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STRESZCZENIE

W wielu konfliktach zbrojnych wykorzystywano fałszowanie waluty wroga, mając na względzie 
istotne korzyści w postaci taniego finansowania własnych działań wojennych oraz destabilizacji 
gospodarki przeciwnika poprzez podważenie zaufania do emitowanych przez niego środków płat-
niczych. Można tego typu działania postrzegać też w szerszym kontekście – jako godzenie w bezpie-
czeństwo ekonomiczne będące rodzajem bezpieczeństwa narodowego. Niniejszy artykuł przedsta-
wia bardziej szczegółowo dwa ogólnie znane przypadki zorganizowanego, masowego fałszowania 
pieniędzy, które miały miejsce w trakcie rosyjskiej kampanii Napoleona i II wojny światowej.

Wprowadzenie

W 1499 r., marszałek Gian Jacopo Trivulzio przekazał królowi Francji Ludwi-
kowi XII swoją opinię, że „do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy – pie-
niądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze”2. Stwierdzenie to nie straciło na swojej 
aktualności. Pieniądze są potrzebne m.in. do zakupu środków walki, amunicji, 
zaopatrzenia dla żołnierzy, a także wypłaty żołdu. Parafrazując dzisiaj to twierdzenie 
można dojść do wniosku, że same pieniądze nie walczą i podać przykłady konflik-
tów, w których strona silniejsza ekonomicznie nie była w stanie pokonać przeciw-
nika słabszego pod tym względem. Niemniej jednak nie można kwestionować roli, 
którą odgrywają pieniądze w gospodarkach państw i tworzeniu ich siły militarnej.

1 mgr inż. Tomasz Goliński jest doktorantem Wydziału Bezpieczęśńtwa Narodowego 
Akademii Sztuki Wojennej.

2 R. Heinl Jr., The Dictionary of Military and Naval Quotations, Naval Institute Press, 
2013, s. 115.
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W trakcie konfliktu zbrojnego, sprawnie funkcjonująca gospodarka może dłu-
gotrwale podtrzymywać wysiłek wojenny, podczas gdy występujące w niej kłopoty 
mogą podkopać zdolność do zwycięstwa. Dlatego też niejednokrotnie w czasie 
działań wojennych ataki kierowane są nie przeciwko wojskom przeciwnika, ale 
mają za zadanie osłabienie gospodarki, jej możliwość sprawnego funkcjonowania 
i zaopatrywania zarówno sił zbrojnych, jak i społeczeństwa w środki niezbędne 
do życia i prowadzenia walki. Może to przyjmować formę niszczenia z powietrza 
zakładów zbrojeniowych. Mogą to też być bardziej wyrafinowane działania, mające 
na celu osłabienie przeciwnika przez rozprzężenie procesów gospodarczych oraz 
podważenie ufności, że rządzący panują nad sytuacją i są w stanie doprowadzić do 
pozytywnego końca konfliktu.

Fałszowanie waluty przeciwnika na masową skalę było w historii wykorzy-
stywane zarówno do zdobywania środków finansowych na pokrywanie własnych 
wydatków czasu wojny, jak i destabilizowało funkcjonowanie systemu gospodar-
czego wrogiego państwa poprzez podważenie zaufania do zaatakowanej waluty. 
W niniejszym artykule zostaną opisane dwa znane przykłady wspieranego przez 
państwo podrabiania banknotów. Pierwszy z nich to fałszowanie, podczas rosyj-
skiej kampanii Napoleona, asygnat pełniących rolę papierowego pieniądza w Rosji. 
Drugi dotyczy Operacji Bernhard prowadzonej przez hitlerowskie Niemcy, w trak-
cie której fałszowano przede wszystkim brytyjskie funty.

Stabilny kurs pieniądza a bezpieczeństwo narodowe

Ekonomiści niejednokrotnie mówią jak ważną rolę odgrywa w gospodarce 
stabilny kurs pieniądza. Jak napisał w 2002 r. w swym artykule David E. Altig – 
ówczesny wiceprezydent i ekonomista Banku Rezerw Federalnych (USA) – „Banki 
centralne często podkreślają, że ich podstawowym, długookresowym zadaniem jest 
ochrona siły nabywczej pieniądza i że utrzymywanie stabilności cen jest pierwotnym 
sposobem w jaki polityka monetarna przyczynia się do trwałego, długofalowego 
wzrostu. Może być trudno docenić wartość tych opinii w otoczeniu, gdzie wartość 
pieniądza nie wydaje się być poważnie zagrożona. Jeżeli jednak rozpatrzeć alterna-
tywę – zastanowić się nad motywacją narodów, które chciałyby wykraść tę wartość 
przeciwnikom i niedolę narodów, które ją utraciły – można zrozumieć dlaczego 
ochrona wiarygodności monetarnej gospodarki jest misją banku centralnego”3. 

3 D.E. Altig, Why Is Stable Money Such a Big Deal?, „Economic Commentary”, 
1.05.2002, Federal Reserve Bank of Cleveland, https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-
and-events/publications/economic-commentary/economic-commentary-archives/2002-
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Idąc dalej można by stwierdzić, że ochrona przez bank centralny siły nabywczej 
pieniądza i utrzymywanie stabilności cen są działaniami na rzecz bezpieczeństwa 
ekonomicznego. Zostało ono następująco określone przez Waldemara Kitlera: 
„Bezpieczeństwo ekonomiczne jako rodzaj bezpieczeństwa narodowego jest procesem 
obejmującym różnorodne działania (środki) w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, 
których zasadniczym celem jest zapewnienie warunków gospodarczych koniecznych do 
przetrwania, dobrobytu oraz zrównoważonego rozwoju społeczeństwa, jak i sprawnego 
działania państwa i jego instytucji, a także stanem uzyskanym w wyniku skutecznego 
przeciwstawiania się zewnętrznym i wewnętrznym czynnikom destrukcyjnym mogą-
cym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych”4. Utrata stabilności wartości pienią-
dza, wpływając negatywnie na relacje gospodarcze może prowadzić do naruszenia 
warunków dobrobytu obywateli i powstania zaburzeń rozwojowych. W skrajnych 
warunkach (np. wojny) może być także jednym z problemów utrudniających prze-
trwanie społeczeństwa.

Wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy na masową skalę prowadzi do 
inflacji oraz godzi bezpośrednio w stabilność waluty i bezpieczeństwo ekonomicz-
ne przeciwnika. Z drugiej strony daje możliwość taniego finansowania własnych 
wydatków. Wspomniany Altig przytacza przykłady konfliktów zbrojnych kiedy to 
fałszowanie waluty stało się orężem w walce (tab. 1).

Tabela 1. Przykłady fałszerstw wykorzystywanych w ramach działań wojennych

Konflikt wojenny Strona zaangażowana
w fałszerstwo Podrabiana waluta

Konflikt pomiędzy włoskimi 
miastami-państwami (1423-1508) Mediolan weneckie dukaty

Rewolucja amerykańska 
(1775-1783) Wielka Brytania waluty kolonialne

Wojny napoleońskie (1805-1812) Francja austriackie skrypty bankowe
rosyjskie ruble (asygnacyjne)

Wojna amerykańsko-meksykańska 
(1846-1848) Meksyk dolary Republiki Teksasu

Wojna secesyjna (1861-1865) Stany Zjednoczone dolary skonfederowanych stanów 
ameryki

economic-commentaries/ec-20020501-why-is-stable-money-such-a-big-deal.aspx [odczyt 
21.04.2016] (tłum. własne).

4 W. Kitler, Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. Sys-
tem, Wyd. AON, Warszawa 2011, s. 49.
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Konflikt wojenny Strona zaangażowana
w fałszerstwo Podrabiana waluta

I wojna światowa (1914−1918) Wielka Brytania tureckie liry

Rewolucja bolszewicka 
(1917-1921) Armia białych rosyjskie ruble

II wojna światowa (1939-1945)

Wielka Brytania

birmańskie rupie
chińskie juany,
niemieckie reichsmarki
malezyjskie dolary

Niemcy

funty brytyjskie
francuskie franki
węgierskie pengo
dolary amerykańskie
jugosłowiańskie dinary

Japonia chińskie juany

USA
birmańskie rupie
niemieckie reichsmarki
japońskie jeny

Inwazja w Zatoce Świń (1961) USA kubańskie peso

Wojna wietnamska (1964-1973) USA północnowietnamskie dongi

Działalność terrorystyczna 
(1991-1996) Nieznana dolary amerykańskie

Źródło: D.E. Altig, Why Is Stable Money Such a Big Deal?, „Economic Commentary”, 1.05.2002, 
Federal Reserve Bank of Cleveland, s. 3 (tłum. własne); https://www.clevelandfed.org/en/newsro-
om-and-events/publications/economic-commentary/economic-commentary-archives/2002-economic-
commentaries/ec-20020501-why-is-stable-money-such-a-big-deal.aspx [dostęp w dniu 20.04.2016].

Fałszywe ruble asygnacyjne Napoleona

Ruble asygnacyjne były pierwszymi papierowymi pieniędzmi (banknotami) 
wprowadzonymi w Rosji. W trakcie panowania cara Piotra III wydatki na wojsko 
były bardzo wysokie i w skarbcach zaczęło brakować srebra i złota, używanych 
m.in. do dokonywania rozliczeń międzynarodowych. W maju 1765 r. przygotowano 
dekret o utworzeniu banku państwowego, który miał wypuścić asygnację na łączną 
kwotę 5 mln rubli. Przejęcie władzy przez carycę Katarzynę II spowodowało, że 
dekret nie wszedł w życie. Jednakże w siedem lat później Katarzyna II wprowa-
dziła pierwsze w historii imperium rosyjskiego ruble asygnacyjne. Początkowo ich 

cd. tabeli 1
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zabezpieczeniem były miedziane monety o łącznej wartości 1 mln rubli – był to 
kapitał początkowy Banku Asygnacyjnego. Asygnaty posiadały nominały 25, 50, 75 
oraz 100 rubli. Znajdowały się one w obiegu równolegle ze srebrnymi monetami 
rublowymi. Oba rodzaje pieniądza można było wymieniać po bieżącym kursie, przy 
czym w późniejszym okresie wartość rubla asygnacyjnego była znacząco niższa niż 
wartość rubla srebrnego. Łącznie, w okresie od 1769 r. do 1843 r. doszło do pięciu 
emisji rubli asygnacyjnych5,6.

Na początku drugiej dekady XIX wieku interesy Francji i Rosji stały w sprzecz-
ności. Z jednej strony, car Aleksander I nie był zadowolony z dominacji Napole-
ona I Bonaparte w Europie i objęcia tronu Szwecji (którą uznawał za strefę wpły-
wów Rosji) przez napoleońskiego marszałka Jeana Baptiste Bernadotte. Z drugiej 
strony, w grudniu 1810 r. Rosja wystąpiła z systemu blokady kontynentalnej Wysp 
Brytyjskich i otworzyła swoje porty dla statków neutralnych przewożących towary 
brytyjskie. Dla Napoleona blokada była ważnym elementem działań wojennych, 
mających doprowadzić do pokonania Wielkiej Brytanii. Wielu krajom, w tym Rosji, 
przynosiła ona jednakże straty uniemożliwiając normalne prowadzenie handlu. 
Obok deblokady Wysp Brytyjskich, Rosja nawiązała także kontakty z antyfran-
cuską opozycją w państwach niemieckich, a rosyjski sztab opracował plany wojny 
ofensywnej w tym przedstawiony carowi na początku 1811 r. plan ataku na Gdańsk 
i Warszawę. W tej sytuacji Napoleon postanowił zmusić Rosję do respektowania 
postanowień pokoju w Tylży (1807 r.), obejmujących także jej udział w blokadzie 
kontynentalnej. 24 czerwca 1812 r. rozpoczął kampanię wojenną przekraczając 
Niemen wraz z 600-tysięczną wielonarodową armią (w tym 90 tysiącami Polaków)7. 
Podjęte działania wojenne Napoleona obejmowały także wprowadzanie do obiegu 
fałszywych druków asygnat rublowych.

Zdaniem Ludmiły P. Marnei z Instytutu Słowiańskiego Rosyjskiej Akade-
mii Nauk, zajmującej się historią ekonomii XIX wieku8, chociaż w tamtym czasie 
podrabianie banknotów uważano w Europie za poważne przestępstwo, to wiele 
europejskich rządów używało tego środka dla podkopania finansów przeciwnika. 

5 „Ruble Asygnacyjne” – artykuł w angielskiej Wikipedii – https://en.wikipedia.org/
wiki/Assignation_ruble [dostęp: 23.04.2016].

6 P. Kosanowski, Rubel siestroriecki – emisja najwyższej wagi, Gdańskie Zeszyty Numi-
zmatyczne Nr 117, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Gdańsku, 2013, s. 32.

7 „Inwazja na Rosję (1812)” – artykuł w polskiej Wikipedii – https://pl.wikipedia.org/
wiki/Inwazja_na_Rosj%C4%99_(1812) [dostęp: 23.04.2016].

8 L.P. Marnei, The Finances of the Russian Empire in the Period of the Patriotic War 
of 1812 and of the Foreign Campaigns of the Russian Army, [w:] J.M. Hartley, P. Keenan, 
D. Lieven, Russia and the Napoleonic Wars, Palgrave MacMillan, New York 2015, s. 136.
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Francja była zalewana podróbkami z Anglii i Frankfurtu. Sama też podrabiała inne 
waluty europejskie w tym funty szterlingi, bilety banku wiedeńskiego oraz właśnie 
rosyjskie asygnaty rublowe. Według niektórych historyków wprowadzanie do obiegu 
fałszywych asygnat było próbą podkopania gospodarki rosyjskiej oraz zadania jej 
rujnującego uderzenia w finanse i kredytową wiarygodność. Inni zaś uważają, że 
Napoleon chciał utrzymać swoją armię na koszt wroga. Możliwe, że Bonaparte 
planował użycie fałszywych pieniędzy po zwycięstwie na podbitych terytoriach9.

Aleksander Bajura, profesor Państwowego Uniwersytetu Technicznego 
w Brześciu, krótko opisał w swoim artykule10 fałszowanie rosyjskich asygnat przez 
Napoleona. Warto przytoczyć część z zebranych przez niego informacji. Drukarnia 
fałszywych pieniędzy (nie tylko rubli), wykorzystywanych przez cesarza Francu-
zów działała w Montrouge na przedmieściach Paryża. Według niektórych źródeł, 
w przeddzień wojny z Rosją, jej filie zostały zorganizowane w Warszawie, a jesienią 
1812 r. także w podmoskiewskiej wiosce Preobreżanskoje. Podrabiane były asygnaty 
z emisji w latach 1803-1811 i o nominałach 100, 50, 25 rubli (rys. 1). Fałszerze pod-
chodzili z zaangażowaniem do swojej pracy, w wyniku czego fałszywe asygnaty pod 
wieloma względami przewyższały oryginały. Różniły się m.in. dobrej jakości papie-
rem, bardziej wyraźnym znakiem wodnym, głębokim drukiem reliefowym w górnej 
części banknotu, a także równym rozłożeniem liter w tekście podstawowym. Dodat-
kowo fałszywki od oryginałów można było odróżnić dzięki następującym cechom:
• na każdym banknocie oryginały były podpisywane piórem przez urzędników 

ministerstwa finansów, podczas gdy podróbki zawierały wydrukowane faksy-
mile podpisu;

• nieznajomość rosyjskiego spowodowała, że fałszerze w niektórych słowach 
tekstu pomieszali litery zamieniając „д” na „л” i robili błędy w podpisach;

• odcień papieru użytego przez fałszerzy był niebieskawy podczas gdy emitowa-
ne wtedy asygnaty były drukowane na całkowicie białym papierze11.

Podrobione asygnaty miały być używane na zajętych terytoriach imperium 
rosyjskiego do wypłaty żołdu własnym żołnierzom oraz do zakupu żywności i paszy. 
Nie wszystko jednak toczyło się zgodnie z zamierzeniami. Po pierwsze, wartość 
jednego rubla asygnacyjnego w 1812 r. wynosiła tylko 25 kopiejek srebrem. Po 
drugie, białoruscy i rosyjscy chłopi nie chcieli sprzedawać żywności i paszy Fran-
cuzom, a jeżeli już, to chcieli zapłaty w złocie i srebrze. Miało to swoje prozaiczne 

 9 Ibidem, s. 142.
10 А. Баюра, Наполеоновские выпуски фальшивых российских ассигнаций, Банкаўскі 

веснік, ЛІПЕНЬ 2012, s. 62.
11 Ibidem, s. 63.
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przyczyny. Z jednej strony ludność na ziemiach białoruskich, wchodzących przed 
rozbiorami w skład Polski, nie przywykła jeszcze do asygnat. Ponadto papierowe 
pieniądze wysokich nominałów nie były wykorzystywane przez prostą ludność, gdyż 
zarówno na wsiach jak i w niewielkich miastach nie było ich gdzie rozmienić. Po 
trzecie, rosło niezadowolenie francuskich oficerów i żołnierzy, gdyż rzeczywista 
wartość wypłacanego w rublach asygnacyjnych żołdu była mniejsza niż normalnie 
otrzymywanego wynagrodzenia. Po zajęciu Moskwy przez Napoleona, rubli asy-
gnacyjnych czasami nie udawało się wymienić na ruble srebrne nawet po kursie 5 
do 1. Ponadto z wymienionych wcześniej względów nie mogli oni łatwo dokonywać 
zakupów za ruble asygnacyjne. Prowadziło to do odbierania żywności, paszy i bydła 
przemocą, a to z kolei powodowało reakcję ludności w postaci działań partyzanc-
kich przeciwko wojskom Napoleona12.

Rysunek 1. Podrobiona asygnata o nominale 25 rubli

Źródło: А. Баюра, Наполеоновские выпуски фальшивых российских ассигнаций, Банкаўскі вес-
нік, ЛІПЕНЬ 2012, s. 65.

Trudno dokładnie określić ile fałszywych banknotów zostało wprowadzone 
do obiegu. Według J.I. Pieczerina jednego z badaczy historii rosyjskich pieniędzy, 
tylko w 1813 r. wykryto fałszywe asygnaty na sumę 987 300 rubli, czyli niewiele 
mniej niż przez uprzednie 26 lat. W latach 1813-1817 pojawiły się podrobione 
asygnaty na łączną sumę 5 614 380 rubli, oczywiście nie licząc tych, których nie 

12 Ibidem, s. 64.



132

wykryto. Należy przy tym pamiętać, że nie wszystkie fałszywe pieniądze pochodziły 
z drukarni Napoleona13.

Generalnie, rosyjski minister finansów Egor F. Kankirin zauważył, że tylko nie-
wielka ilość starych asygnat okazała się fałszywa w trakcie ich wymiany na nowe. Zda-
niem L.P. Marnei, sugeruje to, że nie tyle skala fałszerstw, a raczej plotki na ten temat 
wystraszyły ludzi i spowodowały, że chłopi nie chcieli przyjmować żadnych asygnat14.

Po odwrocie Napoleona z Rosji początkowo banki w Rosji traktowały tak samo 
prawdziwe i fałszywe asygnaty, by nie podważać zaufania do tego środka płatnicze-
go. Dlatego też nikt nie bał się nimi posługiwać. Jednak już w 1813 r. fałszywe ruble 
asygnacyjne przestały być akceptowane. Ich wiarygodność jeszcze bardziej spadła, 
wszyscy bali się je przyjmować. Ich kurs wynosił 20 kopiejek srebrem za jednego 
rubla asygnacyjnego. Wpłynęły na to zarówno fałszywki w obiegu jak i ogólne trud-
ności czasu wojennego. W 1816 r. dzięki reformom rosyjskiego ministra finansów 
udało się przywrócić kurs rubla do stanu przedwojennego, a nawet lekko go prze-
wyższyć. Wynosił on w tym roku 25,33 kopiejki srebrem. Fałszywe asygnaty można 
było jeszcze spotkać w obiegu na terytorium Rosji do 1818 r., gdy wszystkie wcze-
śniej wypuszczone banknoty wymieniono na papierowe pieniądze nowego wzoru15.

Jak widać wprowadzenie fałszywych rublowych asygnat przez Napoleona 
zaszkodziło gospodarce rosyjskiej w niezbyt dużym stopniu. Wpłynął na to krótki 
czas trwania kampanii wojennej oraz to, że mimo dobrej jakości podróbek, ze 
względu na lokalne uwarunkowania asygnaty nie były chętnie przyjmowane na 
zajętych terenach. Chociaż nie w pełni, to jednak w pewnym zakresie działania 
fałszerskie spełniły swoja rolę.

Operacja Bernhard

W lutym 2012 r. Brytyjczycy ujawnili raporty sporządzone, w październiku 
1942 r. i sierpniu 1945 r., przez pracowników sekcji B1B służby bezpieczeństwa MI5, 
w tym sir Edwarda Reida. Zawierały one m.in. informacje na temat fałszowania bry-
tyjskich banknotów przez hitlerowskie Niemcy w czasie drugiej wojny światowej16.

13 Ibidem, s. 63-64.
14 L.P. Marnei, op. cit., s. 142.
15 А. Баюра, Наполеоновские выпуски фальшивых российских ассигнаций, Банкаўскі 

веснік, ЛІПЕНЬ 2012, s. 65.
16 T. Whitehead, MI5 files: Nazi plot to destroy British currency with forgeries, The 

Telegraph, 17.02.2012, http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/9086628/MI5-files-
Nazi-plot-to-destroy-British-currency-with-forgeries.html [dostęp: 24.04.2016].
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Wcześniej w różnych źródłach pojawiały się już informacje na ten temat, 
chociaż do tej pory nie wszystkie szczegóły opisanych działań zostały poznane. 
Były one prowadzone w ramach dwóch tajnych programów – Operacji Andreas 
i Operacji Bernhard, które miały za zadanie destabilizację brytyjskiej gospodarki 
przez zalanie rynku fałszywymi banknotami. Mając własne doświadczenia z czasów 
hiperinflacji w Niemczech po I wojnie światowej, hitlerowcy doskonale zdawali 
sobie sprawę, co oznacza dla gospodarki znaczna deprecjacja waluty. O prawdo-
podobnych planach fałszowania Bank Anglii (Bank of England) dowiedział się 
za pośrednictwem Departamentu Skarbu od ambasady brytyjskiej w Paryżu już 
w 1939 r.17 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w 1944 r. od Alfreda Naujocksa 
(który oddał się do niewoli w listopadzie tego roku), Niemcy rozpoczęli prace nad 
podrabianiem funtów w roku 1940 i początkowo zamierzali rozrzucać z samolotów 
fałszywe banknoty tuż po wylądowaniu na Wyspach, w celu wywołania „utraty 
zaufania i spowodowania ogólnego zamieszania”18. Ponieważ do inwazji lądowej nie 
doszło, nie użyto ich w ten sposób. Jednocześnie z zeznań A. Naujocksa wynikało, 
że w ręce Brytyjczyków dostały się banknoty w międzyczasie udoskonalone przez 
hitlerowców w  stosunku do pierwszych prób. Sir Reid napisał: „to co następnie 
wyprodukowali było typem fałszerstwa tak umiejętnego, że jest niemożliwe dla 
nikogo poza specjalnie wyszkolonymi ekspertami wykrycie różnic pomiędzy nimi 
i oryginalnymi banknotami. Te podróbki były początkowo wprowadzane do obiegu 
przez Niemców w Hiszpanii oraz Portugalii i wydaje się że robiąc w ten sposób 
chcieli osiągnąć podwójny cel – zdobycia pieniędzy w tych dwóch krajach oraz 
stworzenia braku zaufania do banknotów Banku Anglii”19.

Niemcy podrabiali w dużych ilościach banknoty o nominałach 5, 10, 20, 50, 100 
funtów szterlingów. Kwatera główna Operacji Andreas była zlokalizowana na połu-
dnie od Berlina w Oranienburgu w starym centrum szkoleniowym nazistowskiej 
Służby Bezpieczeństwa. Następnie, gdy w 1942 r. przejęto sprawę w ramach nowego 
programu – Operacji Bernhard najpierw w Oranienburgu, w którym od początku 
lat 30. działał obóz koncentracyjny, zebrano zespół składający się z więźniów – osób 
z doświadczeniem bankowym, grawerów, grafików i drukarzy. W sierpniu 1942 r. 
przeniesiono ich do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen na północ od Berli-

17 C. Boeykens, A Nazi Counterfeit in the National Bank, National Bank of Belgium, 
2007, http://www.nbbmuseum.be/en/2007/11/a-nazi-counterfeit.htm [dostęp: 24.04.2016].

18 E. Reid, “Supplementary report of payment of German agents by Bank of England 
Notes, B.1.B, 1.8.45, [w:] Report on the operation of B1B (Sir Edward Reid) in connection 
with financial and currency during the war 1939-1945”, POLF50-24-44-28/V1, Catalogue 
Reference: Kv/4/465, The National Archives, s. 17/47.

19 Ibidem, s. 17/47.
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na. Kierowanie operacją powierzono majorowi SS Bernhardowi Krügerowi, który 
kierował akcją produkcji fałszywych dokumentów w czasach, gdy rozpoczynała się 
Operacja Andreas20.

Fałszerze mieli do rozwiązania trzy problemy: produkcja papieru o tych 
samych właściwościach co oryginalny, wytworzenie płyt drukowych identycznych 
z płytami Banku Anglii oraz rozszyfrowanie systemu numeracji. Po zastosowaniu 
szmat z tureckiego lnu do produkcji papieru otrzymano podłoże niemal identycz-
ne z oryginalnym. Płyty drukowe, pasujące do angielskich (nawet w 20-krotnym 
powiększeniu), grawerzy uzyskali po siedmiu miesiącach pracy. Najtrudniejsze było 
rozszyfrowanie systemu numeracji. W kolejnym etapie operacji dopracowano się 
także uzyskania odpowiednich efektów starzenia banknotów. Gdy problemy tech-
niczne zostały zadowalająco rozwiązane, Niemcy wysłali agenta do szwajcarskiego 
banku z partią podrobionych funtów i listem z banku Rzeszy zawierającym prośbę 
o weryfikację ich autentyczności. Gdy szwajcarscy fachowcy stwierdzili, że banknoty 
są autentyczne, agent udając, że wciąż ma wątpliwości poprosił Szwajcarów o doko-
nanie sprawdzenia w Banku Anglii (rys. 2). Ten zaś po pewnym czasie potwierdził, 
że banknoty są oryginalne21.

Rysunek 2. Podrobiony w trakcie operacji Bernhardt banknot o nominale 5 funtów

Źródło: Strona internetowa sklepu London Coins www.londoncoins.co.uk [odczyt 26.04.2016].

20 C. Boeykens, op. cit.
21 L. Allen, The Encyclopedia of Money, Wyd. ABC-Clio, LLC, Santa Barbara 2009, 

s. 304-305.
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Nie wszystkie podrabiane banknoty były tak udane, co jest zrozumiałe biorąc 
pod uwagę masową produkcję. Podlegały one kontroli jakości i sortowaniu przez 
więźniów. Najlepiej podrobione banknoty należały do pierwszej kategorii. Miały 
być one przekazywane niemieckim szpiegom w innych krajach, także w celu opła-
cania ich kontaktów i źródeł informacji. Były one tak wysokiej jakości, że mogły 
być bezpiecznie używane nawet w Anglii, choć było to rzadkie. Drugi gatunek pod-
róbek zawierał niewielkie defekty tak, że były prawie nieodróżnialne od pierwszej 
kategorii przez ekspertów alianckich, a nawet niektórych brytyjskich fachowców. 
Trzecia kategoria banknotów posiadała większe błędy, lecz takie, które także mogły 
występować w oryginalnych funtach. Były one wysyłane do innych krajów zwłaszcza 
neutralnych, gdzie naziści kupowali surowce i materiały. Początkowo składowano 
także czwartą kategorię banknotów w celu ewentualnego zrzucenia ich z samolotów 
nad Wielką Brytanią. Ostatnia grupą były odrzuty produkcyjne, które skrupulatnie 
palono, by po fałszowaniu nie pozostawały ślady22.

Zgodnie z raportem Sir Edwarda Reida z 01.08.1945 r., Niemcy najpierw 
zaczęli wprowadzać fałszywe funty do obiegu w Hiszpanii i Portugalii mając na 
względzie zdobycie środków finansowych oraz spowodowanie braku zaufania do 
banknotów emitowanych przez Bank Anglii23. Ze względu na oficjalny zakaz przy-
wożenia funtów z zagranicy na Wyspy, w ilości powyżej 10 GBP, do dnia inwazji 
wojsk alianckich w Normandii fałszywe banknoty rzadko docierały do Wielkiej 
Brytanii, a jeżeli już to były to pojedyncze banknoty 5-cio i 10-cio funtowe uzy-
skane przez przypadek. Wyjątkami były przesyłki w poczcie dyplomatycznej kilku 
dyplomatów z krajów Ameryki Południowej i pracowników ambasady brytyjskiej 
w Madrycie. W dwu przypadkach także niemieccy agenci przybywający do Wielkiej 
Brytanii we wrześniu 1943 r. i marcu 1944 r. posiadali fałszywe banknoty. Oceniono 
jednak, że nie wyposażono ich w nie celowo, lecz raczej to jeden departament nazi-
stowskich tajnych służb kupił dla nich na czarnym rynku w Lizbonie nieświadomie 
fałszywe banknoty, które wcześniej pośrednikowi sprzedał inny departament. Było 
to możliwe ze względu na utrzymywanie fałszerstwa w głębokiej tajemnicy24. Fał-
szywe banknoty wykryto także u wrogich agentów oraz osób podejrzanych, które 
przyjechały na Bliski Wschód z terenów okupowanych przez Niemcy. Trafiły też do 
Banku Anglii z londyńskiego biura Narodowego Banku Egiptu. Prawdziwy problem 
z fałszywymi funtami występującymi w większych ilościach na Wyspach zaczął się 

22 S. Turraoin, Operation Bernhard. Nazi Counterfeiting Operations. s. 4; Artykuł ze 
strony internetowej http://www.sibealturraoin.ie/Writing/designresearch/Operation_Bern-
hard_and_Nazi_Forgery.pdf [dostęp: 24.04.2016].

23 E. Reid, op. cit., s. 17/47.
24 Ibidem, s. 18/47.
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dopiero po inwazji w Normandii w 1944 r. Żołnierze wojsk alianckich sprzedawali 
na francuskim czarnym rynku materiały z magazynów wojskowych i za uzyskane 
w ten sposób franki kupowali nieświadomie podrobione funty i przemycali je na 
Wyspy. Proceder ten został po pewnym czasie ukrócony na skutek karania osób 
zamieszanych w takie przestępstwa i rozejścia się pogłosek o fałszywych funtach25.

Choć plany Niemców co do fałszowania funtów były znane Brytyjczykom 
od 1939 r., to pierwsze fałszywe banknoty bardzo dobrej jakości odkryte zostały 
dopiero w 1943 r. w Tangerze (Maroko) w oddziale brytyjskiego banku. Stało się 
tak, dzięki temu, że w tym czasie w brytyjskich bankach numery wszystkich bank-
notów były zapisywane łącznie z nazwiskiem osoby, której je wypłacano lub która 
je wpłacała26. Fałszerstwo zostało zauważone, gdy urzędnik zobaczył, że banknot 
o konkretnym numerze już wcześniej wypłacono27.

Według artykułu Dr Richarda Dunleya, opartego na archiwalnych, odtajnio-
nych materiałach i zamieszczonego w 2016 r. na oficjalnym blogu The National 
Archives – brytyjskiego Archiwum Narodowego, pieniądze te wykorzystywano 
(poza wcześniej opisanymi sposobami) także do płacenia za import zaopatrzenia 
na cele wojenne z krajów neutralnych, zwłaszcza Szwecji i Szwajcarii. Niemcy, 
w ciągu dwu i pół roku, wyprodukowali łącznie 8 965 085 banknotów o nominalnej 
wartości 134 610 945 funtów co odpowiada około 5 miliardom dzisiejszych funtów28. 
Niektóre źródła podają także, że miejscowość Merano we Włoszech była główną 
kwaterą operacji „prania” fałszywych pieniędzy przez zakup (z pośrednictwem 
firmy „Saxonia” z Triestu) niemal wszystkiego co miało dużą wartość, włączając w to 
szlachetne kamienie, broń i nieruchomości. Większość była następnie sprzedawana 
za twardą walutę z dużym zyskiem29.

Pod koniec wojny w 1945 r., „zakład fałszerski” został przeniesiony do Redl-
Zipf w austriackich Alpach, lecz do momentu zdobycia tego terytorium przez 
jednostki amerykańskie nie wznowił już druku. Hitlerowcy, starając się ukryć 
przestępstwo, spalili pozostałości podrobionej waluty. Szczęśliwie, planów zabi-

25 Ibidem, s. 24-25/47.
26 Rejestracja numerów banknotów pozwalała na wyciąganie ciekawych wniosków 

i ułatwiała wykrywanie różnego rodzaju przestępstw, łącznie z działalnością agenturalną. 
Jest to jednak temat na inny artykuł.

27 S. Turraoin, op. cit., s. 1.
28 R. Dunley, Bombing with bank notes, artykuł z 15.02.2016 zamieszczony na oficjal-

nym blogu The National Archives – Narodowego Archiwum Wielkiej Brytanii, http://blog.
nationalarchives.gov.uk/blog/bombing-bank-notes/ [dostęp: 26.04.2016].

29 M.E. Telzrow, Nazi counterfeiters, artykuł w New American z 17.08.2008, http://www.
thenewamerican.com/culture/history/item/4648-nazi-counterfeiters [dostęp: 26.04.2016].
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cia wtajemniczonych w fałszerstwo więźniów nie zdołali już zrealizować. Sprawa 
była nadal na tyle poważna, że Bank Anglii i służba MI5 cały czas monitorowały 
sytuację. Po odnalezieniu „zakładu” w Redl-Zipf wysłano ekipę ze Scotland Yardu 
pod kierownictwem głównego inspektora W.H. Rudkina, która przez kilka miesięcy 
badała szczegóły sprawy w Niemczech, Austrii i Czechosłowacji. Oceniono, że 
z wyprodukowanych 134 610 945 funtów – 671 622 banknotów o nominalnej war-
tości 10 368 445 funtów weszło do obiegu – 1,5 mln funtów na Bliskim Wschodzie, 
3 miliony funtów we Francji i krajach Beneluxu, a reszta w większości na Półwyspie 
Iberyjskim. Z pozostałych ponad 120 milionów funtów, szacunkowo połowa zosta-
ła spalona w Riedl-Zipf, 30 milionów zostało odzyskanych i zniszczonych przez 
Bank Anglii, a około 10 mln funtów zostało zatopione w rzece Enns. Brakujące 
20 mln funtów według inspektora Rudkina zostało zatopione w jeziorze Toplitzsee 
w Austrii. Próby ich odzyskania utrudniała bardzo duża głębokość jeziora. Stwier-
dzono, że sprowadzanie w tym celu specjalnego sprzętu z USA nie jest opłacalne. 
Piętnaście lat później, ekipa zorganizowana przez niemieckie czasopismo wydobyła 
z głębokości około 80-ciu metrów 15 skrzyń, w których znajdowały się m.in. pod-
robione banknoty funtowe o wartości nominalnej około 9 mln funtów. Znaleziono 
także tajne dokumenty dotyczące obozów koncentracyjnych, jak i produkcji fałszy-
wych banknotów razem z pełną listą 146 zaangażowanych w nią osób oraz płyty 
drukowe wykorzystywane w jej trakcie30.

Sir Edward Reid w swoim raporcie z 1945 r. stwierdził: „Generalnie można 
powiedzieć, że niemiecki cel zniszczenia za granicą zaufania do banknotów Banku 
Anglii został osiągnięty. Obecnie nikt nie przyjmie banknotu Banku Anglii w euro-
pejskim kraju neutralnym poza przypadkiem uzyskania bardzo dużego rabatu 
i  trudno przewidzieć jak władze tego kraju (Wielkiej Brytanii – przyp. autora) 
mogą dać sobie radę z tą sytuacją i odbudować zaufanie do brytyjskiej waluty, 
poza ściągnięciem wszystkich pozostałych banknotów Banku Anglii o nominałach 
5 funtów i większych oraz dokonaniu nowej emisji”31.

Tak też postąpiono. Bank wyemitował nowe banknoty z dodatkowym zabez-
pieczeniem – metalową nitką. Najwyższym nominałem do początku lat 60. XX 
wieku pozostało 5 funtów32.

30 Nazis Try To Raise Fortune from Seabed, The Canberra Times 27.09.1963, s. 7, 
http://trove.nla.gov.au/newspaper/article/104268771 [dostęp: 24.04.2016].

31 E. Reid, op. cit., s. 25/47.
32 S. Berg, Nazi forged bank notes hit sterling confidence, MI5 files show, transkrypc-

ja programu BBC Radio 4 z 17.02.2012, http://www.bbc.com/news/uk-17070943 [dostęp: 
20.03.2016].
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Podsumowanie

Z opisanych powyżej przypadków fałszowania banknotów wynika że do desta-
bilizacji gospodarki potrzebne jest spełnienie także innych warunków, poza perfek-
cyjnym podrobieniem pieniędzy. Niesłychanie istotne jest umiejętne wprowadzenie 
ich do obiegu. Jednakże taka działalność stwarza duże zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa ekonomicznego i nawet gdy taki atak nie w pełni się uda, z pewnością pozwala 
na osiągnięcie innych celów jak tanie finasowanie własnej wojennej działalności, 
czy też poważne nadszarpnięcie zaufania do wrogiej waluty.
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SUMMARY

In many armed conflicts, counterfeiting of enemy’s currency was used to obtain substantial 
benefits – in the form of cheap financing for own warfare activities and destabilisation of 
adversary’s economy by discrediting it’s legal payment tender. One can also see such operation 
in broader context – as detrimentally affecting economic security which is a kind of national 
security. This article describes in more detail two generally known cases of organised, mass money 
forgery, which took place during Napoleon Bonaparte’s Russian Campaign and World War II.


