie Fukuyama.

ten sposób zawiązało się coś na kształt sojuszu między kupcami a władzą (...). Por. J. W. Hall, Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, Warszawa 1979, s. 171.
11
Papier do tych kwitów był wyrabiany z włókiem pochodzących z rośliny nazywanej po jap. kōzo, a po
polsku morwa papierowa (lub brusonecja zwyczajna; Broussonetia papyrifera), która naturalnie występuje w
Chinach i Japonii. Tworzy drzewa o luźnej, rozłożystej koronie dorastające do 10-15 m wysokości. Korę używano do wyrobu papieru, łyko jako włókno do wyrobu tkanin. Jest to gatunek bardzo dekoracyjny.
12
M. Banach, Hansatsu – japoński pieniądz papierowy XVII-XIX wieku, Przegląd Numizmatyczny, nr
4/2005, s. 4.
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Na Fukuyamę mógłby wskazywać również fakt, iż w okresie Genna (1615-24), kiedy
region Kinki był obszarem rozwiniętym gospodarczo, bardzo popularne były shisatsu.
Książę feudalny (daimyō) władający hanem Fukuyama – Mizuno Katsunari 水野勝成
(1564-1651) – który w 5. roku Genna (1619) wraz ze swoimi poddanymi przeniósł się z
terenów górskich okręgu Yamato, gdzie w obiegu znajdowały się shisatsu, mógł wykorzystać technikę shisatsu dla pokrycia braków pieniądza w obrębie swojego lenna. Jeżeli
był to rodzaj zaplanowanej emisji kwitów płatniczych, z dużym prawdopodobieństwem
możemy stwierdzić, że to kwity hanowe z Fukuyama były pierwszymi hansatsu.
Yamaguchi Kazuo uważa, że druk hansatsu wynikał z kłopotów finansowych
w hanach oraz braku pieniądza na ich terytoriach13. Głównym powodem było jednak
ekonomiczne ubożenie w hanach. Na owe zubożenie hanów składały się trzy czynniki: 1)
załamanie finansowe w budżetach hanowych, 2) stosowanie monopolu14, 3) pauperyzacja
samurajów służących u wasali oraz chłopów. Jeśli chodzi o brak pieniędzy w obrębie
hanów, na niego złożyły się dwie główne przyczyny: brak jakiegokolwiek najprostszego
środka płatniczego na ich terytoriach, oraz zmniejszenie znaczenia pieniądza drukowanego w obrębie konkretnego hanu, spowodowane emisją hansatsu w sąsiednich hanach.
Można zatem stwierdzić, że na emisję hansatsu składało się wiele powodów wynikających ze słabości finansowej w hanach, choć stosunkowo niemało wynikało również z
braku środka płatniczego15.
Do przedstawionych powyżej trzech przyczyn wydawania hansatsu, Taya Hirokichi16 dodaje jeszcze jeden, mianowicie pojawienie się hansatsu, które opierało się
na modelu uzyskiwania odsetek od pożyczek (jap. kashitsuke-rishi-shutokukei 貸付利
子取得型), które wiązały wielkich posiadaczy ziemskich z wpływowymi kupcami. Taka
forma płatnicza została później przemianowana na tzw. shihatsuteki hansatsu 私札的藩
札 (dosł. ‘hansatsu, [które mają charakter/status] kwitów prywatnych’)17. Według Taya,
hansatsu z początków okresu Edo były rządowym pieniądzem papierowym, który drukowano we wszystkich zubożałych hanach, ale był to pieniądz niewymienialny (jap.
fukan-shihei 不換紙幣). Takie twierdzenie sugerowałoby, że wszystkimi hansatsu, które spełniały rolę kredytowych pieniędzy, obracano w systemie uzyskiwania odsetek od
pożyczek.
Druk hansatsu odbywał się w obrębie sfery ekonomicznej zwanej „ginzukai 銀
づかい” (dosł. ‘[sfera] obracania srebrem’). Po pierwsze, w porównaniu ze Wschodnią
Japonią obracającą złotem (jap. kinzukai 金づかい), w Zachodniej Japonii, gdzie uży-

13
Podobny powód druku hansatsu podaje Banach, który pisze: Niemały wpływ na powstanie i funkcjonowanie pieniądza papierowego w Japonii wywarła notoryczna bolączka tego kraju w postaci niedoboru
kruszców i monet, co w naturalny sposób utrudniało zawieranie transakcji handlowych i zmuszało co bardziej
przedsiębiorczych do szukania remedium. M. Banach, op. cit., s. 3. Także Hall pisze, że: w większych hanach
wprowadzono certyfikaty mające pokrycie w ryżu lub srebrze; stały się one legalnym środkiem płatniczym w
obrębie hanu, ograniczając płatności gotówkowe do transakcji z Osaką lub Edo. Por. J. W. Hall, op. cit., s. 172.
14
Coraz częściej też hany nakładały monopolistyczne ograniczenia na sprzedaż własnych, lokalnych
produktów, powierzając ją specjalnym koncesjonowanym organizacjom handlowym, oraz sięgały po kontrolę
nad wymianą dokonującą się między stolicą hanu a Osaką lub Edo. Ibid., s. 172.
15
Por.: K. Yamaguchi, Hansatsushi kenkyū josetsu (Wprowadzenie do badań nad hansatsu), Keizaigaku
ronshū (Prace ekonomiczne), t. 31, nr 4/1966, s. 8.
16
H. Taya, Kinsei Nihon no kahei (Pieniądz w nowożytnej Japonii), Hannan ronshū (Prace z [Uniwersytetu] Hannan), t. 21, nr 3, 1989, s. 21, za: R. Murata, op. cit., s. 171.
17
Ibid., s. 171.
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wano głównie srebra, następował szybki rozwój gospodarki rynkowej. Po drugie, pomijając okres pomiędzy 7. rokiem Hōei (1710) a 1. rokiem Genbun (1736), znaczenie,
skądinąd popularnego w okresie Tokugawa, pieniądza wycenianego podług wagi (jap.
hyōryō-kahei 秤量貨幣)18, było niezwykle małe, a było to związane z deficytem srebrnych monet. Po trzecie, rozmienianie na drobne (tzw. kirizkai 切遣い)19 srebrnych monet
używanych jako pieniądz wyceniany podług wagi (jap. hyōryō-ginga 秤量銀貨) nie zawsze było łatwe, gdyż – w przypadku kwot podawanych w ułamkach – pieniądz taki był
mało praktyczny i niewygodny w użyciu. Tak więc, jak zauważył Shinbo, dostarczenie
środka płatniczego do transakcji, gdzie operowano niewielkimi sumami, oprócz tego, że
rozluźniło niedostatki hyōryō-ginga, stanowiło również ważny krok w emisji hansatsu.
Ponadto oczywistym jest, że była to polityka mająca na celu wzrost przychodów pochodzących z hanów. Analizując historię hansatsu pod kątem polityki finansowej zaobserwujemy, że tego typu „banknoty” z XIX w., i te wcześniejsze, nie są tym samym. Ich
jakościowa zmiana jest niezwykle istotna. Szczególnie poprzez związanie papierowego
pieniądza z monopolem handlowym w danym hanie w XIX w. emisja hansatsu zaczęła
mieć znaczenie gospodarcze20.
Jeśli chodzi o sposoby wytwarzania hansatsu, to można je podzielić zasadniczo
na dwa typy: 1) bezpośrednią emisję przez hany, 2) emisję prowadzoną przez kupców.
W przypadku tego drugiego sposobu, zdarzało się, że sam han zwracał się ze zleceniem
wydrukowania hansatsu do kupców, bądź też kupcy z własnej inicjatywy występowali
do hanu o pozwolenie. Bez względu na to, w jaki sposób odbywała się emisja tychże
„banknotów”, powszechnym obyczajem było ich drukowanie na własną odpowiedzialność przez wyspecjalizowanych kupców (jap. satsumoto 札元), choć wszystko odbywało
się oczywiście pod nadzorem urzędnika hanowego odpowiedzialnego za finanse i walutę.
Do druku kwitów używano najczęściej drewnianych matryc, natomiast przy wysokich
nominałach (np. 1 kanme, czyli 1000 monme – ogromna podówczas suma pieniędzy) jako
matryce służyły płytki miedziane21.
W kwestii bezpieczeństwa, związanego z wytwarzaniem hansatsu, panowały
bardzo rygorystyczne zasady. Zajmujący się tym ludzie (...) pracowali w ściśle strzeżonych zabudowaniach. Tak ściśle, że do dziś zachowały się strzępy informacji na temat samego procesu produkcji. Od ludzi tych wymagano złożenia ślubowania odciskiem palca z
własnej krwi22. Zwyczajowo jednak formalności związane z emisją hansatsu przebiegały
w następującej kolejności:
a) satsumoto23 zwracał się do odpowiedniego urzędu hanowego oferując w zastaw swoją ziemię, posiadłość, etc., następnie zobowiązywał się do uiszczenia określonej
sumy podatku zwanego unjō 運上24,
Nazywany też shōryō-kahei.
Kirizukai, dosłownie ‘używanie pociętych [pieniędzy]’, polegało na odcinaniu kawałeczka grudki np.
srebra tak, aby jej wartość, obliczona na podstawie wagi, odpowiadała wysokości sumy do zapłaty.
20
H. Shinbo, O. Saitō, Nihon keizaishi (Historia ekonomii w Japonii), t. 2, Kindai seichō no taidō (Symptomy nowoczesnego rozwoju), Iwanami shoten, Tokio 1989, s. 33-35, za: R. Murata, op. cit., s. 173.
21
M. Banach, op. cit., s. 5
22
Ibid., s. 5.
23
Byli wybierani spośród zamożnych kupców, prowadzących kantory wymiany. Po otrzymaniu określonego wsparcia ze strony administracji hanowej, gromadzili środki pieniężne na wymianę na kwity, a następnie
trudnili się ich emisją i wymianą.
24
Jeden z licznych rodzajów podatków obowiązujących w okresie Edo. Do jego płacenia byli zobligowa18
19
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b) urząd przekazywał mu w określonej sumie hansatsu, a następnie stemplował
je hanową pieczęcią;
c) satsumoto nadawał im numerację, stemplował własną pieczęcią i nazwiskiem
(lub tylko pieczęcią z nazwą) oraz przystawiał pieczęć uwierzytelniającą25. Dopiero na
podstawie tejże pieczęci, poprzez agencje pośrednictwa (jap. hikikae(kai)sho 引替
（会）所)26, hansatsu trafiały do obrotu.
W każdym hanie, kiedy do obiegu wypuszczano kwity hansatsu, ustalano zasady ich obrotu. W wielu hanach regulacje dotyczące hansatsu były łudząco podobne, a
główne punkty dotyczyły następujących spraw:
― na terenie hanu zakazywano obrotu bilonem (jednakże w przypadku transakcji o niskich kwotach, np. poniżej 2 bu27 w srebrze, można było używać monet);
― zakaz wymiany bilonu i hansatsu pomiędzy osobami prywatnymi;
― zakaz wymiany hansatsu na bilon (chyba, że należało regulować jakieś płatności poza terytorium hanu);
― wszystkie świadczenia pieniężne wypłacane samurajom z danego hanu miały
być regulowane przy pomocy hansatsu;
― daniny28 na rzecz hanu uiszczano w postaci hansatsu;
― osoby spoza hanu, które znajdowały się na jego terenach jedynie przejazdem,
mogły regulować płatności bilonem; kupcy, przybysze odwiedzający han w celach turystycznych musieli wymieniać bilon na hansatsu, a dopiero potem regulować płatności.
A niektóre hany – jak pisze Banach – doprowadziły do perfekcji wymienialność
własnej waluty na oficjalną (bilon)29. W trakcie wymiany rzeczywistych monet ze srebra
na kwity hanowe, w zależności od hanu zdarzały się nieznaczne różnice w wartości. Na
przykład, za 100 monme w srebrze otrzymywano 101 monme w hansatsu. W przypadku
bezpośredniej emisji kwitów przez władze hanowe, w wielu hanach zakazywano rozprowadzania bilonu i umacniano obrót hansatsu. Badania pokazują jednak, że w wielu
hanach przyjmowano mieszany system, który zezwalał na jednoczesne stosowanie bilonu
i hansatsu. Na 33 hany, które korzystały z takiego systemu płatniczego w okresie Edo,
można wymienić 5, które stosowały go wyłącznie (chodzi o han Nagoya, Amagasaki,
Fukuoka, Kumamoto i Takamatsu). Inne hany korzystały z takiego rozwiązania mniej
więcej od początku XIX w.30.

ni różni przedsiębiorcy: kupcy, rzemieślnicy, rybacy, przewoźnicy, etc.
25
Była to pieczęć, która potwierdzała jednocześnie autentyczność dwóch dokumentów. Przystawiano
ją w taki sposób, aby jedna jej część pozostawała na jednym dokumencie, a druga – na drugim dokumencie.
26
Instytucja wprowadzającąca kwity do obiegu, która funkcjonowała jako rodzaj specjalnej agencji lub
pośrednictwa była przez han nazywana w różny sposób (oprócz wspomnianego hikikaesho, także sastukaisho
札会所 lub fudaba 札場). Była zorganizowana w następujący sposób: urzędnik odpowiedzialny za sprawy
kwitów hanowych (jap. satsubugyō 札奉行) miał za zadanie zajmować się rachunkowością, choć zarządzał
również polityką monetarną w hanie. Urzędnik służb policyjnych przy instytucji wydającej kwity hanowe nazywany fudaba-metsuke 札場目付 miał kontrolować prace urzędowe związane z hansatsu.
27
Rodzaj pieniądza z okresu Edo; 1 bu 分 wynosił 1/4 ryō.
28
Podatek obowiązujący w okresie feudalnym, począwszy od okresu Heian (IX-XII w.). W okresie Edo
był płacony w postaci płodów rolnych, a dopiero później w pieniądzach.
29
M. Banach, op. cit., s. 4.
30
Zatem w niektórych hanach było tak, że istniały specjalne opłaty za wymianę hansatsu na bilon, albo
oferowano premie za wymianę bilonu na lokane kwity. Por.: ibid., s. 4.
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Zasady te obowiązywały również kupców, którzy ściągali z innych terenów. Aby
skumulować bilon, utworzono liczne kantory wymiany kwitów (satsuhikigaesho lub satsukaisho), które przez 6-8 godzin dziennie dokonywały wymiany bilonu na hansatsu. Tu
również dla przyśpieszenia wymiany monet na hansatsu, dodawano również niewielki
procent „zysku” np. za 100 monme w czystym srebrze otrzymywano 101 monme w ginsatsu. Wymiana w odwrotną stronę – z hansatsu na bilon – była mocno ograniczona. Na
przykład w hanie Marugame suma, jaką można było w jednym dniu wymienić na bilon,
wynosiła 10 kanme w srebrze, znowu w hanie Uwajima była ograniczona zaledwie do 3
kanme. Ponadto, w każdym hanie wymagano pieczęci uwierzytelniającej (tzw. ren’in 連
印 lub renpan 連判) od pana feudalnego, przełożonego, kiedy z prośbą o wymianę dużej
sumy pieniędzy zwracała się osoba pozbawiona odpowiedniego statusu społecznego.
Kwitami hanowymi posługiwano się w zasadzie na obszarze danego hanu, jedynie w przypadku hanów o rozproszonych ziemiach można było nimi operować również tam. Zdarzało się również, że po uzyskaniu akceptacji terytoriów sąsiednich, zakres
ich emisji się rozszerzał. Na przykład, Matsusaka satsu z hanu Wakayama na terenach
Ise były używane nie tylko tam, ale konkurując z Yamada hagaki czy Toba hagaki poszerzały stopniowo obszar swojego obiegu również na sąsiednie hany. Matsusaka satsu
były drukowane przez klan Mitsui i wpływowych kupców z Ise, gdyż budzili największe
zaufanie. Poszczególne hany rozszerzały obszar emisji wydawanych kwitów: Fukuyama
hansatsu o hany Hiroshima i Okayama, Fukui hansatsu o tereny Ishiyama i Shiga. Proces
ten był szczególnie widoczny od połowy XVIII w., kiedy shogunat cofnął zakaz emisji kwitów hanowych. Banach tłumaczy, że odrodzenie zawdzięczały hansatsu powolnej ewolucji japońskiej ekonomiki i społeczeństwa, gdzie rozszerzenie przez klany sfery
wpływów wewnętrznych umożliwiło stworzenie systemu monopolizacji waluty papierowej
i obowiązkowego jej użycia w obrębie domen. Do tego rozwój handlu ogólnokrajowego
wzmógł popyt i akceptację pieniądza papierowego, przeznaczonego pierwotnie do użytku
lokalnego a teraz już bardziej wiarygodnego poza właściwym feudum. (...) Stopniowa
popularność hansatsu wpływała pozytywnie na ogólną pozycję pieniądza papierowego
w Japonii (...)31.
Hany, gdzie wprowadzano w obieg kwity, były rozsiane po całym kraju, choć
zdecydowanie najwięcej było ich w Zachodniej Japonii, której centrum stanowił region
Kinki z prosperującą gospodarką rynkową (były to jedna trzecia wszystkich hanów). Patrząc na rodzaje kwitów, na granicy pasa łączącego trzy prefektury: Aichi, Gifu i Fukuyama, na wschodzie były to kinsatsu (kwity wymienialne na monety ze złota), zaś
na zachodzie ginsatsu (wymienialne na srebro). Taki podział pokrywał się z ówczesną
tradycją dotyczącą pieniądza, gdzie region Kantō (Wschodnia Japonia) operował złotem
(kinzukai), a Kamigata (Zachodnia Japonia) posługiwał się srebrem (ginzukai).
Można powiedzieć, że pomimo braku formalnego zezwolenia, shogunat godził się po cichu na wydawanie kwitów z trzech powodów: 1) wysokość ich emisji była
bardzo niska, 2) uzupełniała braki pieniądza, 3) obrót hansatsu odbywał się jedynie w
granicach konkretnego hanu. Jednak, kiedy hansatsu zaczęto wytwarzać w nadmiarze,
doprowadziło to do wielu nadużyć, które przyniosły wzrost cen. Ponadto, ze strony hanów niewydających hansatsu odezwały się głosy obaw i oskarżenia o przyczynianie się

31
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do zaburzania systemu pieniężnego, który do tej pory w nich obowiązywał. W rezultacie w 4. roku Hōei (1707) na cały terytorium kraju zakazano emisji i używania kwitów
hanowych, a były one wówczas drukowane i rozprowadzane już w przeszło 50 hanach.
Stosowne urzędy działające w każdym hanie, które wykorzystywały srebro przeznaczone
na wymianę przy płatnościach z zewnątrz, były obciążone wymianą hansatsu na bilon.
Spowodowało to gwałtowny wzrost cen we wszystkich hanach (w hanie Hiroshima w
kilka miesięcy ceny wzrosły 8-9 krotnie) i wywołało niemal panikę.
W 5. roku Kyōho (1730), po 23 latach, zniesiono zakaz dotyczący wydawania
hansatsu i ponownie zezwolono na emisję tych kwitów. W każdym hanie, choć nie w
równym stopniu, posługiwanie się kwitami wpływało na życie codzienne. Hansatsu były
używane nie tylko jako środek płatniczy w rozliczeniach między kupcami w miastach,
ale również w przypadku datków pieniężnych (jap. myōgakin 冥加金) i podatków na
rzecz pana feudalnego, funduszów na zakup produktów spożywczych i zboża na wsiach,
pożyczek na odbudowę po klęsce żywiołowej, pieniędzy na budowę nowego domu czy
jego naprawę. Stały się na tyle pewnym środkiem płatniczym, że pod koniec okresu Edo
papierowymi pieniędzmi płacono za broń czy materiały do budowy umocnień przybrzeżnych.
Powołując się na badania z 4. roku Meiji (1871), kiedy to upadł system hanowy na rzecz administracyjnego podziału na prefektury, hansatsu były drukowane w 244
hanach, 14 biurach zarządców prowincji i na włościach 9 bezpośrednich wasali shoguna (tzw. hatamoto, dosł. ‘pod chorągwią’)32. Liczba rodzajów hansatsu wynosiła wtedy
1694. Ponieważ istniało wówczas około 300 hanów, to wypadałoby średnio po 8 oryginalnych rodzajów w każdym z nich. Chcąc policzyć w przybliżeniu, ile w końcówce
rządów shogunatu wypuszczono do obiegu hansatsu, suma sięgałaby ponad 9 miliardów
ryō33, zaś wysokość obrotu złotymi i srebrnymi monetami wyniosłaby łącznie około 130
milionów ryō34.
Restauracja Meiji przyniosła wiele zmian: zezwolono na wprowadzenie do obiegu starszych typów monet, zniesiono nominały w srebrze, w rezultacie czego w transakcjach posługiwano się jednostkami złotymi i miedzianymi. Jeszcze w pierwszych latach
okresu Meiji, mimo tendencji spadkowej, wydawano około 1000 różnych rodzajów hansatsu, w większości miedzianych. Ostateczny zakaz wydawania hansatsu został wydany
w grudniu 1869 roku, ale pod wpływem reform w polityce monetarnej minęło jeszcze
kilka lat, kiedy rzeczywiście usunięto hansatsu z obiegu. Do czerwca 1879 r. bilon niskonominałowy całkowicie zastąpił dotychczasowy pieniądz papierowy35.

32
N. Higaki, Hansatsu no hatashita yakuwari to mondaiten (Rola hansatsu i związana z tym problematyka), Kin’yū kenkyū (Studia nad finansami), nr 8/1989, s. 138.
33
Jednostka monetarna z okresu Edo; 1 ryō 両 w złocie wynosił tyle, co 1 Keichō-koban 慶長小判 (ważył ok. 17,8 g), była to także równowartość 50 monme w srebrze.
34
N. Higaki, op. cit., s. 138.
35
M. Banach, op. cit., s. 4-5.
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2.	Papierowy jeden monme w srebrze
Jak już wspomniano, jeszcze na początku okresu Meiji w obiegu znajdowało
się około 1000 różnych kwitów funkcjonujących jako papierowy pieniądz. Przykładem
hansatsu z tamtego okresu, a dokładniej rzecz biorąc kwitu wytwarzanego przez świątynie, czyli jishasatsu, może być prezentowany w tym artykule pieniądz wydawany w 1.
roku Genji (1864), który jako ginsatsu nominał miał wyrażany w srebrze. Na il. 2 awers
rzeczonego kwitu wraz z opisem poszczególnych elementów informacyjnych i dekoracyjnych (kolorystyka zgodna z oryginałem).
W porównaniu do horyzontalnego układu większości współczesnych banknotów, ówczesny pieniądz papierowy charakteryzował się wyraźnie zaznaczoną orientacją
wertykalną (na kształt zakładki do książki) oraz „okienkowym” (panelowym) układem.
Chcąc uśrednić wymiary kwitów, byłoby to około 35×150 mm. W skrajnych przypadkach zdarzały się kwity o wymiarach 47×200 mm lub stosunkowo nieduże wielkości
27×140 mm36. Omawiany egzemplarz 1 monme w srebrze ma wymiary 37×155 mm.
Stopień komplikacji i ornamentyki struktury graficznej hansatsu jednoznacznie odróżnia się od pierwszych kwitów wydawanych na przykład przez urząd Yamada
Sanpōegō. Pierwsze kwity były dość prymitywne i przez to stosunkowo łatwe do podrobienia. Częste próby fałszerstwa, choć surowo karane, stały się impulsem do wytwarzania coraz bardziej wymyślnych i trudnych do skopiowania papierowych pieniędzy.
Stosowano różne techniki drukarskich zabezpieczeń: specjalistyczne sposoby barwienia,
wypełnianie niemal całej obustronnej powierzchni kwitu różnorakimi napisami, ozdobnikami i pieczęciami, nanoszenie trudnych do odczytania, a czasem ukrytych wzorów,
umieszczanie obcojęzycznych słów (głównie holenderskich), a czasami (choć relatywnie
rzadko) stosowanie znaków wodnych37.
Podobnie jak współczesne banknoty drukowane są na specjalnym papierze z
licznymi zabezpieczeniami, również w okresie Edo do wytwarzania hansatsu stosowano
specjalne rodzaje papieru, który miał być trwały i najlepszej jakości. Papier japoński (jap.
washi 和紙) był wówczas wyrabiany w wielu regionach kraju, ale pierwsze hansatsu powstawały z wysoko cenionego papieru z prowincji Echizen. Wzrost popularności kwitów
w różnych hanach wpłynął także na rozwój produkcji papieru, wykorzystywanego nie
tylko na potrzeby pieniądza.
Spoglądając na awers opisywanego jishasatsu, w oczy rzucają się trzy główne
jego części: ilustracja jakiejś postaci, duży napis pośrodku i podobnej wielkości, nieco
krótszy napis na dole. Owa postać w kole przedstawia bóstwo Kisshō(ten) (zwane również Kichijōten) – patrona szczęścia i pomyślności. Tego typu odwoływanie się do panteonu tradycyjnych bóstw sprzyjających i patronujących bogactwu jest charkaterystyczne
dla większości kwitów. Mnogość wydawanych kwitów sprzyjała różnorodności ich szaty
graficznej, stąd oprócz wspomnianego Kisshō znajdziemy również inne postacie lub atrybuty ewokujące pomyślność: przedstawienia 7 bóstw szczęścia (jap. shichifukujin: Fukurokuju, Bishamonten, Ebisu, Hotei, Jurōjin, Benzaiten, Daikokuten), klejnoty, muszle,
statek skarbów (którym miało pływać 7 bóstw szczęścia; jap. takarabune), magiczny
młotek bóstwa Daikokuten (tzw. uchidekozuchi) i in.
36
37
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南都改
Nanto-aratame
– pieczęć
urzędnika
shogunackiego
酉 tori – znak wyrażający
‘ptaka’ w zodiaku chińskim

pieczęć
w kształcie
odważnika

ilustracja przedstawiająca
bóstwo Kisshō

w tle nominału,
w zielonkawym
odcieniu, odcisk
stempla z charakterystycznym pismem pieczęciowym
(obok dokładniejszy
obraz)
銀壹匁 gin ichi monme
1 monme w srebrze – nominał

此以手形引替相渡可申候
Kore o motte tegata hikigae aiwatashi mōsubeku sōrō
[Agencja] zobowiązuje się do wymiany niniejszego kwitu [na bilon]
鑑蓮社 Kanrensha
役所 Yakusho
– nazwa kantoru

pieczęć drukowana

Il. 2. Kwit urzędu przy świątyni Kanren na 1 monme w srebrze, 1864 r., awers, skala 1:1.
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„Okienko”, w którym przedstawiono postać Kisshō, jest całkowicie wypełnione bogatą ornamentyką roślinną. W dolnym „okienku” mamy również elementy flory z
wizerunkami tzw. ‘bliźniaczych smoków’ (jap. sōryū). To kolejna grupa przedstawień,
którą zdobiono wszelkiego rodzaju satsu. Oprócz smoków na kwitach można znaleźć
inne stwory mitologiczne, jak kirin – chimeryczne zwierzę wywodzące się z wierzeń
chińskich, a symbolizujące powodzenie, zamożność i sukces. Ponadto, spotkamy również
wizerunki zwierząt: żurawi, żółwi, szczura, stonogi, etc. – wszystkie posiadające określoną symbolikę i wymowę, najczęściej wyrażające pomyślość, szczęście czy długie życie.
Jeśli chodzi o napisy, najważniejsza informacja na kwitach znajdowała się w
części środkowej awersu, a był nią oczywiście nominał (tu: gin ichi monme). Od góry
i po bokach jest otoczony przez napisy wykonane w tzw. kujōten, czyli rodzaju pisma
pieczęciowego. Tuż pod nim znajduje się słowna gwarancja wierzytelności kwitu, który
można w razie potrzeby wymienić na bilon. Na samym dole, pomiędzy ‘bliźniaczymi
smokami’, podana jest nazwa organu emitującego, w tym przypadku Kanrensha yakusho,
czyli urząd przy świątyni Kanren38.
Bardzo ważną rolę spełniały różnego rodzaju stemple, którymi kwity były opieczętowywane zarówno na awersie, jak i rewersie. Najmniejsza z „pieczęci”, w prawym
górnym rogu, to nadruk ze znakiem ‘ptak’ z chińskiego zodiaku. Sąsiednia podłużna
pieczęć w kolorze cynobru z napisem Nanto-aratame była przystawiana przez odpowiedniego urzędnika shogunatu. Wyrażała ona oficjalną zgodę urzędu centralnego na
wytwarzanie i używanie danych dóbr, w tym przypadku papierowych pieniędzy. Tuż pod
nią umiejscowiona jest pieczęć w kształcie tradycyjnego japońskiego odważnika (jap.
bundō), która jest nazywana kaiun-inkan (dosł. ‘pieczęć powodzenia/szczęścia’). Tekst,
który zawiera, jest zaszyfrowany pismem happōkuzushi (dosł. ‘wykrzywienia w osiem
stron’), co sprawia, że jest niezwykle trudny do odczytania. Zielonkawy odcisk pieczęci
widoczny pomiędzy napisem informującym o nominale jest również wyrażany pismem
pieczęciowym inten. Ostatnia, drukowana pieczęć w dolnej części kwitu – podobnie jak
kaiun-inkan – zawiera treści w stylu happōkuzushi.
Rewers kwitu emitowanego przez urząd Kanrensha (il. 3) ma podobną strukturę
graficzną jak awers. W przeciwieństwie do awersu, na rewersie nie znajdujemy aż tak licznej symbolicznej ikonografii. Oprócz zdobień roślinnych, znajdujemy jedynie pojedynczy
element przypominający muszlę małża, co mogłoby symbolizować pieniądz. Analizując
jednak poszczególne „okienka” tylnej strony kwitu, w górnej jego części odnajdziemy
napis w stylu pieczęciowym kujōten otoczony ornamentyką imitującą fale morskie, który odczytujemy mitamaya. Samo słowo mitamaya oznacza miejsce, gdzie się czci dusze
zmarłych przodków. Widzimy tutaj zapewne nawiązanie do pierwotnego przeznaczenia niniejszego rodzaju kwitu, który mógł służyć jako wsparcie finansowe dla świątyń czczących
przodków konkretnego klanu. Pasek górny i dolny, pomiędzy którymi znajduje się napis

38
Świątynia Kanren (Kanrensha 鑑蓮社) z Kioto, przynależąca do kompleksu świątynnego (Shiba)
zōjōji（芝）増上寺 z Edo, rozprowadzała swoje kwity (jako kwity świątynne prowincji Musashino) również
w obrębie wchodzącej w skład (Shiba)zōjōji świątyni rodowej (jap. bodaiji) Tsuruhime – córki 5. shoguna,
Tokugawy Tsunayoshiego (1646-1709), która wyszła za mąż za Tokugawę Tsunanori, daimyō z klanu Kishū.
Ponieważ kwity wydawane przez urząd działający przy Kanrensha przejęły grafikę kwitów ofiarnych z klanu
Kishū, dla wygody były rozprowadzane również jako jishasatsu dla prowincjii Kii. Por.: Nihon jitsugyōshi
hakubutsukan junbishitsu kyūzō koshihei (Stare banknoty z dawnych zbiorów pracowni przy Muzeum Historii
Japońskiego Biznesu), Shiryōkan shozō shiryō mokuroku, t. 57, Tokio 1992, s. 12.
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prawdopodobna nazwa agencji
wprowadzającej kwit do obiegu

御霊屋 mitamaya
– wskazanie na rodzaj kwitu

御寄附金御手形
gokifukin otegata
– nazwa kwitu
wraz z pieczęcią,
która się na niego
nakłada

引替所 hikikaesho
(agencja wymiany)

南

都
Nanto

御貨附所
mikashitsukesho
Il. 3. Kwit urzędu przy świątyni Kanren na 1 monme w srebrze, 1864 r., rewers, skala 1:1.
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gokifukin otegata, kryje w sobie napisy w stylu pieczęciowym. Centralny napis informuje
zaś o nazwie kwitu, wskazując jego zakres stosowania: kwit [z przeznaczeniem] na datki
[kościelne]. Dodatkowo, napis ten jest idealnie przykryty podłużną, cynobrową pieczęcią z
informacją w stylu happōkuzushi. Ostatnia część dostarcza wiedzy na temat dystrybutora,
tzn. pośrednika wprowadzającego kwity do obrotu. Nanto (dosł. ‘Południowa Stolica’)
wskazuje tutaj na okolice dawnego miasta stołecznego Nara w prowincji Yamato.
I jeszcze kilka słów na temat pieczęci usytuowanych w górnej części rewersu.
Można tam dostrzec aż cztery różne stemple. Ze względu na słabą jakość nadruku i upływ
czasu, nie można podać wiarygodnego odczytania ich treści. Z pewną dozą niepewności
można odszyfrować jedynie jedną pieczęć po lewej stronie, wskazaną na kwicie strzałką.
Jest to prawdopodobnie graficzne ujęcie – rodzaj logo – jednej z nazw agencji obracającej kwitami w rejonie Nanto. Chodzi mianowicie o Yamaguchi-ya. Owo „logo” można
odczytywać następująco: yama 山 oznaczająca po japońsku ‘górę/y’ jest przedstawiona
graficznie w sposób dosłowny – prostym rysunkiem gór; guchi pochodne od kuchi 口
czyli ‘usta’ to obwódka pieczęci; ya ヤ (zapisywana znakiem 屋) oznacza ‘sklep’, ‘dom’,
‘sprzedawcę’ przedstawiona jest w zapisie sylabiczym.
3.	Początki pierwszych kwitów bankowych
Typowe kwity płatnicze, funkcjonujące jako pierwsze japońskie quasi-banknoty, zniknęły ostatecznie z obiegu w 1879 r. Wcześniej, w roku 1871 (4. rok Meiji), powołano do życia Bank Narodowy (jap. Kokuritsu Ginkō 国立銀行). Już w maju następnego
roku wprowadzono do obiegu nowe banknoty, które miały status pieniądza niewymienialnego. W październiku 1882 r. przekształcono Bank Narodowy w Bank Japoński (jap.
Nihon Ginkō 日本銀行), gdzie możliwe się stało deponowanie oszczędności i branie
pożyczek.

Il. 4. Rycina przedstawiająca jeden z pierwszych banków powstających w okresie Meiji,
w tym przypadku w mieście Toyooka.

Bank Japoński rozwijał się bardzo prężnie. Już w grudniu 1882 r. otwarto oddział banku w Osace (il. 5). Również w Kioto utworzono oddział Banku Japońskiego (il.
6). Obecnie w tym budynku mieści się Muzeum Kultury Kioto. W roku 1897 utworzono
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oddziały w Nagoi (il. 7). Ekspansja banku narodowego widoczna była również po oddziałach otwieranych w odległych rejonach kraju, jak te na północy Hokkaidō. Przykładem może być oddział utworzony również w 1897 r. w mieście Otaru.

Il. 5. Budynek oddziału Banku Japońskiego w Osace.

Il. 6. Budynek oddziału Banku Japońskiego w Kioto.

Il. 7. Bank Japoński, oddział w Nagoi w roku 1897.

Pierwsze, nowe banknoty z okresu Meiji były wzorowane na grafice banknotów
pruskich. Jednym z doradców rządu japońskiego w sprawach monetarnych był Edoardo Chiossone (1833-1898), włoski rzeźbiarz i malarz. Jako przedstawiciel ówczesnego
Narodowego Bank Włoch szkolił się we frankfurckim Dondorf-Naumann w technikach
wytwarzania pieniędzy. Zaproszony do Japonii, edukował miejscowych w kwestiach dotyczących produkcji banknotów, papierów wartościowych, etc. Wpływ stylu grafiki pruskiej na pierwszych banknotach japońskich jest dość dobrze widoczny.
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Il. 8. 1 jen, w obiegu w latach 1881-1899 (77×131 mm).
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Il. 9. 1 jen, w obiegu pojawił się w 1885 r. (78×135 mm).

Il. 10. 5 jenów, awers, w obiegu w latach 1888-1925 (95×159 mm).

Il. 11. 10 jenów, awers, w obiegu w latach 1890-1925 (100×169 mm).
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Il. 12. 10 jenów, w obiegu w latach 1910-1925 (95×159 mm).

Szata graficzna banknotów w okresie Meiji i następnym po nim – Showa (19121926) – pokazuje wyraźnie, jak wyglądała ich ewolucja. Począwszy od naśladowania
wzornictwa europejskiego, banknot z przełomu XIX i XX w. coraz bardziej nabierał charakteru rodzimego poprzez dodawanie elementów związanych z japońską historią i kulturą. Współczesne banknoty niewątpliwie czerpały z wzorców ówcześnie projektowanych
papierowych pieniędzy.
Podsumowanie
Historia papierowego pieniądza w Japonii pokazuje, jak skomplikowanie mogło
wyglądać kształtowanie spójnej polityki monetarnej w danym kraju. Świadome, wieloletnie odseparowanie się Japonii od zewnętrznych zdobyczy cywilizacyjnych zmusiło
ją do poszukiwania własnych rozwiązań ekonomicznych, które pozwoliłyby na w miarę
sprawne funkcjonowanie państwa. W obliczu ograniczonych zasobów kruszców, ratunek
znaleziono w zamiennym papierowym pieniądzu. Zdał on niewątpliwie egzamin, a do-
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wodzi tego fakt, że przetrwał aż do chwili, kiedy pojawiły się w Japonii pierwsze banki
w całym tego słowa znaczeniu. Różnorodność wydawanych kwitów stanowi ponadto
nieprzebrany materiał do badań, zarówno specjalistów, jak i kolekcjonerów tego typu
oryginalnych quasi-banknotów.
Opisywany w niniejszym artykule kwit świątynny pochodzi z byłej kolekcji Stanisława Pokorskiego z Torunia, który kupił go w roku 1910 w sklepie ze „starociami” w
Warszawie w cenie 70 kopiejek. Do publikacji udostępnił go p. Jan Jabłoński z Warszawy.
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Adam Bednarczyk, Czesław Chmielecki, Japanese paper money from the beginning
of the second half of the 19th century
During the Edo Period, the Tokugawa Shogunate issued specie (gold, silver, and
copper coins) while local feudal lords (daimyō) issued paper money that normally was
meant to circulate only within their fiefs. This paper money issued by the feudal clans
(han) was called hansatsu. The oldest extant example of these notes was issued in Fukui
in the Echizen region in 1661, but records indicate that hansatsu arose first in Fukuyama
in the Bingo region c1630. The first paper money in recorded use was Yamada hagaki,
notes issued in the lse Yamada region. The privately issued notes that evolved from merchants’ trading practices, led not only to Yamada hagaki, but also to similar commercial
notes. Hansatsu, however, were issued by daimyō to serve as legal tender only within
their own domains and functioned as currency from the beginning. Besides paper money
issued by feudal clans, there were, for example, forms such as jishasatsu, issued to raise
money for renovating buildings, or kōzansatsu, which were issued to pay wages to miners. These other kinds of paper money whose use was allowed only within a limited area
were also issued in various parts of Japan. The issuers of such paper money ranged from
members of the royal family and nobles to temples and shrines, local governments, merchants, mines, and inn towns on well-traveled roads. In the present article, the authors
discuss a specimen of jishasatsu from 1864 issued by Kanrensha near Kyoto that was a
branch of Zōjōji Temple in Edo. Jishasatsu were issued by Buddhist temples in the provinces of Yamashiro, Yamato, and Kii, and by Shinto shrines in the provinces of Yamato,
Settsu, Owari, and Buzen. Some notes seem to have been backed by the temple or shrine’s
territorial income. The use of jishasatsu was authorized only within the vicinity of temples and shrines, but they could circulate relatively widely, even in faraway areas where
the sect’s branches were located.
(tłum. Adam Bednarczyk)
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