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Słowo wstępne

Zbiory numizmatyczne od początku czasów nowożytnych pozostawały ważną częścią wyposażenia prywat- 
nych apartamentów władców, które z wolna zmieniały swój charakter, przekształcając się w erudycyjne 
gabinety naukowe i starannie dobrane biblioteki. Już w okresie quattrocento modne stały się zaciszne 
apartamenty, usytuowane z dala od zgiełku miasta i pałacowej bieganiny, które nazywano pokojami stu-
dyjnymi, żeby podkreślić chęć i potrzebę oddania się medytacjom oraz podziwiania rzadkich przedmio-
tów. W tym zakątku monarcha zajmował się dysputą w kręgu uczonych, lekturą ksiąg i atlasów, a także 
badaniem rzadkich i cennych eksponatów, składających się na posiadane zbiory. Wśród długo i staran-
nie kompletowanych wyrobów z brązu i kości, rzadkich manuskryptów i map, rzeźb z terakoty i mar-
muru musiały się także znajdować plakiety, medale i monety. Okazy numizmatyczne były nieodzownym 
elementem każdego studiolo, ponieważ stanowiły niezbędne wyposażenie gabinetu, a jednocześnie 
umożliwiały przywołanie w rozmowie różnych tematów i postaci z bliższej i dalszej przeszłości. Monety 
i medale pozwalały rozpocząć debatę z wykorzystaniem wątków antycznych, biblijnych, a także współ-
czesnych, co stawiało gospodarza w pozycji znakomitego erudyty i światłego mecenasa. Z czasem paleta 
numizmatów przekształcała się w osobny dział zbioru pałacowego – dawało to początek specjalnym 
pomieszczeniom przystosowanym do kontemplacji, systematycznych badań i ekspozycji obiektów cen-
nych, acz niewielkich.

Zamek Królewski w Warszawie rozpoczął w 1981 r., jeszcze w trakcie odbudowy, kompletowanie 
cennych numizmatów – kontynuował w ten sposób starą tradycję i nawiązywał do zorganizowanego 
przez Stanisława Augusta Poniatowskiego królewskiego Cabinet des Médailles. Zamkowa kolekcja me-
dali została stworzona od nowa, więc jest to wprawdzie podtrzymanie starego zwyczaju i stale pamięta-
nego wytwornego stylu dworskiego, ale nie jest to prezentacja dawnego zbioru, który niestety przepadł 
po rozbiorach Rzeczypospolitej. Medale i plakiety upamiętniają ważne wydarzenia, zwycięskie bitwy, 
małżeństwa, ceremonie koronacyjne i pogrzebowe, ale nade wszystko ukazują splendor monarchii i jej 
prestiż. Ich zbiór przypomina o zwyczaju władcy, który lubił się pokazywać wśród rzadkich i cennych 
obiektów w otoczeniu pisarzy, artystów i naukowców. Ukończony właśnie katalog, z pietyzmem przygo-
towywany od lat, to widome świadectwo, że sztuka medalierska jest nadal ceniona, a zbiory numizma-
tyczne stanowią niezbywalną część kolekcji Zamku Królewskiego.

     
 
     prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
  Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
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Wprowadzenie

Użyteczność medalów w sprawdzaniu i objaśnianiu dziejów zeszłych już narodów naj-
silniejszym zdała się bodźcem do poszukiwania onych. Pozostałe księgi często dawnych, 
dokładnych wiadomości dziejów dostarczyć nam nie mogą; potrzeba udać się do tych 
niezaprzeczonych dowodów, do tych wybijanych kruszców, których ni złość zawzięta, ni 
ciemnota ze szczętem jak inne zagładzić nie mogła, potrzeba mówię, udać się do medalów, 
niemylnych świadków zaszłych w przeszłości zdarzeń.

Rozprawa o medalach Juliana Ursyna Niemcewicza 

Kolekcja numizmatyczna króla Stanisława Augusta

Historia zbiorów medalierskich Zamku Królewskiego w Warszawie sięga czasów stanisławowskich 
i chociaż rezydujący tu wcześniejsi królowie również posiadali mniejsze lub większe kolekcje numizma-
tyczne, to wiadomości o nich są niezwykle skąpe (zbiór Władysława IV został rozproszony) lub zbiory 
te nie należą do polskiego dziedzictwa kulturowego (Sasi). W czasie panowania ostatniego króla Polski 
miejscem przechowywania historycznych monet i medali był w Zamku warszawskim Cabinet des Mé-
dailles, umieszczony w jednym z pokojów stanowiących zaplecze Biblioteki Królewskiej, przy południo-
wym skrzydle Zamku, w nadbudowanym północnym skrzydle pałacu Pod Blachą. Skrzydło to zostało 
powiększone o dwie kondygnacje w latach 1779–1784, w czasie budowy osobnego gmachu Biblioteki 
wg projektów Domenica Merliniego. Niestety, w latach 1932–1937 w ramach symetryzacji i barokizacji 
pałacu Pod Blachą wg projektu Adolfa Szyszko-Bohusza obniżono wysokość pałacowego skrzydła do 
stanu pierwotnego, znanego z obrazów Bellotta i zrównano je z parterowymi oficynami tworzącymi 
cour d’honneur założenia.

Zbiory numizmatyczne Stanisława Augusta liczące ponad 16 000 obiektów, w tym około 600 medali 
(w zamyśle królewskim miały zostać udostępnione szerszej publiczności), istniały do śmierci króla, dla 
którego tematyka medalierska była bardzo istotna, o czym świadczą liczne fundowane przez władcę 
medale stanowiące kronikę jego panowania i medale nagrodowe. Długoletnim opiekunem (kustoszem) 
tych zbiorów oraz twórcą ich katalogów był zaufany przyjaciel króla, ksiądz Jan Chrzciciel Albertrandi 
(1731–1808). 

Kolekcja Stanisława Augusta uległa rozproszeniu i nie zachowała się. Jej większa część została sprze-
dana w 1805 r. do Gimnazjum w Krzemieńcu (bez monet polskich i większości medali, które zaginęły). 
Po 1831 r. zbiór krzemieniecki został skonfiskowany przez władze carskie i trafił do Kijowa, gdzie osta-
tecznie umieszczono go w Muzeum Narodowym Historii Ukrainy, bez oznaczenia proweniencji. Dopiero 
w ostatnich latach podjęto próbę odnalezienia w ogromnym zasobie kijowskiego muzeum monet an-
tycznych z kolekcji królewskiej, opisanych w katalogach księdza Albertrandiego. 

Powszechnie znane są koleje losu Zamku Królewskiego w Warszawie w czasie rozbiorów, Drugiej 
Rzeczypospolitej i okresu okupacji 1939–1945. Zabudowania Zamku, istotnie uszkodzone w czasie  
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Medale polskie i z Polską związane 

oblężenia Warszawy w 1939 r., po powstaniu warszawskim w 1944 r. praktycznie przestały istnieć; prze-
trwał jedynie budynek Biblioteki.

Odbudowując Zamek Królewski w Warszawie, postanowiono nawiązać do stanisławowskiej tradycji 
i odtworzyć Gabinet Numizmatyczny, który rozpoczął działalność w 1981 r. Zdecydowano wówczas, że 
profilem nowych zbiorów będą numizmaty polskie i z Polską związane. Stała wystawa pod nazwą Moneta 
i medal w dziejach Polski została otwarta w 1985 r.

Zbiory 

Obecne zbiory medalierskie jako ważna część składowa Gabinetu Numizmatycznego Zamku Królew-
skiego w Warszawie – Muzeum powstały na podstawie zakupów oraz kilku darowanych kolekcji i bardzo 
licznych darów mniejszych, nieraz pojedynczych medali, przekazywanych przez osoby prywatne i insty-
tucje. Pierwszą znaczącą donacją był dar z 1981 r., w skład którego weszły  współczesne medale nowej 
serii królewskiej wg projektu Witolda Korskiego, ofiarowany przez Oddział Warszawski Polskiego Towa-
rzystwa Archeologicznego i Numizmatycznego. Następnie w 1982 r. Gabinet Numizmatyczny pozyskał 
dwie duże kolekcje, które do dziś tworzą zasadniczą część zbioru medali historycznych. Pierwszą z nich 
była stworzona na przełomie XIX i XX w., licząca ponad 800 okazów kolekcja medali polskich Stanisła-
wa Gawrońskiego z Szukli (1860–1942), zwana też Kolekcją Gawrońskich, przekazana przez jego syna 
Jana Gawrońskiego z Rzymu (1892–1983), przedwojennego polskiego dyplomatę i pisarza. Dar ten dał 
asumpt do zorganizowania Konkursu do nagrody im. Jana Gawrońskiego na najlepszą pracę z zakresu 
numizmatyki (w tym medalierstwa) odbywającego się co trzy lata.

Drugim kluczowym darem stała się kolekcja generała Jerzego Węsierskiego (1894–1967), począt-
kowo (od 1974 r.) przechowywana w Muzeum Narodowym w Warszawie, licząca ogółem 3234 numi-
zmaty. Medale z tej powstałej po 1945 r. w Londynie kolekcji liczą 729 egzemplarzy. Kolekcję darowały 
Polsce żona generała p. Ruth Walder-Węsierska oraz córka p. Zofia Sharnagiel. 

Zbiór polskich medali dopełnia kolekcja Jarosława Kuryłowicza (1895–1978), w której znajdują 
się 1122 egzemplarze. Składa się ona głównie z medali współczesnych, zatem okazów historycznych 
uwzględnionych w niniejszym katalogu jest w tym zbiorze niewiele. 

Ostatnia zamknięta kolekcja powstała z zakupów finansowanych w latach 1993–2003 przez Bank 
Handlowy SA. Zbiór ten, składający się w sumie ze 155 wyjątkowej wartości obiektów numizmatycznych 
(w tym 40 cennych medali), początkowo stanowił depozyt, a w 2003 r. został przekazany na własność 
do zbiorów zamkowych przez prezesa dr. Cezarego Stypułkowskiego. Zbiór jest eksponowany w całości 
w ramach stałej ekspozycji Gabinetu Numizmatycznego. 

Niejako osobno funkcjonuje licząca przeszło 860 obiektów numizmatycznych kolekcja powołanej 
w 1986 r. Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich. Jest to specyficzny zespół bazujący na zbiorach wła-
snych prof. Andrzeja Ciechanowieckiego (1924–2015), stworzony w latach 50. i 60. XX w. Zbiór medali 
to głównie numizmaty europejskie (także plakiety renesansowe), w tym nieliczne polskie (bardzo cenny 
25-dukatowy medal koronacyjny Augusta III). Kolekcja ta zawiera jedynie złote lub złocone obiekty.  
Są one stałym depozytem Fundacji w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum.

Zbiór medalierski Zamku, choć najmłodszy, jest jedną z największych tego typu kolekcji w Polsce i nie 
ustępuje pod względem jakości innym gabinetom medalierskim wchodzącym w skład oddziałów Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, Krakowie czy Poznaniu, a także instytucjom wrocławskim – Muzeum 
Sztuki Medalierskiej czy Ossolineum. 

Medale ze zbiorów Gabinetu Numizmatycznego oprócz tego, że stanowią bardzo istotny element 
wystawy stałej, były wystawiane na wielu dużych, zarówno zamkowych, jak i zewnętrznych wystawach 
czasowych: Rzeczpospolita w dobie Jana III (1983), Orzeł Biały. 700 lat herbu Państwa Polskiego (1995), 
Orzeł i Trzy Korony (2002), Pod jedną koroną (1997), Stanisław Leszczyński. Król Polski księciem Lotaryngii 
(2005), Za Ojczyznę i Naród. 300 lat Orderu Orła Białego (2005), Praemiando Incitat. Order Świętego 
Stanisława 1765–1831 (2015), Skarby Mennicy Warszawskiej 1766–1868 (2016).
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Wprowadzenie

Katalog

Niniejszy katalog medali, ograniczony z natury rzeczy do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – 
Muzeum, nawiązuje charakterem do kilku poprzednich tego typu korpusów. Pierwszy z nich, czyli opra-
cowanie medali w ujęciu historycznym, wyszło spod pióra Jana Chrzciciela Albertrandiego. Późniejsze 
katalogi o charakterze ogólnym tworzyli: Edward Raczyński, Emeryk Hutten-Czapski, Marian Gumowski 
oraz Maria Stahr, autorka katalogu zbioru medali Muzeum Narodowego w Poznaniu wydanego w 2008 r. 
Ta ostatnia praca jest o tyle istotna, że dla katalogu medali zamkowych stała się wzorcowa pod względem 
układu prezentowanego materiału – kwestii trudnej i wymagającej dodatkowego komentarza.

Uszeregowanie materiału w logiczny ciąg, próba zdefiniowania pojęcia „medale z Polską związa-
ne”, a także określenie, co medalem jest i które obiekty ma objąć niniejsza praca, wymagało podjęcia 
licznych, nierzadko arbitralnych decyzji. Z katalogu wyłączone zostały donatywy oraz liczmany, które 
autorzy uznali za osobne kategorie numizmatów. W przypadku tych drugich występują jednak nielicz-
ne odstępstwa, włączono bowiem do opracowania żetony (liczmany) francuskie związane z Henrykiem 
Walezym, traktowane w polskiej literaturze jako medale. Pojęcie żetonu należy rozumieć w niniejszym 
katalogu jako mały medal, którego cechami szczególnymi są również niewielka grubość, a także morfo-
logiczne pochodzenie od liczmanów. W katalogu nie uwzględniono również stosunkowo licznej grupy 
kilkunastu medali związanych z wiktorią wiedeńską. Na żadnym z nich nie jest wymieniony król polski, 
a ich ikonografia oraz legendy należą do cesarskiej i prawdopodobnie saskiej (na co wskazuje użycie po-
dwójnego kalendarza) propagandowej wytwórczości związanej z odparciem tureckiego najazdu, a także 
osobistym uhonorowaniem komendanta załogi Wiednia i cesarstwa.

Katalog obejmuje 461 pozycji (łącznie 687 medali) i podzielony został na sześć rozdziałów: medale 
królewskie, serie medalierskie, medale osobistości, ślubne, religijne oraz medale państw zaborczych. Po-
wielony został zatem (z niewielkimi modyfikacjami) schemat przyjęty przez M. Stahr we wspomnianym 
wyżej katalogu zbiorów muzeum poznańskiego. Pierwszy i zarazem najobszerniejszy rozdział – medale 
królewskie – zawiera piętnaście podrozdziałów, z których trzynaście nazwano imionami królów Polski 
(dodatkowo przy Janie III została wymieniona jego córka – Maria Klementyna Stuart). Pozostałe dwa 
podrozdziały obejmują członków rodzin królewskich (Maria Leszczyńska oraz potomstwo Augusta III). 
Podrozdziały te zostały wydzielone głównie ze względu na ilość numizmatów związanych z tymi posta-
ciami. 

We wszystkich rozdziałach prócz medali osobistości noty zostały ułożone w porządku chronologicz-
nym. Taki układ, stojący niejako w opozycji do częściej używanej metody sporządzania katalogów we-
dług artystów, wynika nie tylko z tradycji katalogowania numizmatycznego, ale i ze specyfiki samych 
medali, „dzieł tworzących raczej układy skoncentrowane wokół osoby portretowanej i wydarzenia ani-
żeli wokół medaliera bądź środowiska artystycznego”, jak pisała Maria Stahr. Schemat chronologiczny, 
którego trzonem jest rozdział poświęcony medalom królewskim, wymusza niejako rozszerzenie pojęcia 
tych ostatnich o numizmaty związane z wydarzeniami, które miały miejsce w czasie panowania poszcze-
gólnych władców, a na których brak jest imienia króla, a także o medale członków rodzin panujących. 
Układ chronologiczny nie zawsze udało się utrzymać – medale wykonywane pośmiertnie lub przed obję-
ciem tronu znalazły się w rozdziałach poświęconych danemu władcy, mimo że panującym był kto inny.

Medale osobistości to jedyny rozdział, w którym noty zostały przedstawione w porządku alfabetycz-
nym – wedle nazwisk osób na nich sportretowanych. W Polsce przedrozbiorowej zamawianie medali 
przez osoby prywatne lub dla ich uhonorowania nie miało wielkiej tradycji, stąd medali tych jest stosun-
kowo niewiele. Pewnym odstępstwem jest również zamieszczenie w tej części medali władców kurlandz-
kich – Ernesta i Piotra Bironów oraz Fryderyka Kazimierza Kettlera. 

Ostatnie trzy rozdziały zawierają dość specyficzne medale. Numizmaty ślubne to tworzone seryjnie, 
na zamówienie nieznanych z nazwiska par dzieła gdańskich mistrzów – Sebastiana Dadlera oraz Jana 
Höhna starszego i Jana Höhna młodszego. Medale religijne z kolei obejmują nieliczne w zbiorach zam-
kowych koronatki, czyli medaliki upamiętniające koronowania obrazów Matki Boskiej, oraz gdańskie 
komunikantki – żetony poświadczające spowiedź odbytą przed przyjęciem Komunii Świętej. Rozdział 



Medale polskie i z Polską związane 

zatytułowany Medale państw zaborczych, kończący katalog, opisuje medale wykonane z okazji różnych 
wydarzeń mających miejsce na terenach już zabranych Rzeczypospolitej w czasie pierwszego i drugiego 
rozbioru.

Schematy poszczególnych not są pochodną specyfiki opisu zabytków numizmatycznych oraz reguł 
obowiązujących w serii wydawniczej obejmującej publikacje zbiorów Zamku Królewskiego w Warsza-
wie – Muzeum. Na początku zamieszczono podstawowe dane o obiekcie – twórcę, miejsce powstania 
oraz datowanie (te trzy informacje w przypadku późniejszych kopii odnoszą się do pierwowzoru), a tak-
że numer inwentarzowy, materiał, technikę wykonania, wymiary, wagę, inne cechy (uszka, otwory, dato-
wanie kopii itp.) oraz proweniencję. W odniesieniu do medali zamkowych proweniencja sprowadza się 
najczęściej do oznaczenia jednej z trzech kolekcji konstytuujących zbiór: generała Jerzego Węsierskiego, 
Stanisława Gawrońskiego oraz Banku Handlowego SA. Opisy fizyczne medali, podzielone na awers i re-
wers, są rozszerzone – znalazły się w nich objaśnienia nie tylko głównych przedstawień zamieszczonych 
na stemplach, ale również drugorzędnych, jak części ubiorów, widocznych detali architektonicznych itd. 
Napisy na medalach, często przez twórców skracane – przede wszystkim tytulatury władców – zostały 
rozwinięte i przetłumaczone z uwzględnieniem współczesnej interpunkcji.

Literatura obejmuje nie tylko podstawowe opracowania i pozycje katalogowe. Autorzy starali się 
przytoczyć możliwie jak najszerszy zasób źródeł (wyjątkiem są tu współczesne katalogi aukcyjne), choć 
nie zawsze było to możliwe. Dotyczy to zwłaszcza medali zagranicznych, w przypadku których dostęp do 
literatury okazał się ograniczony. Prace nad zasadniczą częścią katalogu zakończyły się w połowie 2018 r., 
stąd nie zostały uwzględnione nowsze pozycje bibliograficzne. 

Niektóre medale tworzą zamknięte zbiory, w związku z czym opatrzone zostały wstępnymi komen-
tarzami – dotyczy do przede wszystkim serii medalierskich, ale również żetonów dworu Marii Leszczyń-
skiej, dzieł Padovana, Stevena van Herwijcka czy medali wykonanych z okazji Festiwalu Planet.

Wydaniu niniejszego katalogu towarzyszy wystawa Poczet królów Polski. Wizerunki władców na me-
dalach i monetach, stanowiąca część obchodów Roku Wazowskiego. Znaczną część ekspozycji zajmą 
niektóre medale opisane w obu tomach, te najpiękniejsze, będące dumą zamkowych zbiorów.

Michał Zawadzki, Juliusz W. Zacher
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ZYGMUNT I STARY

 1  Zygmunt I
medalier nieokreślony
Kraków, 1527

a) nr inw. ZKW.N.1 (il.)
odlew późniejszy, XX w. (?)
brąz srebrzony, lany, 78,1 mm, 106,26 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N-dep.FC/830
kopia, XX w.
srebro, galwan, 78,8 mm, 199,67 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Popiersie króla w prawym profilu, w pątliku, kołnierzu, szubie, z łańcuchem oraz odznaką Orderu Złotego Runa. 
Wokół głowy króla ornament liściasty. Obwódki otokowe ciągłe. W otoku napis: D[ominus; wg Morka 2006, s. 319: Di-
vus]○SIGIS[mundus]○I○R[ex]○P[oloniae]○P[ater]○P[atriae]○EF[figies]○AD○VIVAM○IMAGI[nem]○ÆTA[tis]○60 (Pan [wg 
Morka: Boski] Zygmunt I, król Polski, ojciec ojczyzny, wyobrażony z natury w wieku lat sześćdziesięciu). Brzeg podniesiony.
Rewers: Pod koroną otwartą tarcza tzw. polska z polskim Orłem, po bokach przedzielone ornamentami cztery tarcze her-
bowe, od lewej: litewska (Pogoń – w tarczy tzw. polskiej), krzyżacka (krzyż z orłem – w tarczy tzw. niemieckiej), ruska (uko-
ronowany lew – w tarczy tzw. niemieckiej), habsburska (pas – w tarczy tzw. polskiej). Obwódki otokowe ciągłe. W otoku na-
pis: *PO[tentissimus]○VTRIVSQ[ue]○SAR[matiae]○REX○MAZO[viae]○DVX○RVSS[iae]○ET PRVS[siae]○D[ominus]○AN[no] 
○1527 (Najpotężniejszy obydwu Sarmacji król, książę mazowiecki, władca Rusi i Prus, roku 1527). Brzeg podniesiony.  

W literaturze polskiej medal ten przypisywany jest Hansowi Schwarzowi. Atrybucji dokonał Marian Gu-
mowski w 1906 r. (Gumowski 1906, s. 60), by następnie rozwinąć ją szerzej w swej pracy Hans Schwarz 
i jego polskie medale (Gumowski 1917). Badacz przypisał temu medalierowi również inne cztery medale 
z wizerunkiem Zygmunta Starego, datowane na lata 1526–1527 (Gumowski 1917, s. 7; zob. także nr kat. 5).
Obecnie przyjmuje się jednak, że brak jest dowodów na autorstwo augsburskiego artysty któregokol-
wiek z medali wymienionych przez Gumowskiego (Kastenholz 2006, s. 365). Istnieje co prawda rysunek 
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portretowy przypisywany Schwarzowi (podpisany Dechant zu Cöln), który mógłby stanowić wzór dla 
wspomnianej grupy, jednak choć prezentowany na nim mężczyzna jest podobny do Zygmunta Starego, 
nie ma żadnej pewności, że przedstawia króla Polski ani że rzeczywiście jego autorem był Hans Schwarz 
(Cante 2007, s. 644, 922, il. 254).

Mimo że opisywany medal należy uznać za dzieło anonimowe, to współcześni badacze zgadzają się 
co do wzorców, na podstawie których powstał. Wskazuje się m.in. na portret profilowy w stroju dwor-
skim wykonany ok. 1511 r. prawdopodobnie przez Hansa von Kulmbacha (Cante 2007, s. 644; Stahr 
2008, s. 22), a także na drzeworyt monogramistów IS i HR zamieszczony w statutach sejmowych z 1524 r. 
(Ruszczycówna 1976, s. 20; Morka 2006, s. 343; Cante 2007, s. 644; Stahr 2008, s. 22). Warto zwrócić 
uwagę na fragment inskrypcji awersu mówiący o tym, że król sportretowany został ad vivum, co świad-
czy o bezpośrednim kontakcie twórcy medalu z władcą.

Charakterystyczne przedstawienie herbowe na rewersie niewątpliwie skopiowane zostało z monet 
Maksymiliana I (Morka 2006, s. 329, 340, il. 219) i znalazło się nie tylko na przywołanym medalu, ale 
także na szóstakach Zygmunta I, wybitych niedługo później, w 1528 r. (zob. np. Kopicki 1995, Tablice,  
s. 25, nr 439). Ciekawego spostrzeżenia odnośnie do herbów dokonał Zenon Piech (2003, s. 306). 
Zauważył on, że na medalu wykonanym w 1527 r. umieszczony jest herb nieistniejącego już zakonu 
krzyżackiego zamiast Prus Książęcych (na wspomnianym szóstaku znalazł się herb Prus Królewskich), 
brak jest natomiast herbu Mazowsza, które zostało wymienione w tytulaturze. Znalazł się w niej również 
fragment opisujący Zygmunta jako króla obydwu Sarmacji. W Opisie Sarmacji Azjatyckiej i Europejskiej 
oraz tego co się w nich znajduje (Opis Sarmacji 1972) Maciej Miechowita zawarł co prawda definicję 
obu tych krain, których granica miałaby się znajdować na rzece Don, jednak Mieczysław Morka (2006,  
s. 321) słusznie stwierdził, że w tym przypadku chodzi zapewne o metaforyczne określenie Polski i Litwy 
– „dwóch Sarmacji”, którymi władał Zygmunt. 

Medal ten niekiedy, za Gumowskim (1917, s. 22), określany jest jako wybity z okazji 60. urodzin króla. 
Musiałby więc powstać jeszcze w 1526 r. (Zygmunt urodził się 1 I), na co jednak nie wskazuje napis na 
awersie (Gumowski uznaje to za błąd). Bardziej prawdopodobne jest, że powstał w trakcie 1527 r., a oka-
zja, na którą został wykonany, pozostaje nieznana.  

Literatura: Köhler 1730, 34. Stück, s. 265; Albertrandi [b.d.] a, k. 1–2, nr 1; Album rycin 1822–28, nr 7–8; Bentkowski 1830, s. 3, nr 7; Klu-
czycki 1835, s. 136–137, nr 1; Reichel 1842b, s. 115–166, nr 360; Raczyński 1845a, s. 12, nr 3; Mikocki 1850, s. 26, nr 586; Zeltt 1867, s. 11, 
nr 232; Trachsel 1869, s. 22; Stronczyński 1885, s. 96; Umiński 1885, s. 6, nr 4; Kopera 1898, s. 119; Sadowski 1904, s. 34; Gumowski 1906,  
s. 58–61, nr 62; Kieszkowski 1912, s. 364–375 i tabl. XLVII.a, nr II; Gumowski 1917, passim; Gumowski 1925a, s. 34–36; Hutten-Czapski 1957, 
t. 1, s. 24, nr 274; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 9, nr 1 (ZKW.N.1); Szwagrzyk 1971, s. 32, nr 6; Szyszko-Czyżak 1981, s. 44–45, nr 139; Polska 
Jagiellonów 1987, il. 79 (aw.); Więcek 1989, s. 15–16, il. 7; Koperwas 1998, s. 9, nr 1; Lietuva medaliuose 1998, s. 50, nr 100–101; Morka 
2006, s. 319, il. 202, passim; Stahr 2008, s. 21–22, nr 2; Wawel in Vilnius 2009, s. 85–86, nr 25; Denis 2013, s. 28.

M.Z.

 2  Jednostronny medal Zygmunta I z dystychem
Hans Schenck zw. Scheusslichem
Polska (?), 1527
nr inw. ZKW.N.3270
odlew późniejszy
brąz, lany, 59 mm, 48,37 g
zakup z rąk prywatnych w 1985 r.

Awers: Popiersie króla w prawym profilu, w pątliku, diademie, kołnierzu, szubie, z łańcuchem oraz odznaką Orderu Złotego 
Runa. W otoku napis w dystychu: MAGNVS.ET·INFRACTVS·FORTISϧPIVS·ATQVE·POTENS·REX·IГx / 
EN·EGO SISMVNDVS·SCEPTRA·POLONA·FERO·Z7 (Wielki i niezłomny, mężny, pobożny i potężny król. Ja, Zygmunt, ber-
ło polskie dzierżę 1527). Wewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: –
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Spośród pięciu medali z popiersiem Zygmunta I – za któ-
rych autora Gumowski uznał medaliera Hansa Schwa-
rza (Gumowski 1917, s. 7, nr kat. 1) – szczególnie po-
dobne do siebie wydają się dwa odlewy jednostronne 
z dwuwierszową inskrypcją (prócz omawianego, drugi 
zob. np. Stahr 2008, s. 20, nr 1). Szczegółowa analiza 
porównawcza obu numizmatów mimo szeregu podo-
bieństw przynosi jednak równie wiele różnic. Na drugim 
medalu z dystychem brak perełkowej obwódki oraz dia-
demu (zob. także wizerunek króla, nr kat. 1), inne jest li-
ternictwo oraz rysy twarzy władcy, a sama inskrypcja ma 
odmienną (choć zbliżoną) treść, która brzmi: MAGNA-
NIMV INVICTVM INFRACTVM FORTEMQ POTENTEM 
/ SISMVNDVM REGEM PARVA TABELLA REFERT (Wiel-
kiego, niezwyciężonego, niezłomnego i potężnego króla 
Zygmunta ta mała rycina przedstawia). Badacze niemieccy (już Georg Habich, a za nim również Andreas 
Cante i in.) przypisali medal z obwódką perełkową oraz diademem niemieckiemu artyście Hansowi 
Schenckowi zw. Scheusslichem (on to właśnie został zidentyfikowany jako artysta wymieniony w ko-
respondencji księcia Albrechta z kanclerzem Szydłowieckim: Cante 2007, s. 389). Urodzony w 1500 r. 
rzeźbiarz i medalier był autorem wielu nagrobków, uczestniczył także w przebudowie zamku berlińskie-
go w czasach elektora Joachima II. Zmarł w Berlinie w 1566 r.

Niewątpliwie tego samego autorstwa jest medal z wizerunkiem wspomnianego Krzysztofa Szydło-
wieckiego, kanclerza wielkiego koronnego (Gumowski 1917, s. 18, il. 10; Cante 2007, s. 640–641), in-
spiratora powstania medali zygmuntowskich, którego forma najbardziej zbliżona jest do opisywanego 
numizmatu. Charakterystyczny ryt twarzy, zbliżony do królewskiego, diadem (nie jest to zatem oznaka 
królewska) oraz dwuwierszowa inskrypcja oddzielona perełkową obwódką nie pozostawiają wątpliwo-
ści, że wykonał go Hans Schenck. 

Zob. także nr kat. 1.

Literatura: Köhler 1730, 34. Stück, s. 266; Bentkowski 1830, s. 3, nr 9; Raczyński 1845a, s. 16, nr 4; Zeltt 1867, s. 11, nr 234; Umiński 1885, 
s. 6, nr 7; Kopera 1898, s. 120; Gumowski 1906, s. 57, nr 59; Kieszkowski 1912, s. 364–375 oraz tabl. XLVII.a, nr III; Gumowski 1917, passim; 
Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 24, nr 275; Szwagrzyk 1971, s. 32, nr 5; Więcek 1989, s. 15, il. 6; Koperwas 1998, s. 9, nr 2; Morka 2006, s. 315, 
il. 200, passim; Cante 2007, s. 642–643 (tutaj dalsza literatura); Denis 2013, s. 29; Wettstreit in Erz 2013, s. 274, nr 188.

M.Z.

Seria medali królewskiej rodziny jagiellońskiej Padovana (nr kat. 3–5)

Giammaria (Gianmaria, Giovanni Maria) Mosca zw. Padovanem urodził się prawdopodobnie w Padwie 
pomiędzy 1495 a 1499 r. Zajmował się przede wszystkim rzeźbą. Terminował u Giovanniego Minella 
i jego syna Antonia, a także u złotnika Bartolomea Mantella. Pozostawał pod wpływem prac kręgu rodzi-
ny Lombardów. Na podstawie dat umieszczonych na medalach rodziny jagiellońskiej, które uznaje się 
za jego pierwszą pracę w Polsce, w dawniejszej literaturze utarło się przekonanie, że Padovano przybył 
do Krakowa w 1532 r. Jest to jednak mało prawdopodobne – źródła wskazują tylko, że w 1529 r. opu-
ścił Padwę, a pierwszym dokumentem poświadczającym jego pobyt w Polsce jest kontrakt na budowę 
cyborium w katedrze wawelskiej z 1533 r. (Eckhardtówna 1938, s. 43–44). Dokumenty nie dają zatem 
żadnej wskazówki co do tego, gdzie Mosca przebywał w latach 1529–1533. Za jego największe realizacje 
rzeźbiarskie w Polsce uznaje się cyboria w katedrze krakowskiej oraz kościele Mariackim w Krakowie, 
a także liczne nagrobki, m.in. bpa poznańskiego Stanisława Oleśnickiego (niezachowany), żon Zygmun-
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ta Augusta – Elżbiety i Barbary (niezachowane) oraz Jana Tarnowskiego i jego syna Jana Krzysztofa. 
Zmarł zapewne w Krakowie w 1574 r. 

Oryginalny, liczący cztery egzemplarze komplet medali jagiellońskiej rodziny królewskiej autorstwa 
Padovana znajduje się w Galleria Estense w Modenie. Dzielił on los zbiorów książąt d’Este, do których 
mógł trafić jako dar dworu polskiego dla kardynała Hipolita II d’Este (Grabski 1978, s. 22), choć jest to 
kwestionowane (Markham Schulz 1998, s. 285). W kolekcji ZKW znajdują się późniejsze kopie trzech 
medali z owej serii: Zygmunta I, Bony Sforzy oraz Zygmunta II Augusta. Brak jest ostatniego, najrzadsze-
go, na którym sportretowana została Izabela Jagiellonka. Na medalach nie uwieczniono innych dzieci 
Zygmunta. Gumowski w swojej pracy Trzy serie portretów Jagiellońskich (Gumowski 1937, s. 45) chyba 
słusznie przypuszczał, że pozostałe córki pary królewskiej – Zofia, Anna i Katarzyna – były zbyt młode 
(najstarsza z nich, Katarzyna, miała ledwie 10 lat), a Jadwiga, pochodząca z pierwszego małżeństwa 
Zygmunta z Barbarą Zápolyą, była skrzętnie pomijana we wszystkich seriach portretów (ma to o tyle 
znaczenie, że potwierdza przypuszczenie Mieczysława Morki, iż prawdziwym inspiratorem powstania 
medali była Bona). Niewykluczone, że wybicie medali Izabeli miało związek z planami matrymonialnymi 
rodziców w stosunku do niej (Morka 2008, s. 79).

Dzieła medalierskie Moski, a ściślej ich awersy, zawierają liczne błędy dwojakiej natury. Wszyscy 
członkowie rodziny królewskiej zostali w legendach odmłodzeni, najbardziej Bona – aż o sześć lat. Dru-
ga kategoria pomyłek, czy raczej pewnego rodzaju niezgrabności stylistycznych, odnosi się do samych 
portretów, na których widoczne są połączenia profilowo przedstawionej głowy z frontalnym ujęciem 
korpusu. Jest to najbardziej zauważalne na medalu Zygmunta I, choć w większym lub mniejszym stop-
niu dotyczy wszystkich egzemplarzy. Wymienione wyżej cechy medali, a także dokładna analiza sty-
listyczna portretu Zygmunta Starego skłoniła Joannę Eckhardtównę do wysnucia przypuszczenia, że 
medale rodziny jagiellońskiej nie zostały wykonane w Polsce (Eckhardtówna 1938, s. 43–44). Do po-
dobnych wniosków doszedł również Józef Grabski, który dodatkowo uściślił miejsce wykonania medali, 
wskazując na Wenecję (Grabski 1978, s. 32). Podobnie uznał Mieczysław Morka, stwierdzając dodat-
kowo, że osobą odpowiedzialną za sprowadzenie Padovana do Polski była Bona, a uczyniła to poprzez 
swego agenta we Włoszech, Giovanniego Giacoma de Dugnano (Morka 2008, s. 79–80). Najdalej po-
szła jednak Anne Markham Schulz, która w ogóle zanegowała autorstwo Padovana awersów medali, 
twierdząc, że wykonał je anonimowy artysta pochodzący z Polski (Markham Schulz 1998, s. 122, 124). 
Zwróciła ona uwagę na brak relacji między awersami i rewersami oraz analogii portretów do innych 
medali włoskich. Zauważyła ponadto, że inskrypcje awersu są za długie, litery z awersów mniejsze niż 
te z rewersów, wreszcie konstrukcja samych wizerunków nosi znamiona słabego rzemiosła. Trzeba jed-
nak pamiętać, że Mosca był wybitnym rzeźbiarzem, ale nie medalierem i nie miał niezbędnej wprawy 
w tej dziedzinie sztuki. Hipoteza Anne Markham Schulz, choć niepozbawiona podstaw, wydaje się więc 
zbyt daleko idąca. W podobnym tonie odniosła się do kwestii autorstwa medali Maria Stahr (2008,  
s. 27), stąd przy zachowaniu wątpliwości co do miejsca powstania medali (zdecydowanie bardziej 
prawdopodobne wydają się Włochy) należy uznać, że zarówno ich awersy, jak i rewersy są dziełem 
Padovana. 

Literatura: Medale Padovana, będące niejako ikoną wczesnego medalierstwa polskiego, doczekały się kilku szerszych opracowań. Oprócz 
Mariana Gumowskiego (1906, 1937) wśród najważniejszych autorów wymienić należy przede wszystkim Feliksa Koperę (1899, 1911, 1938), 
Joannę Eckhardtównę (1938), Józefa Grabskiego (1978), Anne Markham Schulz (1998, s. 122–124, 286–288) oraz Mieczysława Morkę 
(2006, 2008). Gianmaria Mosca i jego dzieła medalierskie doczekali się także bardzo licznych pomniejszych wzmianek w pracach, których 
głównym przedmiotem były inne dziedziny jego twórczości, lub w tych dotyczących całokształtu sztuki renesansowej w Polsce. Pełny wykaz 
literatury sprzed 1998 r. dotyczącej medali Padovana: Anne Markham Schulz 1998, s. 286–287. Wiele pozycji bibliograficznych dotyczących 
życia i twórczości Moski zostało przytoczonych również przez Lecha Kalinowskiego w nocie biograficznej PSB (Kalinowski 1980, s. 10). 

M.Z.
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 3  Zygmunt I
Gianmaria Mosca zw. Padovanem
Kraków (?), Włochy (?), 1532
nr inw. ZKW.N.8179
odlew późniejszy
brąz srebrzony, lany, 65 mm, 124,27 g
dar w 1994 r.

Awers: Popiersie króla zwrócone w prawo – głowa w ujęciu profilowym, tułów en trois quarts, w zbroi i koronie zamkniętej. 
W otoku napis: HEC EST SARMATIE SIGISMVNDI REGIS IMAGO·ANNO REGNI SVI XXVI·ÆTS[aetatis]·LXIIII· (To jest 
wizerunek króla Sarmacji Zygmunta w roku panowania jego dwudziestym szóstym i wieku lat sześćdziesięciu czterech).
Rewers: Orzeł z wplecioną literą S. W otoku napis: IOHA – NNES MARIA PATAVINVS·F[ecit]·ANNO DOMINI NOSTRI· 
M·D·XXXII· (Jan Maria Paduańczyk wykonał roku Pana naszego 1532).

Joanna Eckhardtówna (1938, s. 43–44) zauważyła, że wizerunek Zygmunta Starego przedstawiony na 
medalu Padovana podobny jest do przedstawienia króla na plakiecie zamieszczonej na predelli ołtarza 
w kaplicy Zygmuntowskiej. Mimo pewnych podobieństw nie można jednak przyjąć, tak jak zrobiła to Eck-
hardtówna, że portret króla na medalu i plakiecie z predelli zostały wykonane na podstawie tego samego 
wzorca. Wedle Morki (2008, s. 78) wizerunki z plakiet są późniejsze, a ich twórca Melchior Baier wzorował 
się na talarze medalowym wykonanym przez Macieja Schillinga w 1533 r. Poza tym portret Zygmunta Au-
gusta na predelli jest zupełnie inny niż na medalu Padovana i powiela niejako wizerunek ojca. Brak zatem 
wytłumaczenia, dlaczego nie został on użyty jako wzorzec medalu ostatniego Jagiellona na polskim tronie.

Tak zwany orzeł zygmuntowski z wplecionym monogramem króla pojawia się najwcześniej w typografii 
książek drukowanych od 1518 r. (Morka 2006, s. 323–325). Tego typu orzeł w ciągu trzeciej dekady XVI w. stał 
się składnikiem oficjalnego zespołu symboli władzy (Piech 2003, s. 220). Widzimy go również na elementach 
wystroju kaplicy Zygmuntowskiej, a więc mauzoleum nie tylko o silnym charakterze manifestacyjnym, ale tak-
że będącego przedmiotem szczególnej troski o artystyczną jakość zamieszczonych tam przedstawień. Orzeł 
przepleciony monogramem symbolizuje jedność władcy z państwem i choć nie występuje na części przed-
stawień urzędowych (monety, pieczęcie; wg Piech 2003, s. 222), pozostając w sferze znaków półoficjalnych, 
tak zapewne należy odczytywać jego symboliczne znaczenie (Morka 2008, s. 68). Podkreśla to paradoksalnie 
brak lemmy zastąpionej w otoku jedynie przez niezbędne informacje o twórcy i dacie powstania. 

Literatura: Bentkowski 1830, s. 5, nr 14 (jednostronny); Raczyński 1845a, s. 24, nr 7; Zeltt 1867, s. 11, nr 236; Armand 1883, s. 139, nr 1; 
Stronczyński 1885, s. 97; Kopera 1899, szp. 117, nr 1; Sadowski 1904, s. 35; Gumowski 1906, s. 63, nr 65; Forrer 1909, s. 159; Gumowski 
1925a, s. 38; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 29, nr 7091 (brąz); Szwagrzyk 1971, s. 33, nr 9; Polska Jagiellonów 1987, il. 80 (rew.); Więcek 1989, 
s. 18, il. 9; Koperwas 1998, s. 10, nr 4.

M.Z.
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 4  Bona Sforza
Gianmaria Mosca zw. Padovanem
Kraków (?), Włochy (?), 1532
nr inw. ZKW.N.830/2507
odlew późniejszy
brąz, lany, 126,30 g, 64 mm
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Bony w prawym profilu, w sukni, czepcu oraz naszyjniku z pereł z zawieszeniem. W otoku napis:BONA 
SFORTIA·REGINA POLONIAE·INCLYTISSIMA·[anno] XXXII·NATA[li]·ANO VERO D[omini]·NRI[nostri]·M·DXXXII (Bona 
Sforza, przesławna królowa polska, wieku lat 32, roku Pana naszego 1532).
Rewers: Krzew karczocha z trzema owocami, jednym pąkiem oraz korzeniami, opleciony wstęgą z napisem: TATIS EST 
AF-FE-RTA; oryg. TALIS EST QVAE FERT (Tak wspaniała jest, która przynosi). W otoku napis: IO-HANNES – MARIA –  
PATAVINVS – FECIT (Jan Maria Paduańczyk wykonał). 

Józef Grabski zauważył, że medal Bony stanowi w wielu stylistycznych aspektach parę do medalu Zyg-
munta Starego. Krzew karczocha z rozłożystymi łodygami oraz rozbudowanymi korzeniami, przepleciony 
banderolą z dewizą przypomina kompozycyjnie orła z rozpostartymi skrzydłami i rozczapierzonym ogo-
nem, oplecionego literą S (Grabski 1978, s. 26, 31–32). Sygnatura Padovana znajduje się w otoku, inaczej 
niż na medalach dzieci królewskich, gdzie podpis artysty został umieszczony w poziomie. Również wize-
runki pary królewskiej, choć zwrócone w prawo, odróżniają się stylistycznie od wizerunków dzieci.

Wiele zamieszania wśród badaczy zrodziło odczytanie dewizy na banderoli. Kopera popełnił błąd, 
odczytując ją w sposób następujący: TALIS EST QVALE FERT (dostawił literę L do wyrazu QVAE, której 
w rzeczywistości brak), i tłumacząc „jakie drzewo taki owoc” (Kopera 1899, szp. 117). Mimo że Grabski 
poprawnie odczytał lemmę, tłumacząc ją następnie „takąż jest ta, która przynosi”, późniejsi autorzy czę-
sto powielali błąd Kopery albo zamieszczając poprawny napis z tłumaczeniem Kopery (Markham Schulz 
1998, s. 123, 286), albo na odwrót – błędną legendę z tłumaczeniem Grabskiego (Morka 2008, s. 69).

Emblematyka rewersu medalu Bony nie jest łatwa do interpretacji. W okresie renesansu, ale i w in-
nych epokach, owocująca roślina (kwiat, krzew, drzewo) była symbolem nie tylko obfitości (Abundan-
tia) i płodności (Fertilitas) (Grabski 1978, s. 26), ale też rodzicielstwa. Nie wiadomo, dlaczego Padovano  
przedstawił właśnie krzew karczocha, choć niewątpliwie chciał on nawiązać do włoskiego pochodzenia 
królowej. Roślina ta pojawia się także na różnych elementach wystroju Zamku Królewskiego na Wawelu, 
m.in. na kurdybanach przywiezionych przez Bonę z Włoch (Morka 2006, s. 399). Według Grabskiego 
krzew karczocha reprezentuje przede wszystkim cnoty moralne, które razem ze wspomnianą material-
ną i duchową obfitością i płodnością miałaby, wedle dewizy na wstędze, przywieźć Bona do zacofanej  
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Polski (Grabski 1978, s. 26–27). Stwierdzeniom Grabskiego celnie zaprzeczył Morka, zauważając, że 
Bona, inspiratorka powstania medalu, nie mogła intencjonalnie deprecjonować kraju, którego była kró-
lową, zwłaszcza w kontekście wręczania medalu innym władcom (Morka 2006, s. 398–399). Wydaje się, 
że zasadnicze znaczenie emblematu z rewersu medalu Bony jest prostsze i bliższe temu, co zapropono-
wał Feliks Kopera i doprecyzował Mieczysław Morka (2008, s. 69). Określa ono Bonę jako królową matkę 
wydającą na świat książęta (a przede wszystkim następcę tronu). Potomkowie są symbolizowani właśnie 
przez owoce karczocha.

Portret Bony z medalu Moski posłużył jako wzór dla medalu Giana Jacopa Caraglia z 1546 r., przypi-
sywanego przez niektórych badaczy (Kopera 1938, s. 232) właśnie Paduańczykowi.

Literatura: Raczyński 1845a, s. 42, nr 11; Armand 1883, s. 140, nr 2; Kopera 1899, szp. 117, nr 2; Gumowski 1906, s. 63–64, nr 66; Forrer 
1909, s. 159; Gumowski 1925a, s. 38; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 36–37, nr 434; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 196, nr 2507 (ten egzem-
plarz); Więcek 1989, s. 18, il. 10; Lietuva medaliuose 1998, s. 11, il. 1–2. 

M.Z.

 5  Zygmunt II August
Gianmaria Mosca zw. Padovanem
Kraków (?), Włochy (?), 1532

a) nr inw. ZKW.N.9
odlew późniejszy
bizmut miedziowany (?), lany, 66 mm, 151,73 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli 

b) nr inw. ZKW.N.830/2506 (il.)
odlew późniejszy
srebro, lany, 64 mm, 148,01 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie młodego króla w lewym profilu, w szerokim kapeluszu ozdobionym piórami, szubie oraz łańcuchu z zawie-
szeniem na piersi. W otoku napis: D[ominus],SIGISMVDVS III REX POLONIE A[nno]XREGNI NRI[nostri]·III·AETATIS,XIII, 

ANNO D[omini]·M,D,XXXII, (Pan Zygmunt II, król Polski, roku królestwa naszego trzeciego, wieku [lat] trzynastu, roku 
Pańskiego 1532). 
Rewers: Lew kroczy w lewo, dalej gałązka laurowa. W otoku napis w dwóch rzędach: PARCERE SVBIECTIS ET DEB-ELLARE 
SVPERBOS / IVSTVS SICVT LEO (Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać / Sprawiedliwy jak lew). W odcinku: 
IOHANNES MARIA / PATAVINVS F[ecit]. (Jan Maria Paduańczyk wykonał).



21

Medale królewskie. Zygmunt I Stary 

Wiele cech portretu Zygmunta Augusta zbliża go do przedstawienia jego siostry Izabeli. W przeciwień-
stwie do wizerunku rodziców popiersie młodego króla jest zwrócone w lewo. Nieco inne są proporcje 
głowy w stosunku do tułowia. Nadają one wizerunkowi większą smukłość, a wspomniane w nocie wpro-
wadzającej niezbyt udane zestawienie profilowo przedstawionej głowy z przekręconą w kierunku frontu 
resztą ciała jest zdecydowanie mniej widoczne, zwłaszcza w porównaniu z portretem ojca. Podobnie jak 
ojciec Zygmunt August został w legendzie odmłodzony o rok, zgadza się jednak liczba lat panowania, 
dokładnie tak samo jak w przypadku medalu Zygmunta Starego.

Z lewej strony rewersu medalu Zygmunta jest przedstawiona gałązka laurowa, która pojawia się 
również na medalu Izabeli. Jest ona interpretowana na różne sposoby. Feliks Kopera (1899, szp. 118) 
przypisał jej znaczenie jedynie czysto kompozycyjne, określając ją jako element wypełniający przestrzeń. 
Późniejsi badacze nadali gałązce treści symboliczne. Grabski pisze o niej jako o symbolu młodości (Grab-
ski 1978, s. 29–31), jednak Morka przedstawił ją również jako obiegowy topos określający dziecko wy-
sokiego rodu (Morka 2006, s. 418). Agnieszka Smołucha-Składkowska (kps) słusznie zwróciła uwagę, że 
we włoskiej sztuce, również medalierstwie, gałązka pełniła często funkcje jedynie dekoracyjne (a więc 
zgodnie z przypuszczeniami Feliksa Kopery), otwierając bądź zamykając inskrypcję. Podobną gałązkę 
w czysto ornamentalnej roli widać także na kamei z wizerunkiem Bony autorstwa Giana Jacopa Cara-
glia. Jej umieszczenie wyłącznie na medalach dzieci wydaje się jednak nieprzypadkowe i każe przychylić 
się do twierdzenia Mieczysława Morki o głębszym znaczeniu symbolicznym.

Wyobrażony na rewersie lew jest symbolem atrybutów dobrego władcy: odwagi, majestatu, zwy-
cięstwa, szczodrości, wreszcie sprawiedliwości – przymiotu wyeksponowanego dodatkowo przez jed-
ną z dwóch dewiz: Iustus sicut leo (Sprawiedliwy jak lew). Drugie motto: Parcere subiectis et debellare 
superbos (Oszczędzać zwyciężonych, a dumnych poskramiać), zaczerpnięto z bardzo dobrze znanego 
w okresie renesansu Wergiliusza (Eneida, księga VI, 853). Dwie cnoty ilustrowane przez ową sentencję 
określone zostały przez Morkę (2006, s. 414) jako łaskawość (Clementia) lub wspaniałomyślność (Ma-
gnanimitas) i męstwo (Fortitudo), jednak cała treść drugiej dewizy dobrze ilustruje i zarazem implikuje 
pojęcie sprawiedliwości zawarte w pierwszej i reprezentowane przez lwa. Mieczysław Morka w znaczący 
sposób rozbudował interpretację ideologicznego sensu emblematycznej kompozycji z rewersu medalu 
Zygmunta Augusta, określając zestawienie lwa z cnotami reprezentowanymi przez motto Parcere su-
biectis et debellare superbos jako obrazujące młodego króla w sposób właściwy dla władcy czasu wojny. 
Z kolei cnota sprawiedliwości zawarta w drugiej lemmie w połączeniu z lwem miała przedstawiać Zyg-
munta Augusta jako władcę w czasie pokoju (Morka 2006, s. 414–415). Rozważania te podsumował 
Morka w następujący sposób: „Program medalu Zygmunta Augusta należy uznać […] za polityczno-pro-
pagandowy, albowiem prezentował on Zygmunta Augusta jako króla w pokoju i w wojnie, czyli władcę 
idealnego” (Morka 2006, s. 415–416). Nie ma jednak żadnej pewności, czy Padovano, tworząc medal 
młodego króla, intencjonalnie zawarł w nim ów stosunkowo skomplikowany program propagandowy.

Literatura: Morelli 1800, s. 103; Bolzenthal 1840, s. 113; Raczyński 1845a, s. 34, nr 9 bis; Armand 1883, s. 140, nr 3; Rizzini 1892–1893, s. 29, 
nr 188; Kopera 1899, szp. 118, nr 3; Gumowski 1906, s. 65, nr 67; Forrer 1909, s. 159; Hill, Pollard 1967, s. 77, nr 412; Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 9, nr 6 (ZKW.N.9); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 196, nr 2506 (ZKW.N.830/2506); Maciaszek 1988, s. 43, il. 1 (ZKW.N.830/2506); 
Więcek 1989, s. 19, il. 11; Lietuva medaliuose 1998, s. 54, nr 107–108; Stahr 2008, s. 26–27, nr 8.

M.Z.
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ZYGMUNT II AUGUST

 6  Objęcie tronu przez Zygmunta II Augusta
Dominicus Venetus
Polska (?), Włochy (?), 1548

a) nr inw. ZKW.N.12 (il.)
odlew późniejszy
brąz, lany, 49 mm, 73,81 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2508
jednostronny (rew.), kopia współczesna
miedź, galwan, 52 mm, 14,15 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.4758
odlew współczesny (?)
bizmut miedziowany (?), lany, 50 mm, 60,26 g
dar w 1986 r.

Awers: Popiersie króla w prawym profilu z odkrytą głową, w rzymskim pancerzu oraz paludamentum. Z lewej korona za-
mknięta. W otoku napis: ·SIGIS[mundus]·AVG[ustus]·REX·POLO[niae]·MG[nus]·DVX·LIT[huaniae]·ÆT[atis]·S[uae]·XXIX· 
(Zygmunt August, król Polski, wielki książę litewski, roku wieku swego dwudziestego dziewiątego).
Rewers: Orzeł, w otoku napis: ANO·D[omini]·NRI[nostri]·M·D·XLVIII·DOMINICVS·VENETVS·FECIT (Roku Pana naszego 
1548 Dominik z Wenecji wykonał).

W swej pracy o medalach jagiellońskich Gumowski tak pisał o tym numizmacie: „twórca tego medalu 
musiał być artystą niepowszednim, skoro z taką prawdą nakreślił twarz Zygmunta Augusta, i tyle siły 
i staranności włożył w jej wymodelowanie, że wszelkie akcessorya na drugi plan się usuwają, nawet 
korona królewska, którą właśnie w tym roku po śmierci ojca objął młody król w niepodzielne władanie” 
(Gumowski 1906, s. 79–80). Specyficzne umieszczenie korony z boku, niepasującej zresztą do antykizu-
jącego wizerunku Zygmunta, spotykane jest jednak czasem na medalach doby renesansu, jak choćby 
na przedstawieniu Alfonsa V Aragońskiego z 1442 r. autorstwa Pisanella (zob. np. Hill, Pollard 1967,  
s. 10, poz. 19) czy na medalu z portretem Marii Burgundzkiej (1478/1479) wykonanym przez Giovannie-
go Candidę (zob. np. Steguweit 1995, s. 87, il. 119).

Niezidentyfikowany twórca zygmuntowskiego numizmatu podpisał się na nim co prawda jako Do-
minik z Wenecji, lecz imienia tego nie możemy przypisać do żadnego ze znanych nam ze źródeł arty-
stów, choć próby takie były podejmowane przez różnych badaczy. Najstarsza wzmianka o tym medalu,  
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pochodząca z katalogu gabinetu osobliwości Ferdinanda Cospiego z Bolonii (Legati 1677, s. 426, nr 52), 
nie próbuje rozwiązać owej zagadki, z kolei Köhler jako autora określił malarza weneckiego jakoby 
opłaconego przez Bonę (Köhler 1729, s. 176). Dziewiętnastowieczny badacz Heinrich Bolzenthal (1840,  
s. 113–114) już wprost utożsamił wykonawcę medalu z weneckim malarzem Domenicem Campagnolą 
(1500–1564). Powtórzyli to za nim Polacy: Ambroży Grabowski (1845, s. 269) i Franciszek Sobieszczański 
(1849, s. 356). Później jednak Marian Gumowski odwrócił się od tej atrybucji, stwierdzając, że autorem 
medalu nie jest Campagnola (Gumowski 1906, s. 79, przyp. 1). Podobnie uczynił Więcek, wysuwając 
prawdopodobnie błędną tezę, że autor mógł być spokrewniony z Pietrem degli Inganattim (Więcek 
1989, s. 21), który na namalowanym przez siebie obrazie Ukrzyżowanie z katedry krakowskiej podpi-
sał się Petrus Venetus. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy rację trzeba chyba przyznać Gumowskiemu 
i utożsamić Dominika z Wenecji z postacią historycznie nieuchwytną.

Literatura: Legati 1677, s. 426, nr 52; Köhler 1729, 22. Stück, s. 169; Bentkowski 1830, s. 7, nr 19; Reichel 1842b, s. 123, nr 507; Raczyński 
1845a, s. 74, nr 16; Mikocki 1850, s. 28, nr 652; Zeltt 1867, s. 14, nr 296; Umiński 1885, s. 7, nr 22 (żeliwo) i nr 23 (brąz); Gumowski 1906,  
s. 78–80, nr 75; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 40, nr 461 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 9, nr 8 (ZKW.N.12); Szwagrzyk 1971, s. 33, 
nr 12; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 195, nr 2508 (ZKW.N.830/2508); Szyszko-Czyżak 1981, s. 46, nr 146; Więcek 1989, s. 20, il. 13 oraz  
s. 21; Koperwas 1998, s. 26, nr 44.

M.Z.

Seria medali jagiellońskich Stevena van Herwijcka (nr kat. 7 –8)

Jeszcze Gumowski i Forrer znali van Herwijcka jako Stefana (Stephen, Sthephanus) van Hollanda – tak 
jego nazwisko zostało odczytane z sygnatur kładzionych na medalach. Dopiero Victor Tourneur (1921) 
zidentyfikował autora owych inicjałów jako Stevena Herwijcka. Urodzony w Utrechcie ok. 1530 r., był 
rzeźbiarzem oraz rytownikiem gemm. Większość jego dorobku stanowią jednak medale. Jakiś czas miesz-
kał we Włoszech, następnie wrócił do Niderlandów. Uważa się (Zieliński 1905, s. 214; Gumowski 1937, 
s. 64), choć Stahr ma co do tego wątpliwości (Stahr 2008, s. 28), że Herwijck był w Polsce w 1561 r. i wte-
dy stworzył bądź rozpoczął serię siedmiu medali polskiego domu jagiellońskiego, w skład której wchodzą 
dwa niedokończone, bez legendy otokowej (Izabeli i Katarzyny Jagiellonki). Wyjechał później do Anglii, 
gdzie zmarł przed 1567 r.

Zwykło się za Marianem Gumowskim uważać, że wzorem dla pięciu (w tym Bony Sforzy oraz Ka-
tarzyny Habsburżanki) spośród siedmiu medali ze świty jagiellońskiej van Herwijcka była seria minia-
tur wykonanych ok. 1556 r. w pracowni Lucasa Cranacha młodszego, których oryginały znajdują się 
w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Jak wykazała Janina Ruszczycówna (1976, passim), ho-
lenderski medalier posługiwał się zapewne także innymi wzorcami (zob. nr kat. 8), niewątpliwie jednak 
korzystał przede wszystkim z Cranachowskich portretów przy wykonaniu owych pięciu numizmatów. 
Prototypów pozostałych dwóch medali – Zygmunta Augusta oraz Jana Zápolyi – nie znamy. Gumowski, 
który podobnie jak Stahr miał początkowo spore wątpliwości co do pobytu autora w Polsce (Gumowski 
1906, s. 100), zmienił zdanie i choć nie kategorycznie, to stwierdził jednak, że wizerunki z owych dwóch 
medali Herwijck wykonał z natury. 

Spośród siedmiu medali jagiellońskich Herwijcka w późniejszych czasach najczęściej kopiowane 
były trzy: Bona Sforza, Zygmunt August oraz Katarzyna Habsburżanka (para królewska jako dwustron-
ny medal). Takie zestawy znajdują się w ZKW, MNW (tu mieści się również oryginalny egzemplarz 
medalu z Zygmuntem Augustem pochodzący z kolekcji Potockiego) oraz w Muzeum Narodowym 
w Poznaniu. 

Literatura: Zieliński 1905; Tourneur 1921; Gumowski 1925a, s. 43–44; Gumowski 1937, s. 48–66; Więcek 1989, s. 31–34.

M.Z.
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 7  Bona Sforza
Steven Cornelisz van Herwijck
Niderlandy (?), Polska (?), 1561

a) nr inw. ZKW.N.3 (il.)
odlew późniejszy
brąz, lany, 78 mm, 73,15 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.4
odlew późniejszy, ok. 1970 (?)
brąz, lany, 76 mm, 93,73 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie królowej en trois quarts w lewo, 
w kwefie z podwiką, gładkiej sukni oraz futrzanym 
płaszczu. W otoku górą napis: BONA·SFORCIA·D[ei]· 
G[ratia]·REGINA·POLONIÆ (Bona Sforza, z Bożej łaski 
królowa Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers:  –

Niezwykle surowy portret królowej Bony we wdowim stroju, który umieszczono na medalu, jest bardzo 
zbliżony do Cranachowskiego oryginału. Trudno jednoznacznie wskazać różnice pomiędzy tymi dziełami, 
które nie byłyby wynikiem przeniesienia portretu malarskiego na małą formę rzeźbiarską, jaką jest medal, 
lub – w przypadku późniejszych odlewów – cyzelowania. Egzemplarze oryginalne noszą sygn. STE·H·F·.

Literatura: Raczyński 1845a, s. 48, nr 13; Umiński 1885, s. 7, nr 20 (cyna); Forrer 1904, s. 532; Simonis 1904, s. 207 i tabl. XXIV, nr 3; Gumow-
ski 1906, s. 95–96, nr 98; Gumowski 1925a, il. 21; Gumowski 1937, s. 56, nr 2 i s. 49, tabl. 6; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 36, nr 433 (ołów); 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 9, nr 3 (ZKW.N.3); Szwagrzyk 1971, s. 34, nr 14; Więcek 1989, s. 32, il. 30; Koperwas 1998, s. 11, nr 7; Lietuva 
medaliuose 1998, s. 12, il. 3; Stahr 2008, nr 6, s. 24.

M.Z.

 8  Zygmunt August II i Katarzyna Habsburżanka
Steven Cornelisz van Herwijck
Niderlandy (?), Polska (?), 1561

a) nr inw. ZKW.N.13 (il.)
odlew późniejszy
brąz, lany, 83 mm, 290,58 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2509
odlew późniejszy
brąz, lany, 82 mm, 290,8 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie króla en trois quarts w prawo, w zbroi oraz płaszczu spiętym na piersi zaponą (agrafą) w kształcie gło-
wy lwa. W otoku górą napis: SIGISMVND[us],AVGVSTVSD[ei]G[ratia]REXPOLONIÆA[nno]°1561 (Zygmunt August, 
z Bożej łaski król Polski, roku 1561). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Popiersie królowej en trois quarts w lewo, w zdobionym berecie, z włosami upiętymi siateczką, w sukni z bufiasty-
mi rękawami oraz wzorzystym płaszczu. Na szyi, pod krezą zawieszenie z perłą. W otoku górą napis: CATHARINAD[ei]  
– G[gratia]REGINAPOLONIÆ (Katarzyna, z Bożej łaski królowa Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Wzorzec portretowego wizerunku Zygmunta Augusta nie jest znany, stąd przypuszczenie, że mógł on 
zostać wykonany z natury (zob. nota o serii), z kolei wizerunek Katarzyny różni się nieco od miniatury 
Cranachowskiej, na podstawie której jakoby miał powstać. Uzasadnione wątpliwości wyraziła Janina 
Ruszczycówna (1976, s. 80, 83), wskazując na jeszcze jeden hipotetyczny wzorzec dla medalu – całopo-
staciowy portret królowej autorstwa monogramisty PF znajdujący się obecnie w Germanisches Natio-
nalmuseum w Norymberdze (zob. Ruszczycówna 1976, s. 81, il. 51). Część szczegółów (m.in. charakte-
rystyczne bufki na rękawach oraz zwrot postaci w lewo) rzeczywiście bardziej odpowiada konterfektowi 
norymberskiemu, możliwe zatem, że Herwijck korzystał z obu wzorców. 

Odlew zamkowego egzemplarza powstał poprzez połączenie dwóch jednostronnych oryginalnych 
medali van Herwijcka, różniących się od wytworów późniejszych średnicami (jednostronne są nieco 
większe: medal Zygmunta Augusta ma 83–85 mm, Katarzyny – 86 mm) oraz obecnością na popiersiu 
króla sygnatury autora STE·H·F·.

Literatura: Album rycin 1822–28, nr 19–20; Bentkowski 1830, s. 236–237, nr 22a; Kluczycki 1835, s. 137, nr 5; Raczyński 1845a, s. 84,  
nr 18; Umiński 1885, s. 8, nr 31; Forrer 1904, s. 532; Simonis 1904, s. 206 oraz tabl. XXIV, nr 1 (Zygmunt August); Gumowski 1906, s. 97, 
nr 100 (zob. także s. 96, nr 99 i s. 98, nr 104); Gumowski 1925a, il. 20 (Zygmunt August); Gumowski 1937, s. 58, nr 3–4, s. 51, tabl. 7,  
s. 55, tabl. 9; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 43, nr 514 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 9, nr 9 (ZKW.N.13); Kolekcja Węsierskiego 1974,  
s. 196, nr 2509 (ZKW.N.830/2509); Szyszko-Czyżak 1981, s. 20, nr 42; Więcek 1989, s. 33, il. 32 (Katarzyna); Lietuva medaliuose 1998, s. 55, 
nr 109–110; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 9; Stahr 2008, s. 28, nr 9; Wawel in Vilnius 2009, s. 87, nr 30 (Katarzyna).

M.Z.

 9  Przyłączenie księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego do Polski
medalier nieokreślony
Polska (?), 1563
nr inw. ZKW.N.15
odlew późniejszy
srebro, lany, kwadrat o boku 37 mm, 20,65 g
z kolekcji Jana Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Osią awersu jest przekątna medalu. Pod zamkniętą koroną, w tarczy, monogram Zygmunta Augusta SA [Sigismundus 
Augustus]. Wokół trzy stylizowane polskie tarcze herbowe, dwie boczne w skłonie heraldycznym. Z lewej herb Zatora – 
Orzeł z literą Z na piersi, z prawej herb Oświęcimia – Orzeł z literą O na piersi. U dołu, pod mitrą, tarcza herbowa z Orłem 
zwróconym heraldycznie w lewo. Obwódki ciągłe, ornament liściasty z kwiatami na środku boków oraz w rogach. 
Rewers: Osią rewersu jest przekątna medalu. Napis w ośmiu wierszach: IN / VNITATE / IS TAATǬ PRO / SPERITATE / EIVS 
/ PER SECVLA CON / SERVA NOS / DOMI / NE (W jedności tej i dostatku na wieki zachowaj nas, Panie). Obwódki ciągłe, 
ornament liściasty z kwiatami na środku boków oraz w rogach. 

Jedyny znany dzisiaj bity w złocie egzemplarz tego medalu znajduje się w kolekcji Emeryka Hutten- 
-Czapskiego w Krakowie. Czapski widział co prawda drugi, kunsztownie oprawiony egzemplarz w 1845 r. 
w Nieświeżu (Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 44), który nie dotrwał jednak do naszych czasów. Opisywanego 
medalu nie uwzględniono w katalogu Raczyńskiego ani w żadnym innym wcześniejszym źródle, co rodzi 
wątpliwości odnośnie do jego rzeczywistej proweniencji. Nie ma jednak przekonujących dowodów na to, 
że medal powstał później, dlatego za datę powstania oryginalnych stempli należy uznać rok 1563.

Klipę tę Gumowski przypisał do mennicy wileńskiej (Gumowski 1929, s. 75, il. 4) i choć nie podał 
żadnych argumentów przemawiających za tą hipotezą, jednak uczynił to niebezpodstawnie. Za taką 
atrybucją przemawia technika wykonania – bicie (zakład w Wilnie był jedyną czynną mennicą na terenie 
ówczesnej Rzeczypospolitej), a także charakterystyczny ornament liściasty, podobny do ozdoby, która 
trafiła na stempel wybitego rok później półkopka.

W przeciwieństwie do inwokacji zamieszczonej na rewersie interpretacji wymaga przedstawienie 
herbowe widoczne na awersie. W przekonujący sposób dokonał jej Zenon Piech (2003, s. 333–334), 
który zwrócił uwagę na kilka cech owej kompozycji. Orła z nietypowym zwrotem głowy heraldycznie 
w lewo określił, z pewnym wahaniem, jako herb województwa krakowskiego, do którego inkorporowa-
no Oświęcim i Zator. Z kolei mitrę opisał jako znak nie wielkoksiążęcy, lecz podkreślający książęcą tra-
dycję dołączonych ziem. Korona miała wedle Piecha dwojaką funkcję. Pierwsza to zwieńczenie całości 
kompozycji, druga – ukoronowanie tarczy z monogramem Zygmunta Augusta, który mimo niewielkich 
rozmiarów pełni w tym przedstawieniu najważniejszą (razem z koroną) rolę: spina w całość pozostałe 
elementy wyobrażenia i określa osobę króla jako tego, który przyczynił się do zjednoczenia.

Księstwo Oświęcimskie stało się lennem polskim w 1454 r., a już trzy lata później Jan IV, ostatni książę 
oświęcimski, sprzedał je Kazimierzowi Jagiellończykowi za 50 tys. kop groszy praskich. Księstwo Zator-
skie zostało przyłączone do Polski w 1513 r., po śmierci Jana V Zatorskiego, który z kolei sprzedał je 
z prawem dożywocia Janowi Olbrachtowi w 1494 r. Pełnej inkorporacji obu księstw dokonano w czasie 
obrad sejmu warszawskiego w 1564 r., a więc już po wybiciu medalu. Jednak pierwszy przywilej inkor-
poracyjny został wydany rok wcześniej (26 III 1563 r.), w czasie trwania sejmu egzekucyjnego w Piotrko-
wie (Nowakowski 1984, s. 111) – wiedziano zatem o mającej nastąpić integracji.

Literatura: Gumowski 1906, s. 86–87, nr 87; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 44–45, nr 522 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 9, nr 10 (ten 
egzemplarz); Więcek 1989, s. 33, il. 34 oraz s. 34.

M.Z.
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Medale królewskie. Zygmunt II August

 10 Wojna z Rosją
medalier nieokreślony
Wilno (?), 1568
nr inw. ZKW.N.17
nowe stemple (?) 
srebro, bity, 25 mm, 6,16 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie króla w prawym profilu, w czapce, z długą, rozdwojoną brodą. W otoku napis: ◦SIGIS[mundus]:  
AVG[ustus]:D[ei]:G[ratia]:REX:PO[loniae]:MAG[nus]:D[ux]:L[ithuaniae]◦ (Zygmunt August, z Bożej łaski król Polski, wielki 
książę litewski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: U góry, w stylizowanej tarczy, główka na wprost (zatarta), z boków rozetki. Niżej napis w sześciu wierszach: 
◦SVB·VMBR″ / A·ALARV·TV″ / ARV·PROT″ / EGE·ME·D″ / OIE·1568· / ◦ ◦ (W cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj, Panie, za: 
Biblia Tysiąclecia, Poznań–Warszawa 1980). Otok z wieńca laurowego.

Podobnie jak medal na przyłączenie Oświęcimia i Zatoru do Polski (zob. nr kat. 9) Gumowski przypisał 
ten medal do Wilna. Ze względu na to, że został on wybity, a nie odlany, atrybucję tę można uznać za 
wysoce prawdopodobną.

Karol Beyer napisał (Beyer 1957, s. 9–10), że rytownik Banku Polskiego Jan Chrzciciel Leykum (1809– 
1839) wykonał w 1834 r. stemple medalu na podstawie egzemplarza będącego później w posiadaniu 
Beyera [w 1834 r. medal był w zbiorze Ksawerego Segny (1785–1848), naczelnika wydziału biletów ban-
kowych]. Stemplami bito później kopie, trudne do odróżnienia od oryginałów. Mimo dość dokładnego 
opisu owych kopii ciężko ocenić, czy egzemplarz zamkowy jest oryginalny, czy też jest XIX-wieczną od-
bitką z wykonanych przez Leykuma stempli.

Trudno określić, na jaką okazję został wybity ten medal. Raczyński wiązał go z tzw. wyprawą radosz-
kowicką przeciwko Rosji, z którą król Zygmunt August wiązał olbrzymie nadzieje. Zgromadzenie wojsk 
pod Radoszkowicami miało jednak miejsce w 1567 r., sama ekspedycja nie doszła do skutku, a pospolite 
ruszenie po kilku miesiącach bezczynności zostało na początku 1568 r. rozpuszczone do domu. Nie spo-
sób wnioskować zatem, by król miał się chwalić kompletnym niepowodzeniem. Fragmenty pochodzące 
z psalmów były chętnie umieszczane na monetach ostatnich Jagiellonów, szczególnie Zygmunta Sta-
rego (Garbaczewski 2016, s. 60–61). Sentencja z rewersu pochodzi z Ps 17 (16),8 i jest prośbą o opiekę 
nad królem w obliczu nieuchronnej konfrontacji (psalm ma tytuł Błaganie o wyzwolenie od wrogów). 
Być może sentencja nie odnosi się do samych działań zbrojnych, toczonych w 1568 r. ze zmiennym 
szczęściem, lecz do nadziei na pomyślny przebieg rokowań pokojowych, które w końcu tamtego roku 
się rozpoczynały (niewątpliwie sentencja ta nie nadaje medalowi charakteru kommemoratywnego, ale 
odnosi go do zdarzeń mających dopiero nastąpić). Zakończyły się one jednak niezbyt korzystnym dla 
Polski i Litwy rozejmem w Moskwie w 1570 r., dającym Rosji asumpt do dalszej ekspansji terytorialnej. 

Dewizy o podobnej treści pojawiają się na różnych zachodnioeuropejskich monetach już od XV w.; znajdu-
jemy je również na XVI-wiecznych żetonach niderlandzkich (Dugniolle 1876, s. 39, nr 1204, s. 146, nr 1708). 

Literatura: Bentkowski 1830, s. 8, nr 25; Reichel 1842b, s. 128, nr 583; Raczyński 1845a, s. 104, nr 21; Beyer 1857, s. 9–10, nr 9; Gumowski 
1906, s. 90–91, nr 89; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 48–49, nr 559; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 12 (ten egzemplarz); Bogacz, Kozar-
ska-Orzeszek 1995, s. 24, nr 3; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 10; Lietuva medaliuose 1998, s. 62, nr 129–130.

M.Z.
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HENRYK (III) WALEZY

 11 Żeton elekcyjny Henryka Walezy
Aubin Olivier (?) wg Germaina Pilona  
Paryż, 1573

a) nr inw. ZKW.N.19
nowe stemple, XIX–XX w.
brąz, bity, 29,5 mm, 12,62 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2510
nowe stemple (?)
srebro, bity, 29,5 mm, 11,75 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2511 (il.)
nowe stemple, XIX–XX w.
brąz, bity, 29,5 mm, 10,94 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w zbroi z płaszczem i wieńcu laurowym. W otoku napis: HENRICVS·D[ei]· 
G[ratia]·POLONIÆ·INVIC[tissimus]1573 (Henryk, z Bożej łaski król Polski niezwyciężony). Zewnętrzna obwódka promienista.
Rewers: Morze, po którym płyną dwa statki. Powyżej linii horyzontu z lewej miasto oraz góra, na której stoi wiatrak, z prawej 
promieniste słońce z twarzą w tarczy, częściowo schowane w morzu; powyżej obłoki. W otoku napis: +EXTERNO·PORTAT 
·SVA·LVMINA·MONDO (Dalekiemu światu przynosi światło swoje). Zewnętrzna obwódka promienista.

Żeton ten, wybity z okazji wyboru Henryka na króla Polski, przypisywany jest Aubinowi Olivierowi  
(?–1581), paryskiemu medalierowi (Forrer 1909, s. 316–317), na podstawie rachunku datowanego na 18 V 
1574 r., przedstawionego mennicy za wykonanie medali na wjazd do Paryża króla Polski Henryka (Maze-
rolle 1902a, s. 78; Kociszewska 2009, s. 78).

Emblemat zamieszczony na rewersie ma stosunkowo jasną wymowę. Francuski książę i polski król 
przynosi światło do swojej nowej, odległej i nieznanej dziedziny (wiedza o Polsce w szesnastowiecznej 
Francji była niewielka, czego dowodem stały się późniejsze wypadki w Krakowie). Przedstawienie fran-
cuskiego władcy jako słońca nie jest immanentnym atrybutem Ludwika XIV, lecz wywodzi się jeszcze  
z XIV w. i było konsekwentnie rozwijane przez Walezjuszy (Kociszewska 2009, s. 79). Henryk III przybył 
do Polski lądem, jednak jak słusznie zwróciła uwagę Ewa Kociszewska (2009, s. 79–80), pierwotnie po-
dróż planowano morzem, co tłumaczyłoby motyw statków na numizmacie. Użycie wyrazu mondo jest 
raczej niezamierzoną pomyłką, winno być mundo. 

Literatura: de Bie 1636, s. 216–217 i tabl. 73, nr 9; Bentkowski 1830, s. 12, nr 40; Catalogue Des Poinçons 1833, s. 15, nr 42; Trésor de 
numismatique 1836, pl. XX, nr 5; Reichel 1842b, s. 130, nr 617 (srebro); Mikocki 1850, s. 30, nr 682 (brąz); Raczyński 1845a, s. 204, nr 39; 
Trachsel 1869, s. 32 (srebro); Umiński 1885, s. 8, nr 35; Médailles françaises 1892, s. 12, nr 42; Mazerolle 1902b, s. 75, nr 358; Hutten-Czapski 
1957, t. 2, s. 413–414, nr 591 (brąz); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 13 (ZKW.N.19); Szwagrzyk 1971, s. 35, nr 26; Kolekcja Węsierskiego 
1974, s. 196, nr 2510 (ZKW.N.830/2510) i s. 196, nr 2511 (ZKW.N.830/2511); Szyszko-Czyżak 1981, s. 41, nr 127; PTPN 1982, s. 114, nr 170; 
Koperwas 1998, s. 12, nr 11; Stahr 2008, s. 34, nr 13.

M.Z.
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Medale królewskie. Henryk (III) Walezy

 12 Ludwika Lotaryńska i Katarzyna Medycejska
medalier nieokreślony
Paryż, po 1576
nr inw. ZKW.N.24
mosiądz, bity, 28 mm, 5,15 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Pod zamkniętą koroną tarcza herbowa dwudzielna w słup: (heraldycznie) w polu prawym połowa herbu królew-
skiego Francji – półtorej lilii; pole lewe, dziewięciopolowe, dzielone w pas: w polu górnym od prawej heraldycznie her-
by: Węgier (tzw. starowęgierski), Neapolu, Królestwa Jerozolimskiego, Aragonii, w dolnym: Andegawenii, Geldrii, Jülich, 
Baru; w polu sercowym herb Lotaryngii. W otoku napis: LOISE·P[ar]·L[a]·G[ráce]·D[e]·D[ieu]·R[eine]·DE·FRAN[ce]·ET· 
POL[ogne] (Ludwika, z Bożej łaski królowa Francji i Polski). Zewnętrzna obwódka promienista.
Rewers: Krople wody padające z chmury na bryły wapna, z których unoszą się obłoki pary. W otoku napis: ARDOREM· 
EXTINCTA·TESTANTVR·VIVERE·FLAMMA· (Świadczy o tym, że miłość żyje, choć płomień wygasł). Zewnętrzna obwódka 
promienista. 

Hybryda. Awers jak nr kat. 15 (tamże oryginalny rewers żetonu Ludwiki). Stempel strony głównej, z któ-
rym zestawiony był pierwotnie rewers tego żetonu, przedstawia herb oraz tytuły Katarzyny Medycejskiej 
(zob. np. Feuardent 1915, nr 11627, s. 24–25).

Emblematyczny motyw przedstawiony na rewersie ilustruje żałobę Katarzyny Medycejskiej po jej 
zmarłym mężu Henryku II (zm. 10 VII 1559 r.; po tej dacie powstał stempel odwrocia). Padające z chmu-
ry na bryły wapna krople deszczu (łzy) dalej wzniecają żar miłości (obłoczki pary), mimo że płomienie, 
które owo wapno stworzyły, już wygasły (wapno palone, które wchodzi w silną reakcję z wodą, powstaje 
w wyniku wcześniejszego wyprażania w wysokiej temperaturze kamienia wapiennego). Bardzo zbliżo-
ne, choć nie tożsame przedstawienia, opatrzone tą samą dewizą, występują także na innych medalach  
(de Bie 1636, s. 181, tabl. 60; Jones 1982, s. 182, nr 175), jak również na rycinach autorstwa Antoine’a  
Carona, będących ilustracjami do poematu Nicolasa Houëla L’Histoire de la Reine Artémise (Katarzyna 
została przyrównana w nich do dwóch królowych o imieniu Artemizja; jedna z nich, żona Mauzolosa, 
zapisała się w historii wielkim przywiązaniem oraz żałobą wyrażaną po swoim zmarłym mężu). Ryciny te 
stanowiły wzór dla słynnych artemizjańskich tapiserii wykonanych na zlecenie Henryka IV.

Literatura: de Beaumont 1896; Feuardent 1915, s. 53, nr 11843 (aw.), s. 25, nr 11629 (rew.); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 18 (ten 
egzemplarz).

M.Z.

 13 Henryk III i kardynał René de Birague
Germain Pilon
Paryż, 1574 (aw.), 1577 (rew.)
nr inw. ZKW.N.21
nowe bicie (?)
brąz, bity, 39 mm, 25,08 g
z kolekcji Jana Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w zbroi, płaszczu i wieńcu laurowym. W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]·  
G[ratia]·FRANCOR[um]·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, z Bożej łaski król Francuzów i Polski). Pod popiersiem data w oto-
ku: ·1574·. Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Popiersie kardynała de Birague'a w prawym profilu, w todze z futrzanym kołnierzem i krezą. W otoku napis:  
·RENATVS·BIRAGVS·FRANCIAE·CANCEL[larius]· (René de Birague, kanclerz Francji). Pod popiersiem data: ·1577·. Ze-
wnętrzna obwódka perełkowa. 

Stempel awersu jak nr. kat. 14. Do wybicia tego medalu użyto tłoków awersów pochodzących z innych 
medali [Jones 1982, s. 106–108, nr 90 (aw.), s. 153, nr 135 (aw.)], których autorem był Germain Pilon  
(ok. 1528–1590), jeden z czołowych rzeźbiarzy francuskich 2. poł. XVII w., generalny kontroler wizerun-
ków od 1572 r., a także twórca woskowych wzorów medali (Forrer 1909, s. 539–545). Był jednym z ulubio-
nych artystów Katarzyny Medycejskiej; do jego najwybitniejszych dzieł zalicza się grobowiec Henryka II, 
rzeźby Zmartwychwstanie Chrystusa czy Diana z jeleniem. 

René de Birague (ur. Renato Biragro, 1506–1583) pochodził z Mediolanu. Uciekł do Francji w 1525 r., 
później piastował różne funkcje we Francji i Włoszech. Naturalizowany w 1565 r., przyjął wówczas fran-
cusko brzmiące nazwisko. Jego kariera rozkwitła na dworze Karola IX, który w 1573 r. za udział w masa-
krze podczas nocy św. Bartłomieja mianował go kanclerzem Francji. Kardynał od 1578 r., zmarł w Paryżu 
w 1590 r. Jego nagrobek również zaprojektował Germain Pilon.

Literatura: Catalogue Des Poinçons 1833, s. 18, nr 54; Trésor de numismatique 1836, pl. XXI, nr 5 (aw.), pl. XLVIII, nr 6 (rew.); Raczyński 
1845a, s. 216, nr 41, 42, 42b (aw.); Welzl de Wellenheim 1845, s. 638, nr 13256; Beyer 1857, s. 22, nr 29; Médailles françaises 1892, s. 15, nr 54; 
Mazerolle 1902b, s. 88, nr 422 (rew.); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 15 (ten egzemplarz); Jones 1982, s. 153, nr 136; PTPN 1982, 
s. 141, nr 535 (rew.); Stahr 2008, s. 36, nr 17 (rew.).

M.Z.

 14  Edykt z Poitiers 1577
Germain Pilon
Paryż, 1574 (aw.), 1577 (rew.)

a) nr inw. ZKW.N.830/3014 (il.)
nowe stemple, XIX w.
srebro, bity, 37,5 mm, 24,07 g; uszko
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.20
nowe stemple, 1845–1860
brąz, bity, 37 mm, 18,85 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w zbroi z płaszczem i wieńcu laurowym. W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]· 
G[ratia]·FRANCOR[um]·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, z Bożej łaski król Francuzów i Polski). Pod popiersiem w otoku data 
·1574·. Zewnętrzna obwódka perełkowa.
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Rewers: W wieńcu laurowym scena: dziewięć muz (z lewej pięć, z prawej cztery) wokół kwiatu lilii podtrzymuje stojącą pod 
gwiazdą Wiktorię trzymającą dwie korony. Niżej w odcinku napis FELICITAS (Szczęście). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Obrzeże ZKW.N.20: Punca: Main indicatrice (Ręka wskazująca), napis: CUIVRE.

Stempel awersu jak nr. kat. 13. Bogini Wiktoria trzyma w rękach korony Polski i Francji, atrybuty wła-
dzy Henryka reprezentowanego przez kwiat lilii. Połączenie rewersu z napisem FELICITAS z awersem 
sygnowanym datą 1574 powodowało często mylną interpretację okazji, z jakiej medal ten został wybity 
– miało nią być przybycie Henryka do Paryża i koronacja na króla Francji (np. Raczyński 1845a, s. 216, 
218). Tymczasem oryginalny portretowy stempel awersu nosił datę 1577, sam zaś medal wedle inwenta-
rzy mennicy paryskiej (Jones 1982, s. 152) powstał na pamiątkę wydania edyktu z Poitiers regulującego 
prawa hugenotów (17 IX 1577 r. miała miejsce ratyfikacja traktatu z Bergerac z 14 IX 1577 r., zawartego 
na zakończenie szóstej wojny religijnej). Okazja ta tłumaczy znaczenie napisu wyrytego na obrzeżu ory-
ginalnego medalu: PACI QVIETI AC FOELICITATI PVBLICAE (Dla publicznego pokoju, wytchnienia 
i szczęścia).

Literatura: de Bie 1636, s. 202 i tabl. 69, nr 37 (pod: Karol IX, 1572); Album rycin 1822–28, nr 32; Catalogue Des Poinçons 1833, s. 16, nr 46; 
Trésor de numismatique 1836, pl. XXI, nr 5; Raczyński 1845a, s. 216, nr 41; Armand 1883, t. 2, s. 254, nr 30 (rew.); Umiński 1885, s. 8, nr 36; 
Médailles françaises 1892, s. 13, nr 46; Mazerolle 1902b, s. 53, nr 244; Hutten-Czapski 1957, s. 54, t. 1, nr 592 (brąz); Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 10, nr 14 (ZKW.N.20); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 260, nr 3013 (ZKW.N.830/3014); Jones 1982, s. 106–108, nr 90 (aw.), s. 152, 
nr 133 (rew.); Stahr 2008, s. 34–35, nr 14.

M.Z.

 15 Żeton Ludwiki Lotaryńskiej
medalier nieokreślony
Paryż, 1578
nr inw. ZKW.N.830/3018
mosiądz, bity, 28 mm, 4,68 g; pęknięcie
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Pod zamkniętą koroną tarcza herbowa dwudzielna w słup: w polu prawym heraldycznie połowa herbu królew-
skiego Francji – półtorej lilii; pole lewe, dziewięciopolowe, dzielone w pas: w polu górnym od prawej heraldycznie her-
by: Węgier (tzw. starowęgierski), Neapolu, Królestwa Jerozolimskiego, Aragonii, w dolnym: Andegawenii, Geldrii, Jülich, 
Baru; w polu sercowym herb Lotaryngii. W otoku napis: LOISE·P[ar]·L[a]·G[ráce]·D[e]·D[ieu]·R[eine]·DE·FRAN[ce]·ET· 
POL[ogne] (Ludwika, z Bożej łaski królowa Francji i Polski). Zewnętrzna obwódka promienista.
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Rewers: Dwa pióra strusie złączone u dołu gałązką. W otoku napis: ♣AMOR·ÆQVAT·AMANTES (Miłość czyni kochanków 
równymi). Na dole w odcinku: 1578. Zewnętrzna obwódka promienista.  

Żeton ten Raczyński (1845a, s. 226, nr. 43a), błędnie określił jako upamiętniający ślub Henryka i Ludwiki. 
Tymczasem ceremonia ta miała miejsce w lutym 1575 r., natomiast żeton został wyemitowany później – 
istnieją jego dwie odmiany, jedna wybita w 1576 r., druga w 1578 r. 

Choć emblemat przedstawiony na rewersie zdaje się sugerować, że jego treść odnosi się do pary kró-
lewskiej, to jednak de Bie sądził, że strusie pióra – symbol równości dodatkowo wzmacniający znaczenie 
lemmy – symbolizują dwie królowe: obecną, Ludwikę, oraz królową matkę, Katarzynę. Nie sposób tej 
interpretacji odmówić pewnych racji, zwłaszcza w kontekście podstawowej roli Ludwiki na ówczesnym 
dworze – nie mogła być ona, nawet symbolicznie, równa Henrykowi, którego pozycja była w stosun-
ku do żony nadrzędna. Skromna i spokojna Ludwika nie miała aspiracji politycznych, co z ulgą zostało 
przyjęte przez jej teściową, która początkowo nie miała dobrego zdania o wyborze Henryka. Przymioty 
Ludwiki przekonały jednak do niej surową Katarzynę, która od pewnego momentu zaczęła doceniać 
zalety młodej królowej. 

Literatura: de Bie 1636, s. 245 i tabl. 82; Raczyński 1845a, s. 226, nr 43a (odm.); Beyer 1857, s. 18, nr 20 (odm.); Feuardent 1915, s. 53,  
nr 11844; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 18–19, nr 5692 (odm.); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 260, nr 3017 (ten egzemplarz).

M.Z.

 16 Ustanowienie Orderu Świętego Ducha 1578
Claude de Hery, Germain Pilon
Paryż, po 1579
nr inw. ZKW.N.830/3019
srebro, bity, 41 mm, 32,77 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w zbroi z płaszczem i w wieńcu laurowym. Niżej ornament arabeskowy. 
W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]·G[ratia]·FRANCORVM·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, z Bożej łaski król Francuzów 
i Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Król siedzący na tronie na wprost, w płaszczu, łańcuchu wraz z krzyżem Orderu Świętego Ducha. Przed nim klęczy 
zwrócony w lewo kawaler składający przysięgę na Biblię, trzymaną przez przełożonego i mistrza ceremonii orderu. Z prawej 
skarbnik czyta statuty orderu. Wszyscy trzej ubrani w płaszcze orderowe. Powyżej ornamentowana gołębica – symbol Ducha 
Świętego – promieniująca płomieniami. W otoku napis: ·IN TE VERE – CHRISTVS· (Chrystus prawdziwie jest w tobie). Na 
dole w odcinku: 1579. Zewnętrzna obwódka perełkowa. 

Order Świętego Ducha ustanowiony został 31 XII 1578 r. przez Henryka III w celu zastąpienia zdezawuowa- 
nego licznymi nadaniami Orderu św. Michała. Miano Świętego Ducha nadano nowemu orderowi 
na pamiątkę wyboru Henryka na króla Polski (11 V 1573 r.) oraz odziedziczenia francuskiego tronu  
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(30 V 1574 r.), które to wydarzenia wypadły właśnie w dniu święta Zesłania Ducha Świętego. Legenda 
otokowa rewersu jest anagramem imienia króla (HENRICVS TERTIVS), scena na nim przedstawiona zaś 
jest taka sama jak na oficjalnej pieczęci Orderu Świętego Ducha (Sainty, Heydel-Mankoo 2006, s. 325) 
wykonanej przez Claude’a de Hery’ego (ok. 1525–1582) pełniącego od 1565 r. funkcję generalnego 
rytownika stempli. Kiedy w 1572 r. Germain Pilon został generalnym kontrolerem wizerunków, Hery wy-
konywał stemple głównie wg jego woskowych projektów, jednak nawet jego własne prace w tym okresie 
noszą znamiona wpływów Pilona (Jones 1982, s. 113).

Stempel awersu tożsamy z awersem nr. kat. 17. Medal jest wtórną kompilacją stempli. Pierwotnie 
przedstawienie pasowania kawalera było zestawione ze stemplem z napisem w języku francuskim (niety-
powym dla tego okresu) – imieniem i tytułami Henryka – określającymi go jako twórcę Orderu Świętego 
Ducha (Jones 1982, s. 114–116, nr 99). Napis ten znalazł się na wspomnianej wyżej pieczęci zamiast 
legendy IN TE VERE CHRISTVS. 

Literatura: de Bie 1636, s. 223 i tabl. 75, nr 22; Catalogue Des Poinçons 1833, s. 19, nr 59 (rew.); Trésor de numismatique 1836, pl. XXIII, 
nr 6; Reichel 1842e, s. 57, nr 403 (rew.); Beyer 1857, s. 19, nr 22 (aw.), s. 23–24, nr 32 (rew.); Médailles françaises 1892, s. 16–17, nr 59; Ma-
zerolle 1902b, s. 39, nr 160; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 260, nr 3018 (ten egzemplarz); Jones 1982, s. 116, nr 100; Stahr 2008, s. 37, nr 20.

M.Z.

 17 Henryk III i Katarzyna Medycejska
Germain Pilon
Paryż, po 1580 (?)

a) nr inw. ZKW.N.830/3015
nowe stemple, XIX–XX w.
brąz, bity, 44 mm, 36,38 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/3016 (il.)
nowe bicie (?)
brąz, bity, 43 mm, 31,28 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/3017
nowe bicie (?)
brąz, bity, 42 mm, 29,04 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w zbroi z płaszczem i wieńcu lau-
rowym. Niżej ornament arabeskowy. W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]·G[ratia] 
·FRANCORVM·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, z Bożej łaski król Francuzów i Polski). 
Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Popiersie królowej Katarzyny w lewym profilu, w sukni z kryzą i kwefie. 
W otoku napis: ·KATH[arina]·HENR[icus]·II·VX[or]·HEN[ricus]·III·FRAN[corum]·ET·POL[oniae]·REG[is]·MAT[er]·AVGV[sta]· 
(Katarzyna, Henryka II żona, Henryka III, Francuzów i Polski króla, matka czcigodna). Zewnętrzna obwódka perełkowa.  

Stempel awersu tożsamy z awersem nr. kat. 16. Wariant rewersu z popiersiem Katarzyny w bardzo za-
awansowanym wieku nie jest w ogóle notowany przez Jonesa, natomiast wg Beyera portret Katarzyny 
występuje także w połączeniu z dwoma innymi stemplami: pierwszym z popiersiem Henryka, datowanym 
na 1574 r. (Beyer 1857, s. 18–19, nr 21), oraz drugim, wybitym na odnowienie pokoju ze Szwajcarią i Gry-
zonią w 1582 r. (nr kat. 18; Beyer 1857, s. 21–22, nr 28). Być może, jak postuluje Maria Stahr (2008, s. 39), 
stempel rewersu faktycznie został wyryty na śmierć Katarzyny, jednak wydaje się, że całość została skom-
ponowana później, w czasie tradycyjnego dla mennicy paryskiej parowania stempli bitych na różne  
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okazje. Egzemplarz o nr. inw. ZKW.N.830/3015 pochodzi z odbicia nowych stempli, wykonanych zapew-
ne w XIX lub XX w.

Katarzyna (1519–1589), żona delfina, a później króla Francji Henryka II, pochodziła z rodu Medy-
ceuszy. Energiczna, wywierała znaczny wpływ na męża mimo rywalizacji z królewską metresą Dianą de  
Poitiers. Po śmierci króla w 1559 r. najczęściej ubierała się we wdowi strój, widoczny również na medalach. 
Jako aktywna politycznie gorliwa katoliczka była inspiratorką rzezi hugenotów – nocy św. Bartłomieja. 

Literatura: Catalogue Des Poinçons 1833, s. 15–16, nr 44; Trésor de numismatique 1836, pl. XX, nr 4; Reichel 1842e, s. 61, nr 431 (rew., sre-
bro); Raczyński 1845a, s. 220, nr 42b; Beyer 1857, s. 19, nr 22; Médailles françaises 1892, s. 13–14, nr 44; Forrer 1907, s. 544; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 54, nr 593 (srebro); Jones 1982, s. 144, nr 124 (aw., srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 260, nr 3014 (ZKW.N.830/3015), 
s. 260, nr 3015 (ZKW.N.830/3016), s. 260, nr 3016 (ZKW.N.830/3017); Stahr 2008, s. 39, nr 23.

M.Z.

 18 Odnowienie traktatów pokojowych ze Szwajcarami 1582
Germain Pilon
Paryż, 1582
nr inw. ZKW.N.830/3020
nowe bicie (?)
brąz, bity, 42 mm, 32,99 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie królowej Katarzyny w lewym profilu, w sukni z kryzą i kwefie. W otoku napis: ·KATH[arina]·HENR[icus]·II· 
VX[or]·HEN[ricus]·III·FRAN[corum]·ET·POL[oniae]·REG[is]·MAT[er]·AVGV[sta]· (Katarzyna, Henryka II żona, Henryka III, 
Francuzów i Polski króla, matka czcigodna). Zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Rewers: W wieńcu laurowym napis w siedmiu wierszach: FOEDERE / CVM / HELVETIIS / ET / RAETHIS / RENOVA / TO 
(Pokój z Helwetami i Gryzonami odnowiony). Niżej data: MDLXXXII. Zewnętrzna obwódka perełkowa.

Stempel awersu jak rewers nr. kat. 17. Medal upamiętnia potwierdzenie (22 VII 1582 r.) pierwszego z trzech 
traktatów pokojowych zawartych w Solurze pomiędzy Francją a Związkiem Szwajcarskim (1579 r., 
późniejsze w latach 1602 i 1663). Najwcześniejszy traktat był z kolei odnowieniem pokoju we Fryburgu 
(1516).

Oryginalny stempel awersu przedstawiał popiersie Henryka III z odpowiednią tytulaturą oraz datą 
1579 (Jones 1982, s. 150, nr 131). Nie jest znany powód, dla którego jako parę do rewersu z 1582 r. 
wykorzystano tłok wykonany hipotetycznie trzy lata wcześniej, który nie został użyty do wybicia innego, 
wcześniejszego medalu (Jones 1982, s. 150). Nie można wykluczyć jednak, że pierwotny tłok awersu 
również powstał w roku 1582, a data 1579 odnosi się do pierwszego traktatu pokojowego z Solury, który 
trzy lata później został jedynie potwierdzony.

Medal był rozdawany ambasadorom różnych kantonów szwajcarskich (Jones 1982, s. 150).

Literatura: de Bie 1636, s. 226–227 i tabl. 77, nr 29; Catalogue Des Poinçons 1833, s. 20, nr 61; Trésor de numismatique 1836, pl. XXIII, nr 4; 
Reichel 1842e, s. 61, nr 432 (srebro); Beyer 1857, s. 21–22, nr 28; Umiński 1885, s. 9, nr 41; Médailles françaises 1892, s. 17, nr 61; Mazerolle 
1902b, s. 56, nr 264; Gerber 1924, s. 90–91; Gerber 1928, s. 81, nr 3; Jones 1982, s. 150, nr 31 (rew., srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974,  
s. 260, nr 3019 (ten egzemplarz).

M.Z.
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 19 Ugody z najemnikami 1587
Germain Pilon
Paryż, 1588
nr inw. ZKW.N.22 
nowe bicie
brąz, bity, 46 mm, 37 g; pęknięcie stempla awersu
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w ornamentowanej zbroi z kryzą i paludamentum oraz w wieńcu laurowym. 
Pod popiersiem ornament. W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]·G[ratia]·FRANCORVM·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, 
z Bożej łaski król Francuzów i Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Dwie sceny w pozornie lustrzanym odbiciu. Pierwsza: dwie wynurzające się z chmur ręce; lewa trzyma róg obfito-
ści, z którego sypią się kwiaty i owoce, a prawa sakiewkę, z której sypią się na zebranych poniżej żołnierzy monety. Na samej 
górze, powyżej rąk, ukryte za chmurami słońce, z jego boków sygn. L[iberalitas] – R[egia] (Królewska hojność). W otoku 
napis: HÆC – MVLTIS (Dla wielu). Druga: z lewej wychodzący z miasta żołnierze, poprzedzani przez psa, w środku inni 
żołnierze ze sztandarem, z prawej grupa konnych; u góry dwie wynurzające się z chmur ręce w uścisku. Na samej górze, 
powyżej rąk, ukryte za chmurami słońce, z jego boków sygn. F[ides] – H[enrici] (Dobra wiara Henryka). W otoku napis: 
HÆC – CVNCTIS (Dla wszystkich). Zewnętrzna obwódka perełkowa. 

Stempel awersu przeznaczony był do medalu o mniejszej średnicy i jest tożsamy ze stemplem medali nr. kat. 16 
i 17. Pierwotny tłok awersu medalu nosił datę jego wybicia – 1588 (zob. Jones 1982, s. 157, nr 142).

Medal wybity został na pamiątkę ugód z najemnikami szwajcarskimi i niemieckimi, które zawarte 
zostały jesienią 1587 r., po zwycięstwach odniesionych przez wojska Henryka Gwizjusza pod Vimory 
i Auneau, w czasie tzw. wojny trzech Henryków.

Interesujący kompozycyjnie rewers medalu składa się z dwóch scen dzielonych w sposób stwarzają-
cy pozór lustrzanego odbicia. Pierwsza z nich przedstawia żołnierzy szwajcarskich, na których opadają 
monety oraz kwiaty i owoce. Po rozbiciu wojsk najemnych pod Vimory (26 X 1587 r.) Szwajcarzy zde-
cydowali się na kapitulację i przyjęcie warunków oferowanych im przez Henryka III. Sowicie uposażeni 
przez szczodrego króla (Liberalitas Regia) powrócili do ojczyzny (Otrzymali odzienie warte 50 tys. ecú 
– symbolizowane przez owoce i kwiaty spadające z rogu obfitości, a także 400 tys. ecú w srebrze – na 
medalu monety spadające z sakiewki, wg L’Estoile 1744, s. 35). Legenda HÆC MVLTIS oznacza, że 
wspaniałomyślność królewska dotyczy nie wszystkich, lecz tylko tych, którzy poddali się władcy.

Druga scena przedstawia z lewej strony żołnierzy bez broni, wychodzących z miasta, poprzedzanych 
przez psa – symbol wierności – do czekających na nich konnych niemieckich rajtarów. 8 XII 1587 r. w Mar-
cigny przyjęto kapitulację Niemców, którzy mimo to zostali później pobici przez wojska niechętnego kró-
lowi Gwizjusza. Splecione w uścisku dłonie to symbol zgody, a sentencja Fides Henrici (Dobra wiara Hen-
ryka) świadczy, że król uczynił wszystko, by dotrzymać słowa danego w ugodzie (ustaleń nie dotrzymał 
Gwizjusz). Motto HÆC CVNCTIS w tym przypadku rozciąga obietnicę królewską także na wszystkich po-
zostałych najemników.
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Literatura: L’Estoile 1744, s. 36–38; Catalogue des médailles 1817, s. 5, nr 44; Catalogue Des Poinçons 1833, s. 20–21, nr 62; Trésor de 
numismatique 1836, pl. XXIII, nr 8; Welzl de Wellenheim 1844, s. 33, nr 544; Mikocki 1850, s. 30, nr 681; Beyer 1857, s. 21, nr 26; Médailles 
françaises 1892, s. 17–18, nr 62; Mazerolle 1902b, s. 75–76, nr 359 (rew.); Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 411–412, nr 4780 (srebro); Kamiński, 
Kowalczyk 1969, s. 10, nr 16 (ten egzemplarz); Jones 1982, s. 149, nr 129 (aw.), s. 158, nr 142 (rew.); Koperwas 1998, s. 13, nr 14; Lietuva 
medaliuose 1998, s. 74, nr 161–162; Gacek 2001, s. 9, nr 2; Stahr 2008, s. 38, nr 22. 

M.Z.

 20 Centaur
medalier nieokreślony
Paryż, 1588
nr inw. ZKW.N.23
nowe bicie (?)
mosiądz, bity, 28 mm, 5,13 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Pod koroną francuska tarcza herbowa (trzy lilie) otoczona łańcuchami z odznakami Orderów św. Michała oraz Świę-
tego Ducha. W otoku napis: HENRICVS·III·D[ei]·G[ratia]· – ·FRAN[corum]·ET·POL[oniae]·REX (Henryk III, z Bożej łaski król 
Francuzów i Polski). Zewnętrzna obwódka promienista.
Rewers: Centaur wspięty w prawo, strzela z łuku. W otoku napis: MAIOR·VIS·IVNCTA·DVORVM (W złączeniu dwojga 
większa siła). Niżej w odcinku: ·1588·. Zewnętrzna obwódka promienista. 

Jeden z wielu żetonów wydawanych przez dwór oraz różne instytucje francuskiego ancien régime’u, 
które w owym okresie służyły do rachowania. Rewers żetonu występuje również w połączeniu ze stem-
plem awersu sygnowanym przez królewską radę (Conseil du Roi), być może zatem to właśnie na za-
mówienie tej instytucji wykonano tłok z przedstawieniem centaura (Sarmant, Ploton-Nicollet 2014,  
nr 993). De Bie przedstawił rysunek medalu z centaurem, jednakże w legendzie zamiast DVORVM znalazł 
się wyraz DVOBVS. 

Centaur – mityczny pół człowiek, pół koń – łączył w sobie zwierzęcą siłę i ludzki rozum. 

Literatura: de Bie 1636, s. 240 i tabl. 80, nr 51; Feuardent 1915, s. 47, nr 11789; Mitchiner 1991, s. 1021; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, 
nr 17 (ten egzemplarz); Sarmant, Ploton-Nicollet 2014, nr 993 (rew.).

M.Z.

 21 Katarzyna Medycejska i jej synowie
Guillaume Martin (wzorowany)
Paryż (?), pocz. XVII w. (?)

a) nr inw. ZKW.N.830/3021 (il.)
nowe stemple, 1845–1860
srebro, bity, 57 mm, 72,25 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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b) nr inw. ZKW.N.830/3022
nowe stemple, 1880–1901
brąz, bity, 57 mm, 98,1 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Katarzyny w prawym profilu, w kwefie i wdowiej sukni z wysokim kołnierzem i niewielką krezą. W otoku na-
pis: CATHAR[ina]·HEN[rici]·II·VXOR·FRAN[cisci]·II·CAROL[i]·IX·ET·HEN[rici]·III·REG[um]·GALL[orum]·MAT[er]·PIIS[ima]· 
(Katarzyna, Henryka II żona, Franciszka II, Karola IX i Henryka III, królów Francuzów, matka świątobliwa). Zewnętrzna 
obwódka perełkowa.
Rewers: Popiersia synów Katarzyny w wieńcach laurowych: u góry pośrodku w prawym profilu Henryk III, u dołu 
po lewej w prawym profilu Franciszek II, u dołu po prawej w lewym profilu Karol IX. W otoku napis: FRANCISC[us]·II· 
CAROL[us]·IX·REGES·GALL[iae]·HENRIC[us]·III·GALL[iae]·ET·POL[oniae]·REX (Franciszek II, Karol IX, królowie Francji, 
Henryk III, król Francji i Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa. 
Obrzeże ZKW.N.830/3021: Punca: Main indicatrice (Ręka wskazująca), napis: ARGENT.
Obrzeże ZKW.N.830/3022: Punca: Corne d’abondance (Róg obfitości), napis: BRONZE.

Zarówno srebrny, jak i brązowy egzemplarz z kolekcji ZKW zostały wybite z nowych stempli, wykona-
nych w XIX w. (zob. oryg.: Jones 1982, s. 103–104, nr 85). Autorstwo oryginalnych medali przypisywano 
Guillaume’owi Martinowi (przed 1558–1590?), paryskiemu rzeźbiarzowi, złotnikowi i medalierowi (Forrer 
1907, s. 590), co wynikało z podobieństwa do jego innych prac. Najpewniej jednak ich twórcą był anoni-
mowy rytownik z początku XVII w., który jedynie wzorował się na pracach Martina (Jones 1982, s. 103). 

Katarzyna Medycejska zwana była matką królów. Z jej dziesięciorga dzieci trzech synów – sportreto-
wanych na medalu – zostało królami Francji. Franciszek II na francuskim tronie zasiadał krótko – od lipca 
1559 r. do grudnia 1560 r. Karol IX panował dłużej, do 1574 r., kiedy to zmarł wskutek gruźlicy. Ostatnim 
z synów Katarzyny władających Francją był Henryk III. 

Niewątpliwie wzorcem dla antykizujących wizerunków synów Katarzyny były portrety cesarzy rzym-
skich. Ściśle antytetyczne przedstawienie głów dwóch królów – Karola IX i Henryka III – pochodzące z in-
nego medalu Katarzyny (np. Raczyński 1845a, s. 220, nr 42c) jest bliższe kompozycyjnie szerokiej gamie 
numizmatów rzymskich z podwójnymi portretami cesarzy bądź członków rodzin imperatorskich, jednak 
większa średnica opisywanego medalu pozwoliła na bezpieczne skomponowanie profilów wszystkich 
trzech władców przy zachowaniu antycznego schematu.

Literatura: Catalogue Des Poinçons 1833, s. 16, nr 45; Trésor de numismatique 1836, pl. XX, nr 6; Raczyński 1845a, s. 216, nr 42a (rew.); 
Beyer 1857, s. 17, nr 19; Médailles françaises 1892, s. 13, nr 45; Mazerolle 1902b, s. 31, nr 124; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 261, nr 3020 
(ZKW.N.830/3021), s. 261, nr 3021 (ZKW.N.830/3022); Jones 1982, s. 104, nr 87.

M.Z.
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 22 Przeniesienie serca Henryka III do kościoła w Saint-Cloud
Pierre Regnier (?) wg Germaina Pilona
Paryż, 1627

a) nr inw. ZKW.N.8352 (il.)
nowe bicie (?)
brąz, bity, 34 mm, 12,64 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1994 r. (10 aukcja, Gdański Gabinet Numizmatyczny, 16 VIII 1994 r.)

b) nr inw. ZKW.N.830/3023
brąz, bity, 34 mm, 13,61 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Henryka w prawym profilu, w rzymskim pancerzu z paludamentum i wieńcu laurowym oraz kolczykach. 
W otoku napis: HENRICVS·PIVS·D[ei]·G[ratia]·FRANCORVUM·ET·POL[oniae]·REX (Henryk pobożny, z Bożej łaski król 
Francuzów i Polski). Zewnętrzna obwódka perełkowa.
Rewers: Ukoronowane płonące serce na ołtarzu, na którym napis: COR·REGIS / IN·MANV / ·DEI· (Serce króla w ręku 
Boga). Przed ołtarzem urna, u góry promieniujące chmury, po bokach dwóch kapłanów. Kapłan z lewej trzyma kadzielnicę 
i łódkę, kapłan z prawej – księgę i kropidło. W otoku napis: ÙC[harles]·B[enoise]·PIIS·MANIBVS·DOMINI·SVIÙ (Pobożne 
ręce Charles'a Benoise panu swojemu). Niżej w odcinku data: Ù1627Ù. Zewnętrzna obwódka perełkowa. 

Ze względu na legendę i przedstawienie powszechnie określa się ten medal jako upamiętniający prze-
niesienie serca Henryka Walezego do kościoła w Saint-Cloud. Nie nastąpiło to jednak w 1627 r., jak to 
sugeruje data na medalu, która zdaje się enigmatyczna, lecz wcześniej, prawdopodobnie niedługo po 
śmierci króla, w 1589 r. Jacques de Bie w swojej książce La France metallique zamieścił ilustrację rewersu 
owego medalu, jednakże bez daty w odcinku, którą z kolei określił w opisie na 1594 r. (medal z taką datą 
nie jest znany). W tymże roku sekretarz Henryka, Charles Benoise, ufundował na cześć króla w kościele 
Saint-Cloud pomnik z epitafium w kształcie serca. Może zatem projekt medalu powstał przy okazji tego 
wydarzenia.

Na podstawie podobieństw w wizerunkach przyjmuje się, że autorem medalu był Pierre Regnier  
(ok. 1577–1640), zarządca paryskiej Monnaie du Moulin, medalier i rytownik (Jones 1988, s. 142). Nie-
wątpliwie jednak Regnier wzorował się pośrednio na różnych popiersiach Germaina Pilona (Jones 1988,  
s. 142), a jeśli przyjąć, że de Bie rzeczywiście widział ów medal lub jego projekt z datą 1594, to wykonał 
stemple ściśle wedle jego wzoru.

Literatura: de Bie 1636, s. 244 i tabl. 81, nr 58; Trésor de numismatique 1836, pl. XXXVIII, nr 1; Beyer 1857, s. 25–26, nr 35; Mazerolle 1902b, 
s. 181, nr 890; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 261, nr 3022 (ZKW.N.830/3023); PTPN 1982, s. 141, nr 536; Jones 1988, s. 142, nr 110; Stahr 
2008, s. 39, nr 24.

M.Z.
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STEFAN BATORY

 23 Odzyskanie Inflant i Połocka
medalier nieokreślony
Polska, 1582

a) nr inw. ZKW.N.26 (il.)
odlew późniejszy
srebro, lany, owal 36 × 42 mm, 33,9 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2512 
odlew późniejszy
brąz, lany, owal 36 × 42,5 mm, 29,78 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego  

c) nr inw. ZKW.N.9938
odlew późniejszy
srebro, lany, 33,72 g, owal 35 × 40 mm, 33,72 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA
zakup na rynku antykwarycznym w 1994 r. (7 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 21 V 1994 r.)

Awers: Popiersie Stefana Batorego w prawym profilu, w wieńcu laurowym, zbroi oraz paludamentum. W otoku napis:  
STEPHANUS I.D[ei].G[ratia].REX.POLONIAE. (Stefan I, z Bożej łaski król Polski).
Rewers: Napis w dziewięciu wierszach: DEO / REIP.Q[reipublicaeque] POLON[ae] / ET LITHV[anae]. / POLOCIAM  
LIVONIAM / QVE / RESTITVIT. / A[nno].S[alutis]. / MDLXXX / II (Bogu i Rzeczypospolitej Polskiej i Litewskiej Połock i Inflan-
ty przywrócił roku zbawienia 1582, tłum. za: Raczyński 1845a, s. 250). 

Wedle Gumowskiego medal jest dziełem nieznanego z nazwiska medaliera wileńskiego, który wykonał 
również inny medal z 1582 r. (zob. nr kat. 24). Na rewersie egzemplarza ZKW.N.9938 brak jest dwukrop-
ka pomiędzy literą Q a wyrazem POLON, kropki zaś mają formę trójkątów. 

Toczona w latach 1577–1582 ze zmiennym szczęściem długa wojna polsko-rosyjska obyła się bez 
wielkich bitew (z wyjątkiem zwycięstwa Janusza Zbaraskiego w bitwie pod Toropcem), a jej symbolem 
stały się oblężenia Połocka, Wielkich Łuk i Pskowa. Podpisany w Jamie Zapolskim rozejm, w myśl które-
go zwrócono Rzeczypospolitej Inflanty oraz Połock, dowiódł nieprzeciętnych talentów wojskowych Ste-
fana Batorego i hetmana Jana Zamoyskiego. Nic zatem dziwnego, że wydarzenia te stały się motywem 
godnym upamiętnienia na medalach.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 33, nr III; Album rycin 1822–28, nr 38; Bentkowski 1830, s. 13, nr 44; Raczyński 1845a, s. 250, nr 51; Umiński 
1885, s. 9, nr 49 (brąz); Gumowski 1913, s. 28–29, nr 13; Gumowski 1929, s. 5; Komornicki 1935, s. 496–497, nr 97; Hutten-Czapski 1957, t. 5, 
s. 10, nr 10124 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 20 (ZKW.N.26); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 96, nr 2512 (ZKW.N.830/2512); 
Więcek 1989, s. 34–35 oraz il. 35; Koperwas 1998, s. 14, nr 15; Lietuva medaliuose 1998, s. 65, nr 137–138; Stahr 2008, s. 41, nr 26.

M.Z.
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 24 Stefan Batory
medalier nieokreślony
Polska, 1582
nr inw. ZKW.N.29
odlew późniejszy
brąz srebrzony, lany, owal 39 × 46 mm, 36,5 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Stefana Batorego z brodą, w prawym profilu, w żupanie z wysokim kołnierzem, delii bez rękawów z futrza-
nym kołnierzem i magierce z egretą. W otoku napis: STEPHANUS – Ī [primus] D[ei].G[ratia].REX.POLONIAE A[nno]ᵒ158Z 
(Stefan I, z Bożej łaski król Polski, roku Pańskiego 1582). Zewnętrzna obwódka sznurowa.
Rewers: Pod zamkniętą koroną, na tarczy polskiej (kartuszu), zawijanej u góry i dołu, polski Orzeł z herbem Batorych (Zęby) 
na piersi. Dookoła herbu wgłębna obwódka, zewnętrzna obwódka sznurowa.

Egzemplarze oryginalne owego medalu nie zostały do tej pory zidentyfikowane. Gumowski zwrócił uwa-
gę na rozmaitość cyzelacji późniejszych odlewów, przejawiających się przede wszystkim w innej fakturze 
elementów stroju króla, a także obecności brody lub jej braku. Egzemplarz zamkowy posiada dodatkowo 
wgłębną obwódkę na odwrocie, nieobecną na wielu innych odlewach. Medal jest anonimowy, choć 
Gumowski wiąże go z wileńską szkołą medalierską (nie do końca wiadomo, na jakiej podstawie) oraz su-
geruje, że wykonał go ten sam artysta, który stworzył owalny medal na odzyskanie Inflant i Połocka (zob. 
nr kat. 23). Jest to ciekawa koncepcja, nie tylko ze względu na podobieństwo dat. Odmienny wizerunek 
władcy (w stroju węgierskim) oraz obecność Orła świadczą, że mógł on stanowić swego rodzaju pendant 
do medalu z wizerunkiem antykizującym.

Danuta Rapnicka (Portrety 1967, s. 348) zwróciła uwagę na podobieństwo wizerunku Stefana Bato-
rego do portretu króla namalowanego przez Kobera w 1583 r. Obraz jest późniejszy niż data na medalu, 
tak więc założyła ona, że medal był antydatowany (w przypadku medali Zygmunta III założenie takie jest 
niemożliwe do utrzymania; zob. nr kat. 27; Ruszczycówna 1969, s. 154–156). Zważywszy na mnogość 
medali związanych z końcem wojny polsko-rosyjskiej (1582), na których król Stefan przedstawiony jest 
w stroju węgierskim (zob. np. Gumowski 1913, nr 14, 16–17), jest to mało prawdopodobne. Istnieją inne, 
podobne opracowania wizerunku króla Stefana, które mogły stanowić wzorzec dla wizerunków meda-
lierskich. Najbliższa wydaje się rycina z frontyspisu Postilla Orthodoxa Marcina Białobrzeskiego (1581). 
Zasadniczą różnicą w ubiorze są rękawy, których na medalu (jak i na portrecie Kobera) brak, natomiast 
na rycinie występują.

Literatura: Raczyński 1845a, s. 238, nr 46; Mikocki 1850, s. 34, nr 788; Trachsel 1869, s. 33; Umiński 1885, s. 9, nr 48; Chełmiński 1904, 
s. 15, nr 138; Gumowski 1913, s. 26–27, nr 11; Gumowski 1925a, il. 27; Gumowski 1929, s. 5, tabl. II, nr 8; Komornicki 1935, s. 491, nr 89; 
Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 66, nr 680; Portrety 1967, s. 347–348, nr 405; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 11, nr 23 (ten egzemplarz); Szwa-
grzyk 1971, s. 36, nr 38; Szyszko-Czyżak 1981, s. 57–58, nr 198; PTPN 1982, s. 114, nr 171; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 26, nr 7–8; 
Bogacz, Sakwerda 1999, s. 12, 16; Stahr 2008, s. 40, nr 25.

M.Z.
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 25 Stefan Batory
medalier nieokreślony 
Polska, po 1595 (?)

a) nr inw. ZKW.N.27
odlew późniejszy
srebro, lany, 37 mm, 25,68 g; u góry dolutowane uszko
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2513 (il.)
odlew późniejszy
srebro, lany, 40 mm, 30,85 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Stefana Batorego en trois quarts w prawo, w zamkniętej koronie, zbroi i paludamentum. W otoku napis: 
STEPHANVS·D[ei]·G[ratia]·REX – POLON[iae]· – ET·MAG[nus]:DVX LITVA[niae] (Stefan, z Bożej łaski król Polski i wielki 
książę litewski). Wewnętrzna obwódka ciągła, zewnętrzna podwójna – ciągła i perełkowa. 
Rewers: Stylizowane tarcze herbowe, Pogoń z prawej, Orzeł (z głową w skłonie heraldycznym skierowaną w lewo)  
z lewej; ponad nimi anioł trzymający koronę i mitrę. Z boków personifikacje podtrzymujące tarcze herbowe: z prawej 
Męstwo – w hełmie, z mieczem oraz włócznią, z lewej Roztropność, u dołu panoplia. W otoku napis: CON – / COR / – DIA· 
VINCVLVM – REI• – PVBLI[cae]: (Zgoda węzłem Rzeczypospolitej). Wewnętrzna obwódka ciągła, zewnętrzna podwójna 
– ciągła i perełkowa.
Egzemplarz ZKW.N.27 ma w legendzie awersu kropkę zamiast litery A w wyrazie LITVA, a legenda rewersu jest całkowicie 
nieczytelna.

Szesnastowieczna ikonografia Stefana Batorego zawiera bardzo mało wizerunków króla w koronie oraz 
zbroi. Obecne są przede wszystkim na monetach (w ujęciu profilowym), bitych jeszcze za życia króla, 
i na jego nagrobku wykonanym przez Santi Gucciego w 1595 r. Mimo cech różniących Stefan Komor-
nicki dostrzegł duże podobieństwo do figury króla znajdującej się na marmurowej płycie, stanowiącej 
główny element nagrobka, zwłaszcza w sposobie opracowania głowy władcy. 

Identyfikacja postaci na rewersie budzi wiele wątpliwości. Raczyński i Gumowski widzieli w nich 
aniołów (łuki widoczne za bocznymi postaciami nadają im pozór skrzydeł), natomiast Czapski – Marsa 
(postać z prawej ma atrybuty wojenne) i Bellonę. Jeśli jednak przyjąć propozycję Komornickiego, wtedy 
postacie z boków należałoby zinterpretować jako Prudentię (Roztropność) i Fortitudo (Męstwo) – per-
sonifikacje cnót zmarłego władcy (Mikocka 1984, s. 82), które są wkomponowane w nagrobek Stefana 
Batorego. Również postać anioła trzymającego koronę oraz mitrę nie jest jednoznaczna. W serii ośmiu 
słynnych arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta widzimy bowiem, pomiędzy herbami Rzeczypospolitej, 
uskrzydloną Wiktorię stąpającą po zniszczonej broni, który to element również stanowi fragment kom-
pozycji medalu.
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Wiele elementów wskazuje na to, że anonimowy artysta – autor opisywanego medalu – wzorował 
się na nagrobku Stefana Batorego. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że został on stworzony już po 
śmierci króla i po wykonaniu jego nagrobka przez Santi Gucciego w 1595 r. (lub być może równolegle 
z nim), choć nie bardzo wiadomo, na jaką okazję miałby powstać tyle lat po śmierci władcy. 

Literatura: Bentkowski 1830, s. 15, nr 51; Raczyński 1845a, s. 238, nr 45; Umiński 1885, s. 9–10, nr 51; Chełmiński 1904, s. 15, nr 137 (brąz); 
Gumowski 1913, s. 38–39, nr 24; Komornicki 1935, s. 486, nr 80; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 75, nr 779; Polonica 1966, s. 172 oraz il. 125–126 
(ZKW.N.830/2513); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 10, nr 21 (ZKW.N.27); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 196, nr 2513 (ZKW.N.830/2513); 
Szyszko-Czyżak 1981, s. 58, nr 199; Koperwas 1998, s. 14, nr 17; Lietuva medaliuose 1998, s. 68, il. 145–146.
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ZYGMUNT III WAZA

 26 Medal koronacyjny Zygmunta III
medalier nieokreślony 
Olkusz (?), 1587
nr inw. ZKW.N.830/781
srebro, bity, 38 mm, 15,9 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Zygmunta III w prawym profilu, w koronie zamkniętej, zbroi oraz krezie. W otoku napis: |SIGISMVND[us]: 
III·D[ei]:G[ratia]:REX·POL[oniae]·DES[ignatus]·SVECIÆ·MAG[nus]:D[ux]:LITVA[niae] (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, 
wyznaczony Szwecji, wielki książę litewski). Wewnętrzna obwódka perełkowa, zewnętrzna ornamentowana.
Rewers: Miecz z sześcioramienną gwiazdą w taszce, głownią skierowany w górę. W otoku napis: |PRO|IVRE|ET| –
(herb Przegonia) POPVLO|1587| (Za prawo i lud). Wewnętrzna obwódka perełkowa, zewnętrzna ornamentowana.

Medal ten czasem określany jest jako talar medalowy i jako taki zamieszczany w katalogach monet. Ele-
mentem, który sugerował badaczom jego funkcje monetarne, był zapewne herb Przegonia podskarbie-
go koronnego Jana Dulskiego (tak podaje np. Bandtkie 1839, s. 105), gdyż w ten sposób sygnowano 
wówczas monety koronne. Waga numizmatu, choć zbliżona do połowy talara zwykłego (ciężkiego), nie 
odpowiada jednak standardom menniczym z okresu początków panowania Zygmunta III.

Większa część autorów, na czele z Marianem Gumowskim i Marią Stahr, uważa jednak ten zabytek 
za medal, i to związany z koronacją, która miała miejsce w Krakowie 27 XII 1587 r. Koronacje królewskie 
były jednymi z najważniejszych wydarzeń okresu Pierwszej Rzeczypospolitej. Nie inaczej było w przypad-
ku Zygmunta III, władcy nowej dynastii – Wazów. Po raz pierwszy zatem na tę uroczystość wybito medal 
(trudno za takie uznać medal Zygmunta Augusta, nr kat. 6, i żeton Henryka Walezego, nr kat. 11, wyko-
nany na elekcję), który był zresztą w jej trakcie rozdawany (Gumowski 1924a, s. 15; Stahr 1990, s. 43).

Maria Stahr w swej pracy o medalach wazowskich (Stahr 1990, s. 43–44) dokonała interpretacji 
obiektu. Zwróciła uwagę na podobieństwo wizerunku króla do innych portretów graficznych, zwłaszcza 
ryciny Hieronima Wierixa (zob. Stahr 1990, s. 45, ryc. 5; zob. także Ruszczycówna 1969, s. 154–157), jed-
nak to rewers wydał się badaczce szczególnie zajmujący. Symbolikę miecza, głęboko osadzoną w tradycji 
chrześcijańskiej, można odnieść przede wszystkim do szeroko pojętej władzy. Jednak poprzez emblema-
tyczną kompozycję z dewizą pro iure et populo miecz przede wszystkim określa króla jako obrońcę prawa 
i ludu. Całe przedstawienie legitymizuje w ten sposób jego władzę i stanowi obietnicę dobrych rządów.

Hipotezę Gumowskiego (1904, s. 82) o wybiciu medalu w mennicy olkuskiej (krakowska była wówczas 
nieczynna) ze względu na obecność herbu podskarbiowskiego należy uznać za wielce prawdopodobną.

  
Literatura: Köhler 1748, 34. Stück, s. 265–272; Madai 1765, s. 113–114, nr 356 (odm.); Albertrandi [b.d.] a, k. 63–67, nr 1; Album rycin 
1822–28, nr 42; Bandtkie 1839, s. 105, nr 211, tabl. 18, nr 226; Reichel 1842b, s. 139–140, nr 745; Raczyński 1845a, s. 292, nr 58; Zagórski 
1845, s. 35, nr 303; Zeltt 1867, s. 36, nr 818; Hildebrand 1874, s. 49–50, nr 1; Umiński 1885, s. 11, nr 68 (ołów, lany); Chełmiński 1904, s. 19, 
nr 191; Kubicki 1908, s. 19, nr 499; Gumowski 1914, s. 210, nr 1286; Gumowski 1924a, s. 12, nr 4; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 77, nr 788; 
Szwagrzyk 1971, s. 38, nr 18; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 65, nr 781 (ten egzemplarz); Kamiński, Kurpiewski 1990, s. 286, nr 1559; Stahr 
1990, s. 43–46, 222, nr 1; Kopicki 1995, s. 74, nr 1306.
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 27 Zygmunt III w wysokim kapeluszu
medalier nieokreślony
Polska, 1588
nr inw. ZKW.N.10006
srebro, bity, 37 mm, 12,18 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA
zakup na rynku antykwarycznym w 2000 r. (21 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne,  
2 VI 2000 r.)

Awers: Popiersie Zygmunta III w prawym profilu, w wysokim kapeluszu przybranym trzęsieniem, opaską z klejno-
tów i pękiem strusich piór; król ubrany w kubrak, bogato zdobioną szubę i krezę. W otoku w dwóch wierszach napis:  
+ SIGISMVN[dus] III·D[ei]·G[ratia]·RE[x] – POLONI[ae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]· / RVS[siae]·PRVS[siae]·MASV[Masoviae]· 
&· – ·DES[ignatus] SV[eciae]·REX· (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki 
i wyznaczony król Szwecji). Zewnętrzna obwódka liściasta.
Rewers: Trzy wieńce laurowe z wpisaną w nie inskrypcją: COELI / TVS SVBLI / MIA DAN / TVR (Rzeczy szczytne z nieba 
pochodzą). W otoku napis: |ANNO| – |SALVTIS| – |1588| (W roku zbawienia 1588). Zewnętrzna obwódka liściasta.

Podobnie jak w przypadku innych medali Zygmunta III (zob. nr kat. 29), także i tu mamy do czynienia 
z grupą medali połączonych tożsamym rewersem (Gumowski 1924a, s. 13–17, nr 7–10), bitych zarówno 
w srebrze, jak i złocie. Odmiana zamkowa (Gumowski 1924a, s. 13–14, nr 7) jest z tej grupy najrzadsza, 
natomiast oznaczona przez Gumowskiego nr. 8 – najpopularniejsza. Różni się ona przedstawieniem kity  
z czaplich piór zamiast pęku strusich na kapeluszu, interpunkcją legendy oraz obwódką otokową. Srebr-
ne medale z tej grupy często nazywane są od nominałów monet półtalarami, złote zaś  – półportugałami. 
Nie pełniły one jednak funkcji środka płatniczego. 

Uderzające jest podobieństwo popiersia Zygmunta III z opisywanego medalu do najwcześniejszych 
portretów króla autorstwa Marcina Kobera. Niewątpliwie istnieje związek pomiędzy tymi dziełami, a ich 
chronologia nakazuje przyjąć hipotezę wysuniętą przez Janinę Ruszczycównę (1969, s. 154–156), która 
dość nietypowo jako wzorce dla obrazu określiła grupę medali z Koberowskim przedstawieniem.

Trzy wieńce z rewersu zgodnie z umieszczoną tam sentencją symbolizują wg Gumowskiego (1924a, 
s. 16–17) oraz Marii Stahr (1990, s. 48–49) trzy korony: polską, szwedzką oraz niebiańską, która stano-
wi nagrodę w życiu wiecznym. Interpretację tę oboje autorzy przyjęli na podstawie dewizy Typotiusa 
z 1601 r. Zastanawia jednak równoważne potraktowanie wieńców w sferze obrazu, podczas gdy lemma 
ewidentnie wskazuje na pierwiastek niebiański jako nadrzędny. Typotius zaproponował, że trzeci wie-
niec prócz królestwa niebieskiego oznacza również Moskwę, jednak taka interpretacja w 1588 r. nie ma 
sensu. Tymczasem Raczyński trzeci wieniec – po szwedzkim i polskim – przypisał Litwie. Wyjaśnienie to, 
choć już przez Gumowskiego uważane za uproszczone i przestarzałe, jednak warte jest rozważenia. Z ra-
cji zwierzchnictwa nad Litwą Zygmuntowi nie przysługiwała korona, ale jedynie mitra wielkoksiążęca, 
jednak mimo to z racji funkcjonowania unii trudno byłoby pominąć litewski składnik Rzeczypospolitej, 
który zresztą stale występuje w tytulaturze. 

Być może ten sam medalier jest autorem również bardzo podobnego kompozycyjnie medalu Jana 
Zamoyskiego (zob. np. Stahr 2008, s. 271–272, nr 391). 
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Literatura: Album rycin 1822–28, nr 43; Gumowski 1924a, s. 13–14, nr 7; Szwagrzyk 1971, s. 38, nr 19; Stahr 1990, s. 48–49 i s. 222, nr 2; 
Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 155, nr II 42 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 10, nr II 42 (ten egzemplarz).

M.Z.

 28 Żeton ślubny Zygmunta III i Anny Austriaczki 
medalier nieokreślony
Kraków (?), 1592
nr inw. ZKW.N.9539
srebro, bity, 31 mm, 8,91 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1998 r. (16 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 21 XI 1998 r.)

Awers: Dwie palmy, między nimi rzeka. Z boków u dołu data 15 – 9Z. Wewnętrzna obwódka sznurowa. W otoku napis: 
+AMOR|DISTANTIA|IVNGIT (Miłość łączy rzeczy odległe). Zewnętrzna obwódka z półokręgów.
Rewers: Dwa ukoronowane orły w ukłonie heraldycznym: z lewej dwugłowy – cesarski, z prawej polski. Między nimi u dołu 
herb Habsburgów. W otoku napis: +POST|ANIMOS|SOCIASSE|IVVABIT (Potem przyczyni się do połączenia umysłów). 
Wewnętrzna obwódka sznurowa, zewnętrzna z półokręgów.

Przedstawione na awersie palmy to często spotykany motyw związany z miłością i małżeństwem, który 
zaczerpnięty został z Naturalis Historiae Pliniusza. Pojawia się on również na medalach, zwłaszcza nieco 
późniejszych, gdańskich (zob. nr kat. 433–434). Interesujący jest wydźwięk propagandowy żetonu. Rzeka 
przedzielająca palmy oraz legenda awersu świadczą o niechęci, jaką część szlachty darzyła habsburską 
księżniczkę (Stahr 1990, s. 58–59). Rewers zaś zapowiada zbliżenie obu panujących domów oraz państw. 
Raczyński podaje, że żeton ten rozrzucany był w trakcie ceremonii ślubnej pary królewskiej, z kolei Gu-
mowski oraz Stahr piszą, choć różnią się w szczegółach, że zdarzenie to miało miejsce w czasie wjazdu 
Anny do Krakowa. Ciekawy opis owego zwyczaju znajdujemy w Dalszym ciągu kroniki polskiéj Joachima 
Bielskiego (1851, s. 167), który pisze tak: „Przed mynieą pieniądze miotano na kształt ortów, na których 
były po iedney stronie dwie palmie, między nimi rzeka, przez którą sie siebie sięgały one palmy; po dru-
giey napis w ten sens: że miłość rzeczy rozróżnione złącza”. Bielski zatem zapewne posiadał lub – co 
bardziej prawdopodobne – jedynie widział żeton, gdyż pomylił się w jego opisie i legendę awersu dopa-
sował do rewersu, którego opisu w kronice nie znajdujemy. Interesująca jest wzmianka o mennicy, która 
od niemal pół wieku w Krakowie nie funkcjonowała i wznowiła działalność dopiero w 1598 r. Być może 
zatem uruchomiono ją, by wybić żeton.

Gumowski podaje trzy warianty awersu (Gumowski 1924a, s. 22–23, nr 16, 16a, 17) przy tylko jednej 
wersji rewersu. Jako najbardziej popularny wskazuje nr 17, egzemplarz zamkowy byłby zatem rzadszej 
odmiany (nr 16). Istnienie trzech wersji awersu i tylko jednej rewersu jednoznacznie wskazuje, że stem-
pel awersu był stemplem górnym, który szybciej się niszczył. 

Literatura: Beckher 1651, s. 268; Köhler 1731, 19. Stück, s. 145; Bentkowski 1830, s. 17, nr 61; Kluczycki 1835, s. 144–145, nr 23; Reichel 
1842b, s. 141–142, nr 765; Raczyński 1845a, s. 296, nr 59; Mikocki 1850, s. 46, nr 1164; Zeltt 1867, s. 36, nr 819; Trachsel 1869, s. 40; Hilde-
brand 1874, s. 52, nr 4; Chełmiński 1904, s. 19, nr 194 (kopia galwaniczna); Gumowski 1924a, s. 22–23, nr 16; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 85, 
nr 857; Stahr 1990, s. 58–59, 222–223, nr 4; Szwagrzyk 1971, s. 38, nr 20; Schmidt 1996, s. 130; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 133, nr II 14 (ten 
egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 8, nr II 14 (ten egzemplarz).
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 29 Pomnik Wierności Gdańska
medalier nieokreślony
Gdańsk, ok. 1593
nr inw. ZKW.N.9976
złoto, bity, 41 mm, 34,88 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1996 r. (268 aukcja, 
Hess-Divo AG, Zurych, 23 X 1996 r.); wcześniej w zbiorach rodziny Potockich

Awers: Popiersie Zygmunta III w prawym profilu, w koronie zamkniętej, krezie, zbroi z ornamentowanym napierśnikiem 
i płaszczu. W otoku napis: |SIGISMVND[us]:III·D[ei]:G[ratia]:REX·POL[oniae]·MAG[nus]·DVX·LIT[huaniae]·RVSSI[ae]· 
P[russiae]· (Zygmunt III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski). Wewnętrzna obwódka promienista, 
zewnętrzna obwódka ciągła. Po lewej od popiersia wgłębny znak Potockich – Pilawa. 
Rewers: Na tle morza stojący pomnik Wierności Gdańska (na postumencie ukoronowana herma kobieca z rękami w formie 
obłoków), na nim herb Gdańska (dwa krzyże pod koroną) oraz napis: HOC / CONST / ANTIS / FIDEI / MON / VME / TVM 
/ SENATVS / GEDANEN / SES DEDI / CAVIT· (Ten stałej wierności pomnik senat gdański zadedykował). Z lewej płynący 
okręt trójmasztowy, z prawej tonący, ze złamanym masztem i stojącą na globie Fortuną trzymającą żagiel (chorągiew?). 
W otoku napis: +OMNES FORTUNÆ FLVCTVS CONSTANTIA FRANGIT (Wszystkie losu zmiany stałość przezwycięża; wg 
Gumowski 1924a, s. 31). Na tle obłoków (ramion) sygn. F – (nieczyt.). Wewnętrzna obwódka ciągła, zewnętrzna liściasta.

Medal z pomnikiem Wierności Gdańska, zw. niekiedy medalem Wierności Gdańska (Dutkowski 2015b), 
występuje w dwóch odmianach: większej (Gumowski 1924a, s. 31–32, nr 25; Stahr 1990, s. 223, nr 5), 
o średnicy ok. 47 mm, z wizerunkiem króla w półpostaci, sygnowanej literami monogramisty DBH, 
i mniejszej (41 mm), do której zalicza się egzemplarz ze zbiorów zamkowych, z przedstawionym jedynie 
popiersiem Zygmunta, gdzie sygnatura autora jest nieczytelna.

Stempel awersu mniejszego medalu użyty został do wybicia całej serii medali (Gumowski 1924a, 
nr 18, 20, 23, 26), z których jeden nosi datę (1592) i został wybity z okazji ślubu Zygmunta z Anną 
Austriaczką (Gumowski 1924a, s. 24, nr 18). Datowanie, a także okoliczność powstania obu medali 
z pomnikiem Wierności Gdańska są trudne do określenia. Beyer, a po nim Gumowski, wiązali powsta-
nie medalu ze ślubem Zygmunta w 1592 r., natomiast Stahr stwierdziła, że został on wybity w związku 
z wyprawą Zygmunta III po szwedzką koronę w 1593 r. (Stahr 1990, s. 51). Mało prawdopodobne jest, 
jak twierdzi J. Dutkowski (2015b, s. 139–140), by jeden z medali został wybity z okazji powrotu króla do 
Polski w 1594 r., ponieważ brak na nim tytulatury króla Szwecji, co byłoby dużą niezręcznością w sto-
sunku do władcy będącego pół roku po koronacji.

Kompozycja przedstawienia na rewersie odwołuje się do zmienności losu, który jest symbolizowany 
przez Fortunę oraz dwa statki: płynący i tonący. Umiejscowiony na tym tle pomnik, będący de facto per-
sonifikacją Gdańska, ma zapewniać o niezłomnej postawie miasta, stojącego wiernie przy królu w czasie 
jego wyprawy po koronę (Stahr 1990, s. 52). Niestety, owo tak wspaniale przedstawione propagandowe 
przesłanie nie ziściło się, gdyż w czasie pobytu Zygmunta w Gdańsku wybuchły rozruchy na tle religij-
nym, które przyczyniły się do szybszego wyjazdu króla do Szwecji (Dutkowski 2015b, s. 139). 
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Literatura: Beyer 1857, s. 35–36, nr 46; Mikocki 1850, s. 49, nr 1227; Vossberg 1852, s. 41, nr 624; Hildebrand 1874, s. 61, nr 19a; Chełmiński 
1904, s. 32, nr 391; Gumowski 1924a, s. 32–33, nr 26; Hutten-Czapski 1957, t. 5, s. 24–25, nr 10296 (srebro); Stahr 1990, s. 51–52; Dutkowski, 
Suchanek 2000, s. 222, nr 549; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 137, nr II 19 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 9, nr II 19 (ten egzemplarz); 
Taradaj 2012b; Dutkowski 2015a, s. 277–278, nr 186.

M.Z.

 30 Zygmunt III i Anna Austriaczka
Rudolf Lehman
Poznań, 1594
nr inw. ZKW.N.830/2514
odlew późniejszy
srebro (widoczne ślady dawnego złocenia), lany, 45 mm, 30,18 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersia Zygmunta III i Anny w prawym profilu. Król w zbroi i płaszczu, z odkrytą głową, królowa w nakryciu głowy 
wedle niemieckiej mody – z włosami upiętymi siatką oraz w małym kapeluszu z kitką z czaplich piór, w sukni oraz krezie. 
Na przecięciu ramienia w ligaturze sygn. RL [Rudolf Lehman]. W otoku napis: |SIGISMVNDVS|III|ET|ANNA|D[ei]||
G[ratia]|POLO[niae]|ET|SVETI[ae]|REX|ET|REGINA (Zygmunt III i Anna, z Bożej łaski Polski i Szwecji król i królowa).
Wewnętrzna obwódka z odcinków, zewnętrzna ciągła.
Rewers: Pod koroną czteropolowa tarcza herbowa Rzeczypospolitej ze skwadrowanymi Orłem i Pogonią, przytrzymywana 
z lewej przez personifikację Sprawiedliwości z mieczem w drugiej dłoni, wspartym o ukoronowaną tarczę z herbem Snopek, 
oraz z prawej przez personifikację Pokoju z gałązką oliwną w drugiej dłoni, wspartą o ukoronowaną tarczę z herbem Habs-
burgów. Niżej data w odcinku: |15|94|. W otoku napis: NON SINE REGE FIDES v NON SINE PACE SALUS (Bez króla 
nie ma wiary, bez pokoju zbawienia). Wewnętrzna obwódka z odcinków, zewnętrzna ciągła.

Medal ten wykonany został przez Rudolfa Lehmana, olkuskiego, a później poznańskiego rytownika, war-
dajna mennic w Poznaniu (1599–1601) oraz Wilnie (1623–1624). Nie wiemy, na ile medal wiąże się z krót-
kim pobytem Zygmunta III w Poznaniu, gdzie król gościł we wrześniu 1594 r., w czasie powrotu ze Szwe-
cji. Z całą pewnością medal można wiązać, mimo braku bezpośredniego przekazu, z koronacją Zygmunta 
III na króla Szwecji, która odbyła się w obecności Anny kilka miesięcy wcześniej. Przesłanie propagando-
we medalu jest dość jasne – deklaracja wierności królowi. Podobną sentencję widzimy na karcie tytuło-
wej oracji gratulacyjnej Ulryka Schobera przygotowanej z okazji wizyty nowo obranego króla w Toruniu 
w 1587 r. (Oratio Ante aduentum, in urbem Toruniensem Serenissimi Principis et Domini Dn. Sigismvndi III. 
electi et nominati Poloniae et Sveciae Regis Inclyti, &. Habita in Schola Torvniensi. Cvi adivncta svnt carmina 
gratvlatoria De felici eiusdem Sereniß. Regis Ingressv. Bonae spei avgvrivm. Non sine Pace venit Rex: non 
sine Rege venit Pax: Non sine Pace Salus: non sine Rege Fides. Ergo bonos merito pertentant gaudia Ciues, 
Spes ait: & plausu prospera signa dedit.) Alegorie Sprawiedliwości i Pokoju to symbole pary królewskiej. 
Wizerunki króla i królowej wzorowane są na dziełach niemieckich, wedle Marii Stahr zwłaszcza Valentina 
Malera, który wykonał podobny kompozycyjnie medal Rudolfa II (Stahr 1990, s. 62). 
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Literatura: Bentkowski 1830, s. 17, nr 58; Kluczycki 1835, s. 145, nr 25; Reichel 1842b, s. 143, nr 780; Raczyński 1845a, s. 300, nr 61; Trachsel 
1869, s. 40; Hildebrand 1874, s. 53, nr 6; Umiński 1885, s. 11, nr 58; Olszowski 1901, s. 10, nr 247; Chełmiński 1904, s. 19, nr 196; Gumow-
ski 1924a, s. 37–39, nr 31; Gumowski 1925a, il. 38; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 90, nr 901 (złoto); Szwagrzyk 1971, s. 37, nr 1; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 196, nr 2514 (ten egzemplarz); Więcek 1989, s. 39 i s. 40, il. 45; Stahr 1990, s. 61–62 i s. 223, nr 7; Rokita 2014a, s. 6.

M.Z.

 31 Zygmunt III z Tetydą i Ceres
monogramista HD 
Wilno (?), 1595
nr inw. ZKW.N.830/2515
srebro złocone, lany, owal 40 × 47,5 mm, 29,76 g; u góry dolutowane spiralne ucho
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Zygmunta III, prawym profilu, w zbroi oraz płaszczu. W otoku napis: SIGISMVNDVSIIID[ei]G[ratia] 
POLONIÆETSVECIÆREX (Zygmunt III, z Bożej łaski Polski i Szwecji król). Na przecięciu ramienia słabo czytelna 
sygn. 15 HD  95. Wewnętrzna obwódka promienista, zewnętrzna odcinkowo-perełkowa.
Rewers: Z lewej Tetyda siedząca na delfinie w corona navalis, prawą ręką oparta o dzban z wylewającą się wodą, w lewej 
trzyma trójząb. Z prawej Ceres w corona muralis, w lewej ręce trzyma snopek zboża wyłaniający się z rogu obfitości, w pra-
wej łopatę. W otoku górą napis: ·CRESCIT·GEMINATIS·GLORIA·CVRIS·(Chwała rośnie z podwojonych starań). Zewnętrz-
na obwódka perełkowa.

Przedstawienie na rewersie kompozycyjnie nawiązuje do gdańskiego medalu nieznanego autorstwa 
(zob. Stahr 1990, s. 53, ryc. 12, s. 223, poz. 6) z 1592 r. Zasadniczą zmianą jest postać Tetydy, która 
zastąpiła Neptuna, zachowując jednakże jego atrybuty (na opisywanym medalu owalnym z 1595 r. 
wprowadzony został dodatkowo dzban). Zmieniły się również inne, drobne elementy kompozycji, znik-
nął także herb Gdańska. Młodsze medale monogramisty HD (Stahr 1990, s. 224, poz. 10) oraz Rudolfa 
Lehmana (zob. nr kat. 32) otrzymały już z kolei układ herbów państwowych, a dzieło Lehmana również 
tarczę herbową Anny Habsburżanki. Medale z legendą CRESCIT GEMINATIS GLORIA CVRIS przeszły 
także pewnego rodzaju ewolucję znaczeniową. O ile na najwcześniejszym medalu gdańskim postacie 
Neptuna i Ceres obrazują przeciwstawne żywioły lądu i morza, których spoiwem jest miejsce ich spo-
tkania – miasto Gdańsk (Stahr 1990, s. 53), o tyle na medalach z tarczami herbowymi (zob. nr kat. 32) 
mityczne bóstwa zaczęły pełnić nową, drugorzędną funkcję symboliczną. Tetyda i Ceres stały się bo-
wiem reprezentacją krajów zjednoczonych pod berłem Zygmunta III: Tetyda Szwecji, w której domi-
nującym motywem jest woda, a Ceres – bogatej rolniczo Polski (Stahr 1990, s. 54–55).
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Nieznanego z imienia i nazwiska monogramistę HD Marian Gumowski przypisuje do mennicy wileń-
skiej. Nie licząc medali z napisem CRESCIT GEMINATIS GLORIA CVRIS, jego sygnaturę widzimy także 
na wileńskich portugałach i liczmanach bitych dla Dymitra Chaleckiego, podskarbiego wielkiego litew-
skiego, oraz Andrzeja Zawiszy, wojewody mińskiego (Gumowski 1929, s. 78–79). 

Literatura: Hagnisches Original-Münzkabinet 1771, s. 75, nr 23; Bentkowski 1830, s. 18–19, nr 65; Reichel 1842b, s. 144, nr 787; Raczyński 
1845a, s. 310, nr 64; Welzl de Wellenheim 1845, s. 537, nr 11023 (brąz); Mikocki 1850, s. 46, nr 1167 (brąz); Zeltt 1867, s. 36, nr 823; Trachsel 
1869, s. 40 (srebro); Hildebrand 1874, s. 56, nr 11; Chełmiński 1904, s. 19, nr 190 (kopia galwaniczna); Gumowski 1924a, s. 40–41, nr 32; 
Gumowski 1925a, s. 65 oraz il. 41; Gumowski 1929, s. 78 oraz tabl. III, nr 12; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 185, nr 1659 (srebro); Szwagrzyk 
1971, s. 37, nr 4; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 197, nr 2515 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 55 oraz s. 223–224, nr 9; Narodziny Stolicy 
1996, s. 339, nr X 1 (ten egzemplarz); Lietuva medaliuose 1998, s. 15, nr 10–11; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 137–138, nr II 20 (ten egzem-
plarz); Tre kronor 2003, s. 9, nr II 20 (ten egzemplarz).

M.Z.

 32 Zygmunt III i Anna Austriaczka
Rudolf Lehman (rytownik), Herman Rüdiger (dzierżawca mennicy) 
Poznań, 1596
nr inw. ZKW.N.4662
złoto, lany, 46 mm, 34,43 g
wymiana międzyinstytucjonalna w 1986 r.

Awers: Popiersia Zygmunta III i Anny w prawym profilu. Król w ornamentowanej zbroi i płaszczu, z odkrytą głową; królowa 
w czepcu, wzorzystej sukni oraz krezie, z odznaką Orderu Złotego Runa na łańcuchu. Na przecięciu ramienia króla sygn.  
15 RL (litery w ligaturze) 96. W otoku górą napis: ·SIG[ismundus]·III·&·ANNA·D[ei].G[ratia]·POLO[niae]:&·SVET[iae]: 
REX·REGI[na]: (Zygmunt III i Anna, z Bożej łaski Polski i Szwecji król i królowa).
Rewers: Pod koroną zamkniętą dwie stylizowane tarcze herbowe w skłonie heraldycznym: z lewej szwedzka – skwadro-
wane Trzy Korony oraz Lwy Folkungów, w polu sercowym Snopek Wazów; z prawej polska z Orłem; pomiędzy nimi mała 
tarcza z pasem Habsburgów oraz w ligaturze sygn. RL [Rudolf Lehman]. Niżej, pod mitrą, tarcza z herbem Litwy – Pogonią. 
Na lewo od tarcz Tetyda siedzi na delfinie w corona navalis, prawą ręką oparta o dzban z wylewającą się wodą, w lewej 
trzyma trójząb. Na prawo od tarcz Ceres w corona muralis, w lewej ręce trzyma snop zboża wyłaniający się z rogu obfitości, 
w prawej łopatę. Z boków korony data 15 – 96. Na dole sygn. H (tarcza z Różą) R [Herman Rüdiger]. W otoku górą napis: 
·CRESCIT· GEMINA–TIS·GLORIA·CVRIS· (Chwała rośnie z podwojonych starań).

Zagadką owego medalu jest Order Złotego Runa widniejący na piersi królowej. Nie był on przyzna-
wany kobietom, a król Zygmunt III otrzymał go dopiero w 1600 r. Maria Stahr oceniła, że pojawił się 
on w przedstawieniu Anny w wyniku błędnej interpretacji dostarczonego rytownikowi wzoru, a suk-
nię królowej zdobił zazwyczaj łańcuch z klejnotem (Stahr 1990, s. 55, przyp. 36). Rozwiązanie to jest  
możliwe, jednak na wcześniejszym medalu Lehmana (zob. nr kat. 30), na którym parę królewską przed-
stawiono w podobnej kompozycji, odznaczenia tego nie ma. Trudno także podejrzewać twórcę o tak 
poważną pomyłkę, ale nie nasuwa się inna interpretacja tej sytuacji.
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O ile rewers poprzedniego medalu Lehmana (zob. nr kat. 30) nawiązywał do pary królewskiej, o tyle 
tym razem jego kompozycja jest niemal wierną kopią tej z medalu monogramisty HD (Stahr 1990, s. 54, 
ryc. 14, s. 224, poz. 10), będącego z kolei „uherbowionym” przetworzeniem medalu gdańskiego z 1592 r. 
(Stahr 1990, s. 53, ryc. 12, s. 223, poz. 6; zob. także nota nr kat. 31). Lehman dodał jedynie tarczę herbo-
wą Habsburgów określającą królową Annę, której wizerunek znalazł się na awersie.

Oprócz sygn. Rudolfa Lehmana na medalu widnieje znak Hermana Rüdigera herbu własnego, za-
rządcy mennic wielkopolskich: Poznania i Wschowy (1595–1601), oraz mennicy bydgoskiej w latach 
1596–1601 (Gumowski 1914, s. 274). 

Literatura: Köhler 1740, Supplement, s. 425–426; Albertrandi [b.d.] a, k. 71 v., nr VII; Album rycin 1822–28, nr 50; Bentkowski 1830, s. 18, nr 64; Rei-
chel 1842b, s. 145, nr 795; Raczyński 1845a, s. 310, nr 66; Mikocki 1850, s. 46, nr 1166 (odm.); Hildebrand 1874, s. 55, nr 9; Polkowski 1878, s. 11–12; 
Chełmiński 1904, s. 20, nr 199 (kopia galwaniczna); Gumowski 1914, s. 274; Gumowski 1924a, s. 47–48, nr 41; Gumowski 1925a, s. 60–61 oraz  
il. 40; Szwagrzyk 1971, s. 37, nr 2 (srebro); Maciaszek 1988, s. 43, il. 2 (ten egzemplarz); Więcek 1989, s. 39 oraz s. 40, il. 45; Stahr 1990, s. 55, 224, 
nr 11; Narodziny Stolicy 1996, s. 339, nr X 2 (ten egzemplarz); Lietuva medaliuose 1998, s. 80, il. 174–175; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 133–134,  
nr II 15 (ten egzemplarz); Jakob Rejchel’ 2003, s. 151, nr 169; Tre kronor 2003, s. 9, nr II 15 (ten egzemplarz); Dutkowski 2015a, s. 131–132, nr 105.

M.Z.

 33 Żeton Zygmunta III i Konstancji Austriaczki
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1626
nr inw. ZKW.N.9922
złoto, bity, 26 mm, 6,91 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1993 r.

Awers: W wieńcu laurowym, pod zamkniętą koroną monogram SCA [zapewne SIGISMUNDUS, CONSTANTIA AUSTRIACA], 
po bokach data 16 – 26.
Rewers: Drzewo palmowe (stylizowany Snopek Wazów) z obnażonymi korzeniami. Na nim dwie korony: wyżej zamknięta, 
niżej otwarta. Przez dolną koronę przewleczone dwie gałązki laurowe. Dookoła wieniec laurowy z trzema rozetkami.

Nie wiemy, z jakiej okazji żeton został wybity, a znany jest w dwóch rocznikach (1625 i 1626), nie-
znacznie różniących się między sobą (1625: zob. Gumowski 1924a, tabl. XVI, ryc. 87), przy czym star-
sza wersja jest rzadsza (Gumowski 1924a, s. 103). Duże zamieszanie budził zamieszczony na awersie 
monogram. Hutten-Czapski zamiast litery A widział w nim V i osoby nim określone zidentyfikował 
jako Zygmunta, Konstancję Habsburżankę oraz Władysława. Taka interpretacja wydaje się najmniej 
prawdopodobna. Gumowski zaproponował inne znaczenie litery A, widząc w niej znak zmarłej żony 
Zygmunta, Anny, siostry Konstancji, z którą król był bardzo zżyty. Można się zastanawiać, czy lite-
ry CA nie oznaczały najmłodszej córki Zygmunta III, Anny Katarzyny Konstancji, jednak najbardziej 
prawdopodobnym rozwinięciem owego skrótu wydaje się zaproponowane przez Marię Stahr imię 
Konstancji zapisane jako Constantia Austriaca. Choć imię królowej pisano różnie, to taką formę spo-
tykamy choćby na znanej rycinie Nicolaesa de Clercka z 1625 r. Maria Stahr trafnie odczytuje także 
znaczenie symboliczne palmy – Snopka z uwidocznionymi korzeniami – i przyrównuje ją do cnoty i siły 
rodu Wazów, których nie złamią żadne wydarzenia dziejowe. Żeton kompozycyjnie wpisuje się w serię 
medali i talarów medalowych z ostatniej dekady panowania Zygmunta III, najbardziej przypominając 
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talary z ukoronowanym monogramem STR (Sigismundus Tertius Rex) z lat 1623 i 1625–1628 (Hutten- 
-Czapski 1957, nr 1449, 1509, 1527, 1568, 7539), bite w mennicy bydgoskiej, skąd być może pochodzi 
i omawiany żeton. 

Literatura: Raczyński 1845a, s. 326, przyp. b; Mikocki 1850, s. 47, nr 1171; Trachsel 1869, s. 41; Gumowski 1924a, s. 103, nr 88; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 4, s. 68, nr 7528; Stahr 1990, s. 86 i s. 228, nr 26; Narodziny Stolicy 1996, s. 341, nr X 8; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 149,  
nr II 35 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 10, nr II 35 (ten egzemplarz); Dutkowski 2015a, s. 139, nr 114.

M.Z.
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WŁADYSŁAW IV

 34 Medal z obeliskiem królewicza Władysława Wazy
Alessandro Abondio (przypisywany)
Wiedeń (?), 1624
nr inw. ZKW.N-dep.FC/811
srebro, bity, owal 38 × 46,5 mm, 18,6 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Popiersie królewicza Władysława zwrócone w prawo, w zbroi, z Orderem Złotego Runa. W otoku napis:  
WLADISLAVS.SIG[ismundus]:D[ei]:G[ratia]:P[oloniae]:ET.S[veciae]:PRI[nceps]:ELE[ctus]:M[agnus]:D[ux]:MOS[coviae]:  
S[molensciae]:SEV[eriae]:CER[nihoviae]:D[ux lub Dominus]: (Władysław Zygmunt, z Bożej łaski królewicz Polski i Szwecji, 
wybrany wielki książę moskiewski, smoleński, siewierski, czernihowski). Brzeg podniesiony.
Rewers: Skrzydlaty rycerz wspina się na obelisk, sięga po znajdujący się na jego szczycie wieniec laurowy oplatający dwie 
skrzyżowane gałęzie palmowe. Wyżej chrystogram w wieńcu z chmur. W otoku górą rozpoczęty i zakończony arabeskami 
napis: VEL SIC – ENITAR* (Nawet w ten sposób osiągnę cel). Brzeg podniesiony.

Medal ten początkowo odnoszono do wyprawy polskiej na Moskwę z 1618 r. (Albertrandi [b.d.] a, k. 97). 
Zgodził się z tym E. Raczyński, dodając, że numizmat reprodukowany w jego pracy przedstawia wize-
runek królewicza o kilka lat starszego, a zatem zapewne powstał już po zawarciu rozejmu w Dywilinie 
(Raczyński 1845a, s. 330, nr 73 i s. 334). Interpretację tę zmienił J. Kieszkowski. Powołał się on na rozmo-
wę z prof. M. Sokołowskim, który zasugerował mu, że autorem medalu jest Włoch Alessandro Abondio. 
Medalier ten żył w latach 1570–1648, a do zawodu przyuczał go ojciec Antonio. We wczesnym okresie 
twórczości przebywał w Wiedniu i Pradze, gdzie w 1606 r. został mianowany rzeźbiarzem cesarskim. 
Następnie czynny był w Norymberdze i Monachium. Pracował m.in. dla książąt bawarskich Albrechta VI 
i Maksymiliana I (Grotemeyer 1953). J. Kieszkowski przyjął pogląd M. Sokołowskiego, uznając, że 
przemawiają za tym krój liter i styl, wykazujące istotne podobieństwa z innymi pracami tego artysty. 
Zwrócił on również uwagę, że do spotkania królewicza z rytownikiem mogło dojść w czasie podróży 
Władysława Wazy po Europie w latach 1624–1625 (Kieszkowski 1915, s. LVI–LVIII). Doprecyzowała 
to M. Stahr – królewicz przebywał od 21 VI do 15 VII 1624 r. w Wiedniu, gdzie w tym okresie fak-
tycznie czynny był Alessandro Abondio (Stahr 1990, s. 96). A. Więcek (1989, s. 51) podał, że Abon-
dio w latach 1624–1625 pracował w Pradze. Jest to pomyłka, bo w Czechach przebywał do 1612 r., 
potem do ok. 1630 r. był w Wiedniu (Stahr 1990, s. 96, przyp. 7). 

Medal opisywany i reprodukowany w pracy J. Kieszkowskiego od numizmatu omawianego w tej nocie 
różni się wizerunkiem Władysława z awersu. Władca ma na nim przede wszystkim krótsze włosy i nie ma 
brody. Trzeba zwrócić uwagę na to, że właśnie ten medal został ujęty na obrazie Gabinet sztuki królewicza 
Władysława Zygmunta Wazy z 1626 r. (zob. Juszczak, Małachowicz 2007, s. 500–502, nr 336), a nie od-
miana będąca tematem niniejszej noty oraz opisywana w pracy Marii Stahr (1990, s. 97–98). Badaczka 
utożsamia je, podając, że na obrazie „pośród zgromadzonych dzieł sztuki przedstawiony został ze znaczną 
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precyzją nasz medal ujęty w jubilerskie obramienie”. Dla dalszej interpretacji ważne jest spostrzeżenie, 
że obie powyższe odmiany zostały wybite tym samym stemplem rewersu, co może wskazywać na to, że 
powstały jednocześnie bądź w niewielkim odstępie czasu. Same różnice w wizerunku królewicza również 
nie pozostają bez znaczenia. Na medalu opisywanym w nocie został on ujęty zgodnie z modą zachodnio- 
europejską – m.in. z hiszpańską bródką i wysokim kołnierzem. Natomiast na egzemplarzu reprodukowa-
nym przez J. Kieszkowskiego Władysława przedstawiono alla polacca (krótkie włosy, brak brody i rozbu-
dowanego kołnierza). Oba wizerunki mają identyczną tytulaturę zarówno w zakresie treści, liternictwa, jak 
i zastosowanej interpunkcji. Ostatnia litera bywa rozwijana do wyrazu Dux (tak piszą: Albertrandi [b.d.] a, 
k. 95; Raczyński 1845a, s. 330) bądź Dominus (Gumowski 1939, s. 29). Po 1624 r. nie są znane żadne oko-
liczności, w których mogłoby dojść do ponownego spotkania królewicza i Alessandra Abondia. W świetle 
powyższych argumentów uprawniona wydaje się hipoteza o wykonaniu obu odmian w tym samym czasie. 
Nasuwającym się wytłumaczeniem takiego zabiegu może być przeznaczenie wersji medalu dla innych 
grup odbiorców. O wręczaniu różnym osobom w imieniu Władysława medali z jego wizerunkiem w trak-
cie podróży po Europie informują źródła pisane z tego okresu (Stahr 1990, s. 34–36, 96). Nie sposób obec-
nie rozstrzygnąć, która odmiana była rozdawana na Zachodzie, a która w Rzeczypospolitej. Dodać tu tylko 
można informację o modzie alla polacca, która ogarnęła XVII-wieczną Europę (zob. Żukowski).

Obelisk jako oznaczenie chwały upowszechnił się za sprawą Ikonologii Cesarego Ripy (2009, s. 18–19, 
hasło Chwała książęca; w tej sprawie zob. także interesujący tekst poświęcony aspektowi ujmowania honoru 
w ikonografii: De Girolami Cheney 1998). Jednak samo jego wyobrażenie oraz inskrypcja wyryte na rewer-
sie pojawiły się w sztuce już wcześniej – jako emblemat Władysława II Jagiellończyka, króla Czech i Węgier. 
Nie są znane przyczyny przejęcia przez królewicza Władysława Zygmunta Wazę tego symbolu, stosowanego 
również po objęciu przez niego tronu (zob. nr kat. 35–37; o obeliskach Władysława IV zob. Badach 1998). 
Starając się je objaśnić, M. Stahr dostrzegła kilka analogii łączących obu tych władców. Przede wszystkim 
jest to otrzymanie korony w wieku 16 lat oraz dążenie do zjednoczenia pod jednym berłem kilku krajów 
(w przypadku Jagiellończyka chodziło o Czechy i Węgry, Wazy zaś – o Polskę i Szwecję). W odniesieniu do 
królewicza Władysława emblemat ten po raz pierwszy pojawił się na opisywanym w nocie medalu. Znacze-
nie symbolu pomaga odczytać napis zamieszczony wokół niego: „Nawet w ten sposób osiągnę (cel, zwycię-
stwo)” (Stahr 1990, s. 96). Doskonale współgra on z przedstawieniem rycerza wspinającego się po obelisku 
po wieniec laurowy i gałęzie palmowe – symbole chwały i zwycięstwa. Nie bez znaczenia pozostaje, że jest 
on wyposażony w skrzydła i mimo że mógłby oszczędzić sobie mozołu, postanowił pójść trudniejszą drogą. 
Istotna jest tu także symbolika religijna – szczyt obelisku, na który pnie się rycerz, sięga chrystogramu. Medal 
mógł mieć przesłanie polityczne – wspinaczka skrzydlatego rycerza miała zapewne wyrażać dążenie Wła-
dysława do tronu. Ten ostatni aspekt zyskuje szczególnie na znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę, że u schyłku 
swojego panowania Zygmunt III odcinał syna od bieżącej polityki (Stahr 1990, s. 100).

Egzemplarz ze zbiorów ZKW w przeszłości pełnił funkcję zawieszenia, na co wskazuje ślad po usu-
niętym uszku.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 95–96, nr I; Album rycin 1822–28, nr 65; Reichel 1842b, s. 170–171, nr 1256; Raczyński 1845a, s. 330, nr 72; 
Mikocki 1850, s. 52, nr 1338–1339; Beyer 1857, s. 44, nr 57; Kieszkowski 1915, s. LVI–LVIII; Gumowski 1939, s. 29–31, nr 2; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 196, nr 1731; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 11, nr 30 (ten egzemplarz); Szwagrzyk 1971, s. 40, nr 3; PTPN 1982, s. 115–116, nr 184; 
Więcek 1989, s. 49, 51; Wybór dzieł 1989, nr 249 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 96–100 i 229, nr 33; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 30, 
nr 15; Narodziny Stolicy 1996, s. 343, nr X 15 (ten egzemplarz); Bogacz, Sakwerda 1999, s. 23; Gacek 2001, s. 11, nr 6; Orzeł i Trzy Korony 
2002, s. 159–160, nr II 48 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 10–11, nr II 48 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 51, nr 37; Milewska-Waźbińska 
2012, s. 12–15; Rokita 2014a, s. 8–9.

G.Ś.
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 35 Medal z obeliskiem Władysława IV
medalier nieokreślony
Polska, po 1632
nr inw. ZKW.N.830/2517
odlew późniejszy, XIX w.
srebro, lany, owal 32 × 40 mm, 22,94 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie króla zwrócone w prawo. Władca z Orderem Złotego Runa, w zbroi z narzuconym na nią płaszczem i wy-
łożonym koronkowym kołnierzem. W otoku u góry napis: VLADISLAVS.IIII. – REX.POLONIÆ & c[etera] (Władysław IV, 
król Polski itd.). Brzeg podniesiony.
Rewers: Postać wspinająca się po obelisku. Na jego szczycie wieniec laurowy i dwie gałązki palmowe. Powyżej chrystogram. 
Równolegle do obelisku inskrypcja: po lewej od dołu VEL SIC•, po prawej od góry ENITAR (Nawet w ten sposób osiągnę 
cel). Brzeg podniesiony.

To kolejny medal z serii numizmatów z przedstawieniem obelisku na rewersie. M. Gumowski odnotował 
ok. 20 ich odmian (Gumowski 1904, s. 158). Omawiany tutaj obiekt najbardziej zbliżony jest do egzem-
plarza zamieszczonego w katalogu zbiorów E. Hutten-Czapskiego (1957, t. 4, s. 73, nr 7571), odróżnia 
się jednak nieco legendą – na awersie brak jest liter D.G. przed wyrazem REX. Opisywany okaz jest rów-
nież podobny do klejnotu medalowego opublikowanego po raz pierwszy przez M. Gumowskiego (1904,  
s. 154, 157–160), który jest przechowywany w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu (Stahr 1990, s. 100 
i 230, nr 39). Ten medal, poza dodaną ramką i emalią, ma z kolei również odmienny rewers – obelisk stoi 
na ukwieconej łące. Symbolikę tego emblematu omówiono w notach poświęconych medalowi królewi-
czowskiemu Władysława przypisywanemu Alessandrowi Abondiowi oraz żetonom koronacyjnym (zob. 
nr kat. 34, 36, 37).

Badaczom nie udało się dotychczas zgodnie określić czasu powstania tego numizmatu. Przede wszyst-
kim medal nie posiada daty, a dodatkowo komplikują to inskrypcje. Na awersie zamieszczono bowiem 
tytulaturę królewską, na rewersie zaś dewizę odwołującą się jeszcze do okresu królewiczowskiego. E. Hut-
ten-Czapski przypisał inskrypcje do lat 1610–1619, co zdaje się błędem ze względu na określenie REX w na-
pisie strony głównej. Z kolei M. Gumowski uważał, że medale te powstawały niedługo po koronacji, może 
nawet jeszcze w 1633 r., motywując swoje przypuszczenie obecnością wyobrażenia charakterystycznego 
dla okresu sprzed koronacji Władysława (Gumowski 1904, s. 159; Gumowski 1939, s. 38).

Literatura: Beyer 1857 (reprodukcja po s. 44 zamieszczona dla zilustrowania innego medalu o nr. 57); Gumowski 1904, s. 154, 157–160; 
Gumowski 1939, s. 35–38, nr 8; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 73, nr 7571; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 197, nr 2517 (ten egzemplarz); 
Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 154, nr 320 i il. 136 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 100, 102 i 230, nr 39; Dutkowski 2015a,  
s. 402–403, nr 156.

G.Ś.
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 36 Żeton koronacyjny Władysława IV
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1633

a) nr inw. ZKW.N.9895 (il.)
złoto, bity, 28,5 mm, 6,91 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA, zakup na rynku antykwarycznym w 1993 r.; wcześniej 
w zbiorach rodziny Potockich

b) nr inw. ZKW.N.830/2521
srebro, bity, 28 mm, 5,8 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Stojący przy obelisku rycerz w zamkniętej koronie, z dwiema gałązkami palmowymi w prawej ręce i wieńcem lau-
rowym w lewej. Obelisk posadowiony na cokole i czterech (widoczne trzy) kulach. Na jednym z pól cokołu czteropolowa 
tarcza. Nad wierzchołkiem obelisku chrystogram. W otoku napis: ·HONOR·VIRTV – TIS·PRÆMIVM· (Honor jest nagrodą 
cnoty). Na egzemplarzu złotym pod prawym łokciem rycerza nabity herb Pilawa Potockich. Obwódki wewnętrzna i ze-
wnętrzna promieniste.
Rewers: W ozdobnym kartuszu prostokątna tablica z pięciowierszowym napisem: VLADISLAVS / IV CORONATVS / IN 
REGEM POL[oniae] / ET·M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]·ANNO / 1633·DIE·6 FEB[ruarii] (Władysław IV koronowany na 
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie roku 1633 dnia 6 lutego). Nad tablicą insygnia władzy świeckiej: skrzyżowane 
miecz i berło, pod nimi jabłko, nad nimi zamknięta korona królewska zwieńczona krzyżem. Pod tarczą róża podtrzymywana 
na girlandach. Słabo widoczna obwódka promienista.

Żeton wybity z okazji koronacji Władysława IV w 1633 r. Korona na głowie przedstawionego na awersie 
rycerza wskazuje, że zapewne jest to sam król. Napis otokowy głoszący, że „Honor jest nagrodą cnoty”, 
zgodnie z ustaleniami Marii Stahr, pochodzi z Sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu (Stahr 2008, s. 53,  
nr 39). Zdaniem B. Milewskiej-Waźbińskiej (2012, s. 14) motto to odnosi się do słów zawartych w liście 
Cycerona do Lucjusza Manatiusa Plancusa, mówiących o tym, że honor nie jest efektem chwilowego 
zrywu, lecz nieprzerwanej doskonałości. Inskrypcja wraz z wyobrażeniami z awersu stanowi odniesie-
nie do cnót prowadzących do zwycięstwa – w tym przypadku korony polskiej. Cnoty symbolizowane są 
przez gałązki palmowe i wieniec laurowy. A. Badach uznał, że ta „kompozycja odnosi się więc do Virtus 
Heroica – cnoty, którą już Arystoteles uważał za wynoszącą człowieka na wyżyny dostępne jedynie he-
rosom i bogom, a która w czasach nowożytnych stała się nieodłączną i niezbędną cechą monarszego 
majestatu” (Badach 1998, s. 78). Wszystkie powyższe elementy stempla, tj. dewiza z awersu, atrybuty 
cnót i obelisk, miały za zadanie podkreślać triumfalną wymowę serii żetonów i medali z przedstawie-
niem powyższego monumentu (Stahr 1990, s. 105–110; zob. także nr kat. 35). 

M. Gumowski (1904, s. 158–159) i B. Milewska-Waźbińska (2012, s. 14) dzięki powiązaniu medalu 
z inskrypcją VEL SIC ENITAR datowanego na 1624 r. (zob. nr kat. 34) i żetonu koronacyjnego zwrócili 
uwagę na interesujący aspekt łączący przedstawienia zamieszczone na ich awersach. Na medalu wyko-
nanym jeszcze przed koronacją Władysława skrzydlaty rycerz wspinał się po wieniec laurowy i gałązki 
symbolizujące chwałę i zwycięstwo. To właśnie do niego wyobrażeniami odwołuje się żeton koronacyj-
ny. Ukazano na nim rycerza (na niektórych odmianach ze skrzydłami, na innych bez nich) trzymającego 
przedmioty, po które się wspinał. Numizmat ten obrazuje zatem zwieńczenie jego trudu – zdobycie 
korony, którą przedstawiony obok obelisku Władysław ma na głowie.
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Żetony te były rozrzucane po wyjściu władcy z katedry wawelskiej po ceremonii koronacji (Gumow-
ski 1939, s. 49; Stahr 1978, s. 102–103; Stahr 2008, s. 53, nr 39), o czym wspomniał w swych pamiętni-
kach Albrycht Stanisław Radziwiłł (Pamiętniki 1839, s. 140, 142). M. Gumowski uznał, że musiały one 
zostać wyprodukowane w oficjalnej państwowej mennicy, w Bydgoszczy (Gumowski 1939, s. 49).

Oba egzemplarze tego żetonu przechowywane w Gabinecie Numizmatycznym ZKW wybito tym sa-
mym stemplem awersu, ale odmiennym rewersu. Znana jest również odmiana ze skrzydlatym rycerzem 
(zob. nr kat. 37).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 98, nr VI (srebro); Bentkowski 1830, s. 28, nr 104; Beyer 1857, s. 55, nr 70; Trachsel 1869, s. 70; Gumowski 
1925a, s. 78; Gumowski 1939, s. 45, nr 16; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 198, nr 1737 (złoto) i 1738 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, 
s. 197, nr 2521; Stahr 1978, s. 101–102; Szyszko-Czyżak 1981, s. 59, nr 205; PTPN 1982, s. 116, nr 185; Stahr 1990, s. 101–102, 230, nr 37; 
Narodziny Stolicy 1996, s. 329, nr IX 16 (ZKW.N.9895); Gacek 2001, s. 12, nr 7; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 160–161, nr II 50 (ZKW.N.9895); 
Tre kronor 2003, s. 11, nr II 50 (ZKW.N.9895); Gumowski 2005, s. 191, nr 1095; Stahr 2008, s. 53, nr 39; Milewska-Waźbińska 2012, s. 12–15; 
Dutkowski 2015a, s. 381–382, nr 122 (ZKW.N.9895).

G.Ś.

 37 Żeton koronacyjny Władysława IV
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1633

a) nr inw. ZKW.N.830/2518 (il.)
srebro złocone, bity, 28 mm, 6,25 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2519
srebro, bity, 28 mm, 6,95 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2520
srebro, bity, 28 mm, 5,88 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Stojący przy obelisku skrzydlaty rycerz w zamkniętej koronie, z dwoma gałązkami palmowymi w prawej ręce i wień-
cem laurowym w lewej. Obelisk posadowiony na cokole i czterech (widoczne trzy) kulach. Na jednym z pól cokołu pięcio-
polowa tarcza. Nad wierzchołkiem obelisku chrystogram. W otoku napis: ·HONOR·VIRTV – TIS·PRÆMIVM· (Honor jest 
nagrodą cnoty). Obwódki wewnętrzna i zewnętrzna promieniste.
Rewers: W ozdobnym kartuszu prostokątna tablica z pięciowierszowym napisem VLADISLAVS / IV CORONATVS / IN 
REGEM POL[oniae] / ET·M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]· ANNO / 1633·DIE·6 FEB[ruarii]· (Władysław IV koronowany na 
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie roku 1633 dnia 6 lutego). Nad tablicą insygnia władzy świeckiej: skrzyżowane 
miecz i berło, pod nimi jabłko, nad nimi zamknięta korona królewska zwieńczona krzyżem. Pod tarczą róża podtrzymywana 
na girlandach. Słabo widoczna obwódka promienista.

Jest to jedna z 10 odmian stempli żetonów koronacyjnych Władysława IV z wyobrażeniem władcy sto-
jącego przy obelisku (Stahr 2008, s. 53, nr 39). Różni się ona od uprzednio opisywanego numizmatu 
(zob. nr kat. 36) dodaniem rycerzowi skrzydeł, co zapewne miało wzmacniać symbolikę honoru. Wśród 
licznych atrybutów chwały wymienia je Liana De Girolami Cheney (1998, s. 403). 
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Rewers nosi drobne zmiany w elementach obramowania tarczy.
Wszystkie powyższe żetony wybito tym samym stemplem awersu oraz dwoma rewersu. Odmien-

nym wykonano obiekt o nr. inw. ZKW.N.830/2520, jego rewers jest tożsamy z nr. kat. 36, nr inw. 
ZKW.N.830/2521, który przedstawia rycerza bez skrzydeł.

Literatura: Joachim 1752, s. 651–652, nr 57 i tabl. VII, 57; Albertrandi [b.d.] a, k. 98, nr V, VII; Album rycin 1822–28, nr 67; Bentkowski 1830, 
s. 28, nr 105; Reichel 1842b, s. 172, nr 1263–1264; Raczyński 1845b, s. 8, nr 108; Mikocki 1850, s. 53, nr 1343–1344; Trachsel 1869, s. 70; 
Gumowski 1925a, s. 78; Gumowski 1939, s. 45 i tabl. IV, nr 17; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 198, nr 1738; Szwagrzyk 1971, s. 42–43, nr 20; 
Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 197, nr 2518–2520 (te egzemplarze); PTPN 1982, s. 116, nr 185; Stahr 1990, s. 101–102, 230, nr 37; Bogacz, 
Sakwerda 1999, s. 24; Gumowski 2005, s. 191 i tabl. XVII, nr 1090; Stahr 2008, s. 53, nr 39; Rokita 2013, s. 92–93; Baran, Dutkowski 2014, s. 5, 
nr 1; Chomyn 2015, t. 2, s. 360, nr 1062; Dutkowski 2015a, s. 380–381, nr 120–121 (złoto).

G.Ś.

 38 Medal koronacyjny Władysława IV
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1633
nr inw. ZKW.N.4262
złoto, bity, 37,5 mm, 17,42 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1985 r. (14 aukcja Schweizerischer Bankverein Bazylea, 31 I 1985 r.); 
wcześniej w zbiorach rodziny Potockich

Awers: Popiersie króla zwrócone w prawo, w zbroi z narzuconym na nią płaszczem spiętym zaponą w kształcie róży oraz 
Orderem Złotego Runa. W otoku napis: ·VLADIS[laus]·IIII·D[ei] G[ratia]·REX·POL[oniae]·ET·SVEC[iae]·M[agnus]·D[ux]· 
(Władysław IV, z Bożej łaski król Polski i Szwecji, wielki książę [litewski]). Przy prawym ramieniu władcy punca z herbem 
Pilawa. Obwódka zewnętrzna ornamentowa.
Rewers: W ozdobnym kartuszu prostokątna tablica z pięciowierszowym napisem VLADISLAVS / IV·CORONATVS / IN· 
REGEM·POL[oniae]· / ET·M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]· ANNO / 1633·DIE·6·FEB[ruarii] (Władysław IV koronowany na 
króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego w roku 1633 dnia 6 lutego). Nad tablicą insygnia władzy świeckiej: skrzyżo-
wane miecz i berło, pod nimi jabłko, nad nimi zamknięta korona królewska zwieńczona krzyżem. Przy rękojeściach miecza 
i berła po jednym stojącym ptaku. Zewnętrzna obwódka ornamentowa.

Jest to kolejny numizmat z serii wybitych z okazji koronacji Władysława IV. Opisujący go M. Gumowski 
zwrócił uwagę na duże podobieństwo popiersia króla do wyobrażenia z półtalarów i talarów emitowa-
nych w mennicy bydgoskiej w roku 1633 (Gumowski 1939, s. 44), gdzie być może medal został wybity.

Rewers posiada kompozycję i inskrypcję znane z żetonów koronacyjnych Władysława IV z rycerzem 
stojącym przy obelisku (zob. nr kat. 36–37). Wyraźna zgodność stylistyki poszczególnych elementów oraz 
liternictwa medalu i żetonów koronacyjnych z obeliskiem świadczyć może o wyjściu ich tłoków spod 
ręki tego samego rytownika. Ptaki widoczne przy rękojeściach berła i miecza Jan Chrzciciel Albertrandi 
uważał za bociany, a w konsekwencji uznał za symbol czułości i pobożności. W jego opinii symbolika 
ta miała wskazywać na wartości, którymi będzie się kierował król podczas swojego panowania (Alber-
trandi [b.d.] a, k. 99). Trzeba tu wszakże wskazać, że sposób przedstawienia ptaków – z uniesioną jedną 



58

 Medale polskie i z Polską związane

łapą – pozwala je identyfikować z żurawiami, które symbolizowały czujność (Ripa 2009, s. 242–243, za tę 
wskazówkę dziękuję dr. Witoldowi Garbaczewskiemu).

Jest to jeden z najrzadszych numizmatów koronacyjnych Władysława IV. J.Ch. Albertrandi ([b.d.] a, 
k. 99; zob. także Stahr 1990, s. 111–112) uważał, że medale te były darem króla dla znaczniejszych gości 
obecnych na ceremonii inauguracji panowania.

Na awersie medalu z ZKW wybity jest herb Pilawa, który identyfikuje obiekt jako pochodzący ze zbio-
ru Potockich. Jest to zatem jeden z dwóch egzemplarzy, które znał M. Gumowski, gdy opisywał medale 
Władysława IV (Gumowski 1939, s. 44, nr 14).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 98, nr IV; Raczyński 1845b, s. 2, nr 105; Gumowski 1925a, s. 78; Gumowski 1939, s. 44 i tabl. III, nr 14  
(m. in. ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 110–112, 230, nr 36; Gumowski 2005, s. 190 i tabl. XVII, nr 1087; Rokita 2013, s. 95–96; Dutkowski 
2015a, s. 379–380, nr 118 (ten egzemplarz).

G.Ś.

 39 Zwycięstwo pod Smoleńskiem 1634
Sebastian Dadler
Polska (?), 1634
nr inw. ZKW.N.5724
złoto, bity, 61,6 mm, 90,55 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1989 r.

Awers: Przed namiotem, na stosach zdobytej broni i sztandarów nieprzyjacielskich siedzi Władysław IV w zbroi przepasanej 
szarfą, z regimentem w prawej ręce. Nad nim unoszą się dwa aniołki trzymające wspólnie nad głową władcy wieniec laurowy 
oraz po jednej gałązce palmowej. U jego stóp siedzi dwóch spętanych jeńców rosyjskich. Za namiotem widok Smoleńska, spod 
którego murów uciekają oddziały rosyjskie gonione przez pojedynczego konnego, rażone dodatkowo z pochmurnego nieba 
gromami i gradem, atakowane przez orła w koronie. W prawej części awersu widoczne pobojowisko z poległymi żołnierzami 
i końmi, na którym grasują ptaki. W otoku zewnętrznym napis: DABO EOS IN MANUS TUAS. ET PONES TENTORIUM IN 
TERRA EORUM. UNUS PELLET MILLE. ET VOLUCRES CÆLI PASCENTUR CADAVERIB[us] EORUM (Wydam ich w ręce 
twoje, a stawisz twój namiot na ziemi ich. Jeden rozproszy tysiące, a ptaki niebios będą się pasły ich trupami; tłum. za: Raczyński 
1845b, s. 22, nr 112). W otoku wewnętrznym cztery odniesienia do Starego Testamentu (od prawej zgodnie, z ruchem wska-
zówek zegara): Judic: 20.v.28 - Ezech: 25.v.4. - Josue.C.32.v.10 - Sam: 17.v.46. W odcinku dwuwierszowy napis: VINCERE ET 
SERVARE EOSDEM / HOC OPUS EST (Zwyciężyć i zachować ich. Oto jest czyn). Na skrajach linii oddzielającej pole medalu 
od odcinka sygn. medaliera SD [Sebastian Dadler]. Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: W wieńcu z dwóch gałązek laurowych związanych u dołu wstęgą piętnastowierszowy napis: AUSPICIIS ET / FÆLICI 
PRÆSENTIA IN / VICTISSIMI PR.[incipis] VLADISLAI IV. / POL[oniae].ET SVEC[iae]:REGIS M[agni].D[ucis].L[ithuaniae]. 
CONSI,, / LIO AC STRENUA OPERA FORTISSI,, / MI DUCIS CHRISTOPHORI RADZIVILII / S[acri].R[omani].I[mperii]. 
PR[incipis]:PA[latini]:VIL[nensis]:SMOLEN[s]CUM OBSIDIONE / LIBERATUM OBSESSORES MOSCI ET / AUXILIA RES  
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EXTERI.OBSESSI.ADDE,, / DITIONEM COACTI CASTRIS ET OMNI / APPARAT BELLICO EXUTI VITA DE,, / NIQUE RARA 
VICTORIBUS MODE,, / RATIONE ET LIBERO AD SUOS / REGRESSU DONATI. / A[nno].D[omini].M.DC.XXXIV (Mocą i przy 
szczęśliwej obecności niezwyciężonego, najznakomitszego Władysława IV, króla Polski i Szwecji, Wielkiego Księcia Litewskie-
go, radą i gorliwym trudem bardzo mężnego wodza Krzysztofa Radziwiłła, księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, wojewody 
wileńskiego, Smoleńsk został uwolniony od oblężenia. Oblegający Moskwicini i wojska zaciężne pomocnicze zostały zmuszone 
do poddania się, a po stracie obozu i wszelkiego sprzętu wojennego darowano im życie i dzięki rzadkiemu u zwycięzców umia-
rowi pozwolono im na swobodny powrót do swoich roku Pańskiego 1634; tłum. za: Stahr 1990, s. 117). Brzeg podniesiony.

Medal upamiętnia zwycięstwo w 1634 r. wojsk Rzeczypospolitej dowodzonych przez Władysława IV 
i hetmana wielkiego litewskiego Krzysztofa Radziwiłła nad oddziałami rosyjskimi oblegającymi Smoleńsk. 
Medalier Sebastian Dadler urodził się w 1586 r. w Strasburgu, czynny był m.in. w Augsburgu i Dreźnie, 
skąd przeniósł się do Gdańska. Według Adama Więcka (1962a, s. 26) pojawił się tam na początku 1634 r. 
Hermann Maué (2008, s. 18) zaś zwrócił uwagę, że nie ma pewności, czy artysta przeniósł się do tego 
miasta prosto z Drezna, a pierwsza wzmianka w źródłach pisanych poświadczająca jego obecność 
w Gdańsku pochodzi dopiero z 1647 r. W 1648 r. odnotowały go księgi miejskie Hamburga, gdzie się 
osiedlił i mieszkał do śmierci w 1657 r. Wykonywał medale na zlecenia dworów cesarskiego, królewskich 
Polski i Szwecji oraz prywatne dla możnowładców. Swoje prace sygnował na kilka sposobów: DADLER, 
SEBA: DATT, S.D., SD (Forrer 1904, s. 495).

Na awersie medalu artysta ukazał Władysława IV jako władcę zwycięskiego. Taki przekaz autor uzy-
skał, wykorzystując wiele symbolicznych motywów, wśród których wymienić należy samą pozę władcy, 
spętanych jeńców u jego stóp oraz złożone stosy broni i chorągwi, symbolizujące oręż zdobyty na wrogu. 
Ponadto nad głową króla unoszą się dwa aniołki trzymające wieniec laurowy i gałązki palmowe, sym-
bolizujące chwałę i zwycięstwo. Również samemu władcy przydano regiment oraz szarfę przepasującą 
zbroję, które dodatkowo podkreślały jego wodzowską rolę. M. Stahr zwróciła uwagę, że sposób ujęcia 
panującego jako imperatora jest charakterystyczny dla ikonografii cesarskiej (Stahr 1990, s. 114–115; 
zob. także Rokita 2014d, s. 8). Głównodowodzącym wojsk w tej bitwie był sam król, jednak autorem zwy-
cięstwa był Krzysztof Radziwiłł, w którym badacze zgodnie upatrują zleceniodawcę medalu (Gumowski 
1939, s. 52; Więcek 1962a, s. 27–28; Stahr 1990, s. 114; Rokita 2014d, s. 8). M. Gumowski i A. Więcek 
uważali nawet, że postacią na pierwszym planie nie jest król, ale właśnie hetman wielki litewski (Gumow-
ski 1939, s. 52; Więcek 1962a, s. 111). Taką propozycję należy jednak odrzucić. Jak słusznie zauważyła  
M. Stahr, przeciw niej przemawia przede wszystkim Order Złotego Runa widniejący na piersi osoby 
siedzącej przed namiotem oraz cesarski charakter przedstawienia, przynależny w 1. poł. XVII stulecia 
władcom (Stahr 1990, s. 117). Dodać do tego można także wyraźne podobieństwo twarzy z portretami 
Władysława IV. Być może nie zabrakło na tym medalu również Krzysztofa Radziwiłła – niewykluczone, 
że jest nim samotny jeździec przepędzający moskiewskie wojska spod Smoleńska (Stahr 1990, s. 115, 
przyp. 47). E. Hutten-Czapski przypuszczał, że herb na tarczy tego żołnierza, przypominający herb Gdań-
ska, powstał w wyniku pomyłki medaliera, bo w jego miejscu raczej należałoby się spodziewać krzyża 
jagiellońskiego (Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 200–201, nr 1748), ewentualnie herbu Trąby Radziwiłłów. 
Zastosowane przez medaliera wątki ikonograficzne zostały uzupełnione przez napis otokowy złożony 
z czterech cytatów ze Starego Testamentu odnoszących się do historii wojennej Izraela. Sam artysta pod-
pisał je odniesieniami do odpowiednich ksiąg zamieszczonmi po wewnętrznej stronie inskrypcji (szcze-
gółowo omówiła je M. Stahr, 1990, s. 116). 

Na rewersie znajduje się inskrypcja upamiętniająca wojenne czyny Władysława IV i Krzysztofa Radzi-
wiłła pod Smoleńskiem. Druga część tego napisu odwołuje się do inskrypcji z odcinka awersu.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 100–101, nr XI; Album rycin 1822–28, nr 70; Bentkowski 1830, s. 30, nr 111; Daniłowicz 1830a, s. 311–312; 
Reichel 1842b, s. 173, nr 1270 (srebro); Raczyński 1845b, s. 22–24, nr 112; Mikocki 1850, s. 53, nr 1346; Kotłubaj 1857b, s. 533; Trachsel 
1869, s. 157–158; Gumowski 1925a, s. 81 i il. 66; Gumowski 1925b, s. 19, 20, 26; Gumowski 1939, s. 51–52 i tabl. IV, nr 28; Gumowski 1950b, 
nr 14; Gumowski 1957, nr 2268; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 200–201, nr 1748; Więcek 1962a, s. 27–28, 111–112, nr 88, tabl. XXVII, nr 88; 
Stahr 1990, s. 114–117, 231, nr 40; Ruzas 1993, s. 19, 40, nr 13; Narodziny Stolicy 1996, s. 343–344, nr X 17 (ten egzemplarz); Aurea Porta 
1997, s. 304–305, nr VIII.19; Stahr 2008, s. 54–55, nr 41; Maué 2008, s. 78–79, nr 36; 100 rarytasów 2012, s. 102–103, nr 39; Rokita 2014d, 
s. 8–9; Karnicka 2015, s. 60–61, nr 85 (tu jako medal niemiecki); Dutkowski 2016, s. 498–499, nr 07 (ten egzemplarz, na s. 498 błędnie za-
mieszczone zdjęcie awersu innego medalu).

G.Ś.
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 40 Medal pokojowy
Sebastian Dadler i Jan Höhn starszy wspólnie (ZKW.N.830/2522, ZKW.N.-dep.FC/1)
Jan Höhn starszy (ZKW.N.830/2523)
Gdańsk, 1636, ok. 1642, 1648, 1660

a) nr inw. ZKW.N.830/2522
srebro złocone, bity, 59 mm, 53,7 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.-dep.FC/1
srebro złocone, bity, 59 mm, 58,75 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

c) nr inw. ZKW.N.830/2523 (il.)
srebro złocone, bity, 58 mm, 53,64 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/2524
odlew późniejszy
cyna, lany, 58 mm, 39,9 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

e) nr inw. ZKW.N.50
odlew późniejszy
bizmut brązowany, lany, 55 mm, 38,19 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Spotkanie uosobień Miłosierdzia i Prawdy na tle panoramy Gdańska widzianego z Biskupiej Górki. Pierwsza z po-
staci w lewej dłoni trzyma gałązkę oliwną, druga berło zwieńczone słońcem. Nad nimi tetragram w promieniach słońca. 
W otoku napis: FELIX TERRA FIDES PIETATI UBI IUNCTA TRIUMPHAT (Szczęśliwa ziemia, gdzie złączona wiara z poboż-
nością zwycięża). Obwódka zewnętrzna z motywem girlandy zwieńczonej liśćmi koniczyny, brzeg podniesiony.
Rewers: Kobiece personifikacje Sprawiedliwości i Pokoju. Jedno z uosobień w koronie, z aureolą z gwiazd i mieczem 
owiniętym wstęgą w prawej dłoni, drugie trzyma kaduceusz z gałązką palmy, kwiatami i kłosami. Obie postacie złączone 
w pocałunku. Pomiędzy nimi tablice nawiązujące do Dekalogu z inskrypcją: DEO PROXI[m]O (Bogu i bliźnim). Na egzem-
plarzach ZKW.N.830/2522 i ZKW.N.-dep.FC/1 na lewej tablicy sygn. IH [Iohann Höhn], na prawej SD [Sebastian Dadler], 
a na medalu ZKW.N.830/2523 tylko IH [Iohann Höhn]. W otoku napis: ·PAX CUM IUSTITIA FORA TEMPLA ET RURA  
CORONAT· (Pokój ze Sprawiedliwością wieńczą miasta, świątynie i wioski). Obwódka zewnętrzna z motywem girlandy 
zwieńczonej liśćmi koniczyny, brzeg podniesiony.

Medal wybity z okazji zawarcia rozejmu polsko-szwedzkiego w Sztumskiej Wsi w 1635 r., powstał we współ-
pracy Sebastiana Dadlera i jego ucznia Jana Höhna starszego. Pierwsi niemieccy autorzy opisujący ten 
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numizmat odnosili okoliczności jego wykonania do pokoju westfalskiego (zestawienie literatury: Gumowski 
1939, s. 74–77, nr 54). Natomiast polscy badacze początkowo wiązali powstanie medalu z pokojem oliwskim 
z 1660 r. (tak piszą: Albertrandi [b.d.] a, k. 126–128, nr XXV; Raczyński 1845b, s. 150, nr 148; Beyer 1857,  
s. 78–79, nr 100; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. LXXI, nr 2152). Józef Zieliński (1900), a następnie Marian Gu-
mowski (1939, s. 74, 78) słusznie jednak zwrócili uwagę, że współpraca obu artystów nie miała prawa mieć 
wówczas miejsca, ponieważ pierwszy z nich zmarł w 1657 r. Dlatego też pierwszy z badaczy powiązał opisywa-
ne numizmaty z pokojem westfalskim, argumentując to charakterystyczną obwódką znaną z innych medali 
Dadlerowskich z piątego dziesięciolecia XVII w. (Zieliński 1900, s. 244). Zdaniem M. Gumowskiego zaś jego 
przygotowanie miało związek z zawarciem rozejmu w Sztumskiej Wsi, który przedstawionemu na medalu 
Gdańskowi miał przynieść znacznie większe korzyści niż pokój westfalski (Gumowski 1939, s. 78). Kolejni auto-
rzy podzielili jego zdanie (np. Więcek 1962a, s. 29; Stahr 1990, s. 125). Najstarsza odmiana tych numizmatów 
nosi sygnatury obu rytowników (jak ZKW.N.830/2522 i ZKW.N.-dep.FC/1), przy czym A. Więcek uważał, że 
Höhn otrzymał od Dadlera zadanie o drugorzędnym znaczeniu, a jego inicjały znalazły się tam w celu przy-
dania młodemu artyście rozpoznawalności (Więcek 1962a, s. 30–31). Ze względu na to, że młodszy artysta 
przybył do Gdańska w 1636 r. (Więcek 1962a, s. 29), jest to zapewne najwcześniejsza możliwa data powsta-
nia medalu z inicjałami obu rytowników (za tę sugestię dziękuję dr. W. Garbaczewskiemu). W późniejszym 
okresie Jan Höhn starszy wznawiał samodzielnie wybijanie tego medalu, o czym świadczy obecność jedy-
nie jego sygnatury na tablicach z Dekalogiem (ZKW.N.830/2523) oraz sporządzanie obu tłoków od nowa 
(medal z sygn. IH i SD o nr. inw. ZKW.N.830/2522 wybito innymi stemplami awersu niż ZKW.N.830/2523, 
który opatrzony jest tylko inicjałami IH). W takim kontekście pierwsi badacze mogli mieć rację, pisząc 
o emisji medali tylko z sygn. J. Höhna jako wykonanych na pamiątkę pokoju oliwskiego, bo nie możemy 
wykluczyć, że artysta postanowił je wykorzystać ponownie właśnie z tej okazji (Albertrandi [b.d.] a, k. 127). 
Jeszcze inną możliwość zaprezentował J. Dutkowski w jednej ze swych najnowszych prac (Dutkowski 
2015a, s. 490–492, nr 313–315). Zaproponował on, że medal z sygn. SD i IH powstał z okazji zawarcia 
pokoju w Sztumskiej Wsi, natomiast dwie odmiany stworzone tylko przez J. Höhna wykonano w 1648 r. 
(pokój westfalski) i 1660 r. (pokój oliwski). Z żadnym konkretnym wydarzeniem nie połączył tych medali  
E. Rühle, uważając jednak, że miały one symbolizować porozumienia pokojowe zawarte przez Władysła-
wa IV. Ich datowanie ustalił na ok. 1642 r., argumentując to podobieństwem panoramy miasta do widoku 
znanego z innego medalu władysławowskiego wykonanego przez S. Dadlera, na którym widnieje ta wła-
śnie data (Rühle 1928, s. 276–277, nr 17; Więcek 1962a, s. 118–119, nr 113). Jego opinię w pełni podzielił  
H. Maué (2008, s. 100–101, nr 52–53).

Niezależnie od kwestii chronologii medali z inicjałem jednego tylko rytownika ich wymowa ideowa 
pozostaje taka sama. Obie strony numizmatu przedstawiają po jednej parze personifikacji z przynależny-
mi im atrybutami. Zgodnie z ustaleniami M. Stahr źródłem inspiracji artysty był werset Ps 85 (84), stoso-
wany w sztuce medalierskiej już wcześniej, wykorzystywany m.in. na medalach papieskich: „Miłosierdzie 
i prawda spotkają się z sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się” (tłum. za: Stahr 1990, s. 126). Badaczka 
ta wskazała też na obrazy Hansa Vredemana de Vries z Wielkiej Sali Rady Ratusza Głównego Miasta 
Gdańska jako inne możliwe źródło inspiracji medalierów (Stahr 1990, s. 126).

Do pierwszej części wymienionego wyżej wersetu odwołuje się awers, na którym medalier umieścił 
podające sobie prawe ręce dwie postacie. Uosabiają one Miłosierdzie (trzyma gałązkę oliwną) i Prawdę 
z berłem z tarczą słoneczną. Poczynając od J.Ch. Albertrandiego, badacze identyfikowali te dwie postacie 
z Wiarą i Pobożnością, sugerując się napisem otokowym. Dopiero M. Stahr (1990, s. 128) zmieniła tę in-
terpretację, zwracając uwagę na rozbieżność pomiędzy inskrypcją a trzymanymi przez obie personifikacje 
przedmiotami, które są atrybutami Miłosierdzia i Prawdy. Obie postacie zostały ukazane na tle panoramy 
miejskiej. Do czasu opublikowania pracy M. Gumowskiego niektórzy autorzy uważali, że jest to panorama 
Münster w Westfalii, wiążąc tym samym powstanie medalu z zawarciem pokoju westfalskiego, kończącego 
wojnę trzydziestoletnią (Gumowski 1939, s. 77, gdzie wymieniona jest starsza literatura). Badacz ten jednak 
słusznie skorygował ten błąd i powiązał widok miasta z Gdańskiem, do którego odnosi się też inskrypcja oto-
kowa głosząca: „Szczęśliwa ziemia, gdzie złączona wiara z pobożnością zwycięża”. Panoramę miasta uka-
zano tutaj z Biskupiej Górki. Nie sposób oczywiście jednoznacznie określić, czy medalier, tworząc stempel, 
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wzorował się na własnym szkicu, czy też na którymś z istniejących widoków Gdańska. Jednym z widoków 
miasta, powstałym przed wybiciem medalu, jest panorama autorstwa Nicolausa Johannesa Piscatora (Cla-
es Jansz Visscher) opublikowana ok. 1620 r. (Jakrzewska-Śnieżko 1977, s. 18–20 i tabl. po s. 18).

Na rewersie medalu widać złączone w uścisku i pocałunku Sprawiedliwość i Pokój z odpowiadający-
mi im atrybutami. Pierwsza postać trzyma miecz opasany wstęgą, co może stanowić odwołanie do Iko-
nologii C. Ripy. Pisał on wprawdzie o toporze z wiązką rózeg, ale sama idea takiego niespodziewanego 
połączenia zdaje się odpowiadać mieczowi i wstędze. Był to mianowicie „znak, że nie wolno ociągać się 
z karaniem tam, gdzie żąda tego Sprawiedliwość, ani też nie należy być pochopnym, lecz, rozplątując ów 
pęk, trzeba pozostawić czas na dojrzenie osądu” (Ripa 2009, s. 169). Sprawiedliwość jako jedna z cnót 
kardynalnych została przedstawiona w koronie i dodatkowo gwieździstej aureoli. Personifikację Poko-
ju natomiast wyposażono w kaduceusz, gałąź palmową, kwiaty oraz kłosy zboża symbolizujące pożytki 
z trwania pokoju. Odniesieniem do tych korzyści jest również inskrypcja otokowa głosząca, że „Pokój ze 
Sprawiedliwością wieńczą miasta, świątynie i wioski”. Zamieszczenie na tablicach z Dekalogiem napisu 
„Bogu i bliźnim” sugerować ma zapewne odbiorcy medalu, że również i ta służba powinna być wypeł-
niana tak jak objawione dziesięć przykazań.

W zbiorach ZKW poza egzemplarzami z epoki przechowywane są również dwa późniejsze odle-
wy takich medali. Pierwszy z nich, o nr. inw. ZKW.N.50, został wykonany z bizmutu z egzemplarza bi-
tego tą samą parą stempli, co okazy ZKW.N.830/2522 i ZKW.N.-dep.FC/1. Drugi zaś, cynowy (nr inw. 
ZKW.N.830/2524), odlano z egzemplarza sporządzonego tą samą parą tłoków, co obiekt ZKW.N.830/2523.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 126–127, nr XXV; Bentkowski 1830, s. 48, nr 167; Raczyński 1845b, s. 150, nr 148; Mikocki 1850, s. 66–67,  
nr 1634; Vossberg 1852, s. 85, nr 946–947; Beyer 1857, s. 78–79, nr 100; Zieliński 1900; Bahrfeldt 1910, s. 160, nr 8704; Rühle 1928, s. 275–276, 
nr 14–16; Gumowski 1939, s. 74–78, nr 53–56; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 289, nr 2151–2152 (srebro); Więcek 1962a, s. 28–31, 113,  
nr 94; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 41 (ZKW.N.50); Szwagrzyk 1971, s. 41, nr 12; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 197, nr 2522–2524 
(ZKW.N.830/2522–2524); PTPN 1982, s. 116, nr 186; Dzienis 1984, s. 105, nr 1476; Stahr 1990, s. 126–128 i 231–232, nr 44; Bogacz, Kozar-
ska-Orzeszek 1995, s. 39, nr 32–33; Aurea Porta 1997, s. 195, nr V.76; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 25; Szwecja w Bibliotece Gdańskiej 1999, 
s. 41, nr 59; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 225–226; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 260, nr III 78 (ZKW.N.830/2523); Tre kronor 2003, s. 19,  
nr III 78 (ZKW.N.830/2523); Czar srebra 2007, s. 220–221, nr IV.2.44–46; Maué 2008, s. 100–101, nr 52–53; Stahr 2008, s. 55–56, nr 42;  
Baran, Dutkowski 2014, s. 7–8, nr 8; Rokita 2014a, s. 9–10; Dutkowski 2015a, s. 490–492, nr 313–315 (złoto).

G.Ś.

 41 Zwycięstwa militarne Władysława IV
Sebastian Dadler
Polska, 1636

a) nr inw. ZKW.N.830/2526 (il.)
srebro, bity, 79,5 mm, 129,93 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2527
nowe bicie, XIX w. (?)
brąz, bity, 79 mm, 260 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2528
nowe bicie, XIX w. (?)
brąz, bity, 80 mm, 128 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.38
nowe bicie, XIX w. (?)
brąz, bity, 80 mm, 231,35 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Król z regimentem w dłoni, na koniu, w towarzystwie innych, również konnych dowódców. Obok uszykowane od-
działy. Przed władcą dwóch wodzów przeciwnika pada na twarz, trzeci na kolana. Za nimi żołnierze pokonanych wojsk 
składają chorągwie. Na drugim planie pole bitwy. Na nim wojska i ich obozy oraz umocnienia oblężnicze. W prawym gór-
nym rogu przedstawienie Smoleńska w murach obronnych. W otoku napis: ·DEI OPT[imi]:MAX[imi]:AVSPICIO INVICT[i]: 
VLADISLAI IV POL[oniae]:SVECIAq[ue] REG[is]:ARMIS VICTRIC[ibus]:SMOLENSCŨ[m] OBSIDIONE LIBERTATŨ[m] 
MOSCI SVBIVGATI SIGNA DVCES PROSTRAti (Pomocą Boga najlepszego i najwyższego, niepokonanego Władysława IV,  
Polski i Szwecji króla, zwycięskim orężem Smoleńsk uwolniony, Moskale pokonani, chorągwie i dowódcy ich obaleni). Pod 
kamieniem, w dolnej części pola medalu sygn. SD [Sebastian Dadler]. Obwódka wewnętrzna ciągła, brzeg podniesiony.
Rewers: W środku Władysław IV z regimentem w dłoni, na wspiętym koniu. Nad królem unosi się aniołek trzymający nad 
jego głową wieniec laurowy i gałązkę palmową. Za władcą wojsko ustawione w szyku. Po prawej stronie Władysława IV 
trzech posłów tureckich w uległych postawach, po lewej tyluż szwedzkich. Wszyscy posłowie trzymają gałązki oliwne, inne 
gałązki zaś leżą złożone przed władcą. W dolnej części pola medalu, pod kamieniem, data 1636. W otoku górą inskrypcja: 
.ET BELLO. ET. PACE. COLENDVS. (I w wojnie, i w pokoju godny czci), dołem napis zakończony wicią roślinną: TVRCÆ.
PACEM. FERENTES. ET. SVECI. (Turcy pokój ofiarowujący i Szwedzi). Obwódka wewnętrzna ciągła, brzeg podniesiony.

Medal Władysława IV wykonany dla uczczenia przewag militarnych i dyplomatycznych władcy. W zgod-
nej opinii badaczy został on obstalowany u Sebastiana Dadlera przez dwór królewski (Gumowski 1939, 
s. 65; Więcek 1962a, s. 34; Więcek 1989, s. 56; Stahr 1990, s. 117). A. Więcek nie wykluczał, że do tej 
decyzji mógł się przyczynić hetman wielki litewski Krzysztof Radziwiłł. Badacz odniósł się do wcześniej-
szego numizmatu zamówionego przez tego magnata u Sebastiana Dadlera (zob. nr kat. 39). Medale te 
miały być rozdawane jako upominki przez Władysława IV „przedstawicielom zaprzyjaźnionych krajów 
oraz bliskim i wiernym mu osobistościom” (Więcek 1989, s. 56).

Na awersie medalu upamiętniono zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej odniesione w 1634 r. nad 
Rosjanami oblegającymi Smoleńsk. Na pierwszym planie poza władcą artysta umieścił innych dowód-
ców dosiadających koni – są oni utożsamiani z Krzysztofem Radziwiłłem i hetmanem polnym koronnym  
Marcinem Kazanowskim (Rokita 2014d, s. 7). Przed królem w akcie poddania i wyrażenia czci padają 
na twarz wodzowie wojsk moskiewskich, na czele zapewne z Michaiłem Szeinem. Za nimi zaś inni żoł-
nierze składają chorągwie pokonanych oddziałów, co symbolicznie wyrażało wygranie wojny i zdobycie 
prowincji (Stahr 1990, s. 119 – tu wcześniejsza literatura). Całość przedstawienia wiernie odpowiada 
opisowi tego zdarzenia autorstwa kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła oraz 
sztychowi Adolfa Boya i Salomona Saverija z 1636 r. Obóz pod Smoleńskiem. Te źródła jako inspirację 
medaliera wskazała M. Stahr (1990, s. 117, 119–120). Z wyrytą sceną współgra inskrypcja otokowa.
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Przedstawienie z rewersu symbolizuje dwa inne triumfy królewskie – jeden to zakończenie wojny 
turecko-polskiej z lat 1633–1634, drugi – zawarcie ze Szwedami rozejmu w Sztumskiej Wsi w 1635 r. 
Pierwsze wydarzenie uosabia trzech posłów tureckich z turbanami na głowach, drugie – trzech szwedz-
kich. Rytownik dodatkowo opisał ich w dolnej części otoku: „Turcy pokój ofiarowujący i Szwedzi”, przy 
czym nazwy narodowości pojawiły się przy odpowiadających im postaciach. Pokojowe nastawienie tych 
wysłanników symbolizują trzymane w rękach gałązki oliwne, widoczne również przed Władysławem IV. 
W literaturze przedmiotu pojawiło się przypuszczenie, że widoczne na medalu uszykowane do boju woj-
ska wyrażają przekonanie współczesnych, iż to potęga militarna Rzeczypospolitej zmusiła Turcję i Szwe-
cję do podjęcia rokowań (Stahr 1990, s. 120; Rokita 2014d, s. 7).

W otoku rewersu górą zapisano: „I w wojnie, i w pokoju godny czci”. Napis ten odnosi się do wyobra-
żeń Władysława IV z obu stron medalu. Ukazano go jako władcę zwycięskiego: na koniu, z regimentem 
w dłoni, przewyższającego pokonanych. Jednocześnie jednak, osiągając zwycięstwa, król potrafił zacho-
wać się honorowo i miłosiernie względem pokonanych wojsk (Stahr 1990, s. 120; Rokita 2014d, s. 7).

Wszystkie cztery tego typu medale ze zbiorów ZKW zostały wybite tą samą parą stempli. Egzempla-
rze wykonane w brązie odróżniają się od srebrnego obecnością na ich powierzchni licznych drobnych 
kropek. Dostrzegł to M. Gumowski, który objaśniał różnicę ponownym użyciem stempli po upływie cza-
su, w którym pokryły się one rdzą. Jej usunięcie spowodowało odsłonięcie ognisk korozyjnych, któ-
re po odbiciu dały efekt drobnych kropek. Ponowne wykorzystanie tłoków zdaniem badacza nastąpiło  
w 1. poł. XIX w. (Gumowski 1939, s. 62).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 101–102, nr XII; Album rycin 1822–28, nr 71; Bentkowski 1830, s. 31, nr 112; Reichel 1842b, s. 174, nr 1280 
(srebro); Raczyński 1845b, s. 24, nr 113; Mikocki 1850, s. 53–54, nr 1347; Trachsel 1869, s. 71; Gumowski 1925a, s. 81 i il. 60; Gumowski 1925b, 
s. 19–20, 27; Gumowski 1939, s. 61–65, nr 36; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 204, nr 1766 (srebro); Więcek 1962a, s. 34–38, 114–115, nr 98; Ka-
miński, Kowalczyk 1969, s. 11, nr 31 (ZKW.N.38); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 198, nr 2526–2528 (ZKW.N.830/2526–2528); Szyszko-Czyżak 
1981, s. 12–13, nr 16; PTPN 1982, s. 116, nr 187; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 154, nr 321 i il. 138 (ZKW.N.38 i ZKW.N.830/2526); 
Maciaszek 1988, s. 44–45; Więcek 1989, s. 55–57; Stahr 1990, s. 117–120 i 232, nr 46; Narodziny Stolicy 1996, s. 344, nr X 18 (ZKW.N.830/2526); 
Gacek 2001, s. 12, nr 8; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 259, nr III 76 (ZKW.N.830/2526); Tre kronor 2003, s. 19, nr III 76 (ZKW.N.830/2526); Czar 
srebra 2007, s. 209, nr IV.2.23; Maué 2008, s. 81–82, nr 38; Stahr 2008, s. 57–58, nr 44; 100 rarytasów 2012, s. 104–105, nr 40; Dutkowski 2013,  
s. 114–115; Rokita 2014d, s. 7–8; Chomyn 2015, t. 1, s. 218–219, nr 194–195; Dutkowski 2015a, s. 406–407, nr 162 (złoto).

G.Ś.

 42 Żeton ślubny Władysława IV i Cecylii Renaty
medalier nieokreślony
Bydgoszcz, 1637

a) nr inw. ZKW.N.830/1008 (il.)
złoto, bity, 27 mm, 9,52 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/1009 
srebro, bity, 29 mm, 7 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.39
srebro, bity, 28 mm, 6,52 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Pod zamkniętą koroną królewską rebus złożony z liter VSCRA i cyfry 4. U góry chrystogram. W otoku napis: ·IN· 
MEMORIAM·REGIARVM·NVPTIARVM· (Na pamiątkę królewskich zaślubin). Obwódka wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna 
promienista.
Rewers: W kartuszu połączone tarcze z herbami: na pierwszej Orzeł polski zwrócony kurtuazyjnie w lewo w ujęciu he-
raldycznym, na drugiej herb Habsburgów. Nad nimi trzywierszowy napis: AVTOR / CONIVGII / DEVS (Bóg jest twórcą 
małżeństwa). U dołu sygn. z liter II. W otoku inskrypcja: | ·CELEBRATARVM·VARSAVIÆ·DIE·13·SEPT[embris]:1637· (Od-
prawionych w Warszawie dnia  13 września 1637). Obwódka wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna promienista.

Żeton wybity w 1637 r. z okazji ślubu Władysława IV z Cecylią Renatą. Numizmaty te rozrzucano zebra-
nym po koronacji królewskiej małżonki (Stahr 1990, s. 141; Schmidt 1996, s. 131, gdzie odwołanie do 
źródła z epoki).

Na awersie pod koroną znajduje się monogram – V4SCRA. Już pierwsi badacze (np. Albertrandi 
[b.d.] a, k. 105–106, nr XVI; Bentkowski 1830, s. 32, nr 116) zgodnie przyjęli, że w ten sposób zapisano 
imiona małżonków, których ślub żeton miał upamiętniać. Rozwikłania rebusu jako pierwszy podjął się  
M. Gumowski (1939, s. 86, nr 63), który rozwinął go następująco: Vladislaus 4 Sigismundi (filius) – Caeci-
lia Renata Austriaca. Korektę zaproponowała M. Stahr, która literę S odczytała jako drugie imię władcy, 
a nie odniesienie do jego filiacji.

Na rewersie znalazły się połączone herby Królestwa Polskiego oraz Cecylii Renaty Habsburżanki. 
Wieńczy je napis głoszący, że „Bóg jest twórcą małżeństwa”, zamieszczony w ozdobnej ramce w kształcie 
serca. Inskrypcje otokowe obu stron żetonu stanowią zwartą całość rozpoczynającą się na awersie. Data 
zamieszczona w inskrypcji na rewersie skłoniła Andrzeja Schmidta do zaproponowania nowej interpre-
tacji znaczenia tych żetonów, które określił mianem „ślubno-koronacyjnych”, a twórcy przypisał zamiar 
upamiętnienia dwóch wydarzeń. Zwrócił bowiem uwagę, że 13 IX 1637 r. Cecylia Renata została koro-
nowana, a ślub odbył się dzień wcześniej (Schmidt 1996, s. 132–133).

Pomiędzy tarczami na awersie znalazły się litery II. Jest to sygnatura Jakuba Jakobsona – mincmistrza 
mennic bydgoskiej, gdańskiej i toruńskiej (Mikołajczyk 1994, s. 144, hasło Jakobson van Emden Jakub). 
Miejsce wybicia medalików M. Gumowski przypisał do Bydgoszczy, gdzie działała jedyna wówczas czyn-
na mennica państwowa (Gumowski 1939, s. 89). Taką atrybucję potwierdza również strzałka widoczna 
nad monogramem II na złotym egzemplarzu żetonu. Nie można wykluczyć, że jest to element herbu Sas, 
którym znaczono monety koronne (zob. Kamiński, Kurpiewski 1984, s. 13–54, gdzie liczne na to przy-
kłady). Należał on do podskarbiego wielkiego koronnego Jana Daniłłowicza, który piastował ten urząd 
w latach 1632–1650 (Mikołajczyk 1994, s. 67, hasło Daniłłowicz Jan).

Z trzech okazów ze zbiorów ZKW dwa zostały wybite tym samym stemplem awersu (ZKW.N.830/1008 
i ZKW.N.830/1009). Jeśli zaś chodzi o rewers, to wszystkie opisywane żetony wykonano różnymi tłokami.

Literatura: Joachim 1752, s. 652–654, nr 58 i tabl. VII, nr 58; Albertrandi [b.d.] a, k. 105–106, nr XVI; Album rycin 1822–28, nr 75; Bentkowski 
1830, s. 32, nr 116; Reichel 1842b, s. 175, nr 1286 (srebro); Raczyński 1845b, s. 34–36, nr 116; Mikocki 1850, s. 54, nr 1349; Beyer 1857, s. 59–60,  
nr 75; Trachsel 1869, s. 71; Gumowski 1939, s. 86–89, nr 63–66; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 207–208, nr 1779 (złoto) i 1780 (srebro) oraz t. 4, s. 75,  
nr 7577 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 11–12, nr 32 (ZKW.N.39); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 85, nr 1008–1009 
(ZKW.N.830/1008–1009); Stahr 1990, s. 141, 233, nr 48; Narodziny Stolicy 1996, s. 345, nr X 22 (ZKW.N.830/1008–1009); Schmidt 1996,  
s. 131–133; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 30; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 164, nr II 55 (ZKW.N.830/1008–1009); Tre kronor 2003, s. 11, nr II 
55 (ZKW.N.830/1008–1009); Gumowski 2005, s. 192–193 i tabl. XVIII, nr 1105–1109; Stahr 2008, s. 58, nr 45; Dutkowski 2015a, s. 411–412,  
nr 165–167 (złoto); Rokita 2015a, s. 102–103.

G.Ś.

 43 Medal ślubny Władysława IV i Cecylii Renaty
Sebastian Dadler
Gdańsk, 1637
nr inw. ZKW.N.10000
srebro, bity, 68 mm, 75 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1999 r. (19 aukcja, 
Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 6 XI 1999 r.)
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Awers: Władysław IV w stroju francuskim, z Orderem Złotego Runa, trzyma prawą rękę Cecylii Renaty. Małżonkowie 
stoją przy nakrytym obrusem stole. Za nimi związane kotary. Nad dłońmi obu postaci gołębica w promienistej aureoli. Na 
gołębicę i parę królewską padają z góry promienie. Nad przedstawionymi postaciami obłoki, na nich sześć aniołków. Dwa 
z nich trzymają po jednym wieńcu laurowym nad głowami Władysława IV i Cecylii Renaty. Aniołek wznoszący się nad kró-
lem ma dodatkowo gałązkę palmową, znajdujący się nad władczynią zaś oliwną. Pod obrusem przykrywającym stolik sygn. 
SD [Sebastian Dadler]. W otoku napis w dwóch wierszach. Zewnętrzny: |VLADISLAUS IV.POL[oniae].SVEC[iae].Q[ue].
REX, ET CÆCILIA RENATA ARCHIDUX AUSTR[iae].SPONSI.AUGUSTISSIMI (Władysław IV, Polski i Szwecji król, oraz  
Cecylia Renata, arcyksiężniczka austriacka. Małżonkowie najdostojniejsi). Napis wewnętrzny: HUNC GENUIT BOREAS HÆC 
NOMEN DUCIT AB AUSTRO. REGIBUS HIS MUNDI PLAUDIT UTRUMQUE LATUS (Tego zrodził Boreasz, tej ród wywodzi 
się z południa. Królewską parę obie strony świata chwalą). Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: Dwie stojące postacie trzymają zamkniętą koronę wznoszącą się na kłębach dymu z gorejących serc widocznych 
poniżej. Na jednym sercu tarcza z Orłem, na drugim – z herbem Habsburgów. Postać po lewej to mężczyzna z mieczem, 
w zbroi rzymskiej, po prawej zaś kobieta z włócznią. W otoku napis w dwóch wierszach. Zewnętrzny: |ASPICE QUAM  
FAUSTO COEANT IN FOEDERA NEXU. SARMATA LIBERTAS AUSTRIACUM IMPERIUM (Spójrz, jak w szczęśliwym 
związku łączą się przymierza: wolność sarmacka i cesarstwo austriackie). Wewnętrzny: DI RERUM DOMINI FACIANT  
PLACIDEQUE DIUQUE. GAUDEAT UT TANTIS ISTUD ET ILLA BONIS. (Bogowie, władcy dziejów, niech uczynią go [zwią-
zek] zgodnym i trwałym, ażeby tak wielkim szczęściem cieszyło się to [cesarstwo] i owa [wolność sarmacka]; tłum. za: Stahr 
1990, s. 139–140). Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.

Medal wybity z okazji zaślubin Władysława IV i Cecylii Renaty, córki cesarza Ferdynanda II Habsburga, 
do których doszło w 1637 r. Badacze przyjmują, że numizmat został zamówiony przez dwór królewski 
(Gumowski 1939, s. 86; Więcek 1962a, s. 116; Portrety 1967, s. 349; Stahr 1990, s. 138). Jan Rokita 
(2015a, s. 106) uważa, że „zapewne z inicjatywy samego Władysława IV”.

Awers wzorowany jest na medalach ślubnych autorstwa Christiana Malera, z których chętnie czer-
pał w swej twórczości Sebastian Dadler (Więcek 1962a, s. 18–20). Kompozycja ta rozpowszechniła się 
dzięki rycinie Jana Sadelera wg obrazu Fryderyka Sustrisa Manus manum lavat (Więcek 1962a, s. 19; 
Stahr 1990, s. 138). Przedstawiony jest tu moment zaślubin, którego znaczenie medalier dodatkowo 
podkreślił, wprowadzając elementy religijne: gołębicę i promienie słoneczne padające na parę. M. Stahr 
zwróciła uwagę również na teatralność tej formy, wyrażającą się obecnością aniołków, spośród których 
jedne wieńczą laurem króla i jego wybrankę, pozostałe zajmują się grą na instrumentach muzycznych. 
Podobny charakter ma również fragment inskrypcji, w której bieżącym wydarzeniom nadano wymowę 
alegoryczną: „Tego zrodził Boreasz, tej ród wywodzi się z południa. Królewską parę obie strony świata 
chwalą”. Wykorzystaną tu metaforą jest spotkanie przeciwieństw – północy z południem.

Rewers jest jeszcze mocniej nasycony alegoriami. Parę królewską ukazano tu jako Marsa i Minerwę 
z przynależnymi im atrybutami władzy, tj. mieczem i włócznią. M. Stahr zwróciła uwagę, że pierwowzo-
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rem dla tej strony medalu stał się numizmat Henryka IV i Marii Medycejskiej z 1603 r. wykonany przez 
Guillaume’a Dupré (Stahr 1990, s. 139–140). W zamyśle autora polskiego medalu miało to stanowić 
wyobrażenie przymierza siły militarnej, symbolizowanej przez miecz w prawej ręce Marsa, oraz mądro-
ści oddanej tu jako włócznia w lewej ręce Minerwy. Gorejącym sercom nadano wymowę polityczną 
poprzez zamieszczenie na nich tarcz herbowych – miłość małżeńska doprowadziła do przymierza Rze-
czypospolitej z Cesarstwem. Ten z kolei korzystnie wpłynąć miał na oba państwa złączone mariażem. 
Potwierdzeniem takiego odczytania znaczenia tej sceny jest inskrypcja otokowa.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 104–105, nr XV; Album rycin 1822–28, nr 89; Bentkowski 1830, s. 32, nr 115; Reichel 1842b, s. 174–175, 
nr 1285; Raczyński 1845b, s. 34, nr 115; Mikocki 1850, s. 54, nr 1348; Trachsel 1869, s. 71; Gumowski 1925a, s. 81 i il. 58; Gumowski 1925b, 
s. 20, 27; Gumowski 1939, s. 85–86, nr 61; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 207, nr 1778; Więcek 1962a, s. 39, 115–116, nr 102; Portrety 1967, 
s. 348–349, nr 406; Szwagrzyk 1971, s. 41, nr 13; Szyszko-Czyżak 1981, s. 13, nr 18; PTPN 1982, s. 116, nr 188; Dzienis 1984, s. 103, nr 1465; 
Stahr 1990, s. 137–141 i 232–233, nr 47; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 33, nr 19–20; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 29; Dutkowski, Sucha-
nek 2000, s. 228–229, nr 562; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 163, nr II 53 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 11, nr II 53 (ten egzemplarz); 
Czar srebra 2007, s. 177, nr III.2.39 i III.2.40; Maué 2008, s. 84–85, nr 40; Stahr 2008, s. 59, nr 46; L’Aigle Blanc 2011, s. 138, nr 128 (ten 
egzemplarz); Dutkowski 2013, s. 116–118; Rokita 2014a, s. 7–8; Dutkowski 2015a, s. 409–410, nr 164 (złoto); Rokita 2015a, s. 106–109.

G.Ś.

 44 Medal ślubny Władysława IV i Cecylii Renaty
Jan Höhn starszy 
Gdańsk, 1637
nr inw. ZKW.N.8593
srebro, bity, 47 mm, 47,94 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1995 r. (10 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 18 XI 1995 r.)

Awers: Herkules w skórze lwa, z uniesioną maczugą trzyma na łańcuchu trójgłowego Cerbera, wyciąganego z dymiących 
arkad Hadesu. W tle zabudowania miejskie. W odcinku w dwóch wierszach napis: CIVIT[as] – GEDAN[ensis] / F[ieri].  
– F[ecit]. (Miasto Gdańsk zleciło wykonać); herb Gdańska. W otoku napis rozpoczynający się arabeską: VLADISLAO IV  
POLONIÆ ET SVECIÆ REGI HERCULI PACIFICO (Władysławowi IV, Polski i Szwecji królowi, Herkulesowi, siewcy pokoju). 
Uszkodzenie stempla przy inskrypcji otokowej, przy wyrazie: POLONIÆ. Obwódka wewnętrzna liniowa.
Rewers: Dwa ukoronowane orły z tarczami herbowymi na piersi: po lewej Orzeł polski z herbem Wazów zwrócony ku dwu-
głowemu Orłowi cesarskiemu z herbem Habsburgów. W otoku napis: + REGALES AQUILÆ PROGENERANT AQUILAM. 
MDCXXXVII. (Królewskie orły wydadzą na świat orła. 1637). Obwódka wewnętrzna liniowa. 

Awers medalu opiewa zwycięstwa militarne Władysława IV Wazy i wykonany został na polecenie rady 
miejskiej Gdańska (zob. nr kat. 45). Jego rewers został użyty do upamiętnienia – po raz kolejny – ślubu 
Władysława IV i Cecylii Renaty. Przedstawione są na nim herby małżonków. Orzeł Władysława IV jest 
zwrócony w ukłonie heraldycznym w stronę Orła cesarskiego (Stahr 2008, s. 60); podobny układ he-
raldyczny orłów był już wcześniej użyty w numizmatach Wazów (zob. żeton ślubny Zygmunta III Wazy 
i Anny Austriaczki z 1592 r., nr kat. 28).
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Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 101 v., nr XIII; Album rycin 1822–28, nr 74; Bentkowski 1830, s. 31, nr 114, Reichel 1842b, s. 179, nr 1317; 
Raczyński 1845b, s. 42, nr 117; Koehne 1846, s. 339–340, nr 816; Vossberg 1852, s. 60, nr 816; Zeltt 1867, nr 1034; Umiński 1885, s. 12, nr 81; 
Chełmiński 1904, s. 49, nr 636; Bahrfeldt 1910, s. 155, nr 8688; Doubletten 1911, s. 38, nr 793; Gumowski 1924b, s. 31, nr 26; Gumowski 1925a, 
s. 83; Rühle 1928, s. 255; Gumowski 1939, s. 60–61, nr 58; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 207, nr 1777; Banach 1984, s. 30–31; Bogacz, Kozar-
ska-Orzeszek 1995, s. 38, nr 31; Stahr 1990, s. 136, nr kat. 50; Stahr 1997, s. 159; Koperwas 1998, s. 18, nr 26; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 28; 
Dutkowski, Suchanek 2000, s. 226–227, nr 559c; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 164, nr II 54 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 11, nr II 54 
(ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 178, 210–211, nr III.2.42, IV.2.27; Stahr 2008, s. 60, nr 47; 100 rarytasów 2012, s. 106, nr 41 (złoto).

J.W.Z.

 45 Zwycięstwa Władysława IV
Jan Höhn starszy 
Gdańsk, 1637
nr inw. ZKW.N.9967 
złoto, bity, 47,2–47,5 mm, 41,67 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1995 r.  
(264 aukcja, Hess-Divo AG, Zurych, 15–16 V 1995 r.)

Awers: Herkules w skórze lwa, z uniesioną maczugą trzyma na łańcuchu trójgłowego Cerbera, wyciąganego z dymiących arkad 
Hadesu. W tle zabudowania miejskie. W odcinku napis w dwóch wierszach: CIVIT[as] – GEDAN[ensis] / F[ieri]. – F[ecit]. (Miasto 
Gdańsk zleciło wykonać); herb Gdańska. W otoku napis rozpoczynający się arabeską: VLADISLAO IV POLONIÆ ET SVECIÆ 
REGI HERCULI PACIFICO (Władysławowi IV, Polski i Szwecji królowi, Herkulesowi, siewcy pokoju). Obwódka wewnętrzna liniowa.
Rewers: Napis w 12 wierszach otoczony małżowinowym ornamentem: DUM / MOSCHUM BELLO, / TURCAM TERRORE / SU-
ECUMQUE / OSTENSO AD PACIS FOE / DERA MARTE TRAHIS / VLADISLAE, / TIBI DEBETUR GLORIA / TRIPLEX, / HERCULES 
ET MERITO, / DICERE PACIFICUS (Gdy Moskwę wojną, Turka postrachem, Szweda przysposobieniem do wojny, do pokoju znie-
walasz, Władysławie, tobie się potrójna sława należy, Herkulesem cię i kochającym pokój zwać należy); poniżej: MDCXXXVII (1637).

Złoty, dwunastodukatowy medal opiewający zwycięstwa militarne Władysława IV Wazy (memoriam vic-
toriae polonicae) wybity został w Gdańsku w 1637 r. na polecenie rady miejskiej. Jest to kolejny medal 
autorstwa Jana Höhna starszego, ucznia Sebastiana Dadlera. 

Awers medalu przedstawia Herkulesa wyprowadzającego trzygłowego Cerbera z Hadesu. Jest to 
jedna z pierwszych prób utożsamiania polskiego władcy z mitologicznym bohaterem w konwencji trium-
phator et pacificus. 

Dodatkowo każdą z głów strzegącej piekieł bestii można traktować jako jednego z przeciwników Rze-
czypospolitej: Rosję, Szwecję i Turcję. Sama alegoria zaczerpnięta została z szeroko rozpowszechnionych 
ikonologii XVI- i XVII-wiecznych; kompozycja naśladuje zapewne piątą rycinę pochodzącą z cyklu Prace 
Herkulesa z 1550 r. Heinricha Aldegrevera.

Odwrocie medalu wypełnia długa łacińska inskrypcja sławiąca imiennie Władysława IV jako Herku-
lesa przynoszącego pokój. 

Medal ten jest przykładem użycia nowożytnych mitologicznych alegorii herkulejskich w środowisku 
protestanckim i w gdańskiej sztuce medalierskiej. Ten artystyczny wizerunek bohatera antycznego cieszył 
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się dużą popularnością. Sam autor medalu wybił na prywatne zamówienia 47 takich złotych medali, 
używając stempli wcześniej zaordynowanych przez mieszczan. Zgodnie z ówczesnym prawem zostały 
one skonfiskowane i złożone w kasie Gdańska (Stahr 1997, s. 159).

Ten sam awers użyty został w tym samym roku na medalu gdańskim wybitym z okazji ślubu władcy 
z Cecylią Renatą Habsburżanką (zob. nr kat. 44).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 101 v., nr XIII; Album rycin 1822–28, nr 73; Bentkowski 1830, s. 38, nr 137; Raczyński 1845b, s. 14, nr 109; 
Reichel 1842b, s. 179, nr 1316; Koehne 1846, s. 339, nr 815; Mikocki 1850, s. 55, nr 1372; Vossberg 1852, s. 59, nr 815; Umiński 1885, s. 12, 
nr 93; Bahrfeldt 1910, s. 155, nr 8686; Rühle 1928, s. 255; Gumowski 1939, s. 64–65, nr 60; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 206, nr 1774; Banach 
1984, s. 30–31; Stahr 1990, s. 132–136, nr 49; Stahr 1997, s. 159; Aurea Porta 1997, s. 306–307, nr VIII.22; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 227, 
nr 560a; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 259–260, nr III 77 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 210, nr IV.2.26; Zacher 2011, s. 32–33; Rokita 
2014d, s. 10–11; Dutkowski 2016, t. 1, s. 482–483, nr 306.

J.W.Z.

 46 Medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi
medalier nieokreślony
Francja, 1645
nr inw. ZKW.N.43
brąz srebrzony, lany, 64 mm, 77,6 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Dwa popiersia w prawych profilach. Na przedzie Władysław IV w zbroi z wyłożonym na nią koronkowym kołnierzem 
i Orderem Złotego Runa. Za nim Ludwika Maria Gonzaga w sukni i perłowym naszyjniku. W otoku napis: |VLADISLAVS·IV· 
D[ei]·G[ratia]·R[ex]·POLONIÆ·ET·SVETIÆ·LVDOVICA·MARIA·D[ei] G[ratia]·REG[ina]·POL[oniae]·ET·SVET[iae] (Władysław IV, 
z Bożej łaski król Polski i Szwecji. Ludwika Maria, z Bożej łaski królowa Polski i Szwecji). Obwódka zewnętrzna perełkowa.
Rewers: Dwa zwrócone do siebie głowami orły w koronach stoją w gnieździe. Orzeł po lewej trzyma w szponach gałąź pal-
mową i wieniec laurowy, natomiast drugi kwiaty lilii. U góry inskrypcja: AVGVSTVM – PONER[e] – NIDVM (Dostojne usłać 
gniazdo). Obwódka zewnętrzna perełkowa.

Pierwsza żona króla, Cecylia Renata, zmarła w 1644 r. Drugie małżeństwo zostało zawarte w Paryżu 5 XI 
1645 r. per procura przez Krzysztofa Opalińskiego, wojewodę poznańskiego. Ten rzadki numizmat nie 
nosi sygnatury medaliera. Powstał on we Francji, a zdaniem M. Gumowskiego jego autorem jest artysta 
wywodzący się ze szkoły Jeana Varina (Gumowski 1939, s. 108). Technika wykonania oraz stylistyka wy-
raźnie odróżniają go od medali bitych wówczas w Polsce. 

Obie strony numizmatu odwołują się do pary królewskiej. Na awersie przedstawiono popiersia mał-
żonków wraz z tytulaturą, natomiast na rewersie są symbolizowani przez dwa orły. Ptaki te, kojarzone 
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z siłą, stały się już w starożytności symbolem władców i takie też znaczenie miały na opisywanym meda-
lu. M. Stahr dopatrywała się w tym przedstawieniu również odniesień genealogicznych, ponieważ obo-
je małżonkowie wywodzili swoje pochodzenie od znaczących dynastii: Władysław IV od Jagiellonów 
i Habsburgów, natomiast Ludwika Maria od Paleologów (Stahr 1990, s. 143). Do tych aluzji odwołuje 
się również napis „Dostojne usłać gniazdo”. Dewiza ta znalazła się także na bramie triumfalnej wznie-
sionej w Warszawie w 1646 r. z okazji ich ślubu (Chrościcki 1983, s. 138, przyp. 133). O tym, że ptaki są 
związane z panującymi, świadczą także przedmioty widoczne w ich szponach. Orzeł po lewej trzyma 
gałązkę palmową i wieniec laurowy, symbole zwycięstwa i chwały, z którymi na innych medalach często 
przedstawiany był Władysław IV. Drugi orzeł zaś ma kwiaty lilii (fleur-de-lis), które symbolizują Francję.

Literatura: Raczyński 1845b, s. 72–74, nr 126; Mikocki 1850, s. 54, nr 1350; Sarriau 1896, s. 110–111, nr 122 i tabl. VII, nr 2; Gumowski 
1925a, s. 86; Gumowski 1939, s. 107–108, nr 84; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 235, nr 1878; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 36 (ten eg-
zemplarz); Szwagrzyk 1971, s. 43, nr 25; Stahr 1990, s. 141–143 i 234, nr 54; Orzeł Biały 1995, s. 293, nr VI 112 (ten egzemplarz); Narodziny 
Stolicy 1996, s. 346, nr X 25 (ten egzemplarz); Rokita 2015a, s. 109–110.

G.Ś.

 47 Medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1646
nr inw. ZKW.N.830/2532
srebro, bity, 57 mm, 43,04 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Król z królową, siedząc na krzesłach tronowych, podają sobie prawe dłonie. Za nimi baldachim z girlandami, gałąz-
kami laurowymi i herbowymi orłami na jego dachu oraz draperia zdobiona ornamentem roślinnym. Władysław IV w koro-
nie, z berłem i Orderem Złotego Runa. U jego stóp leżą elementy zbroi i szpada. Ludwika Maria w małej koronie, zdobnej 
sukni i perłowym naszyjniku. Podłoga usiana kwiatami. W jej prawym dolnym narożniku sygn. IH [Johann Köhn]. W otoku 
napis: SISTE GRADŨ[m] BELLONA IUBET NUNC IUNO QUIETEM. EN FACIAM TIBI SIT DULCIS AMORE QUIES. (Wstrzy-
maj się Bellono, Junona nakazuje spokój. Sprawię, że zaznasz w miłości słodkiego spoczynku). Obwódka wewnętrzna z mo-
tywem połączonych ogniw łańcucha, brzeg podniesiony.
Rewers: W polu inskrypcja w 11 wierszach: FATA POLO VENIUNT; HOMI / NUM SUNT VOTA: IEHOVA / TU DEVOTA 
IUVA; TU / SACRA PACTA FOVE. / SINT EA FAUSTA NOVIS / CONSORTIB9 HISq[ue] SUB ALIS / PAX REGNUM POPULUS / 
FLOREAT ET / GEDANUM. / .M.DC.XLVI. / .10.MART[ii]: (Losy pochodzą z niebios, sprawą ludzi są śluby małżeńskie, Jahwe, 
Ty wspieraj sprawy nabożne, sprzyjaj świętym ślubom; niech one będą dla nowych małżonków szczęśliwe i pod tymi skrzydła-
mi niechaj kwitnie pokój, królestwo, lud i Gdańsk, 1646, 10 marca; tłum. za: Stahr 1990, s. 146). Powyżej herb wielki Gdańska, 
nad nim kolejno: Orzeł z rozpostartymi skrzydłami oraz tetragram w promienistej aureoli. W otoku napis: VLADISLAO IV 
POLONIÆ AC SUECIÆ REGI.ET LUDOVICÆ MARIÆ MANTUANÆ.SPONSIS. (Władysławowi IV, Polski i Szwecji królowi, 
i Ludwice Mari Mantuańskiej, małżonkom). Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
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Medal wykonany został zapewne na zlecenie gdańskiej rady miejskiej przez Jana Höhna starszego (1607–
1664). Medalier urodził się w Strasburgu, a do Polski, zdaniem A. Więcka (1962a, s. 29), przybył praw-
dopodobnie w latach 1634–1635. Najpierw związał się z mennicą królewską w Bydgoszczy, a w 1636 r. 
przeniósł się do Gdańska, gdzie również podjął współpracę z mennicą. W mieście tym pozostał do śmier-
ci. Poza pracami zleconymi przez miasto wykonywał także medale zamawiane przez polski dwór królew-
ski. Był uczniem Sebastiana Dadlera, a w swych pracach kontynuował styl mistrza. Znane są numizmaty 
wykonane przez obu tych artystów (zob. nr kat. 40). Swoje dzieła najczęściej sygnował literami IH. Syn 
Höhna, również Jan, podobnie jak ojciec stał się jednym z najwybitniejszych gdańskich medalierów. 

Na numizmacie prezentowanym w tej nocie ukazano scenę królewskich zaślubin. Zgodnie z obycza-
jem król podawał wybrance prawą rękę, jeśli zamierzał z nią wywieść następstwo tronu (Stahr 1990, s. 144). 
M. Stahr dostrzegła analogie kompozycyjne awersu medalu z obrazem Adolfa Boya zamieszczonym na 
gdańskiej bramie triumfalnej, wzniesionej z okazji tej uroczystości. Na tej podstawie badaczka uznała, że 
rytownik albo zaczerpnął z obrazu inspirację dla swojego dzieła, albo otrzymał gotowy wzorzec (Stahr 
1990, s. 144). Nie można także wykluczyć, że jako wzór mogła artyście posłużyć odbitka miedziorytu 
Wilhelma Hondiusa z przedstawieniem gdańskiej bramy (za tę sugestię dziękuję dr. W. Garbaczewskie-
mu). Na medalu ukazano rywalizację wojny i miłości, który to wątek pojawiał się podczas ślubów. Wojna 
musiała ustąpić miejsca miłości, co przejawia się w złożonych u stóp Władysława IV zbroi i szpadzie oraz 
inskrypcji otokowej.

Najważniejszym elementem rewersu jest inskrypcja umieszczona w polu numizmatu. Powyżej za-
mieszczono herb miasta, nad nim Orła polskiego, a na samej górze tetragram. Tak ułożony zespół zna-
ków wyrażać miał protekcję sprawowaną nad Gdańskiem przez króla i Boga. Motyw ten pojawiał się 
również na późniejszych medalach autorstwa Jana Höhna starszego (zob. np. nr kat. 58–59). W otoku 
rewersu zamieszczono inskrypcję dedykacyjną.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 107–108, nr XIX; Album rycin 1822–28, nr 84; Bentkowski 1830, s. 35, nr 128; Reichel 1842b, s. 182–183, 
nr 1347; Raczyński 1845b, s. 72, nr 125; Mikocki 1850, s. 55–56, nr 1376; Vossberg 1852, s. 63, nr 831; Beyer 1857, s. 61–62, nr 78 (bez daty 
dziennej); Trachsel 1869, s. 75; Sarriau 1896, s. 109–110, nr 119 i tabl. VI, nr 3; Bahrfeldt 1910, s. 157, nr 8695; Gumowski 1925a, s. 81 i il. 59; 
Gumowski 1925b, s. 36 i tabl. V, nr 29; Rühle 1928, s. 277–278, nr 19; Gumowski 1939, s. 118–119, nr 97; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 229– 
230, nr 1859; Polonica 1966, s. 173–175, nr 129–130 (ten egzemplarz); Szwagrzyk 1971, s. 43–44, nr 1; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 199, 
nr 2532 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 21, nr 47; PTPN 1982, s. 116, nr 191; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 155,  
nr 323 i il. 137 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 144–146 i 235, nr 56; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 41, nr 35–36; Narodziny Stolicy  
1996, s. 346–347, nr X 26 (ten egzemplarz); Bogacz, Sakwerda 1999, s. 35; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 234, nr 572a; Orzeł i Trzy Korony 
2002,  s. 170, nr II 62 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 11, nr II 62 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 182, nr III.2.49 i III.2.50; Stahr 2008,  
s. 63, nr 50; 100 rarytasów 2012, s. 114–115, nr 45; Dutkowski 2013, s. 122–124 (złoto); Dutkowski 2015a, s. 416, nr 169 (złoto); Rokita 2015a, 
s. 110–113.

G.Ś.

 48 Medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi
Sebastian Dadler
Gdańsk, 1646

a) nr inw. ZKW.N.2908 (il.)
złoto, bity, 49 mm, 34,19 g
zakup z rąk prywatnych w 1994 r.

b) nr inw. ZKW.N.9909
srebro, bity, 49 mm, 31,02 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1993 r. (6 aukcja, 
Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 20 XI 1993 r.)

Awers: W górnej części pola medalu wyłaniająca się z obłoków prawa ręka trzyma wstęgę, na niej dwa kartusze z herbami: Korony 
Królestwa Polskiego i Gdańska. Pod tarczami monogram SD [Sebastian Dadler]. Pod nim wstęga z napisem NIHIL ISTA SECABIT 
(Nic ich nie rozerwie). Poniżej wody Zatoki Gdańskiej przy Twierdzy Wisłoujście, a na nich, na pierwszym planie, trójmasztowy 
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statek oraz liczne mniejsze jednostki pływające. W otoku inskrypcja: VLADISLAO IV.POL[oniae]:AC SVEC[iae]:REGI:ET  
LUDOVICÆ MARIÆ CONIUGIBUS. (Władysławowi IV, Polski i Szwecji królowi, i Ludwice Marii, małżonkom). Na okazie  
o nr. inw. ZKW.N.2908 w dolnej części punca z oznaczeniem 20·E. Obwódka wewnętrzna ornamentowana, zewnętrzna perełkowa.
Rewers: Stojące personifikacje Wiary i Pokoju trwają w pocałunku i uścisku. Jedna z postaci trzyma w prawej ręce gałązkę 
palmową. Obok nich Kupidyn ze wzniesionymi rękami, w których trzyma łuk i strzałę. Pod nimi, na stosach broni, leży Mars. 
Przy jego piersi sygn. SD [Sebastian Dadler]. W odcinku data MDCXLVI. W otoku napis: MARTE CUBANTE, FIDES ET PAX 
TUTA OSCULA REDDUNT. (Gdy Mars odpoczywa, Wiara i Pokój bezpiecznie się całują). Obwódka wewnętrzna ornamen-
towana, zewnętrzna ciągła.

Jest to kolejny medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii wybity na zlecenie rady miejskiej Gdańska. 
Widoczny u dołu statek stanowi odniesienie do drogi morskiej, którą do Polski miała dotrzeć królewska 
wybranka. Większe od niego, a zatem ważniejsze, są herby: Korony i Gdańska. Nie bez znaczenia pozo-
stają ich rozmiary – oba są takie same, co miało oddawać chęć ukazania autonomiczności i partnerskich 
relacji pomiędzy tym nadmorskim miastem i Polską. Inskrypcja pod tarczą głosi trwałość tego związku: 
„Nic ich nie rozerwie”. Ta więź jest dodatkowo wzmocniona boską opieką, wyobrażoną na medalu 
poprzez wyłaniającą się z chmur prawicę Bożą, która trzyma oba kartusze z herbami. Awers ma funkcję 
propagandową, promującą niezależność Gdańska, ale też wskazującą na jego głęboki związek z Polską. 
Tę myśl można też było interpretować w kategoriach trwałości związku małżeńskiego Władysława IV 
i Ludwiki Marii (Gumowski 1939, s. 124). 

Do tematyki ślubnej odnosi się przedstawienie z rewersu numizmatu. Widać na nim współzawod-
nictwo wojny, przedstawionej pod postacią Marsa leżącego na stosach oręża, i miłości, którą uosabia 
Kupidyn z łukiem i strzałami. Taką rywalizację przedstawił również Jan Höhn starszy na swoim innym 
medalu wykonanym dla upamiętnienia zaślubin (zob. nr kat. 47). Rewers jednak nie jest całkowicie po-
zbawiony wątków politycznych. Medal wykonano w okresie, kiedy Władysław IV planował wojnę z Impe-
rium Osmańskim, od której gdańszczanie się dystansowali (Stahr 1990, s. 147–148). Taką postawę miesz-
czan reprezentują Wiara i Pokój złączone w uścisku i pocałunku, co dodatkowo miało się cieszyć boskim 
wsparciem. To przesłanie, czy też wezwanie pokojowe, znalazło się również w inskrypcji głoszącej: „Gdy 
Mars odpoczywa, Wiara i Pokój bezpiecznie się całują”. H. Maué (2008, s. 111, nr 63) zwrócił uwagę na 
możliwość, że napis ten może stanowić trawestację słów 11. wersetu Ps 85 (84): „Łaskawość i wierność 
spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój” (tłum. za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003).

Ludwika Maria, opuszczając Gdańsk, przypuszczalnie m.in. te właśnie numizmaty otrzymała w pozła-
canej srebrnej misie wypełnionej medalami z wizerunkami swoim i Władysława IV oraz herbami (Gu-
mowski 1939, s. 122, 124).

Egzemplarze złoty i srebrny ze zbiorów ZKW zostały wybite tą samą parą stempli. Warto zauważyć, że 
pierwszy z tych okazów jest starszy, na co wskazują różnice dostrzeżone przez M. Gumowskiego (1939, 
s. 122). Po jakimś czasie tłoki poprawiono – promienie aureoli tetragramu są na nich nieco dłuższe, co 
skłoniło uczonego do wniosku, że wybito nimi dużą liczbę egzemplarzy. Za taką chronologią względną 
tych dwóch odmian przemawiają również ślady pęknięć stempli obecne jedynie na egzemplarzu ze sre-
bra, z przedłużonymi promieniami na rewersie.
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Na awersie złotego egzemplarza wtórnie nabito znak probierczy – „20·E” (za pomoc w jego identyfi-
kacji dziękuję J. Zacherowi). Litera E przypisana była urzędowi probierczemu zlokalizowanemu w Kra-
kowie. Karl Knies w swej pracy poświęconej austriackim cechom probierczym datuje je na lata 1806– 
1807 (Knies 1896, tabl. I, ryc. 30), natomiast Michał Gradowski (1994, s. 218, 222, tab. 3, ) odnosi je do 
lat 1807–1809, przekonująco argumentując konieczność zmiany datacji K. Kniesa. Naniesiono ją zatem 
w okresie Cesarstwa Austriackiego, nie wiadomo jednak w jakich okolicznościach.

Literatura: Lochner 1738, s. 33–40; Albertrandi [b.d.] a, k. 108, nr XXI; Album rycin 1822–28, nr 83, 86; Bentkowski 1830, s. 36, nr 131; Rei- 
chel 1842b, s. 183, nr 1348 (srebro); Raczyński 1845b, s. 66, nr 123; Mikocki 1850, s. 55, nr 1375; Vossberg 1852, s. 63, nr 832; Trachsel 1869, 
s. 75; Bahrfeldt 1910, s. 157, nr 8693; Gumowski 1925b, s. 27 i tabl. III, nr 20; Rühle 1928, s. 278–279, nr 21; Gumowski 1939, s. 122–123, 
nr 99–100; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 230, nr 1860 (złoto) i t. 4, s. 356, nr 9736 (srebro); Więcek 1962a, s. 50 i 120, nr 120; Szwagrzyk 
1971, s. 41–42, nr 15; Dzienis 1984, s. 104, nr 1469; Stahr 1990, s. 146–148 i 235, nr 55; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 35, nr 23–24; 
Orzeł Biały 1995, s. 293, nr VI 113 (ZKW.N.9909); Bogacz, Sakwerda 1999, s. 36; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 235, nr 575; Czar srebra 
2007, s. 179–180, nr III.2.43–45; Maué 2008, s. 111, nr 63; Stahr 2008, s. 62, nr 49; 100 rarytasów 2012, s. 112–113, nr 44; Dutkowski 2013, 
s. 124–127; Baran, Dutkowski 2014, s. 7, nr 7; Dutkowski 2015a, s. 420, nr 172; Rokita 2015a, s. 113–115.

G.Ś.

 49 Medal ślubny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi
Sebastian Dadler
Gdańsk, 1646

a) nr inw. ZKW.N.4788 (il.)
złoto, bity, 50 mm, 69,86 g
dar w 1988 r.; wcześniej zakupiony na rynku antykwarycznym w 1987 r. (17 aukcja, Schweizerischer 
Bankverein, Bazylea, 28 I 1987 r.)

b) nr inw. ZKW.N.-dep.FC/2
srebro złocone, bity, 50 mm, 39,21 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Popiersie króla Władysława IV en trois quarts w prawo. Władca w peruce i zbroi paradnej z narzuconym na nią 
płaszczem i wyłożonym ozdobnym kołnierzem. Na zbroi Order Złotego Runa na wyraźnie zaznaczonym łańcuchu. 
W dolnej części popiersia litery SD [Sebastian Dadler]. W otoku napis: VLADISLAUS IV D[ei].G[ratia].REX POL[oniae]. 
ET SUEC[iae].M[agnus].D[ux].LIT[huaniae].RUS[siae].PR[ussiae]. (Władysław IV, z Bożej łaski król Polski i Szwecji, wielki 
książę litewski, ruski, pruski). Brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie królowej Ludwiki Marii en trois quarts w prawo, w małej pięciopałkowej koronie oraz biżuterii: kol-
czykach, naszyjniku z pereł oraz widocznym na sukni łańcuchu z perłą w formie gruszki. W otoku napis: LVDOVICA  
MARIA CONZ[aga].D[ei].G[ratia].REG[ina].POL[oniae].ET SVE[ciae].M[agnus].D[ux].L[ithuaniae].RVS[siae].PRVS[iae].
NATA PRIN[cipissa].MANT[uae].MONT.FER[rati].NIV[erni]: (Ludwika Maria Gonzaga, z Bożej łaski królowa Polski i Szwe-
cji, wielka księżna litewska, ruska, pruska, urodzona księżniczka Mantui, Montferrat, Nivernais). Litery sygn. SD [Sebastian 
Dadler] przedzielone popiersiem królowej. Brzeg podniesiony.
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Kolejny z serii medali wybitych na okoliczność zaślubin Władysława IV i Ludwiki Marii. M. Gumowski (1939, 
s. 109) i A. Więcek (1962a, s. 50 i 120, nr 119) przypuszczali, że u artysty obstalowała go gdańska rada 
miejska. M. Stahr (1990, s. 148) zwróciła uwagę, że nie wiadomo, czy stroną zamawiającą nie był jednak 
dwór królewski, co powtórzył również J. Dutkowski (2013, s. 126). Portrety pary królewskiej są bardzo re-
alistyczne i wykazują wiele zbieżności z rycinami Wilhelma Hondiusa (Stahr 1990, s. 148). H. Maué z kolei 
dostrzegł podobieństwo wizerunków Władysława IV z medalu ślubnego i wcześniejszego numizmatu Seba-
stiana Dadlera datowanego na 1639 r. (Maué 2008, s. 110, nr 62, starszy egzemplarz: s. 87–88, nr 42). Warto 
również odnotować bardzo duże podobieństwo portretu królowej z omawianego medalu z przedstawie-
niem szwedzkiej władczyni Krystyny Wazówny z numizmatów datowanych na lata 1642–1644 (Maué 2008, 
s. 106–107, nr 59–60) i późniejszego z 1647 r. (Więcek 1962a, tabl. XLIV, nr 122). Analogie widać szczególnie 
przy porównaniu stroju i biżuterii, co wynikało najprawdopodobniej z ówczesnej mody, ale są one także 
wyraźnie widoczne w rysach twarzy, nieco szczuplejszej w przypadku drugiej z panujących.

M. Gumowski nie wykluczał, że to właśnie te polskie numizmaty były częścią daru miasta dla królowej 
(Gumowski 1939, s. 109).

Oba egzemplarze przechowywane w zbiorach ZKW zostały wybite tą samą parą stempli. Tłok rewer-
su posłużył następnie w 1649 r. do bicia medali z okazji powtórnego ślubu królowej – z Janem Kazimie-
rzem (zob. nr kat. 54).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 107, nr XVIII; Album rycin 1822–28, nr 85; Bentkowski 1830, s. 35–36, nr 129; Reichel 1842b, s. 177,  
nr 1303 (złoto) i 1304 (srebro); Raczyński 1845b, s. 56, nr 121; Mikocki 1850, s. 54, nr 1351; Trachsel 1869, s. 72; Sarriau 1896, s. 108, nr 117 
i tabl. VII, nr 3; Gumowski 1925a, s. 81; Gumowski 1925b, s. 21, 27 i tabl. IV, nr 24; Gumowski 1939, s. 108–109, nr 86; Hutten-Czapski 1957, 
t. 1, s. 235–236, nr 1879 (złoto) i 1880 (srebro); Więcek 1962a, s. 49–50 i 120, nr 119; Portrety 1967, s. 349–350, nr 407a–b; Fischer, Seagrim 
1969, s. 70 i 171, nr 359 (ZKW.N.-dep.FC/2); Szwagrzyk 1971, s. 41, nr 14; Szyszko-Czyżak 1981, s. 14, nr 21; PTPN 1982, s. 116, nr 192; 
Więcek 1989, s. 57–58; Stahr 1990, s. 148–149 i 235, nr 57; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 35, nr 25–26; Narodziny Stolicy 1996, s. 347,  
nr X 27 (ZKW.N.4788); Bogacz, Sakwerda 1999, s. 37; Medale i plakiety 2001, sala I, gabl. 7, nr 4 (ZKW.N.-dep.FC/2); Orzeł i Trzy Korony 2002,  
s. 170–171, nr II 63 (ZKW.N.4788); Tre kronor 2003, s. 11–12, nr II 63 (ZKW.N.4788); Czar srebra 2007, s. 180–181, nr III.2.46–48; Maué 2008, 
s. 110, nr 62; Stahr 2008, s. 64, nr 51; 100 rarytasów 2012, s. 116–117, nr 46; Baran, Dutkowski 2014, s. 7, nr 6; Dutkowski 2015a, s. 414,  
nr 168 (ZKW.N.4788); Rokita 2015a, s. 115–117.

G.Ś.

 50 Żeton koronacyjny Ludwiki Marii Gonzagi
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1646
nr inw. ZKW.N.44
srebro, bity, 22 mm, 2,7 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Drzewo palmowe z gałęziami uginającymi się pod ciężarem kamieni. Powyżej zamknięta korona królewska. W otoku na-
pis: HAC SVFFVLTA RESVRGO (W ten sposób wzmocniona wstaję). Obwódka wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna ciągła (?).
Rewers: W małżowinowym kartuszu prostokątna tablica z inskrypcją w sześciu wierszach: LVDOV[ica]·MAR[ia] / D[e]. 
GONZAG: / VES·CORON[ata] / IN·REG[inam]·POL[oniae] / ET·M[agnam]·D[ucissam]·L[ithuaniae]·AN / 1646·IVL[ii] 15 (Lu-
dwika Maria Gonzaga koronowana na królową Polski i wielką księżną litewską roku Pańskiego 1646, lipca 15). Nad tablicą 
skrzyżowane berło i gałąź palmowa, pod nimi jabłko, a wyżej zamknięta korona królewska. Brzeg podniesiony.

Żeton ten został wybity z okazji koronacji Ludwiki Marii na królową Polski. Na awersie znalazło się przed-
stawienie tzw. palmy cnoty. Właściwości tego drzewa dostrzegli już starożytni filozofowie, którzy docenia-
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li, że jego gałęzie, nawet mocno obciążone owocami, nie łamią się, ale wbrew ciężarowi prostują. W me-
dalierstwie motyw palmy obciążonej kamieniem znany był już wcześniej, m.in. w twórczości Alessandra 
Abondia (Stahr 1990, s. 151, ryc. 99). Dla antycznych pisarzy palma unaoczniała „ideę niezłomnej cnoty 
i zwycięstwa moralnego; im bardziej cierpi, tym bardziej się wzmacnia” (Stahr 1990, s. 150–151). Podob-
ny wydźwięk ma też inskrypcja otokowa. Wymowę awersu M. Stahr (1990, s. 150) objaśniała w katego-
riach moralnych i odniosła ją do nieugiętej cnoty Ludwiki Marii wartej królewskiej korony.

Rewers wykazuje bliskie podobieństwo do medalu koronacyjnego Władysława IV Wazy z 1633 r., 
również przypisywanego mennicy bydgoskiej. Na obu zabytkach zastosowano podobną kompozycję, tj. 
centralnie umieszczoną w kartuszu tablicę z napisem, nad którą znajdują się insygnia władzy. Przy czym 
miecz ze starszego numizmatu na młodszym został zastąpiony gałązką palmową.

Literatura: Joachim 1752, s. 654–659, nr 59 i tabl. VII, nr 59; Albertrandi [b.d.] a, k. 108, nr XX; Album rycin 1822–28, nr 87; Raczyński 
1845b, s. 66, nr 124 (odm.); Mikocki 1850, s. 54, nr 1352; Beyer 1857, s. 62, nr 79; Trachsel 1869, s. 72; Sarriau 1896, s. 110, nr 121; Gu-
mowski 1939, s. 124–127, nr 103; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 230, nr 1862; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 37 (ten egzemplarz); Stahr 
1990, s. 148, 150–151 i 235–236, nr 58; Schmidt 1996, s. 133 (przyp. 11, ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 65, nr 53; Karnicka 2015, s. 77–78, 
nr 121; Rokita 2015a, s. 117–118.

G.Ś.

 51 Zaślubiny Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzagi
Jean Mauger
Paryż, pocz. XVIII w. (?)

a) nr inw. ZKW.N.42
brąz, bity, 41 mm, 26,79 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2530 (il.)
brąz, bity, 41 mm, 35,23 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2531
brąz, bity, 41 mm, 26,85 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Zwrócona w prawo głowa Ludwika XIV w wieku dziecięcym. Pod nią sygn. medaliera J[ean]·MAVGER·F[ecit]· 
(Jean Mauger wykonał). W otoku napis: LUDOVICUS·XIIII·REX CHRISTIANISSIMUS· (Ludwik XIV, król arcychrześcijański). 
Brzeg podniesiony. 
Rewers: Jeździec w stroju polskim na koniu prowadzonym w lewo przez Hymena z pochodnią w ręku. Na egz. ZKW.N.42 
i ZKW.N.830/2531 w otoku u góry napis: REGINA POLONIS DATA (Królowa Polakom dana). W odcinku inskrypcja w czte-
rech wierszach: LUD[ovica]·MAR[ia]·CONZAGA·ULADISLAO / IV·POLON[orum]·REGI· / COLLOCATA· / M·DC·XLV· (Lu-
dwika Maria Gonzaga Władysławowi IV, królowi Polski, dana w małżeństwo 1645). Na egz. ZKW.N.830/2530 odmienny 
układ napisu. W otoku górą: LUDOVICA MARIA GONZAGA WLADISLAO IV.POLONORUM REGI COLLOCATA (Ludwika 
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Maria Gonzaga Władysławowi IV, królowi Polski, dana w małżeństwo). W odcinku data w dwóch wierszach: VI·NOVEM-
BRIS / M·DC·XLV· (6 listopada 1645). Brzeg podniesiony.

Medale powyższe powstały dla upamiętnienia przybycia poselstwa polskiego do Francji oraz zaślubin per 
procura Ludwiki Marii Gonzagi i Władysława IV, czego w imieniu króla dopełnił wojewoda poznański 
Krzysztof Opaliński 6 XI 1645 r. Inaczej interpretował te numizmaty E. Hutten-Czapski (1957, t. 1, s. 226–227, 
nr 1850), który uważał, że chodziło o zaręczyny i przyjęcie poselstwa.

Na awersie przedstawiono małoletniego wówczas króla Francji Ludwika XIV z tradycyjnym tytułem 
króla arcychrześcijańskiego, na rewersie zaś wojewodę Krzysztofa Opalińskiego w stroju polskim na 
koniu, którego prowadzi grecki bóg małżeństwa Hymen. W otoku jednej z dwóch odmian rewersu za-
mieszczono napis „Królowa Polakom dana”, a w odcinku: „Ludwika Maria Gonzaga Władysławowi IV, 
królowi Polski, dana w małżeństwo 1645”. Druga z odmian tę ostatnią inskrypcję ma w otoku, a w od-
cinku zamieszczono datę upamiętnianego wydarzenia – 6 XI 1645. Nie można wykluczyć, że w pewnym 
zakresie inspiracją dla rytownika do wykonania rewersu była relacja damy dworu Anny Austriaczki, pani 
Motteville, którą przywołał w swej pracy E. Raczyński (1845b, s. 60–64). Na medalu widać bowiem kilka 
szczegółów obecnych również w przekazie Francuzki – chodzi m.in. o strój polski czy brodę Krzysztofa 
Opalińskiego.

Łącznie znanych jest pięć odmian tych numizmatów: trzy awersu i dwie rewersu (Gumowski 1939,  
s. 104). Wszystkie egzemplarze ze zbiorów ZKW zostały wybite tym samym tłokiem strony głównej i dwo-
ma odwrotnej.

Numizmat został wykonany przez francuskiego rytownika Jeana Maugera (1648–1722), który uro-
dził się już po upamiętnionym przez siebie wydarzeniu. Czynny był w Paryżu od ok. 1677 r. i pracował 
w tamtejszej mennicy. Swoje prace sygnował I. MAVGER F., MAVGER F. czy też samą literą M. Posiadał 
m.in. tytuł królewskiego medaliera. Był autorem utrwalonej na medalach historii panowania Ludwi- 
ka XIV, której znaczna część powstała w latach 1700–1703 (Forrer 1907, s. 616–617). Na tej podstawie 
M. Gumowski czas powstania tych medali oszacował na początek XVIII w. (Gumowski 1939, s. 104). 
Były one jednym z elementów tego artystycznego przedsięwzięcia. Zdaniem Leonarda Forrera daty na 
pracach J. Maugera rzadko odpowiadały rzeczywistemu czasowi ich wykonania (Forrer 1907, s. 617), 
co potwierdzają również opisywane tu medale.

Literatura: Louis XIV 1702, s. 16; Album rycin 1822–28, nr 82; Bentkowski 1830, s. 35, nr 127; Reichel 1842b, s. 177, nr 1302 (srebro);  
Raczyński 1845b, s. 60, nr 122; Beyer 1857, s. 60, nr 76; Sarriau 1896, s. 107, nr 113 i s. 108, nr 116; Forrer 1907, s. 618; Gumowski 1925a, 
s. 86 i il. 61; Gumowski 1939, s. 103, nr 78 i s. 104–107, nr 82; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 355, nr 9731; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12,  
nr 35 (ZKW.N.42); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 198, nr 2530–2531 (ZKW.N.830/2530–2531); Koperwas 1998, s. 19, nr 28; Bogacz, Sakwer-
da 1999, s. 34; Karnicka 2015, s. 51, nr 63.

G.Ś.
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 52 Żeton koronacyjny Jana Kazimierza
medalier nieokreślony
Polska, 1649
nr inw. ZKW.N.45
srebro, bity, 21 mm, 7,43 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zbrojne prawe ramię w naręczaku składającym się z połączonych folgami opachy, nałokcicy i zarękawia wyłania się 
z chmur, trzymając w dłoni ukoronowany herb Wazów – Snopek. W otoku napis: DOMI – NVS· ASSVMPSIT· ME. (Pan mnie 
przygarnie). Obwódka sznurowa.
Rewers: Zbrojne prawe ramię w naręczaku składającym się z połączonych folgami opachy, nałokcicy i zarękawia wyła-
nia się z chmur, trzymając w dłoni szyfrowaną kłódkę, na której napis: IOANES / CASIMI / RVS (Jan Kazimierz), poniżej:  
CORONAT[us],·ANNO 1649 / ·D[ie]·17·IANV[arii]· (Koronowany roku 1649 dnia 17 stycznia). W otoku napis: COMPACTVM – 
EST·DESVPER. (Ułożono to w górze). Obwódka sznurowa.

Żetony koronacyjne, zw. również czasem koronatkami, wybijane były w srebrze i złocie (o wadze jedne-
go i dwóch dukatów) i rozrzucane przez podskarbiego wielkiego koronnego Maksymiliana Ossolińskiego 
w czasie homagium krakowskiej koronacji Jana Kazimierza (17 stycznia 1649 r.). Złote żetony rzucano 
na Wawelu, srebrne zaś na rynku krakowskim (Gumowski 1928, nr 2). Zostało to odnotowane przez 
nadwornego historiografa króla Jana Kazimierza, Joachima Pastoriusa de Hirtenberga, w księdze V jego 
dzieła Historiae Polonae pars prior de Vladislai IV Regis extremis, secutoq; inde interregno, et Joannis Ca-
simiri Electione ac Coronatione (1680, s. 249). 

Sentencje umieszczone na awersie i rewersie mają legitymizować wybór nowego króla: DOMINVS 
ASSVMPSIT ME (Pan mnie przygarnie) [Ps 27 (26),10; tłum. za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003] oraz 
COMPACTVM EST DESVPER (Ułożono to w górze).

Bardzo krytyczną ocenę ikonografii medalu daje ks. Albertrandi: „Jeśli ręka na prawéy stronie snop 
trzymaiąca znaczyć ma rękę Boską, iak napis zdaie się wyrażać, dziwno iest, iż zbroią iest okryta, która 
służy na zabezpieczenie od powierzchownéy obcéy urazy, może nie potrafiono inaczéy myśl oną wyrazić, 
z in manu forti et brachio exterito. Ręką przemożną i ramieniem wyciągnionym. Wszakże i wyraz odwrot-
néy strony wcale nie iest stosowny do tak poważnego aktu, iak iest Koronacya Króla, a zły gust onego 
wieku iawnie pokazuie. Jest to kłotka misterna z wielu kółek złożona, te kółka różnemi są nacechowane 
literami, aby ią otworzyć, trzeba póty kółka obracać, póki się nie ułoży pewne słowo, na tym zaś medalu 
są to słowa Joannes Casimirus, które takowe dziwowisko sprawić maią” (Albertrandi [b.d.] a, k. 112).

Taki rodzaj pamiątkowego numizmatu określany jest przez J. Dutkowskiego chyba niezbyt szczęśliwie 
jako „żeton monetarny bity z okazji koronacji” i zaliczany do monet (Dutkowski 2016, t. 2, s. 26).

Literatura: Köhler 1741, 31. Stück, s. 241; Albertrandi [b.d.] a, k. 111 v. – 112, nr I; Album rycin 1822–28, nr 91; Bentkowski 1830, s. 40,  
nr 140; Reichel 1842b, s. 186, nr 1382; Raczyński 1845b, s. 96, nr 130; Chełmiński 1904, s. 58, nr 752; Gumowski 1928, nr 3; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 241, nr 1899; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 38 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 157–158, nr 60; Panfil 1993, s. 35–36; 
Bogacz, Sakwerda 1999, s. 40; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 171, nr II 65 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 12, nr II 65 (ten egzemplarz); 
Stahr 2008, s. 66, nr 54; Baran 2016, s. 5, nr 1; Dutkowski 2016, t. 2, s. 26, nr K 176 (złoto).

J.W.Z.
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 53 Żeton koronacyjny Jana Kazimierza
medalier nieokreślony
Polska, 1649
nr inw. ZKW.N.46
srebro, bity, 27 mm, 3,15 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zbrojne prawe ramię w naręczaku składającym się z połączonych folgami opachy, nałokcicy i zarękawia wyłania się 
z chmur, trzymając w dłoni ukoronowany herb Wazów – Snopek. W otoku napis: DOMI – NVS·ASSVMPSIT·ME (Pan mnie 
przygarnie). 
Rewers: Zbrojne prawe ramię w naręczaku składającym się z połączonych folgami opachy, nałokcicy i zarękawia wyła-
nia się z chmur, trzymając w dłoni szyfrowaną kłódkę, na której napis: IOANES / CASIMI / RVS (Jan Kazimierz), poniżej:  
CORONAT[us],·ANNO. 1649 / ·D[ie]·17·IANV[arii]· (Koronowany roku 1649 dnia 17 stycznia). W otoku napis: COMPACTVM· 
– EST·DESVPER. (Ułożono to w górze). 

Jak nr kat. 52, tylko o większej średnicy.

Literatura: Köhler 1741, 31. Stück, s. 241; Albertrandi [b.d.] a, k. 111 v. – 112, nr I; Album rycin 1822–28, nr 91; Bentkowski 1830, s. 40,  
nr 139; Reichel 1842b, s. 185–186, nr 1381; Raczyński 1845b, s. 96, nr 130; Chełmiński 1904, s. 58, nr 751; Gumowski 1928, nr 2; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 1, s. 241, nr 1898; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 38 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 157–158, nr 60; Panfil 1993,  
s. 35–36; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 41; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 171, nr II 65 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 12, nr II 65 (ten 
egzemplarz); Stahr 2008, s. 66, nr 54; Dutkowski 2016, t. 2, s. 26, nr K 175 (złoto).

J.W.Z.

 54 Medal ślubny Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi
Jan Höhn starszy (aw.), Sebastian Dadler, Jan Höhn starszy (reperacja) (rew.)
Gdańsk, 1649
nr inw. ZKW.N.9991
złoto, bity, 50 mm, 103,77 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1998 r.
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Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza en trois quarts w prawo, w peruce à la lion zakończonej obustronnie tzw. cadenette. 
Władca w zbroi paradnej z narzuconym na nią płaszczem. Na zbroję wyłożony kołnierz z koronkami oraz Order Złote-
go Runa na wyraźnie zaznaczonym łańcuchu. W otoku napis: IOAN[nes]:CASIM[irus]:D[ei]:G[ratia]:REX POL[oniae]:ET  
SUEC[iae]:M[agnus]:D[ux]:LITV[aniae]:RUS[siae]:PRUS[siae]: (Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i Szwecji, wielki książę 
litewski, ruski, pruski). Pod popiersiem sygn. IH [Iohann Höhn]. Brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie królowej Ludwiki Marii en trois quarts w prawo, w małej pięciopałkowej koronie oraz biżuterii: kolczy-
kach, naszyjniku z pereł i widocznym na sukni łańcuchu z perłą w formie gruszki. W otoku napis: .LVDOVICA MARIA  
CONZ[aga].D[ei].G[ratia].REG[ina].POL[oniae].ET S[ueciae].M[agnus].D[ux].L[ithuaniae].RVS[siae].PRVS[siae].NATA 
PRIN[cipissa].MANT[uae].MONT.FER[rati].NIV[erni]: (Ludwika Maria Gonzaga, z Bożej łaski królowa Polski i Szwecji, wiel-
ka księżna litewska, ruska, pruska, urodzona księżniczka Mantui, Montferrat, Nivernais). Litery sygn. SD [Sebastian Dadler] 
przedzielone popiersiem królowej. Brzeg podniesiony.

Medal przedstawiający popiersia Jana Kazimierza i Ludwiki Marii został wybity w związku z ich ślubem 
w 1649 r. Stempel awersu wykonał Jan Höhn starszy, uczeń Sebastiana Dadlera (zob. np. Więcek 1962a,  
s. 29–30 i 80–83). Głowa i kołnierz Jana Kazimierza wykazują duże podobieństwo do ryciny Hondiusa z 1649 r., 
sporządzonej na podstawie obrazu Daniela Schultza (Stahr 1990, s. 159–160). Z kolei pozostała część 
przedstawienia, tj. zbroja rycerska, płaszcz i Order Złotego Runa, wiernie odwzorowują elementy z medalu 
ślubnego Władysława IV Wazy i Ludwiki Marii wykonanego przez Dadlera w 1646 r. (zob. nr kat. 49)

Za sprawą studium A. Więcka poświęconego Sebastianowi Dadlerowi w literaturze przedmiotu na 
długo przyjęło się przekonanie, że wyrytował on nowy stempel rewersu, pozostawiając wizerunek Ludwi-
ki Marii niezmieniony w stosunku do tego z medalu upamiętniającego jej poprzednie małżeństwo. Miał 
się on różnić jedynie skróceniem fragmentu legendy SVE do litery S. Badacz ten wysnuł zatem wniosek, 
że nowy tłok Dadler przesłał z Hamburga, gdzie wówczas przebywał, do Gdańska i w tutejszej mennicy 
odbito nim pamiątkowe medale, wykorzystując stempel awersu Jana Höhna starszego (Więcek 1962a, 
s. 54 i 122, nr 126). Powyższe spostrzeżenia należy jednak odrzucić, choć nie w całości. Nie sposób roz-
strzygnąć, czy tłok w rzeczywistości przyjechał z Niemiec, czy może znajdował się na miejscu, co zresztą 
jest kwestią drugorzędną. Istotna jest tu przede wszystkim obserwacja, że S. Dadler nie wykonał nowego 
stempla na potrzeby emisji ślubnej z początku panowania Jana Kazimierza, ale wykorzystano w niej stary 
tłok jego autorstwa (Maué 2008, s. 116, nr 69; podobne spostrzeżenie, choć bez rozwinięcia: Gumowski 
1939, s. 109; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 39; Dutkowski 2013, s. 127; Dutkowski 2016, s. 111, przyp. 22). 
Różnica dostrzeżona przez A. Więcka to wynik ukruszenia, a następnie naprawy dolnej partii starego 
stempla obejmującej najniższą część popiersia królowej oraz fragment inskrypcji za literą G w wyrazie 
REG do V w RVS włącznie. Zakres tej pracy wyznacza cienka, prosta linia oddająca zasięg uszkodzenia. 
Stempel w pozostałej części, tj. inskrypcja, popiersie Ludwiki Marii oraz ich wzajemny układ, jest tożsamy 
z medalem z 1646 r. M. Gumowski (1928, nr 61–62) dostrzegł różnicę w legendzie oraz pęknięcie tłoka 
rewersu. Uznał on jednak owe numizmaty za dwie osobne odmiany, zastanawiając się jednocześnie, dla-
czego w przypadku medali ślubnych Władysława IV i Ludwiki Marii rewers bito tylko jednym stemplem, 
inaczej niż w przypadku emisji upamiętniającej zaślubiny władczyni z Janem Kazimierzem. Skrócenie le-
gendy zaobserwowane przez A. Więcka to niewątpliwie efekt zastosowania przez osobę naprawiającą 
stempel punc literowych większych od Dadlerowskich. Raczej trudno przypuszczać, aby stempel napra-
wiał sam S. Dadler. Porównanie liter z awersu (również nieco większych niż te z nienaprawianej części 
rewersu) oraz z innych medali Jana Höhna starszego (zob. np. chronologicznie bliski nr kat. 58) wyka-
zało duże podobieństwo. Pozwala to w tym właśnie artyście upatrywać osoby, która dokonała reperacji 
uszkodzonego tłoka. Naprawa wymagała mniejszego nakładu pracy niż sporządzenie nowego stempla, 
być może zatem artystą kierował pośpiech, skoro zdecydował się na taki zabieg. Poza liternictwem mniej 
starannie względem pierwowzoru opracowano również dolną część popiersia królowej. Warto zauważyć 
także, że wszystkie te medale, reprodukowane w pracach E. Raczyńskiego, A. Więcka, M. Stahr, jak też 
odbitki w srebrze przechowywane w zbiorach MNW (zob. np. nr inw. NPO 7180, który jest reproduko-
wany w: Czar srebra 2007, s. 184, nr III.2.53) zostały wybite tym samym, naprawianym tłokiem. Ulegał on 
postępującej degradacji przejawiającej się w powiększającym się pęknięciu, czytelnym szczególnie przy 
literach VS w wyrazie RVS. Dobrze jest to widoczne zwłaszcza na okazach z ZKW oraz MNW. Niezmiernie 
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istotny dla powyższego wywodu jest zaopatrzony w uszko egzemplarz tego medalu przechowywany 
w krakowskim Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (nr inw. MNK-VII-Md-365, wraz z fotografiami 
opublikowano go w katalogach Aurea Porta 1997, s. 314, nr VIII.35; Czar srebra 2007, s. 183, nr III.2.52, 
Dutkowski 2016, s. 112, nr K347). Został on wybity jeszcze nieuszkodzonym tłokiem rewersu, co świadczy 
o pęknięciu stempla dopiero podczas bicia medali ślubnych z królem Janem Kazimierzem na awersie 
i uprawdopodabnia przypuszczenie, że autorem reperacji był Jan Höhn starszy.

M. Stahr zwróciła uwagę na duże podobieństwo przedstawienia Ludwiki Marii z portretem królowej 
autorstwa Wilhelma Hondiusa datowanym na 1646 r. oraz wyraziła przypuszczenie, że medale były czę-
ścią daru ślubnego gdańszczan dla pary królewskiej (Stahr 1990, s. 148, przyp. 122, s. 150 i 160).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 114, nr II; Bentkowski 1830, s. 40, nr 142; Reichel 1842b, s. 185, nr 1380 (srebro); Raczyński 1845b,  
s. 100, nr 131; Mikocki 1850, s. 62, nr 1562; Trachsel 1869, s. 79; Sarriau 1896, s. 111, nr 123; Gumowski 1925a, il. 68; Gumowski 1925b,  
s. 22, 34, 37 i tabl. IV, nr 25; Gumowski 1928, nr 62 i tabl. X, nr 62; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 316, nr 2337 (srebro); Więcek 1962a, s. 54, 122, 
nr 126–127; Portrety 1967, s. 326, nr 376a i 370b; Szyszko-Czyżak 1981, s. 14, nr 22; Stahr 1990, s. 158–160 i 236, nr 61; Bogacz, Kozarska-
-Orzeszek 1995, s. 36, nr 27; Aurea Porta 1997, s. 314, nr VIII.35; Koperwas 1998, s. 19–20, nr 29; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 39; Orzeł i Trzy 
Korony 2002, s. 175, nr II 68 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 12, nr II 68 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 183–184, nr III.2.52–54; 
Maué 2008, s. 116, nr 69; Chomyn 2015, t. 1, s. 307, nr 286; Dutkowski 2016, s. 111, nr K346 (ten egzemplarz).

G.Ś.

 55 Zwycięstwo pod Beresteczkiem 1651
medalier nieokreślony
Lubeka, 1651

a) nr inw. ZKW.N.47 (il.)
srebro, bity, 30 mm, 4,8 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.48
srebro, bity, 30,5 mm, 12,92 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Wieniec laurowy z jagodami, na którym nawleczone cztery korony. Wewnątrz inskrypcja zapisana w trzech wier-
szach: HOC / NEXV / 1651 (Tym związkiem).
Rewers: Inskrypcja zapisana w 10 wierszach: VICTORI / SCYTAR[um] & REBEL[orum]. / AVGVSTO / SERENIS[simo].&  
POTENTIS[simo]. / IOANNI CASIMIRO / D[ei].G[ratia].POLONIÆ REGI M[agno]·D[uci].L[ithuaniae]· / TVM & / SVEC 
[orum].GOTH[orum].VAND[alorum] / HÆRED[iatario]·REGI· / D[o].D[ico]. (Dano i ofiarowano zwycięzcy Scytów i bun-
towników dostojnemu, najjaśniejszemu, najmożniejszemu Janowi Kazimierzowi, z łaski Bożej królowi Polski, wielkiemu księ-
ciu litewskiemu, nadto dziedzicznemu królowi Szwedów, Gotów i Wandalów; tłum. za: Stahr 1990, s. 161).

Medal wykonany w Lubece na pamiątkę zwycięstwa odniesionego w bitwie pod Beresteczkiem, która 
odbyła się w dniach 28 VI–10 VII 1651 r. Na awersie przedstawiono symbol zwycięstwa – wieniec laurowy 
z jagodami. Zdaniem E. Raczyńskiego widoczne na wieńcu cztery korony odnoszą się do tytulatury Jana 
Kazimierza – króla Polaków, Szwedów, Gotów i Wandalów (Raczyński 1845b, s. 112). Wyobrażenie to 
uzupełnia znajdujący się wewnątrz wieńca łaciński napis HOC NEXV z datą 1651. Jako „tym związkiem” 
przetłumaczył go J.Ch. Albertrandi ([b.d.] a, k. 115), a za nim E. Raczyński (1845b, s. 108, nr 133). Według 
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M. Stahr (1990, s. 160) natomiast inskrypcja oznacza „dzięki temu związkowi”. Zdaniem M. Gumowskie-
go (1928, nr 12) ostatnie litery inskrypcji rewersu („dano i ofiarowano”) w kontekście całej treści napisu 
świadczą o tym, że medal został wykonany na prywatne zlecenie. Badacz ten zauważył również, że taki 
napis pojawił się na łuku triumfalnym wzniesionym dla króla w Warszawie po zwycięstwie i na tej podsta-
wie uznał, że zlecenie przygotowania medalu wyszło od warszawskiego magistratu, którego członkowie 
kazali rozrzucać numizmat podczas wjazdu władcy. M. Stahr przywołała jednak wzmiankę pochodzącą ze 
źródeł pisanych, z której jasno wynika, że medal kazali wybić posłowie polscy w Lubece na wieść o trium-
fie, a następnie rozrzucali go pomiędzy mieszkańców Lubeki (Stahr 1990, s. 161). J.G. Rokita wskazał, że 
zleceniodawcom tego numizmatu zależało przede wszystkim na propagandowym wykorzystaniu zwycię-
stwa podczas rokowań pokojowych prowadzonych wówczas ze Szwecją (Rokita 2014a, s. 11).

Oba żetony ze zbiorów ZKW wybito dwiema parami stempli. Dwie odmiany odnotował także  
M. Gumowski (1928, nr 12–13), który uznał, że numizmaty te musiały zostać wybite w większej liczbie, 
skoro do produkcji potrzeba było użyć więcej niż jednej pary tłoków.

Literatura: Joachim 1752, s. 668–671, nr 62 i tabl. VII, nr 62; Albertrandi [b.d.] a, k. 115–116, nr IX; Album rycin 1822–28, nr 94; Bentkowski 
1830, s. 41–42, nr 148; Reichel 1842b, s. 189, nr 1408; Raczyński 1845b, s. 108, nr 133; Mikocki 1850, s. 63, nr 1567; Trachsel 1869, s. 79; 
Gumowski 1928, nr 12–13 i tabl. I, nr 12–13; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 253, nr 1968; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 12, nr 39 (ZKW.N.47); 
PTPN 1982, s. 116, nr 193; Stahr 1990, s. 160–161 i 236–237, nr 62; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 42; Stahr 2008, s. 66–67, nr 55; Rokita 2014a, 
s. 11; Chomyn 2015, t. 2, s. 362, nr 1066.

G.Ś.

 56 Uwolnienie Kijowa od Kozaków 1651
Sebastian Dadler
Polska lub Niemcy, 1651–1652 (?)
nr inw. ZKW.N.5495
srebro, bity, 68,1 mm, 79 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r. (aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.);  
dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Na pierwszym planie siedzący Jan II Kazimierz ubrany w zbroję rzymską. U jego stóp łuki i kołczany. W lewej dło-
ni władca trzyma regiment, prawą zaś kieruje ku klęczącej przed nim postaci kobiecej w corona muralis na głowie. Przy-
wiódł ją książę Janusz Radziwiłł, stojący obok w zbroi rzymskiej, z regimentem w lewej ręce. Za królem i księciem stoją ry-
cerze trzymający proporce stylizowane na rzymskie znaki legionowe (vexilla). Po stronie władcy umieszczono na nich ele-
menty składowe herbu Jana Kazimierza jako króla Polski i Szwecji: Orła, Snopek Wazów, Lwa Folkungów, Trzy Korony,  
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przeciwstawnie ustawione litery CC i Pasy Habsburgów. Po stronie księcia zaś widać Pogoń, monogram Janusza Radziwił-
ła – IR – w ligaturze, a nad nim Orła cesarstwa rzymsko-niemieckiego z tarczą i herbem Trąby na piersi. Scena ta ukaza-
na jest na tle panoramy Kijowa, przy Złotej Bramie i z wyraźnie zaznaczonym Dnieprem. Nad miastem osiem latających 
aniołków. Siedem z nich trzyma w dłoniach gałązki palmowe, jeden gra na trąbce ozdobionej chorągiewką. Ponadto anioł-
ki trzymają również: jeden wieniec dębowy, trzy kolejne coronae muralis, cztery wieńce laurowe. Dziewiąte putto siedzi 
na Złotej Bramie i trzyma przed sobą tarczę herbową z przedstawieniem napiętego łuku z założoną strzałą – herbu Kijo-
wa. Nad nimi wyłaniające się z obłoków słońce. W odcinku w małżowinowym kartuszu napis w dwóch wierszach KIOVIA  
RECEPTA  /  M:DC:LI: (Kijów zdobyty 1651), poniżej sygn. SD [Sebastian Dadler]. W otoku napis KIIOVIOS ARCVS FRAC-
TOS PHARETRASQVE REBELLES RADZIVIL EN TRADIT REX CASIMIRE TIBI (Kijowskie złamane łuki i buntownicze koł-
czany Radziwiłł oddaje Tobie, królu Kazimierzu). Obwódka wewnętrzna ornamentowa, zewnętrzna z motywem zdwojonych 
kulek i promieni, brzeg podniesiony.
Rewers: W otoku wieniec z liści palmowych, na który nawleczono: koronę murową (corona muralis), wieniec laurowy, 
corona castrensis oraz wieniec dębowy. U góry i u dołu ukoronowane tarcze herbowe z Pogonią (górna) i Orłem cesarstwa 
rzymsko-niemieckiego z herbem Trąby Radziwiłłów. Tarcza z Orłem rozdziela sygn. SD [Sebastian Dadler]. W polu napis 
w 20 wierszach: SUB AUSPICIA / REGNI / IOHANNIS CASIMIRI, / TURBATI / LICET PER COSACO- / RUM INSOLENTIAM, 
SED OPPRES- / SÂ REBELLIONE FELICIS[simvs], EXERCI- / TUS LITUANICUS DUCE IANUSSIO / RADIVILIO, SERVATIS 
PATRIÆ FINI- / BUS, OCCUPATO VI ET CONSILIO BORY- / STHENSIS TRAIECTU, REBELLIUM DU- / CIBUS ALTERO 
NIEBABA CÆSO ET OC- / CISO, ALTERO ANTONIO PROFLIGA- / TO ET PULSO, ATQUE PER STRA- / TÂ HOSTIUM 
CADAVERA APERTA / FERRO VIÂ KIIOVIAM USQUE / PERRUPIT, ET HANC REGIO- / NIS AC REBELLIONIS ME- /  
TROPOLIM, OCCUPAVIT. / ANNO DOMINI / M. DC. L.I. (tłumaczenie w tekście noty). Obwódka z motywem pojedynczych 
kulek i zdwojonych promieni, brzeg podniesiony.

Medal upamiętnia uwolnienie Kijowa od Kozaków 4 VIII 1651 r. oraz stłumienie powstania kozackie-
go na Ukrainie. Zamówił go hetman wielki litewski Janusz Radziwiłł (1612–1655) (tak m.in. Gumowski 
1928, nr 14), którego z wykonawcą numizmatu, Sebastianem Dadlerem, łączyła kilkudziesięcioletnia 
znajomość. A. Więcek skonstatował, że medalier, kiedy otrzymał to zlecenie, przebywał już od kilku 
lat w Hamburgu. Zdaniem tego autora może to świadczyć o szczególnym przywiązaniu Radziwiłła do 
Dadlera, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że w Polsce działał zdolny uczeń tego medaliera, Jan Höhn 
starszy (Więcek 1962a, s. 56). Natomiast S. Klimowski i R. Omeljanczik (2008, s. 44) uznali, że miejscem 
powstania stempli i wybicia medalu był Gdańsk.

Scena wyobrażona na awersie nawiązuje do rzymskich obchodów triumfalnych. Wskazuje na to 
ukazanie w środku siedzącego władcy, któremu u stóp złożono łuki i kołczany oraz przywiedziono do 
niego kobietę w corona muralis na głowie – symbol zdobytego miasta. Całą scenę opisuje inskrypcja 
otokowa. Nawiązania do antyku widoczne są również m.in. w zbrojach rycerzy, pozie siedzącego króla, 
obecności rzymskich znaków legionowych oraz napisie KIOVIA RECEPTA (Kijów zdobyty) odwołu-
jącym się do inskrypcji IVDEA CAPTA czy też DACIA CAPTA, znanych z monet rzymskich. M. Stahr 
zwróciła również uwagę na to, że medal powstał w Rzeczypospolitej o już ugruntowanej idei sarmaty-
zmu z założenia nawiązującego do antyku. Nie bez wpływu na wymowę numizmatu musiały pozostać 
także teorie o pochodzeniu możnowładczych rodów litewskich od Rzymian (Stahr 1990, s. 163–164). 
Również miejsce przedstawione na medalu – Złota Brama – zostało wybrane nieprzypadkowo. Miało 
to zapewne na celu przywołanie skojarzeń z czasami Bolesława Chrobrego i Bolesława Śmiałego. Obaj 
władcy po zdobyciu Kijowa, zgodnie z relacją Kroniki polskiej Galla Anonima, mieli uderzyć mieczami 
w Złotą Bramę. Z kolei ukraińscy badacze, S. Klimowski i R. Omeljanczik (2008, s. 45), zwrócili uwagę 
na to, że scena przedstawiona na awersie nie miała miejsca w rzeczywistości, ponieważ Jan Kazimierz 
nigdy nie był w Kijowie. Nie można wykluczyć, że inspiracją dla rytownika był rysunek bądź obraz 
przedstawiający wjazd Janusza Radziwiłła do Kijowa – oba autorstwa malarza Abrahama van We-
stervelta, pracującego dla księcia w latach 1651–1653 (Batowski 1930/1931, s. 115 i 121–125, reproduk-
cja na tabl. XXII). W ostatnich latach pojawił się również domysł, że to ten holenderski artysta wykonał 
projekt medalu (Klimowski, Omeljanczik 2008, s. 44), co uzasadniono tym, że malarz, pozostając na 
służbie u Janusza Radziwiłła, widział odbicie Kijowa na własne oczy.

Bogaty w szczegóły awers skłania badaczy do dyskusji na temat zamieszczonych na nim elementów. 
Przykładem są przeciwstawnie ustawione litery CC widoczne na jednym z proporców za Janem Kazimie-
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rzem. M. Gumowski (1928, nr 14) i H. Maué (2008, s. 126–127, nr 78) odczytali je jako monogram imienia 
Casimirus, natomiast S. Klimowski i R. Omeljanczik (2008, s. 44) napisali, że litery CC to inicjał IC.

Na rewersie znajduje się napis sławiący wojskowe przewagi hetmana: „Pod opieką króla Jana Kazi-
mierza, chociaż zaniepokojonego zuchwałością Kozaków, lecz szczęśliwego z powodu stłumienia (ich) 
buntu, wojsko litewskie pod wodzą Janusza Radziwiłła, ustrzegłszy granice ojczyzny, zajęło siłą i rozwagą 
miejsce przeprawy na Dnieprze, a co do wodzów powstania, po ścięciu i zabiciu jednego – Niebaby, 
a po pokonaniu i wypędzeniu drugiego – Antoniego, po ziemi zasłanej zwłokami wrogów, otwarłszy 
sobie zbrojnie drogę, przedarło się aż do Kijowa i zajęło tę stolicę kraju i buntu w roku Pańskim 1651” 
(Stahr 1990, s. 163).

Spory rodzi również datowanie medalu. M. Stahr (1990, s. 161) czas powstania numizmatu określiła na 
1651 r. Z kolei S. Klimowski i R. Omeljanczik (2008, s. 44) datowali go na 1652 r. Jeszcze późniejszą datę 
podał M. Gumowski (Gumowski 1925b, s. 22–23; Gumowski 1928, nr 14), który nie wykluczał, że medal 
powstał w 1653 lub 1654 r., wraz z innym, upamiętniającym wjazd księcia Janusza Radziwiłła do Wilna.

Na przywołanie zasługuje spostrzeżenie M. Stahr, że żaden medal z okresu powstania Chmielnickiego 
nie powstał na zlecenie władcy. Poza opisywanym w tej nocie zalicza się do nich żeton upamiętniający 
bitwę pod Beresteczkiem, z napisem HOC NEXU (zob. nr kat. 55). Badaczka wiązała to z charakterem 
tego konfliktu postrzeganego jako wojna domowa. Powodowało to, że artystycznych środków wyrazu 
nie wykorzystywano w celach propagandowych (Stahr 1990, s. 164).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 116–117, nr X; Bentkowski 1830, s. 42, nr 149; Daniłowicz 1830b, s. 330; Raczyński 1845b, s. 114–116,  
nr 134; Reichel 1842b, s. 188–189, nr 1407; Mikocki 1850, s. 63, nr 1566; Trachsel 1869, s. 158; Kotłubaj 1857b, s. 533–534; Gumowski 1925a, 
s. 82 i il. 70; Gumowski 1928, nr 14 i tabl. II, nr 14; Gumowski 1950b, nr 14; Gumowski 1957, nr 2259; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 253–254, 
nr 1969; Więcek 1962a, s. 56, 124, nr 134 i tabl. XLIX, nr 134; Szwagrzyk 1971, s. 42, nr 17; Stahr 1990, s. 161–164 i 237, nr 63; Ruzas 1993, 
s. 20, 41–42, nr 15; Narodziny Stolicy 1996, s. 348, nr X 31 (ten egzemplarz); Aurea Porta 1997, s. 314, nr VIII.36; Bogacz, Sakwerda 1999,  
s. 43; Gacek 2001, s. 14, nr 10; Klimowski, Omeljanczik 2008, s. 44–45, nr 24 (tu starsza literatura zza polskiej wschodniej granicy); Maué 
2008, s. 126–127, nr 78; Taradaj 2012a; 100 rarytasów 2012, s. 130–131; Dutkowski 2016, s. 505–506, nr 10 (złoto).

G.Ś.

 57 Medal pokojowy (?)
Jan Höhn starszy lub Jan Höhn młodszy
Gdańsk, po 1651
nr inw. ZKW.N-dep.FC/3
srebro złocone, bity, 49 mm, 30,64 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Dwie kobiece personifikacje opierają się o ołtarz, na którym znajduje się otwarta księga. Na jej stronach napis 
w czterech wierszach: VERBUM / DOMINI / MANET IN / ÆTERNUM (Słowo Pana trwa na wieki). Postać po prawej stro-
nie trzyma w lewej ręce ul z latającymi dookoła niego pszczołami. Prawą stopą stoi na łopacie opartej o drzewko oliwne. 
Kobieta po lewej stronie ołtarza trzyma w prawej ręce wagę i miecz, natomiast w lewej gałązkę palmową. Obok niej rośnie 
niewielkie drzewko oliwne. Nad przedstawieniem góruje tetragram w promieniach słońca. W otoku inskrypcja: GOTT GIB 
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FRIED IN DEINEM LAND.ERHALT LEHR WEHR UND NEHR STAND (Niech Bóg da pokój swojemu krajowi. I chroni tych, 
którzy uczą, bronią i żywią). Na podstawie ołtarza sygn. IH [Iohann Höhn]. Brzeg podniesiony.
Rewers: Krzew winorośli, pod nim siedząca kura z kurczętami. Po jej obu stronach dwa niewielkie drzewka figowe. W oto-
ku napis: UNSER FEIGENBAUM UND REBEN WIRD NUN SICHERN SCHATTEN GEBEN (Nasze drzewa figowe i krzewy 
winne dają teraz bezpieczny cień). Brzeg podniesiony.

Pierwowzór tego medalu wykonał Sebastian Dadler (Więcek 1962a, s. 125, nr 136–138; Maué 2008, s. 122, 
nr 75). W dotychczasowej literaturze przedmiotu zgodnie przyjmuje się, że powstał on już po wyjeździe 
artysty do Hamburga, w związku z trzecią rocznicą zawarcia pokoju westfalskiego, co sugeruje badaczom 
data widoczna na podstawie ołtarza – 1651 (Więcek 1962a, s. 56; Nivaille 1989, s. 111; Maué 2008, s. 
122, nr 75). Wśród licznych medalierów naśladujących dzieło Sebastiana Dadlera znalazł się również Jan 
Höhn, który jest autorem numizmatu z kolekcji Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, o czym świad-
czy sygn. IH widoczna na awersie. Nie da się jednak ustalić, który z Höhnów go wykonał. M. Gumowski 
(1925b, s. 35) przypisał go starszemu i w swym zestawieniu zamieścił przy medalu wybitym z okazji za-
warcia pokoju w Sztumskiej Wsi w 1635 r., co sugeruje, że tak postrzegał okoliczności powstania opisy-
wanego numizmatu. Badacz nieprawidłowo odczytał datę na pierwowzorze wybitym przez Dadlera jako 
1631 (Gumowski 1925a, s. 26). Z kolei Jean Nivaille (1989, s. 115–116) przypisał go młodszemu Höhnowi 
i uznał, że wiąże się z pokojem oliwskim z 1660 r., z którego okazji ojciec wykonał oryginalny medal we-
dle własnej koncepcji, a syn zadowolił się skopiowaniem pracy Dadlera. Warto w tym miejscu jednak za-
uważyć, że na wszystkich medalach wybitych na pokój oliwski autorstwa Höhnów znalazły się bezpośred-
nie i czytelne, również w obecnych czasach, odniesienia do tegoż traktatu. Z tego powodu koncepcja 
J. Nivaille’a musi pozostać jedynie przypuszczeniem. W rozstrzygnięciu problemu, na jaką okazję medal 
został wybity, ale również określeniu autorstwa stempli nie pomaga także brak daty na medalu. Obaj 
Höhnowie używali bowiem tej samej sygnatury złożonej z liter IH – najpierw ojciec, a prawdopodobnie 
już po jego śmierci przejął ją syn (zob. np. Gumowski 1925b, s. 33).

Na awersie medalu przedstawiono dwie kobiety. Po lewej stoi Sprawiedliwość, z wagą, mieczem 
i gałązką palmową, i ta identyfikacja nie budzi wątpliwości. Więcej trudności nastręcza badaczom per-
sonifikacja po prawej – z ulem i łopatą. A. Więcek opisał ją jako Oszczędność (Więcek 1962a, s. 125,  
nr 136), J. Nivaille zaś jako Rzemiosło (l’Industrie – Nivaille 1989, s. 111), a H. Maué w postaci tej upa-
trywał personifikacji Zgody (2008, s. 122, nr 75). Wydaje się jednak, że właściwszą interpretacją bę-
dzie odczytanie postaci jako uosobienia Pracowitości – kobiecie przydano wszak pewne atrybuty, tj. ul 
z pszczołami i łopatę. Obie postacie opierają się o ołtarz z wyłożoną na nim otwartą księgą, na której 
kartach wypisano słowa z 1 Listu św. Piotra: „Słowo Pana trwa na wieki”. Zauważyć tu także trzeba, że 
fraza ta stanowi motto reformacji luterańskiej. W otoku zaś znalazła się inskrypcja wyrażająca życzenie: 
„Niech Bóg da pokój swojemu krajowi. I chroni tych, którzy uczą, bronią i żywią”.

Na rewersie natomiast ukazano scenę przedstawiającą kurę z kurczętami pod rozłożystym drzewem, 
dającym ptakom cień. Ten rozpowszechniony w XVII w. motyw był „symbolem matczynej miłości i opie-
ki, jak również pokojowego współżycia między narodami” (Więcek 1962a, s. 58). Uzupełnia go legenda 
otokowa głosząca: „Nasze drzewa figowe i krzewy winne dają teraz bezpieczny cień”.

Literatura: Gumowski 1925b, s. 35; Nivaille 1989, s. 115–116; Dutkowski 2016, s. 532–533, nr 17 (złoto).

G.Ś.

 58 Dwusetna rocznica powrotu Gdańska do Rzeczypospolitej 
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1653

a) nr inw. ZKW.N.830/2539 (il.)
srebro, bity, 64 mm, 61,4 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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b) nr inw. ZKW.N.830/2540
srebro, bity, 64 mm, 61,4 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Personifikacja Zgody idąca po ukwieconej łące w wieńcu na głowie. W prawej dłoni trzyma dwa serca połączone 
wstęgą, na niej wieniec laurowy, w lewej zaś dwie zespolone tarcze: na jednej z nich Orzeł polski ze Snopkiem Wazów na 
piersi, na drugiej herb Gdańska. Na łące, po obu stronach personifikacji przedstawiono krzew róży sięgający dwóch serc 
oraz drzewko oliwne dotykające dolnej krawędzi połączonych tarcz herbowych. Nad Zgodą dwa obłoki, na których stoją 
putta: jedno z nich w lewej dłoni trzyma gałązkę oliwną, drugie palmową, wspólnie zaś trzymają koronę. W odcinku sygn. 
IH [Iohann Höhn]. W otoku napis: COR REGIS CORDI GEDANI CONCORDIA IUNGIT. (Zgoda łączy serce króla z sercem 
Gdańska). Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: Wyobrażenie Gdańska w murach miejskich, widzianego ze wzgórza Grodzisko. Nad panoramą ukorono-
wany Orzeł z rozpostartymi skrzydłami, a jeszcze wyżej wyłaniający się z obłoków tetragram w promieniach słoń-
ca. W odcinku: DantisCi CoeLo ConCorDia / teCta Coronet (Zgoda z niebios wieńczy domy Gdańska; chronostych: 
D+I+C+I+C+L+C+C+D+I+C+C = 1653). W otoku inskrypcja: NUMINIS ATQUE AQUILÆ GEDANUM MUNIMINE 
TUTUM. (Gdańsk bezpieczny pod osłoną Boga i Orła). Obwódka wewnętrzna z motywem połączonych ogniw łańcucha, 
brzeg podniesiony.

Przez lata za sprawą E. Raczyńskiego (1845b, s. 122) w literaturze przedmiotu panowało przekonanie, 
że medal ten powstał z okazji pobytu Jana Kazimierza w Gdańsku w 1653 r. (tak pisze np. Rühle 1928,  
s. 279–280, nr 23). Zdanie takie podzielał również A. Więcek (1989, s. 61), dodając, że wizytę władcy 
uczciła w ten sposób rada miejska. Badacze ci uważali również, że główną stroną numizmatu jest ta 
z widokiem miasta. Zdanie co do okoliczności emisji tego zabytku podzielili przed 20 laty Teresa Bogacz 
i Jan Sakwerda (1999, s. 44) oraz Jarosław Dutkowski i Adam Suchanek (2000, s. 235–236, nr 577; 
ostatnio J. Dutkowski opisał numizmat jako „Medal 1653, Chwały i Wierności Gdańska” – tegoż 2016,  
s. 226, nr G440). Inaczej interpretował go M. Gumowski (1925b, s. 37), uważając, że medal wyraża 
miłość Gdańska do Polski. Podobnie opisał ten numizmat Julian Olejniczak: „Medal gdański sławiący 
przywiązania miasta do króla i Rzeczypospolitej” (zob. PTPN 1982, s. 116, nr 194). Kolejną propozycję 
podała M. Stahr, wiążąc medal ze zbliżającą się dwusetną rocznicą powrotu Gdańska do Rzeczypospoli-
tej (Stahr 1990, s. 164–165). 

Możliwość wybicia medalu z okazji pobytu Jana Kazimierza w Gdańsku w 1653 r. jest nie do utrzy-
mania ze względu na to, że król w tym okresie Gdańska nie odwiedzał (Fabiani-Madeyska 1976, s. 117, 
nie notuje wizyty). Na awersie numizmatu przedstawiono personifikację Zgody, którą korona podnosi 
do rangi cnoty (Stahr 1990, s. 165). Trzyma ona w prawej ręce wstęgę z dwoma sercami, co w sposób 
jednoznaczny odnosi się do napisu z otoku, który głosi zjednoczenie serc króla i Gdańska. Podobną wy-
mowę mają zapewne umieszczone w jej lewej ręce dwie tarcze herbowe. Przekaz ten wzmacniać miały 
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ponadto odradzający się krzew róży przedstawiony pod złączonymi sercami, a symbolizujący miłość, 
oraz odrastające drzewko oliwne, sięgające zespolonych tarcz herbowych, co można odczytywać w ka-
tegoriach wskazania na istotę pokoju dla pomyślnego rozwoju państwa i miasta.

Rewers przedstawia panoramę miasta widzianą ze wzgórza Grodzisko, a zatem od północnego za-
chodu. Nie sposób ustalić, czy artysta, rytując tę stronę medalu, wzorował się na własnym szkicu, czy też 
czerpał inspirację np. z widoku Gdańska wydanego w 1576 r. przez Georga Brauna i Franza Hogenberga, 
na którym ujęto miasto z tego właśnie miejsca (reprodukcja w: Kozica, Pezda 2004, s. 247–249, nr G95/1), 
lub którejś z jego późniejszych kopii. Jeszcze inną możliwością jest skopiowanie panoramy ze starszego 
numizmatu (takie ujęcie znane było autorom stempli z okresu panowania Władysława IV), które wykonał 
może nawet sam Jan Höhn starszy jako pracownik mennicy (zob. np. dwudukatową donatywę z 1642 r.: 
Gumowski 1939, s. 97–98, nr 73).

M. Stahr zinterpretowała koncepcję ikonograficzną rewersu jako symbolicznie wyrażającą „trojakie 
uwarunkowanie bytu Gdańska: geograficzne, polityczne i metafizyczne”, co znalazło także odzwiercie-
dlenie w inskrypcji otokowej głoszącej „Gdańsk bezpieczny pod osłoną Boga i Orła” (Stahr 1990, s. 165). 
Nawiązanie do przedstawienia z awersu stanowi napis z odcinka mówiący, że „Zgoda z niebios wieńczy 
domy Gdańska” (Stahr 1990, s. 167).

Oba egzemplarze ze zbiorów ZKW zostały wybite tymi samymi stemplami. Tłok rewersu został po kil-
kunastu latach wykorzystany przez Jana Höhna młodszego do bicia medali z wizerunkiem króla Michała 
Korybuta na awersie. Z tego samego stempla pochodzi strona główna jednej z dwóch odmian medalu 
upamiętniającego zawarcie przymierza polsko-austriackiego w 1670 r. (zob. także nr kat. 82; Rühle 1928, 
s. 288, nr 40; Gumowski 1949, nr 34 i tabl. VI, nr 34). Dotychczas nie objaśniono powodów emisji tego 
numizmatu. Ze względu na ich rzadkie występowanie wolno przypuszczać, że artysta zaprzestał ich pro-
dukcji, kiedy zorientował się, że chronogramowy zapis daty nie odpowiada okresowi panowania Micha-
ła Korybuta (Gumowski 1928, nr 23).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 118, nr XI; Album rycin 1822–28, nr 96; Bentkowski 1830, s. 42, nr 150; Reichel 1842b, s. 197–198, nr 1548; 
Raczyński 1845b, s. 120, nr 135; Mikocki 1850, s. 65, nr 1625; Vossberg 1852, s. 79, nr 932; Trachsel 1869, s. 91; Bahrfeldt 1910, s. 158,  
nr 8697; Gumowski 1925a, s. 84 i il. 71; Gumowski 1925b, s. 37 i tabl. V, nr 32; Gumowski 1928, nr 23 i tabl. III, nr 23; Rühle 1928, s. 279–
280, nr 23; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 265–266, nr 2034; Szwagrzyk 1971, s. 44, nr 2; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 200, nr 2539–2540 
(ZKW.N.830/2539–2540); PTPN 1982, s. 116, nr 194; Więcek 1989, s. 60–61; Stahr 1990, s. 165–167 i 237, nr 64; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 
1995, s. 44, nr 39–40; Orzeł Biały 1995, s. 293–294, nr VI 114 (ZKW.N.830/2539–2540); Aurea Porta 1997, s. 195, nr 77; Bogacz, Sakwerda 
1999, s. 44; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 235–236, nr 577; Stahr 2008, s. 67–68, nr 56; L’Aigle Blanc 2011, s. 138, nr 129 (ZKW.N.830/2539); 
Chomyn 2015, t. 1, s. 305, nr 284; Dutkowski 2015b, s. 154–155; Dutkowski 2016, s. 226–227, nr G440.

G.Ś.

 59 Dwusetna rocznica włączenia Prus Królewskich do Polski
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1654

a) nr inw. ZKW.N.9997 (il.)
złoto, bity, 55 mm, 52,24 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1999 r.

b) nr inw. ZKW.N.9897
srebro, bity, 54 mm, 47,60 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1993 r.  
(140 aukcja, Frankfurter Münzhandlung GmbH, 18 V 1993 r.)

Awers: Na pierwszym planie dwa orły. Niżej pruski z koroną na szyi i mieczem w ręce, stojący na postumencie. Poniżej tar-
cza herbowa państwa zakonu krzyżackiego. Na dolnym segmencie piedestału sygn. IH [Iohann Höhn]. Za orłem symbolicz-
ne wyobrażenie Prus przedstawiające obszar usiany licznymi miejscowościami oraz poprzecinany rzekami. Nad nim napis 
PRUSSIA. Wyżej, wśród obłoków, Orzeł polski w koronie z rozpostartymi skrzydłami i berłem w prawym szponie. Nad nim 
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tetragram w promieniach słońca rozpędzających obłoki. W otoku napis: *TEUTONICOS PEPULIT VIRTUS PRUTENICA: 
PULCHRUM NUMINIS ET REGIS CURA TUETUR OPUS (Niemców siły pokonane pruskim męstwem: nad szlachetnym 
dziełem czuwa troska Boga i króla). Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: W polu medalu, na samej górze, herb Gdańska. Poniżej napis w 12 wierszach: GEDANI / ANNOS·ANTE·DUCENTOS 
/ SUB·AUGUSTIS[simis]·D[omini]·CASIMIRI / AUSPICIIS·UNIVERSA·PROPE / CUM·PRUSSIA·AB·INFANDA / CRUCIGEROR[um] 
·TYRANNIDE·LIBE- / RATAE·TERTIUM·LIBERTATIS / SUAE·SECULUM·REGNANTE / IOANNE·CASIMIRO / FELICITER 
·INCHOANTIS / MEMORIA / AN[no]·CIϽIϽCLIV (Pamiątka Gdańska uwolnionego z niemalże całymi Prusami od strasznej 
tyranii Krzyżaków przed dwustu laty za panowania najdostojniejszego władcy Kazimierza i zaczynającego szczęśliwie trzeci 
wiek swej wolności za panowania Jana Kazimierza roku 1654; tłum. za: Stahr 1990, s. 169). Brzeg podniesiony.

Medal ten został zamówiony przez radę miejską Gdańska, chcącą upamiętnić dwusetną rocznicę włą-
czenia Prus Królewskich do Polski za panowania Kazimierza Jagiellończyka (Albertrandi [b.d.] a, k. 120; 
Raczyński 1845b, s. 128; Gloger 1903, s. 163–165; Gumowski 1928, nr 24; Więcek 1989, s. 62; Stahr 
1990, s. 167–169). Nieco inaczej kwestię okoliczności wybicia tego medalu przedstawił S. Rühle (1928,  
s. 280, nr 24), w którego opinii powstał on z okazji dwusetlecia niepodległości miasta i jego oderwania 
od zakonu krzyżackiego. Kolejną możliwość zaproponował J. Dutkowski, pisząc, że numizmat upamięt-
nia „200 lat Wolności Miasta Gdańska” (Dutkowski 2016, s. 230, nr G442).

Dla prawidłowego zrozumienia treści medalu istotne jest wzajemne ułożenie oraz różnice w wielko-
ści poszczególnych elementów stempla awersu. Te cechy wyznaczają bowiem porządek znaczeniowy 
wymowy całej kompozycji. Na pierwszy plan wybija się ukazany na tle symbolicznej panoramy Pomorza 
orzeł z mieczem – herb Prus Królewskich. U jego stóp została złożona mała tarcza z krzyżem – herb zako-
nu krzyżackiego. Taki układ ma ilustrować pokonanie Krzyżaków. Nad Orłem pruskim zamieszczono na-
pis PRUSSIA, oddzielający strefę ziemską od niebiańskiej, w której umieszczono Orła polskiego z berłem 
królewskim. Ma to być symbolem opieki, jaką nad Prusami roztaczają polscy władcy (Stahr 1990, s. 169). 
Nad tym wszystkim góruje tetragram w słonecznych promieniach obejmujących Orła polskiego, co 
może być wyrazem boskiej legitymizacji polskiego panowania nad tymi ziemiami. Treść tego wyobraże-
nia dobrze objaśnia inskrypcja otokowa: „Niemców siły pokonane pruskim męstwem: nad szlachetnym 
dziełem czuwa troska Boga i króla”.

Medale te rozdawał 6 III 1654 r. senatorom i wybitnym gdańszczanom burmistrz miasta Gerard Bartsz 
podczas uroczystości jubileuszu dwusetlecia przyłączenia miasta do Korony (Gloger 1903, s. 163–164). 
Zdaniem J.G. Rokity (2014a, s. 11) władzom miasta zależało również na propagandowych korzyściach z tej 
emisji – królowi ukazano wierność miasta wobec Korony, natomiast mieszczanom niezależność Gdańska.

Egzemplarze ze zbiorów ZKW wybito tym samym stemplem rewersu, ale innym tłokiem awersu. 
Różnią się one m.in. wielkością obłoków, innym ulokowaniem sygnatury medaliera oraz szczegółami 
legendy otokowej. Obie odmiany odnotował M. Gumowski (1928, nr 24–25).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 118–119, nr XII; Album rycin 1822–28, nr 98; Bentkowski 1830, s. 43, nr 152; Reichel 1842b, s. 198, nr 1552 
(srebro); Raczyński 1845b, s. 124, nr 136; Mikocki 1850, s. 65–66, nr 1626; Vossberg 1852, s. 80, nr 933; Trachsel 1869, s. 91; Gloger 1903,  
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s. 163–165; Bahrfeldt 1910, s. 158, nr 8698; Gumowski 1925a, s. 84 i il. 67; Gumowski 1925b, s. 37 i tabl. V, nr 30; Gumowski 1928, nr 24–25 
i tabl. II, nr 24–25; Rühle 1928, s. 280–281, nr 24–25; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 267, nr 2043 (srebro) i t. 3, s. 46, nr 5885 (złoto); Szwagrzyk 
1971, s. 44, nr 3; Szyszko-Czyżak 1981, s. 21, nr 49; PTPN 1982, s. 116, nr 195–196; Dzienis 1984, s. 104–105, nr 1471; Więcek 1989, s. 61–62; 
Stahr 1990, s. 167–169 i 237, nr 65; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 42, nr 37; Orzeł Biały 1995, s. 294, nr VI 115 (ZKW.N.9897); Aurea 
Porta 1997, s. 195, nr V.78; Koperwas 1998, s. 20, nr 30; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 45; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 236–237, nr 578–579; 
Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 260–261, nr III 79 (ZKW.N.9897); Tre kronor 2003, s. 19, nr III 79 (ZKW.N.9897); Stahr 2008, s. 68, nr 57;  
100 rarytasów 2012, s. 132–133; Rokita 2014a, s. 11; Dutkowski 2016, s. 230, nr G442 (ZKW.N.9997).

G.Ś.

 60 Wojna ze Szwecją 1655–1660
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1656–1657 (?)
nr inw. ZKW.N.5496
srebro, bity, 69,2 mm, 96,09 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r. (aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.);  
dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza w prawym profilu, w wieńcu laurowym ze wstążką. Władca w zbroi z naramienni-
kiem w kształcie głowy lwa, z narzuconym na nią płaszczem. Na zbroję założony Order Złotego Runa na wyraźnie zaznaczo-
nym łańcuchu. W otoku napis: IOANNES CASIMIRUS D[ei].G[ratia].POLONIÆ & SUECIÆ REX &C[etera] (Jan Kazimierz, 
z Bożej łaski Polski i Szwecji król itd.). Pod popiersiem sygn. IH [Iohann Höhn]. Brzeg podniesiony.
Rewers: Na wzburzonych falach Snopek Wazów, powalony podmuchami wychodzącymi z eolskich twarzy z czterech ob-
łoków. W górnej części medalu, na tle obłoku ukazane słońce z ludzką twarzą. W otoku napis: AGITOR NON MERGOR 
(Jestem miotany, nie tonę). Obwódka wewnętrzna ornamentowa, brzeg podniesiony.

Zdaniem J.Ch. Albertrandiego (Albertrandi [b.d.] a, k. 121) jest to najstarszy medal powstały podczas 
wojny ze Szwecją (1655–1660). W jego ocenie wybity został w pierwszych latach tego konfliktu, kie-
dy król doznawał licznych porażek. Autor ten odnosił medal do roku 1656, w którym Karol X Gustaw 
bezskutecznie starał się pozyskać przychylność gdańszczan. Częściowo zgodził się z tym E. Raczyński, 
przypuszczając jednak, że medal powstał w 1655 lub 1656 r., a zatem w okresie najdotkliwszych niepo-
wodzeń Jana Kazimierza (Raczyński 1845b, s. 132). Nie ustosunkował się natomiast do spostrzeżeń Al-
bertrandiego o gdańszczanach. Jeszcze inaczej medal opisali autorzy not w katalogu Czar srebra i magia 
złota, wiążąc powstanie numizmatu z upamiętnieniem sukcesów militarnych Jana Kazimierza w wojnie 
ze Szwecją (Czar srebra 2007, s. 212).
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Zdaniem M. Stahr (1990, s. 169) przedstawienie z rewersu wzywało do stawiania oporu najeźdźcy 
oraz było propagandowym sposobem na konsolidowanie wokół władcy obrońców kraju. Ideę tę una-
oczniał Snopek Wazów, stale znajdujący się na powierzchni, mimo że powalony podmuchami wiatru 
i falami. Taką interpretację wzmacnia napis mówiący „Jestem miotany, nie tonę”. Przeciwwagą dla tych 
zgubnych żywiołów jest słońce, którego promienie sięgają do Snopka, co miało zwiastować nadchodzą-
cą poprawę sytuacji. A. Więcek dodał, że „tego typu medale podtrzymywać miały w narodzie ducha 
i wiarę w zwycięstwo” (Więcek 1989, s. 63).

Tym samym stemplem awersu wybito medal powstały dla upamiętnienia oswobodzenia Torunia spod 
szwedzkiej okupacji 30 XII 1658 r. (zob. nr kat. 62).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 120, nr XIII; Bentkowski 1830, s. 43, nr 153; Raczyński 1845b, s. 130, nr 137; Mikocki 1850, s. 63, nr 1568; 
Gumowski 1925a, il. 73; Gumowski 1925b, s. 38; Gumowski 1928, nr 63 i tabl. X, nr 63; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 316, nr 2338; Portrety 
1967, s. 327, nr 371; Szwagrzyk 1971, s. 44, nr 4; PTPN 1982, s. 116, nr 197; Więcek 1989, s. 62–63; Stahr 1990, s. 169–171 i 238, nr 66; Na-
rodziny Stolicy 1996, s. 348, nr X 32 (ten egzemplarz); Aurea Porta 1997, s. 315, nr VIII.37; Koperwas 1998, s. 20, nr 31; Orzeł i Trzy Korony 
2002, s. 261, nr III 80 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 19, nr III 80 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 212, nr IV.2.29–30; Stahr 2008, 
s. 69, nr 58; 100 rarytasów 2012, s. 134–135.

G.Ś.

 61 Wojna ze Szwecją 1655–1660
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1656–1657 (?)

a) nr inw. ZKW.N.4466 (il.)
złoto, bity, 42 mm, 20,45 g
dar w 1986 r.

b) nr inw. ZKW.N.830/2541
srebro, bity, 41,5 mm, 17,75 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza w prawym profilu, w wieńcu laurowym ze wstążką. Władca w zbroi z narzuco-
nym na nią płaszczem spiętym ozdobną zaponą. Na zbroję założony Order Złotego Runa na łańcuchu. W otoku napis:  
IOAN[nes].CASIM[irus]·D[ei].G[ratia].REX POL[oniae]·& SUEC[iae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]·R[ussiae]·PRUS[siae]· (Jan 
Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i Szwecji, wielki książę litewski, ruski, pruski). Pod popiersiem sygn. ·I[ohann]·H[öhn]·. 
Obwódka zewnętrzna sznurowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Snopek Wazów chylący się pod naporem podmuchu wydmuchiwanego przez twarz wyłaniającą się z obłoku 
widocznego w prawej części rewersu. Z obłoku po lewej wyłania się ręka podtrzymująca uginający się Snopek. U góry 
widoczny tetragram w promieniach słońca. W otoku napis: CÆLITUS – ERIGOR (Niebo mnie podnosi). Brzeg podniesiony.

Powstanie tego medalu z okresem wojny ze Szwecją jako pierwszy powiązał J.Ch. Albertrandi ([b.d.] a, 
k. 120–121). Autor ten podał wiadomość, że wcześniej „podobało się niektórym […] poczytać [medal] za 
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koronacyjny Króla Jana Kazimierza”. Badacz połączył medal z innym zabytkiem – przedstawiającym Lu-
dwikę Marię na awersie oraz skałę wśród wzburzonych fal na rewersie (zob. nr kat. 63) – i w konsekwen-
cji czas jego powstania określił na 1659 r. Zdaniem Albertrandiego oba medale symbolizują nadejście 
czasów pomyślniejszych dla króla (Albertrandi [b.d.] a, k. 121). Do tej opinii o okolicznościach powsta-
nia medalu przychylił się E. Raczyński. Powiązał jednak ten numizmat z medalem jego zdaniem nieco 
wcześniejszym, przedstawiającym zdecydowanie niekorzystną sytuację króla (zob. nr kat. 60). Dlatego 
też Raczyński cofnął datację opisywanego medalu na lata 1656–1657 (Raczyński 1845b, s. 132). Czas po-
wstania zabytku określiła tak samo M. Stahr (1990, s. 169–172). Badaczka ta rozszerzyła dotychczasową 
interpretację znaczenia rewersu. Wskazywała, że medal miał na celu nie tylko ukazać polepszenie się sy-
tuacji króla i królestwa – Snopek wprawdzie chyli się pod naporem podmuchu wiatru, symbolizującego 
zapewne inwazję wojsk szwedzkich, ale już nie leży. M. Stahr uznała też, że chroniąca go przed upadkiem 
ręka może symbolizować prawicę Bożą, co stanowi zapewne odwołanie do psalmów, podobnie jak napis 
otokowy („Niebo mnie podnosi”). Taki program ikonograficzny miałby zatem ukazywać, że działania kró-
la związane ze skupianiem wokół jego osoby obozu obrońców państwa „znalazły najwyższą protekcję” 
(Stahr 1990, s. 172). Warto tu odnotować, że takie samo wyobrażenie i legendę nosi chorągiew gwardii 
konnej Jana Kazimierza zdobyta przez Szwedów w latach 1655–1660 i przechowywana obecnie w zbio-
rach Muzeum Wojska w Sztokholmie (Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 267–268, nr III 91).

Do powyższej interpretacji dodać można jeszcze spostrzeżenie o zmianie stosunku sił dobra i zła. Na 
medalu starszym, przedstawiającym niekorzystną sytuację Jana Kazimierza i Rzeczypospolitej, widać wy-
raźną dominację groźnych żywiołów reprezentowanych przez cztery dmące wiatrem eolskie głowy oraz 
wzburzone fale. Mają one przewagę nad sprzyjającymi władcy siłami wyrażonymi za pomocą słońca. 
Na numizmacie opisywanym w nocie proporcja ta ulega odwróceniu. Żywioły zła tracą na znaczeniu 
– pozostał jeden Eol w gradowej chmurze, a niosące państwu wybawienie prawica Boża i tetragram 
w promieniach słonecznych zyskują siły. Również niespokojne fale ustąpiły miejsca ukwieconej łące.

Pojawiały się również jeszcze inne propozycje objaśniające okoliczności wybicia tego numizmatu. 
Pisano m.in. o zwrocie w kursie podczas wojny polsko-szwedzkiej, sformułowano także zastanawiającą 
koncepcję, że medal przeznaczony był na handel ze Szwedami (za Bogacz, Sakwerda 1999, s. 47, gdzie 
zestawienie literatury).

Oba egzemplarze ze zbiorów ZKW wybito tymi samymi stemplami. Tłoka awersu użyto także do pro-
dukcji o kilka lat młodszych srebrnych i złotych medali bitych z okazji pokoju w Oliwie (zob. nr kat. 69).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 120, nr XIV i k. 120–122; Album rycin 1822–28, nr 102; Bentkowski 1830, s. 43–44, nr 154; Reichel 1842b, 
s. 191, nr 1439 (złoto); Raczyński 1845b, s. 130, nr 139 i s. 132; Mikocki 1850, s. 63, nr 1569; Trachsel 1869, s. 79; Gumowski 1925b, s. 38; Gu-
mowski 1928, nr 65 i tabl. XI, nr 65; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 316, nr 2339 (złoto) i 2340 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 200, nr 2541 
(ZKW.N.830/2541); Stahr 1990, s. 169, 171–172, 238, nr 67; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 38, nr 30; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 47; Orzeł 
i Trzy Korony 2002, s. 261–262, nr III 81 (ZKW.N.4466); Tre kronor 2003, s. 19, nr III 81 (ZKW.N.4466); Czar srebra 2007, s. 213, nr IV.2.31–33; 
Stahr 2008, s. 69–70, nr 59; 100 rarytasów 2012, s. 136–137, nr 56; Baran 2016, s. 5, nr 2; Dutkowski 2016, s. 106, nr K342.

G.Ś.

 62 Oswobodzenie Torunia spod szwedzkiej okupacji 1658
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1659

a) nr inw. ZKW.N.9970 (il.)
srebro, bity, 69 mm, 92,44 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1995 r.  
(10 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 18 XI 1995 r.)

b) nr inw. ZKW.N.830/2542
kopia późniejsza
miedź srebrzona, galwan, 69 mm, 77,58 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza w prawym profilu, w wieńcu laurowym ze wstążką. Władca w zbroi z naramien-
nikiem w kształcie głowy lwa, z narzuconym na nią płaszczem. Na zbroi Order Złotego Runa na łańcuchu. W otoku napis: 
IOANNES CASIMIRUS D[ei].G[ratia].POLONIÆ & SUECIÆ REX &C[etera] (Jan Kazimierz, z Bożej łaski Polski i Szwecji 
król itd.). Pod popiersiem sygn. IH [Iohann Höhn]. Brzeg podniesiony.
Rewers: Wyobrażenie panoramy Torunia od strony północnej. Przed miastem król Jan Kazimierz konno, z regimentem 
w ręce, przyjmuje kapitulację szwedzkiej załogi. Poniżej w kartuszu data M.D.C.LVIII. / XXX DECEMBER (1658, 30 grud-
nia). Kartusz rozdziela litery sygn. IH [Iohann Höhn]. Nad miastem z obłoków wyłania się tetragram w promieniach słońca. 
W otoku napis: NUMINIS AUSPICYS ET REGIS FORTIBUS ARMIS. THORUNIUM PRISCO REDDITUR OBSEQUIO. (Dzięki 
łasce Bożej i mężnej armii królewskiej Toruń powraca pod dawne panowanie; tłum. za: Stahr 1990, s. 175). Obwódka we-
wnętrzna z motywem połączonych ogniw łańcucha, brzeg podniesiony.

Medal wybito z okazji oswobodzenia Torunia spod szwedzkiej okupacji (30 XII 1658 r.), po trwającym 
pięć miesięcy (od lipca) oblężeniu miasta. Wśród badaczy opisujących ten medal nie ma jednomyślno-
ści w kwestii ustalenia zleceniodawcy jego wykonania. Julius E. Wernicke (1842, s. 214) opowiedział się 
za tym, że to miasto zamówiło numizmat u Jana Höhna. Z kolei Emil Bahrfeldt napisał, że medal mógł 
powstać zarówno na polecenie rady miejskiej Torunia, jak też króla Jana Kazimierza (Bahrfeldt 1916,  
s. 55, nr 9164). M. Stahr (1990, s. 174–175) zaś przychyliła się do opinii J.E. Wernickego, wyrażając jedno-
cześnie opinię, że numizmat powstał w Gdańsku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wykorzystanie 
tego samego stempla awersu do wybicia medalu z napisem AGITOR NON MERGOR (zob. nr kat. 60).  
M. Stahr uważa, że zlecenie wykonania tamtego medalu wydały osoby z otoczenia władcy (Stahr 1990,  
s. 172), nie można zatem wykluczyć, że również medal toruński powinno się powiązać z tym środowiskiem. 
Należy mieć jednak na uwadze, że oba numizmaty wykonał ten sam medalier, który mógł przecież nowemu 
zleceniodawcy, niezależnie od jego charakteru, przedłożyć pomysł wykorzystania gotowego stempla z po-
przednio zaakceptowanym przedstawieniem króla, argumentując to skróceniem czasu realizacji medalu.

Datowanie opisywanego medalu na 1658 r. należy z pewnością odrzucić ze względu na to, że Toruń 
zdobyto 30 grudnia tego roku. Już M. Gumowski (1928, nr 29) uważał, że medal wykonano w 1659 r. 
M. Stahr uznała, że być może nie wybito go od razu po wyzwoleniu miasta, ale nieco później, z okazji 
pierwszej rocznicy wjazdu królewskiego do Torunia, czyli na 1 I 1660 (Stahr 1990, s. 174–175). 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 122, nr XVI; Album rycin 1822–28, nr 99; Bentkowski 1830, s. 45, nr 158; Wernicke 1842, s. 214 (opis 
medalu w przypisie oznaczonym gwiazdką); Reichel 1842b, s. 202, nr 1604; Raczyński 1845b, s. 138, nr 142; Vossberg 1845, s. 29, nr 358; 
Mikocki 1850, s. 67, nr 1659; Bahrfeldt 1916, s. 55, nr 9164 i tabl. LXX; Gumowski 1925a, s. 85 i il. 72; Gumowski 1925b, s. 38 i tabl. VI, nr 34 
Gumowski 1928, nr 29 i tabl. IV, nr 29; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 279–280, nr 2109; Szwagrzyk 1971, s. 44, nr 5; Kolekcja Węsierskiego 
1974, s. 200, nr 2542 (ZKW.N.830/2542); Szyszko-Czyżak 1981, s. 21–22, nr 50; Stahr 1990, s. 174–175 i 238, nr 68; Bogacz, Kozarska- 
-Orzeszek 1995, s. 43, nr 38; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 48; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 262, nr III 82 (ZKW.N.9970); Tre kronor 2003, s. 19, 
nr III 82 (ZKW.N.9970); Czar srebra 2007, s. 214, nr IV.2.34–35; Stahr 2008, s. 70–71, nr 60; Dutkowski 2016, s. 265–266, nr T101 (złoto).

G.Ś.
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 63 Medal Ludwiki Marii z czasu wojny ze Szwecją 1655–1660
monogramista A. L.
Francja (?), 1659
nr inw. ZKW.N.830/2543
srebro złocone, bity, 47 mm, 24,70 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie królowej Ludwiki Marii w prawym profilu. W otoku napis: LVD[ovica].MAR[ia].D[ei].G[ratia]. – REG[ina].
POL[oniae].ET.SVE[ciae]. (Ludwika Maria, z Bożej łaski królowa Polski i Szwecji). Pod popiersiem sygn. A. L. Obwódka 
zewnętrzna perełkowa.
Rewers: Na pierwszym planie skała pośród wzburzonych fal. Po jej prawej i lewej stronie z obłoków wyłaniają się twarze 
dmące w skałę. Nad skałą słońce z promieniami. W odcinku data ·1659·. W otoku napis: IN PROTECTIONE COELI NON 
COMMOVEBITVR* (Pod ochroną niebios nie będzie poruszona). Obwódka zewnętrzna perełkowa, otok zaznaczony ob-
wódkami ciągłymi.

Jan Chrzciciel Albertrandi powiązał program ikonograficzny tego medalu z numizmatem Jana Höhna star-
szego posiadającym inskrypcję CÆLITUS ERIGOR (zob. nr kat. 61). Uważał bowiem, że oba zabytki ukazu-
ją pomyślniejszą sytuację władcy i powstały w Gdańsku (Albertrandi [b.d.] a, k. 120–121). E. Raczyński zaś 
upatrywał w medalu przejawów uznania dla wpływu królowej Ludwiki Marii na poprawę sytuacji Rzeczy-
pospolitej podczas wojny ze Szwecją w latach 1655–1660 (Raczyński 1845b, s. 134–136, nr 140). Nieco ina-
czej odczytał jego wymowę M. Gumowski (1928, nr 33), który uważał, że numizmat został sporządzony dla 
uczczenia „królowej, która jak silna skała opierała się skutecznie burzom dziejowym w okresie wojny szwedz-
kiej”. Myśl tę rozwinęła M. Stahr, wedle której medal miał powstać we Francji (za francuski uważał go również  
H. Sarriau, 1896, s. 111, nr 124) i w emblematyczny sposób oddawał wkład królowej w ratowanie kraju. 
Skała ma prawdopodobnie symbolizować stałość i moc władczyni, niezachwiane mimo trudnej sytuacji 
z lat wojny ze Szwecją. Te trudności wyobrażono za pomocą dwóch żywiołów: wody i powietrza. Pierwszy 
z nich został zilustrowany jako wzburzone fale smagające skałę, drugi natomiast jako twarze (może eolskie) 
wyłaniające się z chmur i wydmuchujące wichry. Przeciwwagę tych niepomyślności zobrazowano za po-
mocą słońca, które symbolizuje Boskie wsparcie. Takie ujęcie znane jest z medali Jana Kazimierza opatrzo-
nych na rewersie legendą AGITOR NON MERGOR i CÆLITUS ERIGOR. Do tych legend nawiązuje także 
inskrypcja otokowa rewersu opisywanego medalu: „Pod ochroną niebios nie będzie poruszona” (Stahr 
1990, s. 172–173). Albertrandi ([b.d.] a, k. 120) uznał, że napis ten odwołuje się do Ps 90 (Wulgata), tak też 
uważał Raczyński (1845b, s. 134). Odmienne zdanie wyraziła natomiast M. Stahr (1990, s. 173, przyp. 37), 
konstatując, że werset, z którego miałby pochodzić ten zwrot, ma inny sens.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 120, nr XV; Album rycin 1822–28, nr 101; Bentkowski 1830, s. 45, nr 159; Raczyński 1845b, s. 134, nr 140; 
Trachsel 1869, s. 79; Sarriau 1896, s. 111, nr 124 i tabl. VII, nr 5; Gumowski 1925a, s. 86; Gumowski 1928, nr 33 i tabl. V, nr 33; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 3, s. 49, nr 5903 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 200, nr 2543 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 172–173 i 239,  
nr 70; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 50.

G.Ś.



93

Medale królewskie. Jan Kazimierz

 64 Oswobodzenie twierdzy Gdańska Głowa od wojsk szwedzkich 1659
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1660
nr inw. ZKW.N.5497
srebro, bity, 72,9 mm, 78,95 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r. (aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.);  
dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Plan twierdzy Gdańska Głowa usytuowanej w widłach Martwej Wisły i Szkarpawy. Na dole medalu sygn. Ihöhn  
[Iohann Höhn]; Ih w ligaturze. W otoku napis: CAUSA.DEO.PLACUIT.SED.ET.ARMA.TUENTIA.CAUSAM. (Sprawa się 
Bogu podobała, lecz i oręż, który tej sprawy bronił). Obwódka wewnętrzna ciągła, brzeg podniesiony.
Rewers: W polu medalu napis w 17 wierszach: DEO. / OPT[imo]:MAX[imo]:AUSPICE. / REGE. / CONATIBUS.FIDELIUM.
CIVIUM. / CORAM.ADSPIRANTE. / IMĪNENTE.E.PROPINQUO.EXERCITU.POLō[no]: / SUB.FELICI.DUCTU.LUBOMIRSCI.
HEROIS. / IN.DECUS.OPERIS.PARITER.ET.TUTELAM. / HAUPTUM. / AD.DIVERGIA.VISTULÆ.IN.NERINGA.SITUM. / 
FAMA.AC.MUNITU.CELEBRE. / INGENS.IN.UTRAMQUE.PARTEM.MOMENTUM. / ARMIS.LABORE.CONSTANTIA. /  
GEDANENSIUM. / PRESSUM.FATIGATUM.SUBACTUM. / DEDITIONEM.FECIT. / DIE.XXII.DECEMBRIS.A[nno]:CIϽIϽICLIX 
(Za wolą Boga najlepszego i najwyższego, przy poparciu króla, przy usiłowaniu wiernych mieszkańców i wobec nadchodzą-
cego, zagrażającego i będącego w pobliżu wojska polskiego pod szczęśliwym dowództwem bohaterskiego Lubomirskiego, 
na chwałę tegoż czynu, jak również i dla obrony własnej [twierdza] Haupt położona na mierzei w rozwidleniu Wisły, sławna 
rozgłosem i obwarowaniami, w wielkiej dla obu stron chwili, zbrojnie trudem i wytrwałością gdańszczan stłumiona, wy-
czerpana i zniewolona poddała się dnia 22 grudnia 1659 roku; tłum. za: Stahr 1990, s. 178). Poniżej herb Gdańska w tarczy, 
podtrzymywany przez dwa lwy. Brzeg podniesiony.

Gdańska twierdza Haupt (pol. Głowa) została zajęta przez Szwedów w 1656 r. i następnie przez nich 
rozbudowana. Po odbiciu Torunia z rąk szwedzkich w 1658 r. gdańszczanie przekonali króla Jana Kazi-
mierza do rozpoczęcia oblężenia twierdzy, deklarując pokrycie kosztów szturmu i wystawienie własnego 
wojska. Do ich oddziałów dołączyło wojsko koronne pod wodzą hetmana polnego koronnego Jerzego 
Lubomirskiego (Albertrandi [b.d.] a, k. 124; Raczyński 1845b, s. 144). Medal obstalowali u Jana Höhna 
młodszego sami gdańszczanie na pamiątkę oswobodzenia twierdzy z rąk szwedzkich. Artysta ten uro-
dził się w Gdańsku ok. 1642 r. i był uczniem swojego ojca. Stał się najwybitniejszym gdańskim meda-
lierem 2. poł. XVII w. Wykonywał medale na zlecenie miasta, dworów królewskich Jana Kazimierza, 
Michała Korybuta i Jana III oraz możnowładców. Swoje prace sygnował m.in. Ihöhn (Ih w ligaturze),  
I. HÖHN czy I.H. (tak jak jego ojciec). Zmarł w 1693 r.
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M. Stahr (1990, s. 238, nr 69; 2008, s. 71–72, nr 61) datuje opisywany medal na 1659 r. Odbicie 
fortecy nastąpiło 22 XII 1659 r., dlatego wydaje się, że powstanie numizmatu należy datować na 1660 r. 
Z tego roku pochodzi też notatka z gdańskich ksiąg miejskich sporządzona 24 kwietnia, która poświad-
cza wypłatę medalierowi honorarium za tę pracę w wysokości 25 Silberne Pfennige (Rühle 1928, s. 261; 
powołuje się na nią również M. Stahr, 1990, s. 175). W tej zapisce znalazła się informacja, że medal był 
ukończony na początku marca 1659 (Diese Medaille wurde Anfang März 1659 fertiggestellt), co raczej 
uznać należy za błąd, być może popełniony przez S. Rühlego, przygotowującego notatkę do publikacji. 
Musi tu chodzić o rok 1660, zwłaszcza że w kolejnym zdaniu pojawiła się wyżej wymieniona wzmianka 
o wypłacie wynagrodzenia rytownikowi. Zamówienie medalu w marcu 1659 r. było niemożliwe, ponie-
waż do rozpoczęcia oblężenia doszło w październiku.

Awers tego medalu stanowi przykład rozpowszechnionego w europejskiej sztuce medalierskiej wy-
korzystywania kartografii w celu uwiecznienia działań zbiorowych. Wyobrażeniom takim towarzyszyły 
inskrypcje, które w zamierzeniu autorów miały rozszerzać wymowę medalu (Stahr 1990, s. 178). Artysta 
oddał na nim plan twierdzy widzianej z lotu ptaka wraz z jej otoczeniem i umocnieniami widocznymi 
na brzegach rzecznych. M. Stahr zwróciła uwagę na duże podobieństwo sytuacji militarnej ukazanej na 
medalu do miedziorytu planu Gdańskiej Głowy z 1659 r. wg Puffendorfa. Autorka ta powiązała również 
napis z awersu z epopeją Pharsalia rzymskiego poety Lukana poświęconą wojnie Pompejusza z Cezarem 
(Stahr 1990, s. 177–178). Zagadkowe jest zamieszczenie obok monogramu medaliera koła kompasu 
z wpisanymi w nie literami V G S. Zwrócił na nie uwagę M. Gumowski (1928, nr 32). Badacz ten uznał, 
że mogą to być inicjały nazwisk gdańskich dowódców, którzy wsławili się w tym oblężeniu.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 122–123, nr XVII; Album rycin 1822–28, nr 107; Bentkowski 1830, s. 46, nr 162; Reichel 1842b, s. 199–200, 
nr 1570; Raczyński 1845b, s. 142, nr 143; Mikocki 1850, s. 66, nr 1628; Vossberg 1852, s. 83, nr 943; Trachsel 1869, s. 91; Bahrfeldt 1910,  
s. 159, nr 8701; Gumowski 1925a, s. 89; Gumowski 1925b, s. 42; Gumowski 1928, nr 32 i tabl. IV, nr 32; Rühle 1928, s. 282–283, nr 29; 
Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 284, nr 2132; Szwagrzyk 1971, s. 44–45, nr 6; Szyszko-Czyżak 1981, s. 22, nr 53; Więcek 1989, s. 63; Stahr 1990, 
s. 175–178, 238, nr 69; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 48, nr 46–47; Aurea Porta 1997, s. 196, nr V.79; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 51; 
Dutkowski, Suchanek 2000, s. 237, nr 579; Gacek 2001, s. 16, nr 12; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 262–263, nr III 83 (ten egzemplarz); Tre 
kronor 2003, s. 20, nr III 83 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 215–216, nr IV.2.36–37; Stahr 2008, s. 71–72, nr 61; 100 rarytasów 2012, 
s. 140–141; Dutkowski 2016, s. 232 (złoto).

G.Ś.

 65 Pokój w Oliwie 1660
Jan Höhn starszy 
Gdańsk, 1660

a) nr inw. ZKW.N.830/2544
srebro, bity, 74,5 mm, 97,26 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.9996 (il.)
złoto, bity, 75 mm, 173,9 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1997 r. (43 aukcja, 
Schweizerischer Bankverein, Zurych, 15–17 IX 1997 r.)

 Awers: Widok klasztoru w Oliwie, na jego dachu sygn. I[ohann].H[öhn]. Powyżej dwa putta trzymają szarfę z czterema 
sercami, nad nimi pod obłokiem gołębica z gałązką oliwną w dziobie, w oddali krajobraz z zabudowaniami miejskimi 
(Gdańsk). U dołu rosnące i pączkujące drzewko oliwne. W otoku ornament floralny w formie gałązki kwiatowej oraz napis: 
PACIS.OLIVENSIS.ANNO.MIƆCLX.III.MAII.AD.GEDANUM.IN.PRUSSIA.CONCLUSÆ.MONUMENTUM. (Na pamiątkę po-
koju w Oliwie roku 1660, 3 maja pod Gdańskiem w Prusach). Wewnętrzna obwódka liściasta, zewnętrzna liniowa.
Rewers: Postać kobieca klęczy pod drzewem oliwnym, z którego kapią krople oliwy, w głębi panorama Gdańska i widok za-
toki pełnej łodzi i statków; na jednej z łodzi sygn. I[ohann].H[öhn]. U góry przedstawienia wyłaniających się z chmur słońca 
i księżyca, pomiędzy nimi יהוה – tetragram hebrajski (Jahwe). W otoku ornament oraz napis:  PECTORA QUO REGUM. 
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COEUNT QUO VULNERA SECLI, EN FELIX OLEUM PACIS OLIVA DEDIT. (Ten szczęśliwy olej pokoju dała oliwka, dzięki 
któremu zbliżają się serca królów i goją rany czasu / wieków). Wewnętrzna obwódka liściasta, zewnętrzna liniowa.

Medal ten jest jednym z wielu medali z okresu i zakończenia II wojny północnej powstałych w Gdańsku. 
Wybito go w złocie o wadze 50 i 90 dukatów oraz w srebrze; autorem był Jan Höhn starszy, uczeń Seba-
stiana Dadlera, działający w Gdańsku od 1636 r. Medal nie posiada herbu Gdańska, co może sugerować, 
że nie został wybity na zamówienie rady miejskiej, lecz jako własne wydawnictwo medaliera (Gumowski 
1928, nr 39).

Strony konfliktu (Polska, Szwecja, Święte Cesarstwo Rzymskie i Brandenburgia, zawierające pokój 
w 1660 r.) są symbolizowane na awersie przez cztery serca umieszczone na szarfie podtrzymywanej 
przez putta, które dodatkowo trzymają gałązki palmową i oliwną. Nad puttami z chmur wyłania się go-
łębica z gałązką oliwną w dziobie. Krajobraz poniżej, którego początkiem jest rosnące drzewko oliwne, 
ukazuje miejsce podpisania traktatu – klasztor Cystersów w Oliwie. Dalej na linii horyzontu widoczne 
są zarysy Gdańska i twierdzy Wisłoujście. Korespondujący z kompozycją awersu łaciński napis w otoku 
upamiętnia zawarcie pokoju.

Rewers medalu to alegoryczna wizja pokoju: krajobraz zaludniony pracującymi oraczami, port wy-
pełniony statkami handlowymi i centralnie przedstawione drzewko oliwne, będące zarówno symbolem 
pokoju, jak i odwołaniem do miejsca, gdzie go zawarto. Podkreśla to odpowiednia łacińska lemma. Do-
datkowo „oliwka pokoju” (oliva pacis) jest określeniem pojawiającym się również w ówczesnej literatu-
rze, użytym w okolicznościowej pieśni Johanna Petera Tietza zw. Titiusem, wydanej w Gdańsku w 1660 r. 
Trwałość pokoju z kolei pokazują otoczone chmurami słońce i księżyc symbolizujące pełen obieg czasu. 
Całemu przedsięwzięciu zaś patronuje Bóg, którego hebrajski tetragram wieńczy kompozycję.

Literatura: Köhler 1744, 34. Stück, s. 265; Oelrichs 1778, nr XVI; Albertrandi [b.d.] a, k. 124 v.–125, nr XX; Album rycin 1822–28, nr 105 
(złoto); Bentkowski 1830, s. 47, nr 165; Ampach 1835, s. 64, nr 10746; Raczyński 1845b, s. 148, nr 147; Koehne 1848, s. 128–129, nr 944; 
Mikocki 1850, s. 66, nr 1629; Vossberg 1852, s. 84, nr 944; Hildebrand 1874, t. 1, s. 381; Zieliński 1901, s. 363, nr 18; Chełmiński 1904,  
s. 66, nr 831; Bahrfeldt 1910, s. 159–160, nr 8703; Le Maistre 1912, s. 58, nr 238; Gumowski 1925a, s. 84–85; Gumowski 1928, nr 39; Rühle 
1928, s. 283–284, nr 30; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 288, nr 2149 (srebro), t. 3, s. 49, nr 5909 (złoto); Szwagrzyk 1971, s. 46, nr 11; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 200, nr 2544 (ZKW.N.830/2544); Dzienis 1984, s. 105, nr 1473; Szyszko-Czyżak 1981, s. 22, nr 51; Dzienis 1984, s. 105, 
nr 1473; Stahr 1990, s. 146, nr 117; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 45, nr 41; Aurea Porta 1997, s. 315, nr VIII 38; Szwecja w Bibliotece 
Gdańskiej 1999, s. 41–42, nr 60 (srebro); Dutkowski, Suchanek 2000, s. 238, nr 581, 581c; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 264–265, nr III 86 
(ZKW.N.9996); Tre kronor 2003, s. 20, nr III 86 (ZKW.N.9996); Stahr 2008, s. 72, nr 62; Dutkowski 2010, s. 9; 100 rarytasów 2012, s. 144,  
nr 60 (złoto); Baran 2016, s. 6, nr 3; Dutkowski 2016, t. 2, s. 234–235, nr G445. 

J.W.Z.
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 66 Pokój w Oliwie 1660
Jan Buchheim
Wrocław, 1660
nr inw. ZKW.N-dep.FC/810
srebro złocone, bity, 61 mm, 69,77 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Uosobienie Niezgody z wężami na głowie i pękiem piorunów w prawej dłoni. Lewą ręką wbija klin w znajdujący się 
przed postacią płonący i spękany glob. W odcinku sygn. .I[ohann].B[uchheim]. Nad tą sceną pochmurne niebo i kometa. 
W otoku napis: TAM DIRI FULMINIS ICTU. (Tak strasznie [zrujnowana] uderzeniem błyskawicy). Obwódka wewnętrzna 
z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: Uosobienie Zgody z gałązką oliwną w prawej dłoni i lewą dłonią wyciągającą klin z zespolonego globu z zaznaczo-
nymi granicami i skrótami nazw państw: SVEC[ia], GAL[lia], POL[onia], GERM[ania]. Glob przepasany wieńcem laurowym, 
pod nim wyciągnięte kliny. U góry pogodne niebo z promienistym słońcem. W otoku zewnętrznym napis: COEUNT IN 
PRISTINA TERRÆ. (Do dawnego kształtu powracają ziemie), w otoku wewnętrznym mniejszymi literami: CEDANT ARMA 
OLEÆ PAX REGNA SERENAT ET AGROS. (Niech ustąpi Oliwie oręż; pokój pogodnymi czyni Królestwa i niwy; tłum. za: 
Raczyński 1845 II, s. 152). Brzeg podniesiony.

W zamyśle autora stempli tego medalu, wyemitowanego na pamiątkę zawarcia pokoju w Oliwie, ich 
ikonografia miała wyrażać wojnę i pokój. Pierwszą uosobiono pod postacią Niezgody o wężowych wło-
sach wbijającej klin w ziemski glob, czym doprowadza do jego rozpadu wyrażonego za pomocą spękań 
na powierzchni. Dla wzmocnienia przekazu dodano płomienie i kłęby dymu buchające ze szczelin oraz 
kometę mającą zwiastować groźne wydarzenia. Przeciwstawienie dla tej sceny stanowi rewers medalu 
z pokojem wyrażonym pod postacią Zgody. Przedstawiona jest ona jako kobieta w promienistej man-
dorli, która wyciąga rozrywające glob kliny. Ziemia, na której zaznaczono nazwy następujących państw: 
Szwecji, Francji, Polski i cesarstwa rzymsko-niemieckiego, zostaje spojona wieńcem laurowym. Na całe 
wyobrażenie spływają słoneczne promienie. Legenda otokowa rewersu nawiązuje do mowy Cycerona 
Cedant arma togae (Stahr 1990, s. 187–188).

A. Więcek w swojej pracy poświęconej Janowi Buchheimowi przypuszczał, że medale te mogły być 
przeznaczone „do rozprzedaży wśród społeczeństwa” (Więcek 1962b, s. 82).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 126, nr XXIV i s. 127–128; Album rycin 1822–28, nr 108; Bentkowski 1830, s. 47–48, nr 166; Raczyński 
1845b, s. 150–152, nr 150; Gumowski 1928, nr 42 i tabl. VII, nr 42; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 84, nr 7652; Więcek 1962b, s. 92, poz. 20; 
Szwagrzyk 1971, s. 60, nr 4; Wybór dzieł 1989, nr 250 (ten egzemplarz); Stahr 1990, s. 187–188, 240, nr 77; Orzeł i Trzy Korony 2002,  
s. 265–266, nr III 88 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 20, nr III 88 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 233–234, nr IV.2.65–66; Stahr 
2008, s. 74, nr 65; Dutkowski 2016, s. 108, nr K344.

G.Ś.
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 67 Pokój w Oliwie 1660
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1660 

a) nr inw. ZKW.N.53 (il.)
srebro, bity, 79 mm, 136,23 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2545
srebro, bity, 79 mm, 136,23 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: W polu medalu u dołu, na pierwszym planie łan pszenicy z porzuconą bronią. Na drugim planie przedstawienie 
Gdańska w murach miejskich oraz rzeki (zapewne Motławy), po której płynie pięć łodzi z wioślarzami na pokładzie. Nad 
miastem tęcza oraz słońce pośród obłoków. W otoku napis: POST BELLUM PLENA SURGIT PAX AUREA MESSE. HINC 
SPERAT MERITAM GEDANI CONSTANTIA FRUGEM. (Po wojnie złoty pokój bujne żniwo rodzi. Spodziewa się stąd Gdańsk 
zasłużonej nagrody za swą stałość; tłum. za: Więcek 1989, s. 65. M. Stahr – 1990, s. 182 – inskrypcję przetłumaczyła jako: Po 
wojnie powstaje całkowity pokój o złotych zbiorach. Dlatego stałość Gdańska spodziewa się zasłużonego plonu). W odcinku 
w ligaturze sygn. Ih [Iohann Höhn]. Obwódka wewnętrzna z motywem kwiatów przeplatanych trójliśćmi, brzeg podniesiony.
Rewers: W kwiecistej obwódce napis w 17 wierszach: PACI / PERPETUÆ / POST ALTERNATAS A SECULO / INTER / 
POLONIAM SUECIAMQUE / INDUCIAS ET MOX BELLA / AUSPICIIS / DEI TER:OPT[imi]:MAX[imi]: / INVICTAQUE  
VIRTUTE / IOANNIS CASIMIRI / PII FELICIS PACIFICI / ANNO CIϽIϽCLX / DANTISCI ET CIRCA ILLAM / TRACTATÆ /  
FELICITERQ[ue] III MAII CONCLUSÆ / EADEM CIVITAS LÆTA LUBENS / CONSECRAVIT· (Wieczystemu pokojowi  
między Polską a Szwecją po kolejnych od dawna rozejmach i wkrótce po wojnach, pokojowi z woli Boga po trzykroć naj-
lepszego i najwyższego, i za nieprzepartym męstwem Jana Kazimierza, miłościwego i szczęśliwego zwolennika układów, 
pokojowi przygotowanemu w rozmowach w r. 1660 w Gdańsku i jego okolicy, a pomyślnie zawartemu w dniu 3 maja, mia-
sto z zadowoleniem i radością medal ten poświęca; tłum. za: Stahr 1990, s. 184). Pod napisem herb Gdańska. Obwódka 
z motywem kwiatów przeplatanych trójliśćmi, brzeg podniesiony.

Medal wybity na zlecenie gdańskiej rady miejskiej z okazji zawarcia polsko-szwedzkiego pokoju w Oliwie 
w dniu 3 V 1660 r. Przedstawienie awersu symbolizuje nadzieje wiązane z zakończeniem czasu wojny, 
ukazane jako pozostawiony, bo już zbędny, oręż. Za nim rozciągają się łany zboża, które mają wyrażać czas 
pokoju. Pokój symbolizują również widoczna nad miastem tęcza i tarcza słoneczna o ludzkim obliczu z po-
liczkami napełnionymi powietrzem, którym rozpędzane są zalegające nad Gdańskiem chmury.
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Na rewersie dedykacja uwieczniająca zawarcie traktatu. J. Dutkowski zwrócił uwagę, że Jana Kazimie-
rza przedstawiono tu jako władcę układnego. Badacz powiązał to z postanowieniami traktatowymi o zrze-
czeniu się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu własnym i swoich następców (Dutkowski 2010, s. 7).

Oba okazy ze zbiorów ZKW wybito tą samą parą stempli.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 126, nr XXIII i s. 127–128; Album rycin 1822–28, nr 109; Bentkowski 1830, s. 49, nr 170; Raczyński 1845b, 
s. 146, nr 144; Mikocki 1850, s. 66, nr 1632; Vossberg 1852, s. 85–86, nr 949; Trachsel 1869, s. 92; Bahrfeldt 1910, s. 160–161, nr 8707; Gu-
mowski 1925a, s. 89 i il. 80; Gumowski 1925b, s. 43; Gumowski 1928, nr 38 i tabl. VI, nr 38; Rühle 1928, s. 284–285, nr 32; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 287–288, nr 2148; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 44 (ZKW.N.53); Szwagrzyk 1971, s. 45, nr 10; Kolekcja Węsierskiego 
1974, s. 200–201, nr 2545 (ZKW.N.830/2545); Więcek 1989, s. 64–65; Stahr 1990, s. 182–184, 239, nr 72; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, 
s. 49, nr 51; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 55; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 238–239, nr 582; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 263–264, nr III 84 
(ZKW.N.830/2545); Tre kronor 2003, s. 20, nr III 84 (ZKW.N.830/2545); Czar srebra 2007, s. 228–229, nr IV.2.53–54; Dutkowski 2010, s. 7;  
100 rarytasów 2012, s. 142–143, nr 59; Dutkowski 2015b, s. 155–156; Dutkowski 2016, s. 236–237, nr G446 (złoto).

G.Ś.

 68 Pokój w Oliwie 1660
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1660

a) nr inw. ZKW.N.830/2546 (il.)
złoto, bity, 35 mm, 17,33 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.51
srebro, bity, 34 mm, 13,55 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza w prawym profilu w wieńcu laurowym ze wstążką. Władca w todze, z Orderem 
Złotego Runa. W otoku napis: IOANNES CASIMIR.[us] D[ei]·G[ratia]·POL[oniae]·& SUEC[iae]·REX (Jan Kazimierz, z Bożej 
łaski król Polski i Szwecji). Pod popiersiem w ligaturze sygn. Ih [Iohann Höhn] ·IUN[ior]·. Brzeg podniesiony.
Rewers: Kościół i klasztor w Oliwie. Po jego prawej i lewej stronie po jednym drzewku oliwnym. W otoku u góry napis: 
PAX CASIMIRIANA (Pokój kazimierzowski), w odcinku, pod świątynią, napis w dwóch wierszach: ANNO MDCLX / III MAII 
(Roku 1660, 3 maja). Brzeg podniesiony.

Kolejny medal wybity z okazji zawarcia pokoju w Oliwie. Król przedstawiony w ujęciu antykizującym – 
w wieńcu laurowym i w todze. Nawiązaniem do starożytnego imperium rzymskiego jest również napis 
otokowy rewersu (PAX CASIMIRIANA – PAX ROMANA). Na monetach antycznych pokój uosabiała 
m.in. stojąca kobieta (bogini Pax) trzymająca w prawej dłoni gałązkę oliwną (np. na sestercu cesarza 
Wespazjana z 71 r.; zob. RIC 1926, s. 69, nr 437). Symbolem pokoju jest drzewko oliwne zamieszczone na 
rewersie opisywanego medalu po obu stronach kościoła, które zapewne oznacza również miejscowość, 
w której podpisano traktat.

Na medalu wykorzystano wizerunek zwycięskiego władcy, jak i podwójny tytuł Jana Kazimierza jako 
króla polskiego i szwedzkiego. Jednym z postanowień pokoju w Oliwie było zrzeczenie się pretensji do 
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tronu szwedzkiego przez Jana Kazimierza i jego potomków, choć mógł on dożywotnio tytułować się 
królem Szwecji.

Okazy ze zbiorów ZKW wybito tym samym stemplem awersu, ale odmiennym rewersu. J. Dutkow-
ski przypuszczał, że egzemplarze złote, produkowane w dużej liczbie, obiegały jako monety o wartości 
pięciu i sześciu dukatów, a srebrne były pamiątkowym medalem (Dutkowski 2010, s. 11). M. Gumowski 
(1928, nr 45–49) odnotował łącznie pięć odmian różniących się szczegółami rewersu. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 124, nr XVIII; Album rycin 1822–28, nr 110; Bentkowski 1830, s. 46, nr 163; Reichel 1842b, s. 191,  
nr 1441 (srebro); Raczyński 1845b, s. 150, nr 149; Mikocki 1850, s. 63, nr 1570; Vossberg 1852, s. 86, nr 951; Trachsel 1869, s. 79; Bahrfeldt 
1910, s. 161, nr 8709, 8711; Gumowski 1925a, s. 89 i il. 74; Gumowski 1925b, s. 43 i tabl. VII, nr 37; Gumowski 1928, nr 46 i tabl. VIII,  
nr 46 (złoto) oraz nr 49 (srebro); Rühle 1928, s. 285–286, nr 33–35; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 290, nr 2157–2158 (srebro) i t. 2, s. 478,  
nr 5245 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 42 (ZKW.N.51); Szwagrzyk 1971, s. 45, nr 8; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 201, nr 2546 
(ZKW.N.830/2546); Szyszko-Czyżak 1981, s. 23, nr 55; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 155–156, nr 326 i il. 139 (ZKW.N.830/2546); 
Dzienis 1984, s. 105, nr 1475; Stahr 1990, s. 184–185, 240, nr 74; Koperwas 1998, s. 21, nr 33; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 52; Dutkowski 
2000, s. 112; Dutkowski, Suchanek 2000, s. 145–146, nr 357; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 265, nr III 87 (ZKW.N.830/2546); Tre kronor 2003, 
s. 20, nr III 87 (ZKW.N.830/2546); Czar srebra 2007, s. 231–232, nr IV.2.59–62; Stahr 2008, s. 74, nr 64; Dutkowski 2010, s. 11–12, nr 1–2, 4, 
6 (odbitki w złocie) i 3, 5, 7–8 (odbitki w srebrze); Dutkowski 2015b, s. 160–161; Dutkowski 2016, s. 224–225, nr G438.

G.Ś.

 69 Pokój w Oliwie 1660
Jan Höhn starszy
Gdańsk, 1660

a) nr inw. ZKW.N.9944 (il.)
złoto, bity, 43 mm, 20,77 g 
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1994 r.  
(35 aukcja, Schweizerischer Bankverein, Zurych, 14 IX 1994 r.)

b) nr inw. ZKW.N.52
srebro, bity, 41,5 mm, 18,42 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie króla Jana Kazimierza w prawym profilu, w wieńcu laurowym ze wstążką. Władca w zbroi z narzuco-
nym na nią płaszczem spiętym ozdobną zaponą. Na zbroję nałożony Order Złotego Runa na łańcuchu. W otoku napis:  
IOAN[nes].CASIM[irus]·D[ei].G[ratia].REX POL[oniae]·& SUEC[iae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]·R[ussiae]·PRUS[siae]· 
(Jan Kazimierz, z Bożej łaski król Polski i Szwecji, wielki książę litewski, ruski, pruski). Pod popiersiem sygn. ·I[ohann]·H[öhn]·. 
Obwódka zewnętrzna sznurowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok Gdańska z Biskupiej Górki. Nad miastem wśród chmur Orzeł w koronie z wieńcem laurowym w dziobie. 
W otoku napis: PAX AETERNA AD GEDAN[um]:A[nno]◦ CIϽIϽCLX·III MAII CONDITA (Pokój wieczny dla Gdańska od 1660 
roku, 3 maja ustanowiony). W odcinku wiązka dwóch gałązek: oliwnej i palmowej. Pod miejscem ich związania sygn. IH 
[Iohann Höhn]. Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
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Kolejny medal wybity z okazji zawarcia pokoju w Oliwie. Został on zamówiony przez radę miasta Gdań-
ska (Stahr 1990, s. 184). Panoramę miasta na tym medalu ujęto z nieco innej perspektywy niż na numi-
zmatach bitych dla uczczenia dwusetnej rocznicy powrotu Gdańska do Korony (zob. nr kat. 58). Zda-
niem J. Dutkowskiego numizmaty te były donatywami, a ponadto miały być rozdawane w charakterze 
darów oraz funkcjonować jako wysokiej wartości moneta obiegowa (Dutkowski 2010, s. 10–11).

Oba medale ze zbiorów ZKW wybito tą samą parą stempli. Identycznego tłoka awersu użyto także do 
produkcji o kilka lat starszych srebrnych i złotych medali bitych w czasie wojny polsko-szwedzkiej z lat 
1655–1660 (zob. nr kat. 61).

Inny medal o takim samym zestawie wyobrażeń i treści napisów wykonał również J. Höhn młodszy. 
Wybite przez niego numizmaty odnotowali m.in. E. Hutten-Czapski (1957, t. 1, s. 290, nr 2154) oraz  
M. Gumowski (1925b, s. 43; Gumowski 1928, nr 43 i tabl. VIII, nr 43).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 124, nr XIX i k. 127–128; Album rycin 1822–28, nr 111; Bentkowski 1830, s. 46–47, nr 164; Reichel 1842b, 
s. 200, nr 1573 (złoto) i 1574 (srebro); Raczyński 1845b, s. 146–148, nr 145; Mikocki 1850, s. 66, nr 1630; Vossberg 1852, s. 85, nr 948, s. 86, 
nr 950; Bahrfeldt 1910, s. 160, nr 8705; Gumowski 1925b, s. 38; Gumowski 1928, nr 44 i tabl. VIII, nr 44; Rühle 1928, s. 284, nr 31; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 1, s. 290, nr 2156 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 43 (ZKW.N.52); Szwagrzyk 1971, s. 45, nr 7; PTPN 1982,  
s. 116–117, nr 199; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 155, nr 325 (ZKW.N.52); Dzienis 1984, s. 105, nr 1474; Stahr 1990, s. 184–185, 
239–240, nr 73; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 56; Szwecja w Bibliotece Gdańskiej 1999, s. 25–26, nr 30 (srebro); Dutkowski 2000, s. 112; Czar 
srebra 2007, s. 230, nr IV.2.55–56; Stahr 2008, s. 73, nr 63; Dutkowski 2010, s. 13, nr 11–13 (odbitki w złocie) i 14 (odbitki w srebrze); Baran 
2016, s. 6, nr 4; Dutkowski 2016, s. 222, nr K434; Gdańsk protestancki 2017, s. 339, nr 134.

G.Ś.

 70 Pokój w Oliwie 1660
Jan Buchheim
Wrocław, 1660
nr inw. ZKW.N.5498
srebro, bity, 57,2 mm, 52,44 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r. (aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.);  
dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Panorama Gdańska w murach miejskich widziana ze wzgórza Grodzisko. Nad nią Orzeł polski w koronie z gałązką 
oliwną i wieńcem laurowym w szponach. Przed miastem liczni ludzie poruszający się pieszo, wierzchem i na wozach. Nad 
Orłem wyłaniający się z obłoków tetragram w promieniach słońca. W otoku napis: FULMINE DEPOSITO. (Po ustaniu pio-
runów). W odcinku sygn. .I[ohann].B[uchheim]. Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
Rewers: Na pierwszym planie łodzie i okręty wojenne na wodach cieśniny Sund. W głębi widoczny zamek w Helsingborgu. 
Powyżej, pośród obłoków, słońce z ludzką twarzą. W otoku napis: IAM VENTI POSUERE. (Już wiatry ucichły). W odcinku 
sygn. IB [Iohann Buchheim]. Obwódka wewnętrzna z motywem trójliścia, brzeg podniesiony.
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Jest to jeden z trzech medali Jana Buchheima upamiętniających pokój oliwski. Obie strony zarówno 
wyobrażeniami, jak i napisami nawiązują do pokoju, który został zawarty pomiędzy Rzecząpospolitą 
a Szwecją. Zakończenie wojny i nastanie czasów pokoju zwiastują, poza wzmożonym ruchem widocz-
nym na obu stronach medalu, widoczny nad miastem Orzeł w koronie, niosący Gdańskowi gałązkę oliw-
ną i wieniec laurowy, oraz słońce rozpędzające chmury. Kompozycja awersu wykazuje wyraźne podo-
bieństwa stylistyczne do wcześniejszego o kilka lat medalu Jana Höhna starszego wybitego w związku ze 
zbliżającą się dwusetną rocznicą powrotu Gdańska do Rzeczypospolitej (zob. nr kat. 58). Również i tutaj 
panoramę miasta ukazano ze wzgórza Grodzisko.

Na obu stronach medalu z 1660 r. zauważalne jest odniesienie do natężonego ruchu – na awersie lą-
dowego, przedstawionego na tle panoramy Gdańska, natomiast na rewersie w postaci licznych statków 
i łodzi na spokojnych wodach. W literaturze zwracano uwagę, że takie wyobrażenia okrętów można 
wiązać z pokojem – okresem „stabilizacji, pogodzenia, równowagi, szczęścia” (Stahr 1990, s. 185). Nie 
można wykluczyć, że takie przedstawienie miało również ukazać, iż pokój nastał zarówno na lądzie, jak 
i na morzu. W ostatnich latach zwrócono uwagę na ciekawy aspekt dotyczący rewersu. W dotychcza-
sowym piśmiennictwie poświęconym temu medalowi przyjęło się, że wyobrażono na nim wody Zatoki 
Gdańskiej oraz Twierdzę Wisłoujście (tak pisali już: Albertrandi [b.d.] a, k. 125, nr XXI; Więcek 1962b, 
s. 82, 92, nr 18; Stahr 1990, s. 185–186, 240, nr 75). J. Dutkowski natomiast (Dutkowski 2014) trafnie 
spostrzegł duże podobieństwo krajobrazu na rewersie z cieśniną Sund przedstawioną na widoku Georga 
Brauna i Franza Hogenberga wydanym w 1588 r. (reprodukcja w: Braun, Hogenberg 1588, s. 26 i kolej-
na bez numeru). Widać na niej bowiem również liczne statki na spokojnych wodach oraz ufortyfikowaną 
budowlę wzniesioną na wysuniętym cyplu – zamek w Helsingborgu. Prawidłowość tego wskazania po-
twierdzają liczne szczegóły widoczne zarówno na panoramie, jak i na medalu, m.in. zaznaczenie czte-
rech wież zamkowych z jedną wyższą czy też moszczone drewnem nabrzeże z keją wzdłuż linii brzego-
wej u podnóża zamku. J. Dutkowski na podstawie tej obserwacji uznał, że ideą medaliera było ukazanie, 
„że zakończyła się ostatnia wojna na Bałtyku i całe morze i wszystkie porty […] są znowu otwarte dla 
światowego handlu” (Dutkowski 2014). Można tu także wskazać na jeszcze inną interpretację owego 
widoku. Nie jest bowiem wykluczone, że artysta w istocie chciał oddać na medalu Zatokę Gdańską, ale 
względy pragmatyczne, podyktowane dostępnością we Wrocławiu jedynie kolońskiego wydawnictwa 
z 1588 r. z reprodukcją widoku cieśniny Sund, zmusiły autora do wykorzystania tego wzorca.

W pracy poświęconej Janowi Buchheimowi A. Więcek przypuszczał, że numizmat ten senat Gdańska 
podarował królowi Janowi Kazimierzowi (Więcek 1962b, s. 82), w Dziejach sztuki medalierskiej w Polsce 
zaś zawarł informację, że wszystkie medale tego artysty upamiętniające pokój oliwski powstały na zlece-
nie dworu Jana Kazimierza (Więcek 1989, s. 72). P. Taradaj zasugerowała, że artysta mógł wykonać te 
medale w celu ich sprzedaży (Taradaj 2014).

W zbiorach ZKW nie ma drugiego, podobnego numizmatu Jana Buchheima, także wykonanego 
z okazji zawarcia pokoju w Oliwie. Został on wybity identycznym stemplem rewersu oraz tłokiem awersu 
o podobnej kompozycji, ale z bardziej rozbudowanym przedstawieniem miasta i okolic po Zatokę Gdań-
ską (zob. Gumowski 1928, nr 41). Inny też jest napis na stronie głównej, który głosi Fulminibus positis urbs 
lauri germen adorat (Po ustaniu gromów miasto czci gałązkę lauru). Sentencja odwołuje się do symboliki, 
wg której grom wyobraża wojnę, a laur jest oznaką pokoju.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 125, 127–128, nr XXI; Bentkowski 1830, s. 48–49, nr 168; Reichel 1842b, s. 201, nr 1577; Mikocki 1850, 
s. 66, nr 1633; Vossberg 1852, s. 87, nr 954;  Beyer 1857,  s. 79–80, nr 101; Trachsel 1869, s. 92; Bahrfeldt 1910, s. 162, nr 8712; Gumowski 
1928, nr 40 i tabl. VII, nr 40; Rühle 1928, s. 287, nr 38; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 49–50,  nr 5910; Więcek 1962b, s. 82, 92, nr 18; Szwagrzyk 
1971, s. 60, nr 5; Więcek 1989, s. 70, 72; Stahr 1990, s. 185–186, 240, nr 75; Orzeł Biały 1995, s. 294, nr VI 116 (ten egzemplarz); Dutkowski, 
Suchanek 2000, s. 240, nr 583; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 264, nr III 85 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 20, nr III 85 (ten egzemplarz); 
Dutkowski 2014; Taradaj 2014; Dutkowski 2016, s. 238, nr G447 (złoto).

G.Ś.
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 71 Żeton Ludwiki Marii
medalier nieokreślony
Kraków (?), 1661

a) nr inw. ZKW.N.54
srebro, bity, 24 mm, 7,05 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.55 (il.)
srebro, bity, 24 mm, 3,8 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie królowej Ludwiki Marii zwrócone w prawo. W otoku napis: .LVD[ovica]·MAR[ia]·D[ei]·G[ratia]·REGINA· 
POL[oniae]·ET·SVE[ciae]· (Ludwika Maria, z Bożej łaski królowa Polski i Szwecji). Obwódka zewnętrzna promienista.
Rewers: W polu żetonu wieniec laurowy, w którym krzyżują się gałązka oliwna i miecz. Nad nimi data ·1661·. W otoku na-
pis: ·STAT·REGINA·TVO:CONCORS·DISCORDIA·NEXV (Przez twój związek, królowo, to, co niezgodne, stanie się zgodą). 
U dołu herb Ślepowron w ukoronowanej tarczy. Obwódka zewnętrzna promienista.

Popiersie królowej zostało odwzorowane w podobny sposób jak na medalu z 1659 r. (zob. nr kat. 63, 
a także Stahr 1990, s. 172–173).

Na stemplu rewersu medalier umieścił miecz skrzyżowany z gałązką oliwną i połączył je wieńcem lau-
rowym. To wyobrażenie dwóch przedmiotów o przeciwstawnej względem siebie wymowie symbolicznej 
objaśnione zostało przez napis otokowy: „Przez twój związek, królowo, to, co niezgodne, stanie się zgo-
dą” (tłum za Stahr 1990, s. 189). Herb Ślepowron należał do Jana Kazimierza Krasińskiego, podskarbie-
go wielkiego koronnego w latach 1658–1668. Pojawiły się głosy, że medal ten został wybity, by podkreślić 
pozytywną rolę, jaką królowa odegrała podczas wojny szwedzko-polskiej zakończonej pokojem w Oliwie 
oraz w uznaniu jej zasług na polu dyplomacji (Raczyński 1845b, s. 134, 136). Jednak M. Stahr (1990,  
s. 189–190), zwracając uwagę na datę oraz inskrypcję widoczne na rewersie, powiązała emisję tego 
medalu z podjętymi próbami zreformowania polskiego ustroju wewnętrznego. Argumentację swą uza-
sadniła tym, że wśród zwolenników zmian znajdował się Jan Kazimierz Krasiński oraz że czas wzmożo-
nych działań tego stronnictwa to właśnie 1661 r. Ponieważ Krasiński był podskarbim wielkim koronnym, 
M. Gumowski uznał, że żeton powstał w jednej z mennic koronnych, najprawdopodobniej krakowskiej, 
ponieważ wykazuje najwięcej podobieństw do szóstaków z niej pochodzących (Gumowski 1928, nr 50).

Oba egzemplarze z ZKW wybito tą samą parą stempli.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 128, nr XXVI; Album rycin 1822–28, nr 112; Bentkowski 1830, s. 49–50, nr 171; Reichel 1842b, s. 192, nr 1448; 
Raczyński 1845b, s. 134, nr 141; Mikocki 1850, s. 63, nr 1572; Trachsel 1869, s. 80; Sarriau 1896, s. 112, nr 125 i tabl. VII, nr 4; Gumowski 1928, 
nr 50 i tabl. IX, nr 50; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 294, nr 2178; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 45 (ZKW.N.54); PTPN 1982, s. 117, nr 200; 
Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 156, nr 327 (ZKW.N.54–55); Stahr 1990, s. 189–190, 240–241, nr 78; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 58; Stahr 
2008, s. 75, nr 66; Rokita 2014a, s. 10; Chomyn 2015, t. 2, s. 363, nr 1067; Baran 2016, s. 7, nr 5 (złoto); Dutkowski 2016, s. 110, nr K345 (złoto).

G.Ś.
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 72 Przyjęcie Jana Kazimierza we Francji 1669
Jean Mauger (?)
Francja, pocz. XVIII w. (?) 
nr inw. ZKW.N.57
brąz, bity, 57 mm, 68,18 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zwrócone w prawo popiersie króla Ludwika XIV w peruce, żabocie i zbroi. W otoku napis: ·LVDOVICVS· 
MAGNVS·FRAN[ciae]·ET·NAV[arrae]·REX·P[ater]·P[atriae]· (Ludwik Wielki, król Francji i Nawarry, ojciec ojczyzny). Brzeg 
podniesiony.
Rewers: Na cokole ozdobny ołtarz z orłem trzymającym w szponach pioruny. Powyżej dwie dłonie w uścisku. Nad nimi 
zamknięta korona królewska. W otoku napis: HOSPITIVM REGIBVS. (Gościna dla królów). W odcinku inskrypcja w trzech 
wierszach: CASIM[irus]·POLON[iae]·REX·ABDICATO / REGNO IN GALLIA EXCIPITVR / M·DC·LXIV· (Kazimierz, król Polski, 
zrzekłszy się królestwa, we Francji jest przyjęty, 1664). Brzeg podniesiony.

Medal wybity z okazji przyjęcia Jana Kazimierza we Francji w 1669 r., po tym jak rok wcześniej zrzekł się 
tronu polskiego.

Na awersie widnieje popiersie króla Ludwika XIV wraz z jego tytulaturą. Bardziej złożoną wymowę 
ma rewers, którego inspiracją była prawdopodobnie mitologia rzymska, a dokładniej przyjęcie Herkulesa 
w poczet nieśmiertelnych. Na ołtarzu z kolei ukazano orła z piorunami w szponach, który był atrybutem 
Jupitera. Z tym rzymskim bogiem powiązano to przedstawienie w wydanej w 1702 r. pracy zestawiającej 
medale z okresu panowania Ludwika XIV (Louis XIV 1702, s. 113). Jupiterem, a zatem przyjmującym, 
byłby na medalu Ludwik XIV, a Herkulesem – Jan Kazimierz. Zdają się to potwierdzać również przed-
stawione dłonie w uścisku wyrażającym gest zgody i gościnnego powitania. Nad dłoniami umieszczono 
koronę francuskiego władcy. Całości dopełnia napis: „Gościna dla królów”.

W inskrypcji z odcinka znalazła się błędna data 1664, co dostrzegł już M. Gumowski (1928, nr 52). 
Jan Kazimierz abdykował cztery lata później, a do Francji wyjechał w 1669 r. Gumowski uważał również, 
że medal ten powstał znacznie później, niż doszło do abdykacji, i zalicza się do większej grupy numi-
zmatów upamiętniających panowanie Ludwika XIV. Badacz rozpoznał łącznie osiem odmian medali 
opisywanych w niniejszej nocie, które bito w trzech różnych wielkościach. Wszystkie medale z napisem 
HOSPITIVM REGIBVS wykonane w związku z przyjazdem Jana Kazimierza do Francji datował na lata 
1700–1703 i uważał, że ich autorem był Jean Mauger (Gumowski 1928, nr 60). 

Literatura: Raczyński 1845b, s. 158, przyp. a (wzmianka); Beyer 1857, s. 81, nr 103; Gumowski 1925a, s. 86–87; Gumowski 1928, nr 54; 
Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 53, nr 5934 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 47 (ten egzemplarz); Rzeczpospolita w dobie Jana III 
1983, s. 235, nr 681 (ten egzemplarz); Bogacz, Sakwerda 1999, s. 63.

G.Ś.
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 73 Przyjęcie Jana Kazimierza we Francji 1669
Jean Mauger
Paryż, pocz. XVIII w. (?) 

a) nr inw. ZKW.N.830/2550 (il.)
brąz, bity, 41 mm, 26,42 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2551
brąz, bity, 41 mm, 29,22 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Głowa króla Ludwika XIV zwrócona w prawo, w peruce. W otoku napis: ·LUDOVICUS XIIII·REX CHRISTIANISSIMUS· 
(Ludwik XIV, król arcychrześcijański). Pod popiersiem sygn. J[ean]·MAVGER·F[ecit]· (nr inw. ZKW.N.830/2550), I[ean]·MAUGER· 
F[ecit]· (nr inw. ZKW.N.830/2551) (Jean Mauger wykonał). Brzeg podniesiony.
Rewers: Na cokole ozdobny ołtarz z orłem trzymającym w szponach pioruny. Powyżej dwie dłonie w uścisku. Nad nimi 
zamknięta korona królewska. W otoku napis: HOSPITIVM REGIBVS· (Gościna dla królów). W odcinku inskrypcja w trzech 
wierszach: CASIM[irus]·POL[oniae]·REX·ABDICATO / REG[no]·IN GAL[lia]·EXCIP[itur]· / M·DC·LXIX· (Kazimierz, król Pol-
ski, zrzekłszy się królestwa, we Francji jest przyjęty, 1669). Brzeg podniesiony.

Jest to kolejny medal z serii numizmatów wybitych dla upamiętnienia przyjęcia we Francji Jana Kazi-
mierza po jego abdykacji. Czas wykonania egzemplarzy opisywanych w tej nocie M. Stahr (1990, s. 191) 
określiła na 1669 r. Wydaje się jednak, że datowanie to jest zbyt wczesne. Zdaniem L. Forrera aktywność 
Jeana Maugera jako medaliera zaczęła się ok. 1677 r., kiedy to artysta osiedlił się w Paryżu, a królewskim 
rytownikiem został jeszcze później (Forrer 1907, s. 616–617).

Dwa egzemplarze ze zbiorów ZKW wybito dwoma stemplami awersu i jednym rewersu.

Literatura: Louis XIV 1702, s. 113; Album rycin 1822–28, nr 114; Bentkowski 1830, s. 50, nr 174; Reichel 1842b, s. 206–207, nr 1661 (srebro); 
Raczyński 1845b, s. 158, nr 152; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 179–180; Forrer 1907, s. 620; Gumowski 1928, nr 59; Hutten-Czapski 1957, t. 1, 
s. 315, nr 2335; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 201, nr 2550–2551 (ZKW.N.830/2550–2551); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 235,  
nr 681 (ZKW.N.830/2551); Stahr 1990, s. 191; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 62; Gacek 2001, s. 18, nr 15.

G.Ś.

 74 Przyjęcie Jana Kazimierza we Francji 1669
Jean Mauger (?)
Montpelier, pocz. XVIII w. (?)
nr inw. ZKW.N.58
miedź, bity, 25 mm, 4,41 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Zwrócona w prawo głowa króla Ludwika XIV w peruce. Pod nią litera N. W otoku napis: LVDOVICVS·MAGNVS 
·REX· (Ludwik Wielki, król). Obwódka zewnętrzna promienista.
Rewers: Na cokole ozdobny ołtarz z orłem trzymającym w szponach pioruny. Powyżej dwie dłonie w uścisku. Nad nimi 
zamknięta korona królewska. W otoku napis: HOSPITIVM REGIBVS· (Gościna dla królów). W odcinku inskrypcja w dwóch 
wierszach: CASIM[irus]·POL[oniae]·REX·ABDIC[ato]· / REG[no]·IN·GAL[lia]·EXCIP[itur]· (Kazimierz, król Polski, zrzekłszy się 
królestwa, we Francji jest przyjęty). Poniżej rozetka. Obwódka zewnętrzna promienista.

Żeton ten upamiętnia przyjęcie Jana Kazimierza we Francji w 1669 r. po jego abdykacji (zob. nr kat. 72). 
M. Gumowski sądził, że został on wybity jako liczman królewski w mennicy w Montpellier, stąd litera 
N pod popiersiem królewskim (Gumowski 1928, nr 60). Numizmaty z takimi samymi wyobrażeniami 
i kilkoma wariantami inskrypcji awersu (różna tytulatura władcy) oraz z odcinka na rewersie (odmienne 
skracanie wyrazów) znane są w trzech wielkościach. Największe liczą 56–57 mm (zob. nr kat. 72), średnie 
41 mm (zob. nr kat. 73), a numizmat opisywany w tej nocie zalicza się do rzędu najmniejszych. Zdaniem 
M. Gumowskiego (1928, nr 60) autorem wszystkich jest Jean Mauger, który wykonać je miał w latach 
1700–1703. Należy jednak zauważyć, że sygnowane są jedynie medale o średnicy 41 mm. Stempli uży-
wano w różnych konfiguracjach, co może wskazywać na ich długie wykorzystywanie do wykonywania 
kolejnych odbitek.

Literatura: Mikocki 1850, s. 64, nr 1575; Beyer 1857, s. 80–81, nr 102; Feuardent 1907, s. 406, nr 10479–10480; Gumowski 1925a, s. 86–87; Gu-
mowski 1928, nr 60; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 315, nr 2336; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 47 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 76, nr 68.

G.Ś.
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MICHAŁ KORYBUT

 75 Żeton koronacyjny Michała Korybuta
medalier nieokreślony
Bydgoszcz (?), 1669

a) nr inw. ZKW.N.61
srebro, bity, 28,5 mm, 6,61 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.62 (il.)
srebro, bity, 28 mm, 6,71 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

c) nr inw. ZKW.N.830/2548
srebro, bity, 28,5 mm, 5,97 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/2549
srebro, bity, 28,5 mm, 6,59 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Na niespokojnym morzu pływające niewielkie statki oraz duża muszla, na której leży kula z napisem POLONIA. Na 
niej orzeł z rozpostartymi skrzydłami, a nad jego głową zwieńczona krzyżem korona uniesiona na berle i mieczu owiniętym 
gałązką oliwną. Berło i miecz trzymane przez ręce wyłaniające się z obłoków widocznych po obu stronach. Powyżej tetra-
gram. Na tle widnokręgu dwie skały z wieżami. W otoku napis w dwóch wierszach. W wewnętrznym: DEXTERA DOMINI 
FECIT VIRTUTEM (Prawica Pańska uczyniła moc). W zewnętrznym: ·MICHAEL D[ei] G[ratia]·REX POL[oniae]·ELECT9 
VARSAVI[ae]·19 IUNII CORONAT9 CRACOV[iae] 29 SEPT[embris] A[nn]O 1669 (Michał, z Bożej łaski król Polski, wybrany 
w Warszawie 19 czerwca, koronowany w Krakowie 29 września 1669). Obwódka wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna pro-
mienista.
Rewers: Na wysokiej, stromej i zalesionej skale z herbem Korybut twierdza o narysie bastionowym. W jej wnętrzu armaty. 
Jeden z bastionów w formie wieży z latarnią. Wyżej geniusz sławy dmący w trąbę z gałązkami oliwnymi i trzymający tablicę 
z napisem LEX (Prawo). W otoku napis: SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO (Dobro ludu najwyższym prawem). Obwód-
ka wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna promienista.

Żetony koronacyjne Michała Korybuta rozrzucane były w katedrze wawelskiej po mszy koronacyjnej  
29 IX 1669 r., o czym mówi opis Jana Albrychta Janickiego: „Po przeżegnániu Prymátiálnym, rzucà-
ne od Màieʃtatu y po wʃzystkim Kośćiele śrebrne y złote miʃsilia, tákiemi ozdobione Hieroglifikámi. 
Po iedney ʃtronie wyràzone było morze, okazáłym nà wyʃpie zamkiem, y labiruiącemi pod zaglem 
okrętàmi znáczne, między ktorego powʃtáiącemi náwàłnośćiámi, ná wierzchu konchy morʃkiey, pływał 
okrągły świát, od wieʃzàiącego ʃie zátrzymywàny Orła, z dolnych nàd ʃamym morzem obłoków dwie 
ręce wydáne, práwa Berło, lewa okręcony rozgą oliwkową miecz, ad angulum ʃkłoniwszy, wyʃtàwioną 
nád Orłem Koronę wʃpierały. Nàd tym wʃzystkim, Imię Boʃkie, Hebrayʃkiemi literami, w promieniách  
y świetnym obłoku, przydáne było. Ná koło dàna inʃcriptia, iednym bliʃzʃzym wierʃzem: Dexra domini 
fecit virtutem. Drugim MICHAEL Dei gratiâ Rex Poloniæ, Electus Varʃauiæ 19. Iunij, Coronatus Cracoviæ 
29 Septembris, A.D.1669. Po drugiey ʃtronie, wynioʃła ʃkáłà, pobocznym Królà IM. Herbem, między 
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rożnemi woiennemi rynʃztunkámi ozdobiona: in plano verticis, wyʃtáwiony miáłà Pentagon, przydàną 
foʃʃa, y zaʃłaniáiącemi Kortyny dimilunámi mocny. Przy iednym Belluárdźie, wynioʃła Pharos, ʃpuʃczo-
nym kágàńcem, błądzącym po morzu okrętom, pożądáne beʃpiecznego Portu pokázowáła ʃtànowisko. 
Nád ʃámą fortecą, lecący Anyoł, wiedney ręce otwartą trzymał kśięgę, z tytułem Lex: w drugiey przyło-
żona z rozgą oliwkową do vʃt trąbę, to circulariter przydáne wytrębuiąc Lemmà, Salus populi ʃuprema 
lex eʃto”. (Janicki 1670, s. M).

W zamyśle autora awers miał zapewne być poświęcony koronacji. Posłużono się tu językiem emblema-
tycznym: muszla z morza rodzi perłę, czyli Polskę, nad którą będzie panował nowy król. Wyobrażono go tu 
jako stojącego na kuli orła zwieńczonego koroną podtrzymywaną przez berło i miecz, które są insygniami 
władzy świeckiej. Warto zauważyć, że przedstawienie orła stojącego na globie znajduje analogie w mennic-
twie imperium rzymskiego, np. Marka Aureliusza (np. RIC 1930, s. 398, nr 273–274). Górujący nad tą sceną 
tetragram wskazuje, że do koronacji doszło za sprawą Boskiej protekcji. Wdzięczność za ten akt łaski ma 
zapewne wyrażać zamieszczony w otoku wers 16. dziękczynnego Ps 118 (117 wg Wulgaty). Inaczej tę scenę 
zinterpretowała M. Stahr (Aurea Porta 1997, s. 316–317, nr VIII.40), pisząc: „Symbolizujący króla orzeł pełni 
rolę stabilizacyjną, zapewnia bezpieczeństwo”. Projektant awersu miał dodać natomiast całej scenie drama-
tyzmu, umieszczając kulę ziemską z napisem POLONIA na niespokojnym morzu. 

Rewers należy przypuszczalnie interpretować w odniesieniu do trudnej sytuacji politycznej, w któ-
rej znajdowała się targana konfliktami wewnętrznymi i atakowana z zewnątrz Rzeczpospolita. Państwo 
przedstawiono tu jako oblężoną twierdzę stale dającą odpór wrogom i przeciwnościom, czego wyrazem 
są dymiące armaty. Jej opoką miał być koronowany władca – tu symbolicznie przedstawiony jako skała 
z herbem Korybut, na której posadowiona jest fortyfikacja. Napis na tablicy niesionej przez geniusza sła-
wy oraz inskrypcja otokowa („Dobro ludu najwyższym prawem”) pochodząca z dzieła Cycerona O pra-
wach miały ukazywać wartości, którymi będzie się kierował nowy król. W domyśle być może miało się to 
odnosić do ówczesnej magnaterii, przedkładającej prywatę nad dobro kraju.

M. Gumowski przypisał te żetony do mennicy państwowej w Bydgoszczy (Gumowski 1949a, nr 9). 
Badacz ten uważał, że podczas koronacji podskarbi rozrzucał je pomiędzy zgromadzonymi, a złote od-
bitki wręczano później na Wawelu gościom.

Wszystkie cztery egzemplarze żetonów ze zbiorów ZKW zostały wybite tą samą parą stempli. Na re-
wersie jednego z nich (nr inw. ZKW.N.62) wtórnie odciśnięto literę N, przypuszczalnie znak własnościo-
wy jednego z poprzednich posiadaczy tego numizmatu.

Literatura: Janicki 1670, s. M; Schlegel 1703, s. 90–91; Joachim 1752, s. 682–689, nr 69 i tabl. VIII, nr 69; Albertrandi [b.d.] a, k. 143, nr II; 
Album rycin 1822–28, nr 118; Bentkowski 1830, s. 54, nr 187; Reichel 1842b, s. 208–209, nr 1668; Raczyński 1845b, s. 200–202, nr 164; Mikocki 
1850, s. 70, nr 1722; Trachsel 1869, s. 97–98; Gumowski 1925a, s. 87–88; Gumowski 1949a, nr 9 i tabl. II, nr 9; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 324, 
nr 2364; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 50 (ZKW.N.61); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 201, nr 2548–2549 (ZKW.N.830/2548–2549); Szysz-
ko-Czyżak 1981, s. 23, nr 57; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 156, nr 328 (ZKW.N.61–62); Koperwas 1998, s. 21–22, nr 34; Gacek 2001, 
s. 17, nr 14; Stahr 2008, s. 69, nr 77; Chomyn 2015, t. 2, s. 364, nr 1068; Baran 2017, s. 7, nr 8.
 G.Ś.

 76 Medal koronacyjny Michała Korybuta
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1669
nr inw. ZKW.N.9906
srebro, bity, owal, 37 × 45 mm, 35,2 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1993 r.  
(33 aukcja, Schweizerischer Bankverein, Zurych, 21 IX 1993 r.)

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w zbroi, z narzuco-
nym na nią udrapowanym płaszczem, być może paludamentum. Poniżej sygn. IH [Iohann Höhn]. W otoku napis: MICHAEL 
D[ei].G[ratia].REX POL[oniae] M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]·RUS[siae]·PRUS[siae]· (Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki 
książę litewski, ruski, pruski). Brzeg podniesiony. W miejscu lewego ramienia władcy ślad dużego uszkodzenia stempla.
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Rewers: Na niespokojnym morzu pływające niewielkie statki oraz duża muszla, na której leży kula z napisem POLONIA. Na 
niej orzeł z rozpostartymi skrzydłami, a nad jego głową zwieńczona krzyżem korona unoszona na berle i mieczu. Berło i miecz 
są trzymane przez ręce wyłaniające się z obłoków widocznych po obu stronach. Powyżej tetragram w promienistej aureoli. 
Na tle widnokręgu, po lewej stronie, dwie skały, na jednej z nich wieża. W otoku napis: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM 
(Prawica Pańska uczyniła moc). Obwódka wewnętrzna z motywem połączonych ogniw łańcucha, brzeg podniesiony.

Powstanie tego niedatowanego medalu autorstwa Jana Höhna młodszego badacze wiążą z koronacją  
Michała Korybuta (tak m.in. Raczyński 1845b, s. 202; Gumowski 1949a, nr 5; Aurea Porta 1997, s. 316–317, 
nr VIII.40). M. Gumowski (1949a, nr 5) uważał ponadto, że medal ten był emisją oficjalną, zamówioną 
przez dwór władcy i rozdawaną następnie przez panującego.

Na rewersie numizmatu zamieszczono taką samą scenę jak na awersach żetonów koronacyjnych 
Michała Korybuta (zob. nr kat. 75). Z kolei na awersie zamiast fortecy znalazło się heroizowane popiersie 
króla wraz z jego tytulaturą.

Egzemplarz ze zbiorów ZKW został wybity uszkodzonym stemplem. Wada ta widoczna jest w końco-
wej części legendy po prawej stronie medalu. Obejmuje ona również fragment popiersia. Wykruszenie 
stempla czytelne jest także na numizmatach z innych kolekcji muzealnych, jak np. w Muzeum im. Eme-
ryka Hutten-Czapskiego (nr inw. MNK-VII-Md-405 – 100 rarytasów 2012, s. 154–155, nr 65) czy MNW 
(nr inw. NPO 31197 – Czar srebra 2007, s. 172, nr III.2.28). Stopień uszkodzenia, największy na medalu 
z ZKW, pozwala stwierdzić, iż spośród wyżej wymienionych został on wybity najpóźniej.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 142–143, nr I; Album rycin 1822–28, nr 116; Bentkowski 1830, s. 53, nr 154; Reichel 1842b, s. 208,  
nr 1666; Raczyński 1845b, s. 198–200, nr 161; Mikocki 1850, s. 70, nr 1720; Tygodnik Ilustrowany 1860, s. 395; Trachsel 1869, s. 97; Gu-
mowski 1925a, s. 88 i il. 84; Gumowski 1925b, s. 43; Gumowski 1949a, nr 5 i tabl. II, nr 5; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 330, nr 2388; Portrety 
1967, s. 335, nr 384; Szwagrzyk 1971, s. 46, nr 12; Szyszko-Czyżak 1981, s. 23, nr 56; PTPN 1982, s. 117, nr 201; Orzeł Biały 1995, s. 294, 
nr VI 117 (ten egzemplarz); Aurea Porta 1997, s. 316–317, nr VIII.40; Czar srebra 2007, s. 171–172, nr III.2.27–28; Stahr 2008, s. 78–79, 
nr 72; 100 rarytasów 2012, s. 154–155, nr 65.

G.Ś.

 77 Medal koronacyjny Michała Korybuta
Jan Höhn młodszy (przypisywany)
Gdańsk (?), 1669

a) nr inw. ZKW.N.59
brąz złocony, bity, 35 mm, 9,34 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.4793 (il.)
złoto, bity, 36 mm, 10,07 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1987 r.
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Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w zbroi z narzu-
conym na nią udrapowanym płaszczem, być może paludamentum, i z Orderem Złotego Runa. W otoku napis: MICHAEL 
D[ei]·G[ratia]·REX·POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]·R[ussiae]·PR[ussiae]·&c[etera] (Michał, z Bożej łaski król Polski, 
wielki książę litewski, ruski, pruski itd.). Brzeg podniesiony.
Rewers: Na niespokojnym morzu pływające niewielkie statki oraz duża muszla, na której leży kula. Na niej orzeł z rozpo-
startymi skrzydłami, a nad jego głową zwieńczona krzyżem korona unoszona przez berło i opleciony gałązką oliwną miecz. 
Oba te przedmioty są trzymane przez ręce wyłaniające się z obłoków widocznych po obu stronach. Powyżej tetragram 
w promienistej aureoli. Na widnokręgu dwie skały. W otoku napis: DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM (Prawica Pańska 
uczyniła moc). Obwódka wewnętrzna sznurowa, brzeg podniesiony.

Kolejny niedatowany medal Michała Korybuta, który ze względu na emblemat przedstawiony na re-
wersie wiązany jest z jego koronacją. M. Gumowski (1949a, nr 6) napisał, że znany jest on jedynie ze 
złotych odbitek, jednak w zbiorach ZKW, poza złotym egzemplarzem, znajduje się również złocony okaz 
wykonany w brązie. Za zbliżoną chronologią ich powstania przemawia wspólny stempel awersu, którego 
użyto do wybicia obu numizmatów. Tłok rewersu jest inny.

Ikonografia numizmatu jest tożsama z owalnymi medalami autorstwa Jana Höhna młodszego (zob. nr 
kat. 76; propozycje interpretacji wymowy rewersu zaprezentowano w nocie nr kat. 75). Skłoniło to M. Gu-
mowskiego do przypisania opisywanych numizmatów temu właśnie artyście (Gumowski 1949a, nr 6).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 144, nr VII; Album rycin 1822–28, nr 117; Bentkowski 1830, s. 53, nr 185; Raczyński 1845b, s. 200, nr 162; 
Gumowski 1949a, nr 6 i tabl. II, nr 6; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 329, nr 2386 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 48 (ZKW.N.59); 
Czar srebra 2007, s. 172, nr III.2.29 (odm., czterodukatowy); Stahr 2008, s. 79, nr 72 (odm.).

 G.Ś.

 78 Medal koronacyjny Michała Korybuta
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1669
nr inw. ZKW.N.4772
odlew późniejszy
cynk, lany, 82 mm, 122,52 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1987 r.

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w zbroi z narzu-
conym na nią udrapowanym płaszczem, być może paludamentum, oraz z Orderem Złotego Runa. W otoku napis: MICHAEL 
D[ei]·G[ratia]·REX POL[oniae]:M[agnus]·D[ux]·LIT[huaniae]:RUS[siae]:PRUS[siae]:MAS[oviae]:SAMOG[itiae]·&c[etera] 
(Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki itd.). Brzeg podniesiony.
Rewers: Na trójkątnym, przykrytym obrusem stole leży zamknięta korona królewska. Za nim balustrada. Powyżej uskrzy-
dlona kobieta w prawej ręce trzyma miecz, w lewej wagę. Przed nią wstęga z napisem AETHEREO MUNIMINE TUTA (Nie-
biańską warownią chroniona). Nad kobietą oko opatrzności w promieniach słońca. W otoku inskrypcja: CONCORDIA ALIT 
CUMULATQVE CORONAS. (Zgoda żywi i gromadzi korony). Obwódka wewnętrzna promienista, brzeg podniesiony.
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Medal ten przez badaczy zgodnie uważany jest za koronacyjny. M. Gumowski przypisał go Janowi Höh-
nowi młodszemu, co powtórzyli za nim inni. Należy się z tym zgodzić przede wszystkim ze względu na 
bardzo duże podobieństwo popiersia władcy do wizerunku Michała Korybuta z sygnowanego inicjała-
mi IH medalu wybitego z okazji zawarcia przymierza polsko-austriackiego w 1670 r. (Gumowski 1949a,  
tabl. V, nr 27).

Na rewersie umieszczono wyobrażenie stołu z koroną królewską. Nad tym przedstawieniem wznosi się 
skrzydlata postać kobieca trzymająca miecz i wagę, które są atrybutami Sprawiedliwości (zob. Ripa 2009,  
s. 169). Stanowi ona jedną z cnót kardynalnych. W swoich rządach powinien się nią kierować każdy wład-
ca chrześcijański. Jej rangę dodatkowo podkreśla przepasująca ją wstęga z napisem głoszącym Boską pro-
tekcję, uwydatnioną przez oko opatrzności. Do innej cnoty, która powinna towarzyszyć królowi, odwołuje 
się inskrypcja z otoku mówiąca o korzyściach płynących ze Zgody, która „żywi i gromadzi korony”.

Już E. Raczyński (1845b, s. 200, nr 163) odnotował, że medal występuje rzadko, co potwierdzali 
również późniejsi badacze (Gumowski 1949a, nr 1; Stahr 2008, s. 80, nr 73; Wawel in Vilnius 2009, s. 89, 
nr 35). Egzemplarze oryginalne znajdują się w Bibliothèque Nationale w Paryżu oraz w zbiorach Zamku 
Królewskiego na Wawelu (Wawel in Vilnius 2009, s. 89, nr 35; znajdujący się tam numizmat jest wykona-
ny z brązu i bity). Okaz z ZKW to późniejszy cynkowy odlew.

Literatura: Raczyński 1845b, s. 200, nr 163; Gumowski 1925b, s. 44; Gumowski 1949a, nr 1 i tabl. I, nr 1; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 369, nr 9881 
(kopia ołowiana); Szyszko-Czyżak 1981, s. 23–24, nr 58; PTPN 1982, s. 117, nr 202; Stahr 2008, s. 80, nr 73; Wawel in Vilnius 2009, s. 89, nr 35.

G.Ś.

 79 Medal ślubny Michała Korybuta i Eleonory Marii
Jan Höhn młodszy
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1670
nr inw. ZKW.N.830/2553
srebro, bity, 38,5 mm, 21,88 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w udrapo-
wanym płaszczu, być może paludamentum. W otoku napis: MICHAEL D[ei]·G[ratia]·REX·POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]· 
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LIT[huaniae]·RUS[siae]:PRUS[siae]:MAS[oviae]: (Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazo-
wiecki). Brzeg podniesiony.
Rewers: Zwrócone w lewo popiersie Eleonory Marii w udrapowanej sukni. Włosy upięte w kok, na nich wieniec laurowy. 
W uchu kolczyk z dużej perły. Suknia spięta na piersiach broszą. W otoku napis: REGINA ELEONORA REGINA POLONIÆ· 
(Królowa Eleonora, królowa Polski). Brzeg podniesiony.

Medal wybity z okazji ślubu zawartego w 1670 r. pomiędzy Michałem Korybutem Wiśniowieckim a Eleo- 
norą Marią Habsburżanką, córką cesarza Ferdynanda III. M. Gumowski (1949, nr 21) wykonanie stem-
pli chyba słusznie przypisał Janowi Höhnowi młodszemu na podstawie podobieństw stylistycznych 
do medalu sygnowanego inicjałami tego artysty (zob. Gumowski 1949a, nr 12 i tabl. III, nr 12). Zna-
ne są również numizmaty portretowe pary królewskiej oznaczone literami IB. Gumowski (1949, nr 20) 
błędnie powiązał je z gdańskim artystą Janem Bensheimerem, co zakwestionował A. Więcek (1962b,  
s. 82, 91–92, nr 16 i 17), przypisując je do wrocławskiego medaliera Jana Buchheima. Poziom artystyczny 
ich wykonania jest zauważalnie niższy niż medali Höhna. Ponadto daje się wyróżnić wiele bardzo podobnie 
opracowanych elementów stempli nieznaczonych oraz z sygn. IH (Gumowski 1949a, nr 12). Podobieństwo 
w wizerunkach jest widoczne m.in. w identycznie udrapowanych płaszczach oraz w legendzie otokowej.

M. Gumowski (1949a, nr 21) przypisał medalom charakter oficjalny i uznał, że zostały one zamówio-
ne przez dwór królewski na potrzeby uroczystości weselnych, podczas których rozdawano je gościom. 
To, zdaniem badacza, tłumaczy odbitki znane w złocie i srebrze oraz dużą liczbę odmian stemplowych. 
Odnotowano tłoki rewersu z legendą ELEONORA MARIA REGINA POLONIÆ (Czar srebra 2007, s. 185, 
nr III.2.56–57) i ELEONORA MARIA D.G. REGINA POL: (Czar srebra 2007, s. 185, nr III.2.58) bite tym 
samym stemplem awersu, co medal omawiany w tej nocie. Zdaniem D. Rapnickiej (Portrety 1967, s. 337, 
nr 386 a–b) błąd w legendzie polegający na dwukrotnym powtórzeniu wyrazu REGINA spowodował 
wybicie kolejnego medalu z poprawną inskrypcją.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 146, nr VIII; Reichel 1842b, s. 209; nr 1670; Raczyński 1845b, s. 224, nr 169; Mikocki 1850, s. 70, nr 1728; 
Trachsel 1869, s. 98; Gumowski 1925b, s. 44; Gumowski 1949a, nr 17 i tabl. IV, nr 17; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 368, nr 9876 (srebro); 
Portrety 1967, s. 336, nr 386a i b; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 202, nr 2553 (ten egzemplarz); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 156, 
nr 329 i il. 140 (ten egzemplarz); Czar srebra 2007, s. 185, nr III.2.55; Wawel in Vilnius 2009, s. 90, nr 36.

G.Ś.

 80 Medal ślubny Michała Korybuta i Eleonory Marii
Jan Buchheim
Wrocław lub Bydgoszcz, 1670
nr inw. ZKW.N.7998
srebro, bity, 30,3 mm, 6,31 g
zakup z rąk prywatnych w 1993 r.

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w udrapowanym 
płaszczu, być może paludamentum. W otoku napis: MICHAEL D[ei]:G[ratia]·REX POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]· 
RUS[siae]:PR[ussiae]: (Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski). Brzeg podniesiony.
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Rewers: Zwrócone w lewo popiersie Eleonory Marii w udrapowanej sukni. Włosy upięte, na nich wieniec laurowy i trzypał-
kowa korona. W otoku napis: ELEONORA MARIA REGINA POLONIÆ· (Eleonora Maria, królowa Polski). Brzeg podniesiony.

Kolejny z medali wybitych z okazji ślubu Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Eleonory Marii Habsburżanki.
Mimo braku sygnatury bez większych wątpliwości można go przypisać Janowi Buchheimowi, co postu-

lował również A. Więcek (1962b, s. 92, nr 17). W przypadku tego medalu zauważalny jest wyraźnie niższy 
poziom artystyczny niż numizmatów wykonanych przez Höhna młodszego (zob. nr kat. 79). Kolejnym ele-
mentem odróżniającym medale ślubne Michała Korybuta autorstwa J. Buchheima i J. Höhna młodszego 
są legendy otokowe: tytulatura władcy na stemplach gdańskiego artysty jest bardziej rozbudowana niż na 
tłokach wrocławskiego rytownika, u którego inskrypcje są takie same na medalach z sygnaturą i bez niej.

Literatura: Herrgott, Heer 1753, s. 253, nr XXI i tabl. XXXVIII, nr XXI; Albertrandi [b.d.] a, k. 146, nr VIII; Album rycin 1822–28, nr 120 
(sygn.); Bentkowski 1830, s. 56, nr 196; Beyer 1857, nr 137; Trachsel 1869, s. 97; Gumowski 1949a, nr 19 i tabl. IV, nr 19; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 332, nr 2395 (złoto); Więcek 1962b, s. 92, nr 17; Szwagrzyk 1971, s. 46, nr 13; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 47, nr 44.

G.Ś.

 81 Żeton koronacyjny Eleonory Marii
medalier nieokreślony
Bydgoszcz, 1670

a) nr inw. ZKW.N.4783 (il.)
złoto, bity, 28 mm, 6,95 g
wymiana międzyinstytucjonalna w 1987 r.

b) nr inw. ZKW.N.63
srebro, bity, 28 mm, 6,96 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Kobieta z krzyżem w lewej dłoni i kielichem w prawej siedzi na wozie ciągniętym przez dwie kolejne kobiety. Jedna 
z nich trzyma miecz i wagę, druga zaś gałązkę oliwną. Nad nimi gołębica, nad nią oko opatrzności wpisane w opromieniają-
ce tę scenę słońce w obłokach. W odcinku wśród gałęzi palmowych ukoronowany monogram. W otoku inskrypcja: |CUM 
EO ERAM CUNCTA COMPONENS (Ja byłam przy Nim wychowanką). Obwódka wewnętrzna sznurowa, brzeg podniesiony.
Rewers: W czworokątnej tarczy napis w 18 wierszach: ELEONORA MARIA / IOSEPHA D[ei]·G[ratia]·REGINA / POLON[iae] 
·M[agna]·D[ucissa]·LIT[huanie]·RUS[siae]·PRUSS[iae]· / MAS[oviae]·SAM[ogitiae]·KIOU[iae]·VOL[iniae]·PODOL[iae]· 
/ PODL[achiae]·LIV[oniae]·SMOL[ensciae]·SEU[eriae]·CZER[nihoviae]· / NATA PRINC[ipissa] REGIA HUNGA[riae]· / 
BOH[emiae]·DAL[matiae]·CRO[atiae]·SCL[avoniae]·ARCHI· / DUX·AUSTRIÆ DUX BURG[undiae]· / STIR[iae]·CARIN[tiae] 
·CAR[niolae] WURT[zburgiae]·NEC / NON SUP[erioris]·INF[erioris]·SIL[esiae]·MARCHI[ae] / MOR[aviae]·AC SUP[erioris] 
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INF[erioris]·LUS[atiae]·COM[es] / HABS[burgensis]·TYROL[i]·ET GORTZE / FERDINANDI III FILIA / LEOPOLDI I GERMANA 
/ IMPERATORUM / FELICITER CORONATA / VARS[aviae]·ANNO MDCLXX / MENS[is] OCT[obris]·DIE XV (Eleonora Maria 
Józefa, z Bożej łaski królowa Polski, wielka księżna litewska, ruska, pruska, mazowiecka, żmudzka, kijowska, wołyńska, podol-
ska, podlaska, liwońska, smoleńska, siewierska, czernihowska. Urodzona królewna węgierska, czeska, dalmacka, chorwacka, 
slawońska, arcyksiężniczka austriacka, księżniczka burgundzka, styryjska, karyncka, kraińska, würzburska, a także Górnego 
i Dolnego Śląska, Marchii Morawskiej oraz Górnych i Dolnych Łużyc, hrabianka habsburska, Tyrolu i Gorycji, Ferdynanda III 
córka, Leopolda I, cesarzów siostra, szczęśliwie koronowana w Warszawie roku 1670, dnia 15 października). Nad tarczą insy-
gnia władzy świeckiej: gałązka palmowa skrzyżowana z berłem, jabłko panowania oraz korona. Brzeg podniesiony.

Żeton wybity z okazji koronacji Eleonory Marii Habsburżanki na królową Polski. Na awersie znalazło się 
przedstawienie wyobrażające cnoty, które powinna przejawiać dobra władczyni, wśród nich – Religia 
z krzyżem i kielichem komunijnym zasiadająca na wozie. Pojazd ten jest ciągnięty przez Sprawiedli-
wość z mieczem i wagą oraz Pokój z gałązką oliwną. Ponad nimi medalier umieścił symbole religijne: 
gołębicę oraz oko opatrzności. Uzupełnieniem tej sceny są słowa inskrypcji otokowej zaczerpnięte ze 
starotestamentowej Księgi Przysłów, z rozdz. 8 Mądrość zaleca samą siebie: „Ja byłam przy Nim wycho-
wanką” (w. 30).

Zainteresowanie badaczy opisujących ten żeton wzbudził monogram zamieszczony w odcinku awer-
su. J.Ch. Albertrandi wprawdzie dostrzegał podobieństwo do inicjałów królowej, ale uznał, że nie mogą 
one faktycznie do niej należeć, ponieważ nie widział potrzeby powtarzania odwołań do władczyni na 
obu stronach. Ponadto także korona wydała mu się nie królewskiego kształtu (Albertrandi [b.d.] a, k. 147, 
nr X). Problemem tym w ogóle nie zajął się E. Raczyński, odnotowując jedynie obecność cyfry z dwiema 
palmami i koroną (Raczyński 1845b, s. 226). E. Hutten-Czapski (1957, t. 1, s. 324, nr 2365) odczytał skrót 
jako EMR [Eleonora Maria Regina]. Nieco inaczej, bo jako EMIR, odszyfrował go M. Gumowski (1949a, 
nr 22). Nie podał rozwinięcia, ale można przypuszczać, że badaczowi chodziło o Eleonorę Marię Iose-
phę Reginę. Obie powyższe koncepcje wydają się dopuszczalne.

M. Gumowski odnotował cztery odmiany stemplowe awersu bite w srebrze i złocie, co skłoniło go 
do przypuszczenia, że produkcja była pokaźnej wielkości (Gumowski 1949a, nr 23). Badacz uważał, że 
żetony wytworzono w bydgoskiej mennicy w ramach oficjalnej emisji i przeznaczono do rozrzucania 
wśród pospólstwa podczas uroczystości koronacyjnych. M. Gumowski zauważył również rozbieżność 
pomiędzy rzeczywistą datą dzienną koronacji (19 października) a tą naniesioną na stempel, co tłumaczył 
przeniesieniem uroczystości na inny dzień, już po wybiciu żetonów.

Egzemplarze ze zbiorów ZKW zostały wykonane dwoma stemplami awersu i jednym rewersu. Uszko-
dzenia tłoka widoczne na rewersie srebrnego numizmatu wskazują że powstał on później niż egzemplarz 
złoty, na którym takich śladów nie ma. 

Literatura: Joachim 1752, s. 689–691, nr 69 i tabl. IX, nr 70; Herrgott, Heer 1753, s. 254, nr XXII i tabl. XXXVIII, nr XXII; Albertrandi [b.d.] a, 
k. 147, nr X; Album rycin 1822–28, nr 121; Bentkowski 1830, s. 56–57, nr 199; Reichel 1842b, s. 209–210, nr 1672 (srebro); Raczyński 1845b, 
s. 226–228, nr 172; Mikocki 1850, s. 70, nr 1729–1730; Trachsel 1869, s. 98; Gumowski 1925a, s. 88; Gumowski 1949a, nr 24–25 i tabl. IV, 
nr 24–25; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 324, nr 2365 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 51 (ZKW.N.63); Szyszko-Czyżak 1981,  
s. 24–25, nr 62; Schmidt 1996, s. 134–135; Bogacz, Sakwerda 1999, s. 69 (odmienny awers); Stahr 2008, s. 81–82, nr 75–76; Chomyn 2015, 
t. 2, s. 365, nr 1069; Baran 2017, s. 7, nr 9.

G.Ś.

 82 Przymierze polsko-austriackie 1670
Jan Höhn młodszy
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1670

a) nr inw. ZKW.N.10001 (il.)
srebro, bity, 63 mm, 77,85 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na rynku antykwarycznym w 1999 r.  
(19 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 6 XI 1999 r.)
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b) nr inw. ZKW.N.60
odlew późniejszy
brąz, lany, 60 mm, 117,62 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce à la lion, z wieńcem laurowym. Władca w zbroi z narzuco-
nym na nią udrapowanym płaszczem, być może paludamentum. Poniżej sygn. IH [Iohann Höhn]. W otoku napis: MICHAEL 
D[ei]:G[ratia]:REX POL[oniae]:M[agnus]:D[ux]:LIT[huaniae]:RUS[siae]:PRUS[siae]:MAS[oviae]:SAM[ogitiae]:&c[etera] &c[etera] 
(Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki itd. itd.). Brzeg podniesiony.
Rewers: Na pierwszym planie dwa orły. Po prawej dwugłowy w koronie cesarskiej i z herbem Habsburgów na piersi, po 
lewej zaś polski w koronie królewskiej, z tarczą z herbem Wielkiego Księstwa Litewskiego – Pogonią. W szponach wspólnie 
trzymają wstęgę z napisem: CONCORDES PERENNENT (W zgodzie niech trwają). Nad orłami oko opatrzności. Pod nimi 
glob unoszący się na falach. Po jego prawej stronie promieniejące słońce, natomiast po lewej sierp księżyca zwrócony ku do-
łowi, a w jego wnętrzu gwiazda. W otoku ornament i inskrypcja: SACRO AQVILÆ NEXU COALESCUNT AUSPICE COELO 
(Świętym związkiem łączą się orły pod opieką niebios). Obwódka wewnętrzna sznurowa, brzeg podniesiony.

Medal wykonany dla upamiętnienia przymierza polsko-austriackiego zawartego w 1670 r. (Gumowski 
1949a, nr 28) w obliczu wojny z imperium osmańskim (zob. Raczyński 1845b, s. 222).

Znane są dwie odmiany stempli awersu, różniące się przede wszystkim sposobem opracowania pe-
ruki władcy. W zbiorach ZKW znajdują się obie, przy czym medal brązowy jest późniejszym odlewem, 
natomiast srebrny pochodzi z okresu panowania Michała Korybuta. Stempla awersu medalu, z którego 
odlano nr inw. ZKW.N.60, użyto do wybicia innego numizmatu Michała Korybuta. Na rewersie, który 
wybito tłokiem numizmatu Jana Kazimierza (zob. nr kat. 58; Gumowski 1949a, nr 34 i tabl. VI, nr 34), 
jest przedstawiona panorama Gdańska.

Interpretacja okoliczności powstania medalu opiera się na wyobrażeniach i inskrypcjach umiesz-
czonych na rewersie. Widnieją tam bowiem dwa orły: polski i cesarski, trzymające wstęgę z napisem: 
„W zgodzie niech trwają”. Odnosi się on do legendy otokowej głoszącej: „Świętym związkiem łączą się 
orły pod opieką niebios”. Nad trwałością tego przymierza czuwać miał Bóg, symbolizowany tu przez 
oko opatrzności. Nieco większych trudności interpretacyjnych nastręczają półksiężyc z gwiazdą i słońce. 
Pierwszy z tych symboli J.Ch. Albertrandi, a za nim E. Raczyński odnieśli do herbu Korybut polskiego 
władcy (Albertrandi [b.d.] a, k. 146, nr VII; Raczyński 1845b, s. 220, nr 167), który musiałby tu zostać 
przedstawiony we fragmencie (brak krzyża wieńczącego półksiężyc). W takim kontekście słońce umiesz-
czone po stronie dwugłowego orła należałoby powiązać z cesarzem. 

Inaczej odczytał to M. Gumowski (1949, nr 27), który półksiężyc z gwiazdą uznał za herb turecki, co 
miało dodatkowo wskazywać na okoliczności emisji. Jednak taki odczyt wydaje się anachroniczny, jako 
że znak ten stał się oficjalnym symbolem państwowym imperium osmańskiego dopiero w 2. poł. XVIII w. 
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(Eyice 1991, s. 297–298). Niewykluczone zatem, że półksiężyc z gwiazdą i słońce powinny zostać odczy-
tane razem. Te obiekty wraz z ziemskim globem przedstawiałyby cykl astronomiczny, kojarzony z nieprze-
rwaną ciągłością (za tę sugestię dziękuję mgr. Juliuszowi Zacherowi z Gabinetu Numizmatycznego ZKW). 
W zamyśle projektanta stempla mogła się w ten sposób wyrażać nadzieja na wieczną trwałość przymierza.

Literatura: Herrgott, Heer 1753, s. 252–253, nr XVIII i tabl. XXXVIII, nr XVIII; Albertrandi [b.d.] a, k. 146, nr VII; Album rycin 1822–28,  
nr 125; Bentkowski 1830, s. 55, nr 193; Raczyński 1845b, s. 220, nr 167; Mikocki 1850, s. 70, nr 1723; Gumowski 1925a, s. 88 i il. 86; Gumowski 
1925b, s. 44 i tabl. VII, nr 41; Gumowski 1949a, nr 27–28 i tabl. V, nr 27–28; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 330, nr 2389 (srebro); Portrety 1967, 
s. 335, nr 385; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 13, nr 49 (ZKW.N.60); Szyszko-Czyżak 1981, s. 24, nr 59; Czar srebra 2007, s. 217, nr IV.2.38–39; 
Chomyn 2015, t. 1, s. 308, nr 287.

G.Ś.

 83 Michał Korybut
Jan Höhn młodszy
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1673
nr inw. ZKW.N.64
srebro, bity, 28 mm, 9,59 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce z wieńcem laurowym. Władca w zbroi. W otoku napis: 
MICHAEL D[ei].G[ratia]·REX·POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]· (Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litew-
ski). Na przecięciu ramienia sygn. IH [Iohann Höhn], pod nią data MDCLXXIII (1673). Brzeg podniesiony.
Rewers: Przykryty obrusem trójkątny stół z leżącym na nim ukoronowanym herbem Korybut w promienistej aureoli. Powy-
żej promieniejące słońce. W otoku u góry inskrypcja: DONEC IMPLEAT ORBEM. (Dopóki nie napełni świata).

Nie ma zgodności co do okoliczności, w jakich powstał ten medal. Zdaniem J.Ch. Albertrandiego,  
E. Raczyńskiego i E. Hutten-Czapskiego jego wytworzenie wiązać należy z przygotowaniami króla do 
wojny z Turcją, a więc medale zostałyby wyemitowane jeszcze za życia władcy, który zmarł 10 XI 1673 r. 
(Albertrandi [b.d.] a, k. 149; Raczyński 1845b, s. 234; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 328, nr 2380). Wedle 
Albertrandiego napis z rewersu miał stanowić zapowiedź królewskich sukcesów w tym konflikcie. Zupeł-
nie innych przyczyn upatrywał M. Gumowski (1949b, nr 36), w którego opinii medal ten ma charakter 
pośmiertnego i został wydany, aby – jak głosi inskrypcja rewersu – królewska sława mogła napełnić cały 
świat. Nie posiadają one jednak na obrzeżu inskrypcji informującej o śmierci władcy, jak inne medale 
Höhna wybite tym samym stemplem awersu (zob. nr kat. 84).

Motyw trójkątnego stołu ze złożoną na nim koroną znany jest też z innego medalu Michała Korybuta, 
uważanego za koronacyjny (zob. późniejszy cynkowy odlew, nr kat. 78). Wykonanie tego medalu przy-
pisuje się również Janowi Höhnowi młodszemu. W ujęciu M. Gumowskiego rytownik użyłby zatem po-
dobnego motywu do zaprezentowania na medalach dat rozpoczęcia i zakończenia panowania władcy.

Literatura: Joachim 1752, s. 691–693, nr 71 i tabl. IX, nr 71; Albertrandi  [b.d.] a, k. 148–149, nr XI; Album rycin 1822–28, nr 123; Bentkowski 
1830, s. 57, nr 200; Reichel 1842b, s. 210, nr 1674; Raczyński 1845b, s. 232, nr 174; Mikocki 1850, s. 70, nr 1731 (złoto); Trachsel 1869, s. 98; 
Gumowski 1925b, s. 44; Gumowski 1949a, nr 36 i tabl. VI, nr 36; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 328, nr 2380 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 14, nr 52 (ten egzemplarz); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 186, nr 453 (ten egzemplarz); Baran 2017, s. 6–7, nr 7 (złoto).

G.Ś.

Medale królewskie. Michał Korybut
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 84 Wojna polsko-turecka 1673
Jan Höhn młodszy
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1673
nr inw. ZKW.N.3177
srebro, bity, 29 mm, 11,5 g
zakup na rynku antykwarycznym w 1984 r.

Awers: Zwrócone w prawo popiersie Michała Korybuta w peruce z wieńcem laurowym. Władca w zbroi. W otoku napis: 
MICHAEL D[ei].G[ratia]·REX·POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]· (Michał, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litew-
ski). Na przecięciu ramienia sygn. IH [Iohann Höhn], pod nią data MDCLXXIII (1673). Brzeg podniesiony. Na powierzchni 
ślady licznych pęknięć stempla.
Rewers: Dwa półksiężyce, na jeden z nich padają promienie słońca umieszczonego w górnej części medalu, pośród  
obłoków, na drugi zaś – gromy słane przez pierwszy z półksiężyców. Pomiędzy nimi wstęga z napisem: SOLI VICINIOR IN TE 
FULMINO (Stojąc bliżej słońca, na ciebie miotam pioruny). Brzeg podniesiony.
Obrzeże: Inskrypcja: CORONAT9 A’[nn]O.1669 DIE MICH[aelis]:DENATUS A’[nn]O.1673.X.NOV[embris].ÆTAT[is].34  
(Koronowany roku 1669, dnia św. Michała, umarł 10 listopada 1673 roku, w wieku 34 lat).

Medal ten wiąże się z wojną polsko-turecką. Za słusznością tej interpretacji przemawia wyobrażenie 
umieszczone na rewersie. Widać na nim dwa półksiężyce. Jeden z nich oznacza króla Michała Kory-
buta; medalier wykorzystał tu fragment herbu rodowego władcy. Półksiężyc ten znajduje się wyżej i jest 
opromieniony, co wprost nawiązuje do inskrypcji ze wstęgi mówiącej: „Stojąc bliżej słońca, na ciebie 
miotam pioruny”. Zgodnie z napisem drugi półksiężyc, symbolizujący imperium osmańskie, jest rażony 
błyskawicami posyłanymi przez pierwszy półksiężyc. W okresie powstawania tych medali w herbie nie 
było jeszcze gwiazdy, dodanej w 2. poł. XVIII w. (zob. nr kat. 82). Całość przedstawienia miała niewątpli-
wie oznaczać pokonanie wojsk tureckich przez polskiego władcę.

Niektóre odmiany tego medalu, a wśród nich również egzemplarz opisywany w niniejszej nocie, 
mają na rancie dodany napis z datą koronacji i śmierci króla (oba jego warianty zebrał M. Gumowski, 
1949a, nr 37). Ze względu na istnienie również okazów bez tej inskrypcji (zob. np. Gumowski 1949a,  
nr 37, gdzie taka informacja, czy też Stahr 2008, s. 82, nr 77) należy domniemywać, że medal ten po-
wstał jeszcze za życia króla Michała, a następnie, po jego zgonie, na boku niektórych egzemplarzy do-
dano napis (tak pisze Gumowski 1949a, nr 37). Medal został wybity później od numizmatu omówionego 
w nocie nr kat. 83 (z takim samym awersem i trójkątnym stołem z herbem Korybut na rewersie), na 
co wskazuje stopień zniszczenia stempla. Szczególnie wyraźnie widać to na egzemplarzu ze zbiorów 
ZKW. Uszkodzenie tłoka awersu stało się zapewne przyczyną wykonania nowego, odnotowanego przez  
M. Gumowskiego (1949a, nr 38 i tabl. VII, nr 38), który różni się szczegółami opracowania wizerunku 
króla oraz rozplanowaniem legendy otokowej. Występuje on w połączeniu tylko z rewersem ze wstęgą 
z napisem, co wskazuje na to, że numizmaty z przedstawieniem trójkątnego stołu z herbem Korybut nie 
były już wówczas bite.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 149, nr XII; Bentkowski 1830, s. 57, nr 201; Reichel 1842b, s. 210, nr 1675; Raczyński 1845b, s. 232, nr 173; 
Mikocki 1850, s. 71, nr 1732; Trachsel 1869, s. 98; Gumowski 1925b, s. 44; Gumowski 1949a, nr 37 (odm. a) i tabl. VI, nr 37; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 328, nr 2381; Stahr 2008, s. 82, nr 77.

G.Ś.
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JAN III

 85 Zwycięstwo pod Chocimiem 1673
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk (?), 1673
nr inw. ZKW.N.10890
srebro, bity, 43 mm, 26,29 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 2018 r. (4 aukcja, Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak, 10–12 II 2018 r.)

Awers: Widok oblężonego obozu tureckiego nad brzegiem Dniestru, za którym w oddali, za mostem na rzece, znajduje 
się Kamieniec Podolski. Półkolem napis: MARTINI MEMORANDA DIES ET FAUSTA / POLONIS.Aº MDCLXXIII (Świętego 
Marcina pamiętny i szczęśliwy dzień dla Polaków, 1673). Brzeg podniesiony.
Rewers: Związane gałązki laurowe, oliwne i makówki. Poniżej napis w ośmiu wierszach: Regius athereas quarit / dum Spiri-
tus arces / TURCICA Bellator SARMATA / castra domat. / Quid Rex non potuit, vitam / nisi fata negassent, / Hac agere auspi-
cio qui / moriente potest? (Gdy dusza królewska w niebieskie ulatuje przybytki, wojownik Sarmata tureckie obozy zdobywa. 
Czego król by nie zdziałał, jak losy odmówiły mu życia, jeśli umierając, mógł jeszcze pod swoimi  auspicjami tyle dokonać). 
Poniżej motyw wiciowo-chrząstkowy, brzeg podniesiony.

Medal wybito na potrzeby przedelekcyjnej propagandy. Najprawdopodobniej wydany został przez stron-
nictwo Jana Sobieskiego, ówcześnie hetmana wielkiego koronnego, określanego tu po raz pierwszy 
wojownikiem Sarmatą (bellator Sarmata). Przydomek ten nawiązuje do popularnego wśród szlachty, 
propagowanego przez jezuitów wzorca bellator christianus – rycerza chrześcijańskiego (zob. Chwała 
i sława Jana III 1983, s. 206). Rewers dodatkowo podkreśla zasługi zmarłego króla Michała Korybuta 
dzięki umieszczeniu na nim wiązanki lauru, oliwek i makówek, które symbolizują wieczny sen w pokoju 
i chwale (zob. Chwała i sława Jana III 1983, s. 205).

Numizmat nie jest sygnowany; przypisany został przez M. Gumowskiego ze względu na pewne po-
dobieństwo z innymi medalami Janowi Höhnowi młodszemu. Odrębne zdanie mieli J.A. Szwagrzyk,  
A. Kwiatkowska i J.G. Rokita, którzy za autora uznali wrocławskiego twórcę Johanna Kittla.

Istnieje także, również niesygnowany, złoty (o wadze dziesięciu dukatów) medal królewski z wizerun-
kiem Jana III, którego rewers jest bardzo zbliżony do opisywanego (Raczyński 1845b, nr 187).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 155–155 v., nr III; Bentkowski 1830, s. 60, nr 206; Reichel 1842b, s. 213–214, nr 1695; Raczyński 1845b,  
s. 260–262, nr 188; Mikocki 1850, s. 73, nr 1780; Zeltt 1867, s. 73, nr 1368; Gumowski 1949b, nr 5; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 334, nr 2406; 
Szwagrzyk 1971, s. 55, nr 24; PTPN 1982, s. 117, nr 204; Chwała i sława Jana III 1983, s. 205–206; Stahr 2008, s. 83, nr 78; Rokita 2014b,  
s. 111–112; Opyrchał 2017, s. 273.

J.W.Z.
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 86 Zwycięstwo pod Chocimiem 1673
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk (?), 1674
nr inw. ZKW.N.9368
srebro, bity, 43 mm, 21,28 g
zakup z rąk prywatnych w 1996 r.

Awers: Popiersie Jana Sobieskiego na wprost, w kolczudze, delii futrzanej zapiętej z przodu ozdobną agrafą. W otoku napis: 
IOANNES SOBIESKI MARESCH[alcus]:& SUP[remus]:DUX EXERC[itus]:R[egni]·P[oloniae]· (Jan Sobieski, marszałek i na-
czelny wódz Królestwa Polskiego). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok bitwy pod Chocimiem z zaznaczonym w centrum obozem tureckim oraz zamkiem, niżej rzeka. Półkolem 
w pięciu wierszach napis: FRANGERE SI MAGNUM EST, EOÆ CORNUA LUNÆ / VINCERE SPES OMNES, VINCERE  
CASTRA DUCES / BISTONIAS ACIES,URBESQ[ue];HÆC OMNIA MARTIS / TE DUCE SARMATICI ROBORE VICTA /  
CADUNT· (Lub trudno było przytrzeć Księżycowi rogów / Wydrzeć oboz y wodzow, nadzieję swych Bogow: / To wszystko, mia-
sta, razem woyska, Polskiy siłą / cny wodzu iedną czynisz śmiertelną mogiłą – za J.K. Rubinkowskim (1739), tłum. ks. Z. Zakrzew-
ski). W odcinku w dwóch wierszach: A[nn]o.  M·DCLXXIII·X·NOV[embris]· / AD CHOCIMUM· (Roku 1673, 10 listopada pod 
Chocimiem). Niżej sygn. I[ohann]·H[öhn]·. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony, widoczne uszkodzenia stempla.

Jest to medal przedelekcyjny Jana Sobieskiego, będącego wtedy hetmanem wielkim koronnym. Zamó-
wiony został w Gdańsku, zapewne przez jego stronnictwo, jako element propagandy w nadchodzącej 
elekcji (19–21 V 1674 r.). Na rewersie medalu, pod widokiem wzorowanym na rysunku F. Gratty Plan 
obrazowy bitwy pod Chocimiem znajduje się data śmierci króla Michała Korybuta (10 XI 1673 r.). Ty-
tułowanie na awersie hetmana Sobieskiego marszałkiem i naczelnym wodzem podkreśla jego zasługi 
jako zastępującego władcę i równocześnie akcentuje cechy idealnego kandydata na nowego króla (zob. 
Rokita 2014b, s. 109). 

J.K. Rubinkowski w swoim dziele Janina albo historia o Janie III. Królu Polskim (Rubinkowski 1842 
s. 14) podaje informację, że numizmat ów miał być rozrzucany między zgromadzoną szlachtę podczas 
tryumfalnego wjazdu hetmana na sejm lub pole elekcyjne po wiktorii chocimskiej. Jednak przekaz ten 
bywa kwestionowany (np. M. Stahr), a podana przez Rubinkowskiego lemma rewersu także nie odpo-
wiada w pełni napisowi na medalu (zob. Zakrzewski 1914, s. 24).

Medal wybijano w złocie, a także, znacznie częściej, w srebrze (Gumowski 1949b, nr 1).

Literatura: Rubinkowski 1739, s. nlb.; Albertrandi [b.d.] a, k. 154 v.–155, nr I (złoto); Bentkowski 1830, s. 59, nr 205; Rubinkowski 1842, s. 14; 
Reichel 1842b, s. 213, nr 1694; Raczyński 1845b, s. 260, nr 186; Mikocki 1850, s. 73, nr 1779 (złoto); Zeltt 1867, s. 62, nr 1367; Umiński 1885, s. 16, 
nr 153; Zieliński 1901, s. 363, nr 25; Chełmiński 1904, s. 77, nr 959; Merzbacher 1911, s. 47, nr 686 (złoto); Zakrzewski 1914, s. 23–24; Gumowski 
1924b, s. 44; Gumowski 1949b, nr 1; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 334, nr 2405 i t. 4, s. 92, nr 7721 (złoto); Portrety 1967, s. 327, nr 372; PTPN 
1982, s. 117, nr 203 (srebro złocone); Chwała i sława Jana III 1983, s. 206, nr 168; Aurea Porta 1997, s. 321, nr VIII.46; Stahr 2008, s. 83–84,  
nr 79; Wawel in Vilnius 2009, s. 90, nr 37; 100 rarytasów 2012, s. 166, nr 71 (złoto); Górska 2013a, s. 84–85; Rokita 2014b, s. 107–111; Baran 
2017, s. 4, nr 1 (złoto).

J.W.Z.
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 87 Papież Klemens X przyjmuje sztandar turecki zdobyty pod Chocimiem
Gioacchino Francesco Travani
Rzym, 1674

a) nr inw. ZKW.N.90 (il.)
brąz złocony, bity, 35 mm, 20,96 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.91
brąz, bity, 33 mm, 15,54 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

c) nr inw. ZKW.N.830/2554
srebro, lany, 35 mm, 25,65 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie papieża Klemensa X w prawym profilu, w camauro na głowie i mucecie ze stułą. W otoku napis: CLEMENS· 
X·PONT[ifex]·MAX[imus]·ANNO·V· (Klemens X, papież Roku V). Na przecięciu ramienia sygn. TRAVANVS (Travani). Ob-
wódka sznurowa.
Rewers: Tronujący papież w tiarze i stroju pontyfikalnym wyciąga lewą rękę po wręczany mu przez posłańca sztandar turec-
ki. Półkolem napis: TVRCAR[um]·SIGNA·A·POLONIS·RELATA· (Turków chorągwie przez Polaków przyniesione). W odcin-
ku data: MDCLXXIV (1674). Obwódka sznurowa.

Numizmat upamiętnia przekazanie papieżowi chorągwi tureckiej zdobytej pod Chocimiem w 1673 r. Jak 
pisał T. Korzon, powołując się na starsze źródła, była to „chorągiew cesarska, ze skarbu Ottomańskiego 
przeciwko chrześcianom dobyta, a pod Chocimem wzięta, tercynełowa, wszerz na sążni dwa, a wzdłuż na 
trzy, z haftowanemi złotem: kolumną, księżycem, słońcem i napisem fanatycznym” (Korzon 1898, s. 457).

Wysłanemu do Rzymu poselstwu przewodził Jan Chryzostom Benedykt Gniński, ówcześnie opat cy-
stersów w Wągrowcu, przyszły referendarz wielki koronny i biskup kamieniecki, który miał zaszczyt oso-
biście złożyć zdobyty sztandar u podnóżka papieskiego tronu. 

Medal zaprojektował Gioacchino Francesco Travani, czynny w Rzymie od ok. 1634 do 1675 r. i nale-
żący do cechu złotników. Rytownik opierał się zapewne na znanym papieskim medalionie Giovanniego 
Lorenza Berniniego. Travani wybijał medale papieskie, których z powodu liczby zamówień dworu pa-
pieskiego nie mógł wykonać nadworny medalier Girolamo Lucenti (Giampiccolo 2014, s. 202). Znane są 
odbitki w srebrze i brązie, a także późniejsze odlewy. Na rewersie ZKW.N.90 koniec drzewca sztandaru 
dzieli w innym miejscu napis otokowy. 

Literatura: Bonanni 1699, s. 731–732, nr XX (?); Albertrandi [b.d.] a, k. 155 v., nr V (miedź); Bentkowski 1830, s. 85, nr 288; Trésor de nu-
mismatique 1839, s. 37, nr 1; Raczyński 1845b, s. 266, nr 189; Zeltt 1867, s. 63, nr 1369 (?) (srebro); Umiński 1885, s. 16, nr 155; Gumowski 
1949b, nr 7; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 369, nr 9882 (brąz); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 72 (ZKW.N.90, ZKW.N.91); Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 202, nr 2554 (ZKW.N.830/2554); Krzyżanowska 1988, s. 245, nr 79 (brąz, nowe bicie).

J.W.Z.
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 88 Papież Klemens X przyjmuje sztandar turecki zdobyty pod Chocimiem
Girolamo Lucenti 
Rzym, 1674

a) nr inw. ZKW.N.92 (il.)
brąz, bity, 39 mm, 40,79 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2555
brąz, bity, 38 mm, 27,9 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie papieża Klemensa X w lewym profilu, w camauro na głowie i mucecie ze stułą. W otoku napis: CLEMENS· 
X·PONT[ifex]·MAX[imus]·AN[nno]·V·(Klemens X, papież Roku V). Na przecięciu ramienia sygn. EQES LUCECENTI (Szla-
chetny Lucecenti – recte Lucenti). Obwódka perełkowa.
Rewers: Tronujący papież w tiarze i stroju pontyfikalnym wyciąga lewą rękę po wręczany mu przez posłańca sztandar turec-
ki. Półkolem napis: TVRCAR[um]ʏSIGNAʏAʏPOLONISʏ RELATAʏ (Turków chorągwie przez Polaków przyniesione). W odcin-
ku: ʏMDCLXXIVʏ (1674). Obwódka perełkowa.

Numizmat wykonany z tej samej okazji co nr kat. 87. Różni się odmiennym ukazaniem profilu papieża 
i inną chorągwią na rewersie.

Medale bite w srebrze i brązie zaprojektował Girolamo Lucenti (1627–1692), który był aktywny 
w Rzymie w latach ok. 1668–1690. Pracował dla kolejnych dworów papieskich jako rytownik stempli. 
Na tym medalu sygnatura artysty została błędnie wybita. Oprócz medali wykonał także oficjalne portrety 
papieża umieszczane na obiegowych monetach (np. scudo), był też autorem jednej z figur aniołów na 
moście Sant’ Angelo. Za swoje zasługi dla papiestwa został przez Klemensa X pasowany na rycerza; stąd 
jego sygn. zaczynająca się od eques (Ammon 1778, s. 75, nr 180).

Literatura: Bonanni 1699, s. 731–732, nr XX (?); Venuti 1744, s. 288, nr XVIII; Köhler 1748, t. 20, 21. Stück, s. 166, nr 625; Albertrandi [b.d.] a,  
k. 155 v., nr IV (miedź); Bentkowski 1830, s. 85, nr 289; Ampach 1834, s. 99, nr 5942; Reichel 1842b, s. 214, nr 1696 (srebro); Raczyński 
1845b, s. 266, nr 186; Umiński 1885, s. 16, nr 155; Helbing 1933, s. 106, nr 1824; Gumowski 1949b, nr 8; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 334, 
nr 2407 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 72 (ZKW.N.92); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 202, nr 2555 (ZKW.N.830/2555); Szysz-
ko-Czyżak 1981, s. 36, nr 109; Chwała i sława Jana III 1983, s. 207, nr 170; Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 117, nr 70; Koperwas 1998, s. 23, nr 37; 
Rokita 2014b, s. 117–118.

J.W.Z.

 89 Papież Klemens X, obchody 14. Roku jubileuszowego
Giovanni Martino Hamerani
Rzym, 1675
nr inw. ZKW.N.94
brąz, lany, 40 mm, 39,28 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie papieża Klemensa X w prawym profilu, w stroju pontyfikalnym, w tiarze (triregnum) na głowie, w kapie 
z kameryzowaną zaponą. W otoku napis: CLEMENSʏXʏ – ʏPONT[ifex]ʏMAX[imus]ʏAN[no]ʏV (Klemens X, papież Roku V). 
Na przecięciu ramienia sygn. ·IO[annes]·HAMERANVS·F[ecit]. (Giovanni Hamerani zrobił). Obwódka liniowa, brzeg pod-
niesiony.
Rewers: Papież w otoczeniu kardynałów, prałatów oraz zebranych dworzan rozbija młotkiem mur zamykający Drzwi Święte. U góry 
anioły rozdzierają chmury, by wpuścić promienie światła przez otwierane drzwi. Półkolem na szarfie napis: DOMINVS·DEI·ET·POR-
TA·COELI· (Dom Boży i Brama Niebieska). Obok wstęgi sygn. H[amerani]. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

W czasie pontyfikatu Klemensa X (1670–1676) obchodzony zwykle co 25 lat rok jubileuszowy wypadł 
w 1675 r. W barokowym Rzymie na dworze papieskim tworzyło wówczas wielu doskonałych artystów 
i rzemieślników, do których zaliczał się także medalier Giovanni Hamerani (1646–1705), ojciec równie 
sławnych jak on rytowników: Ermenegildo, Ottone i Beatrice; działał on po śmierci ojca (Alberto) kolej-
no na dworach papieży: Klemensa X, Innocentego XI, Aleksandra VIII, Innocentego XII i Klemensa XI. 
Stworzył on dla papieża trzy typy medalu świątecznego zawierające na awersie ten sam oficjalny por-
tret biskupa Rzymu. Występujący na nim Klemens X w stroju pontyfikalnym ma na kapie wyhaftowaną 
scenę ofiarowania przez polskiego posła zdobycznego sztandaru spod Chocimia (zob. nr kat. 87 i 88). 
Strona rewersowa, ukazująca obrzęd otwarcia Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra dnia 24 XII 1674 
r., ma kilka odmian, co prawdopodobnie spowodowało różnice w opisach medalu w najstarszych – XVII- 
i XVIII-wiecznych  – źródłach. Ich autorzy zapewne łączyli legendy i otoki różnych wersji numizmatu.

Medal był bity w srebrze i brązie, często potem złoconym. Doczekał się wielu późniejszych odlewów 
(jak opisywany egzemplarz) i odbitek w brązie i cynie.

Literatura: Bonanni 1699, s. 719 i 724, nr VII; Venuti 1744, s. 288–289, nr XX; Krüger 1792, s. 153, nr 1043; Ampach 1834, s. 99, nr 5943; 
Mes Loisirs 1836, s. 502, nr 19760 (brąz złocony); Mikocki 1850, s. 173, nr 3300 (brąz złocony); Zeltt 1867, s. 63, nr 1371; Umiński 1885, s. 16, 
nr 154; Forrer 1904, s. 399; Helbing 1933, s. 106, nr 1825; Gumowski 1949b, nr 9; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 92–93, nr 7722 (brąz; odbitka 
późniejsza); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 74 (ten egzemplarz). 

J.W.Z.

 90 Medal elekcyjny Jana III
Jan Höhn młodszy (?) 
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1674 (?)

a) nr inw. ZKW.N.830/2556 (il.)
srebro, bity, 44 mm, 26,16 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2557
kopia współczesna
metal srebrzony, galwan, 43,5 mm, 25,6 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Popiersie Jana III zwrócone w prawo, w owocującym wieńcu laurowym. Król przedstawiony z wąsami, w antykizu-
jącej zbroi łuskowej z ozdobnym napierśnikiem, z lwim naramiennikiem i paskami pteryges, przez prawe ramię przerzucone 
paludamentum. W otoku napis: IOANNES III D[ei]G[ratia]·REX POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·LIT[huaniae]·RUSS[iae]· 
PRUS[siae]·&C[etera]. (Jan III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski etc.). Obwódka liniowa, brzeg 
podniesiony. 
Rewers: Orzeł z tarczą herbową Sobieskich (Janina) na piersi zwrócony w lewo, wzlatujący ku obłokom i promieniejącemu 
słońcu z wizerunkiem twarzy, u dołu ukwiecona łąka. W otoku u góry napis: SIC MUNITA TUTIOR. (Tak chroniona bez-
pieczniejsza). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
 
Opisywany medal można chyba – za E. Raczyńskim i E. Hutten-Czapskim – zaliczyć do elekcyjnych ze 
względu na brak korony na głowie orła wzlatującego ku słońcu z ludzką twarzą (alegoria Boga), które 
rozgania chmury na rewersie. Korona pojawi się na podobnych treściowo żetonach (zob. nr kat. 91).  
M. Górska (2013a, s. 85) wyobrażenie na rewersie określa jako heroizację klejnotu herbowego: „Orzeł 
Biały z Janiną na piersi wzlatuje ku słońcu, opatrzony odnoszącą się do Rzeczypospolitej lemmą – tak 
chroniona bezpieczniejsza”. Dodatkowo znaczenie podkreślane jest przez krajobraz: ukwieconą łąkę 
i step rozumiane jako miejsce triumfów militarnych. Identyczny emblemat akwilarny ozdabiał architektu-
rę okazjonalną wzniesioną w Gdańsku dla uhonorowania krakowskiej koronacji Jana Sobieskiego i Marii 
Kazimiery oraz późniejszego ich uroczystego wjazdu do miasta dnia 1 VIII 1677 r. (zob. Panfil 2002,  
s. 257).

Medale elekcyjne i koronacyjne Jana III, wybijane w dużych seriach i licznych odmianach, sprowa-
dzały się do podobnego zestawu elementów ikonograficznych, sławiących wojownika i jego oręż (tarczę, 
łac. scutum) ochraniającą kraj, herb herosa, który po wielekroć zasłużył na koronę. Po zwycięstwie pod 
Wiedniem ikonografia została znacznie wzbogacona, trwająca odtąd sława króla zaś owocowała licz-
nymi jubileuszami. Zwłaszcza przed 1918 r. na wystawach towarzyszących rocznicom medale Jana III 
stanowiły ważny element, opisywany w katalogach jako eksponowany „ku pokrzepieniu serc”, będący 
również elementem propagandy.

Medal z dewizą SIC MUNITA TUTIOR należy, jak się wydaje, do najwcześniejszej serii medali elek-
cyjnych Jana III bitych w złocie i srebrze. Był m.in. ozdobą krakowskiej wystawy jubileuszowej Jan III 
w Krakowie (1883). Stempel, zdaniem M. Gumowskiego (2005, s. 263–265), został wykonany przez Jana 
Höhna młodszego w Gdańsku, ale medal wybito w Bydgoszczy, ponieważ wówczas mennica bydgoska 
była główną wytwórnią monet polskich. Hipoteza ta jest jednak niepewna. Medal wybito w wielkości 
krążka monetarnego talara (co pewnie skłoniło niektórych badaczy do uznawania tego numizmatu za 
monetę pamiątkową; zob. Chwała i sława Jana III 1983, s. 210, nr 177).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 158–162 v., nr VI bis; Bentkowski 1830, s. 60, nr 209 (odm.); Mikocki 1850, s. 74, nr 1794 (złoto, odm.); 
Mathy 1858, s. 75, nr 1132 (odm.); Zeltt 1867, s. 64, nr 1392; Polkowski 1884, s. 8 (złoto); Umiński 1885, s. 17, nr 171 (brąz); Zieliński 1901,  
k. 365, nr 9; Baesecke 1906, s. 4–5, nr 46–47 (srebro, odlew brązowy); Katalog wystawy 1933, s. 169, nr 399; Gumowski 1949b, nr 45; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 1, s. 353, nr 2507; Szwagrzyk 1971, s. 48, nr 22–23 (brąz złocony, brąz); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 202, nr 2556–2557 
(te egzemplarze); Chwała i sława Jana III 1983, s. 210, nr 177; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 156, nr 331 (te egzemplarze); Panfil 
2002, s. 257; Gumowski 2005, s. 263–265, nr 1468; Górska 2013a, s. 85–86. 

J.W.Z.
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 91 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Sic munita tutior
Jan Höhn młodszy (?) 
Gdańsk, 1676

a) nr inw. ZKW.N.4784 (il.)
złoto, bity, 29 mm, 6,88 g
wymiana międzyinstytucjonalna w 1987 r.

b) nr inw. ZKW.N.9979 
złoto, bity, 29,5 mm, 6,9 g 
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1996 r.  
(12 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 23 XI 1996 r.)

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i stroju antycznym, ze spiętym na prawym ramieniu pa-
ludamentum. W otoku napis: IOAN[nes].III D[ei].G[ratia]. – REX. POLON[iae]: (Jan III, z Bożej łaski król Polski). Brzeg 
podniesiony.
Rewers: Nad obłokami ukoronowany orzeł, który wznosi się ku słońcu, a na piersi niesie tarczę z herbem Sobieskich (Jani-
na). W otoku u góry napis: SIC MUNITA TUTIOR. (Tak chroniona bezpieczniejsza). Brzeg podniesiony.

Żeton koronacyjny Jana III podobny jest do zbliżonych treściowo medali o nr. inw. ZKW.N.830/2556 
i ZKW.N.830/2557 (zob. nr kat. 90), w których opisie objaśniono wymowę wyobrażeń. Różnice stempla 
są jednak znaczne. Inne są tytulatura i strój na awersie, a na rewersie, przy podobnej lemmie, widnieje 
orzeł wzlatujący nad obłokami, zbliżający się do słońca. Ma on również na piersi tarczę z herbem Janina, 
lecz jego głowę zdobi korona. Brak też odniesienia do bezkresnego stepu. 

Motyw orła z herbem Sobieskich na piersi znajdował się w dekoracji architektury okazjonalnej wysta-
wionej na rynku w Krakowie z okazji uroczystości koronacji Jana III (Panfil 2002, s. 257).

Według M. Gumowskiego żetony te występowały jedynie w złocie (Gumowski 1949b, nr 47).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 158–162 v., nr VI bis (odm.); Album rycin 1822–28, nr 135; Bentkowski 1830, s. 61, nr 211; Raczyński 1845b,  
s. 268, nr 192; Umiński 1885, s. 16, nr 157; Zieliński 1901, k. 365, nr 9; Chełmiński 1904, s. 77, nr 962; Doubletten 1911, s. 43, nr 890; Katalog 
wystawy 1933, s. 169, nr 400; Gumowski 1949b, nr 47; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 353, nr 2508; Gumowski 2005, s. 263–265, nr 1470; 
Górska 2013a, s. 85–86; Baran 2017, s. 4–5, nr 3 (odmiana).

 
J.W.Z.

 92 Medal koronacyjny Jana III z dewizą Tegit et protegit
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk, 1676
nr inw. ZKW.N.5481
srebro, bity, 30 mm, 11,83 g
zakup z rąk prywatnych w 1988 r.

Awers: Głowa Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym. W otoku na dole napis: IOAN[nes] 3 REX POL[oniae]· (Jan III, 
król Polski). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony, uszkodzenie stempla awersu.
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Rewers: Pod zamkniętą koroną królewską ustawiona na wprost, z obrzeżem nabijanym gwoździami tarcza herbowa Sobie-
skich (Janina). W otoku u góry napis: TEGIT ET PROTEGIT. (Osłania i broni). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Do najwcześniejszych medali koronacyjnych Jana III zaliczane są numizmaty z napisem TEGIT ET PRO-
TEGIT, o średnicy ok. 30–32 mm, bite starannie wykonanymi, głębokimi stemplami (znane w trzech od-
mianach, zob. nr kat. 93). M. Gumowski (1949b, nr 20) dowodzi, że ten niedatowany medal mógł być 
wybity „z zamówienia rządowego” na planowaną w 1675 r. koronację, która jednak została odłożona na 
następny rok z powodu wypadków wojennych. Za wykonawcę tych medali można za M. Gumowskim 
uznać Jana Höhna młodszego, a za miejsce emisji – mennicę w Gdańsku. 

Koronacja Jana III i jego małżonki odbyła się 2 II 1676 r. w katedrze na Wawelu, a po zakończeniu ce-
remonii, podczas przejazdu pary królewskiej tego i następnego dnia „Jmć pan podskarbi koronny [Jan An-
drzej Morsztyn] monetę grubą Króla Jmci i Królowej Jejmci inter populum i w okna spectatorum iaciebat od 
samego Zamku aż do Ratusza” (cyt. za: Górska 2013a, s. 86). Określenie „moneta gruba” w tym przypadku 
może się odnosić do większych numizmatów, nie zaś do opisanych żetonów koronacyjnych – mniejszych 
i mało starannie wykonanych, ale również przeznaczonych do rozrzucania pośród pospólstwa. 

Wymowa stempla jest prosta i dosadna: herb rodowy Sobieskich – tarcza (Janina) ozdobiona koro-
ną – może przemawiać do obserwatorów wydarzenia nawet bez lemmy, która głosi: „Osłania i broni”. 

Medale takie w złocie (J.Ch. Albertrandi podaje wagę pięciu dukatów) i srebrze znane są z licznych 
zbiorów i katalogów wystaw.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 163 v. – 167 v., nr XI; Album rycin 1822–28, nr 132 (złoto, odm.); Bentkowski 1830, s. 63, nr 221; Raczyński 
1845b, s. 274, nr 199; Mikocki 1850, s. 73, nr 1784; Chełmiński 1904, s. 77, nr 963 (odm.); Gumowski 1949b, nr 20; Hutten-Czapski 1957,  
t. 3, s. 183, nr 6734; Szwagrzyk 1971, s. 48, nr 29 (srebro); Górska 2013a, s. 85; Baran 2017, s. 5, nr 6.

J.W.Z.

 93 Medal koronacyjny Jana III z dewizą Tegit et protegit
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk, 1676
nr inw. ZKW.N.830/2562
srebro, bity, 32 mm, 13,62 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w owocującym wieńcu laurowym i paludamentum spiętym na prawym ramie-
niu. W otoku po bokach napis: IOHANNES. – III.REX.POL[oniae]: (Jan III, król Polski). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
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Rewers: Pod zamkniętą koroną królewską profilem ustawiona tarcza herbowa Sobieskich (Janina) z czterema gwoździami. 
W otoku po bokach napis: TEGIT.ET. – PROTEGIT. (Osłania i broni). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Druga odmiana medalu koronacyjnego Jana III, z bardziej ozdobnym, stylizowanym all’antica portretem 
króla i nieco innym rewersem niż medal o nr. kat. 92, jednak o tej samej treści i jednakowym przesłaniu. 
Za wykonawcę tych złotych i srebrnych medali można za M. Gumowskim (1949b, nr 21) uznać Jana 
Höhna młodszego i mennicę w Gdańsku. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 163 v., nr XII; Album rycin 1822–28, nr 131 (złoto, srebro); Bentkowski 1830, s. 63, nr 220; Reichel 1842b,  
s. 214, nr 1698; Raczyński 1845b, s. 272, nr 196; Mikocki 1850, s. 73, nr 1783; Zeltt 1867, s. 64, nr 1374; Umiński 1885, s. 16, nr 165; Zieliński 
1901, k. 365; Doubletten 1911, s. 43, nr 904; Katalog wystawy 1933, s. 169, nr 401; Gumowski 1949b, nr 21; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 354,  
nr 2512; Szwagrzyk 1971, s. 48, nr 28 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203, nr 2562 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, 
s. 210, nr 178; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 157, nr 335 (ten egzemplarz); Górska 2013a, s. 85; Baran 2017, s. 5, nr 7. 

J.W.Z.

 94 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Coronatur quia protexit
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.70
srebro, bity, 27 mm, 5,35 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Jana III w prawym profilu, w antykizowanej zbroi łuskowej. W otoku napis: IOANNES 
III CORON[atus]·IN REG[em]·POL[oniae]·& M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]·2 FEB[ruarii]·1676 (Jan III, koronowany na 
króla Polski i wielkiego księcia litewskiego 2 lutego 1676). Brzeg podniesiony.
Rewers: Pod zamkniętą koroną królewską herb Sobieskich (Janina), tarcza ustawiona na wprost, nad krajobrazem z trzema 
wieżami na horyzoncie. W otoku u góry napis: CORONATUR QUIA PROTEXIT (Koronowana, bo osłaniała). Brzeg podniesiony.

Jeden z żetonów koronacyjnych Jana III wykorzystuje podobne motywy jak medal z lemmą Coronatur 
quia protexit: koronę i herb rodowy Sobieskich, tj. tarczę herbową Janina (zob. nr kat. 95). Stempel że-
tonów – zarówno awersu, jak i rewersu – jest jednak odmienny w stylu: odmienny jest napis na awersie, 
a na rewersie zastosowane jest inne liternictwo w lemmie; na rewersie tarcza ustawiona na wprost unosi 
się nad krajobrazem z kwiatami lub krzaczkami i trzema wieżami w oddali, które w literaturze uznawane 
są za baszty Chocimia. Zwycięską obronę tej twierdzy przeprowadzoną przez Sobieskiego symbolizuje 
jego tarcza herbowa, która została „ukoronowana, bo osłoniła”. 

M. Gumowski w katalogu medali Jana III (Gumowski 1949b, nr 30–38) wylicza osiem odmian srebr-
nych żetonów koronacyjnych różniących się drobnymi szczegółami. Jeden z nich znaleziono w gałce 
szczytowej wieży ratuszowej w Krakowie (odmiana jak: Bentkowski 1830, nr 214, co podaje: A. Grabow-
ski 1835, s. 68, nr 10). Za autora stempli tych żetonów oraz medali M. Gumowski uważa Jana Höhna 
młodszego, a ich wybicie przypisuje mennicy gdańskiej bądź bydgoskiej (zob. nr kat. 95). 

Literatura: Lochner 1743, 2. Woche, s. 9; Albertrandi [b.d.] a, k. 163–167 v., nr VIII; Album rycin 1822–28, nr 139 (srebro); Bentkowski 1830,  
s. 62, nr 218; Grabowski 1835, s. 68, nr 10 (odm.); Reichel 1842b, s. 216, nr 1707; Raczyński 1845b, s. 272, nr 194; Mikocki 1850, s. 73,  
nr 1788 (odm.); Mathy 1858, s. 75, nr 1128; Umiński 1885, s. 16, nr 160; Zieliński 1901, k. 365; Chełmiński 1904, s. 78, nr 968; Doubletten 1911, 
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s. 43, nr 893 (odm.); Gumowski 1949b, nr 37; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 335, nr 2412 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 58 (ten 
egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 60, nr 209; Chwała i sława Jana III 1983, s. 210–211, nr 179; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, 
s. 157, nr 334 (ten egzemplarz); Gumowski 2005, s. 263–264, nr 1460 (odm.); Stahr 2008, s. 85, nr 81 (odm.); Górska 2013a, s. 86–87; Rokita 
2016e, s. 49–52; Baran 2017, s. 4, nr 2.

J.W.Z.

 95 Medal koronacyjny Jana III z dewizą Coronatur quia protexit 
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz, 1676

a) nr inw. ZKW.N.71
srebro, bity, 40 mm, 17,65 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.3178 (il.)
złoto, bity, 39,5 mm (44 mm z uszkiem), 19,44 g; z uszkiem wtórnym u góry
zakup na rynku antykwarycznym w 1984 r.

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Jana III w prawym profilu, w stylizacji all’antica. W otoku napis: IOAN[nes].III D[ei].
G[ratia].REX POL[oniae].M[agnus].D[ux].L[ithuaniae].RUS[siae].PRUS[siae]. (Jan III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę 
litewski, ruski, pruski). Brzeg podniesiony.
Rewers: Pod zamkniętą koroną królewską tarcza herbowa Sobieskich (Janina) z czterema gwoździami. W otoku u góry 
napis: CORONATVR QVIA PROTEXIT· (Koronowana, bo osłaniała). Brzeg podniesiony.

Liczne medale i żetony koronacyjne Jana III wykorzystują dwa motywy: koronę i herb rodowy Sobieskich 
– tarczę herbową Janina. Do bardziej rozpowszechnionych należą przedstawione tu medale wielkości 
talara i podobne im żetony wielkości orta (zob. nr kat. 94). Ksiądz J.Ch. Albertrandi pisał, że „medale 
nie mają nic, co by wykładu osobliwszego potrzebowało, gdyż po większej części są przystosowaniem 
herbu królewskiego do zwycięstw odniesionych, zabezpieczonego kraju, a przez istotne przysługi zyska-
nej królewskiej korony” (Albertrandi [b.d.] a, k. 166). Dodatkowym zaś objaśnieniem jest lemma – napis 
tłumaczący alegoryczny sens wyobrażenia tarczy pod koroną królewską.

Wybijano takie numizmaty w złocie wagi siedmiu dukatów (o średnicy 49 mm; zob. np. 100 rary-
tasów 2012, s. 176, nr 76) i pięciu dukatów (jak opisywany), a także w srebrze. M. Gumowski (1949b, 
nr 29) stwierdza, że medale te mogły być bite w mennicy gdańskiej z uwagi na podobieństwo stempla 
awersu z portretem króla do gdańskich donatyw (np. Raczyński 1845b, s. 298, nr 212). Tenże autor 
w pracy o mennicy bydgoskiej zalicza te medale do wyrobów bydgoskich (podobnie jak Górska 2013a, 
s. 84), a w obu przypadkach stemple wykonać miał gdańszczanin Jan Höhn młodszy. Źródłowo potwier-
dzony jest tylko fakt bicia nieokreślonych medali w Bydgoszczy ok. 1680 r. (Gumowski 2005, s. 263).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 163, nr VIII (srebro, odm.); Bentkowski 1830, s. 62, nr 217; Reichel 1842b, s. 215, nr 1704 (złoto), nr 1705 
(srebro); Raczyński 1845b, s. 272, nr 193; Mikocki 1850, s. 73, nr 1787; Mathy 1858, s. 75, nr 1127; Umiński 1885, s. 16, nr 158 (złoto); Zieliński 
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1901, k. 365; Chełmiński 1904, s. 78, nr 967 (złoto); Katalog wystawy 1933, s. 170, nr 407 (srebro); Gumowski 1949b, nr 29; Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 354, nr 2514 (srebro), t. 4, s. 101, nr 7763 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 59 (ZKW.N.71); Rzeczpospolita w dobie 
Jana III 1983, s. 157, nr 334 (ZKW.N.71); Gumowski 2005, s. 263–264, nr 1458; Górska 2013a, s. 84–86. 

J.W.Z.

 96 Medal koronacyjny Jana III z dewizą Crescant cum palmis nomina
Jan Höhn młodszy
Gdańsk, 1676

a) nr inw. ZKW.N.69 
brąz, lany, 46 mm, 24,42 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.898 (il.)
srebro, bity, 47 mm, 37,47 g
dar dla MNW z 1971 r., przekazane do ZKW w 1981 r.

c) nr inw. ZKW.N.830/2563 
srebro, bity, 47 mm, 33,25 g; rewers złocony 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/2564  
srebro, bity, 47 mm, 35,39 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

e) nr inw. ZKW.N.830/2565 
srebro, bity, 46 mm, 36,32 gv 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersia Jana III oraz Marii Kazimiery w prawym profilu. Król w owocującym wieńcu laurowym, arabeskowo or-
namentowanej zbroi z lwim naramiennikiem i paludamentum przewieszonym przez prawe ramię. Królowa w dekoltowanej 
sukni spiętej agrafą, ze sznurem pereł na szyi. Na przecięciu ramienia sygn. I[ohann] H[öhn]. Obwódka listkowa, brzeg 
podniesiony.
Rewers: Drzewo palmowe, na pniu biegnące pionowo napisy IOANNES REX / MARIA REGINA. (Jan król, Maria królowa). Pal-
mę wspiera skrzydlaty Amor, ponad palmą zamknięta korona królewska i promieniste słońce z wyobrażeniem twarzy. U góry  
w otoku napis: CRESCANT CUM PALMIS NOMINA (Niechaj z palmami wzrost biorą imiona). W tle widok Krakowa z Zam-
kiem na Wawelu, u dołu w kartuszu dwa wiersze napisu: CORONATI / 2·FEB[ruarii] · 1676 (Koronowani 2 lutego 1676). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal koronacyjny pary królewskiej, Jana III i Marii Kazimiery, sławi zarówno ich koronację 2 II 1676 r. 
w Krakowie, jak i wzajemną bliskość pary małżeńskiej, znaną z przekazów epoki. Jan Höhn młodszy  
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wyrył na awersie uroczyste wizerunki króla i królowej, a na rewersie wiele mówiący, symboliczny obraz 
do nich się odnoszący. Oto na tle panoramy Krakowa z Zamkiem na Wawelu, objaśnionej informacją 
o dacie koronacji (w kartuszu), widnieje dorodne drzewo palmowe (zdaniem M. Gumowskiego dwie 
palmy złączone), na którego pniu wyryte są imiona króla i królowej, a obok niego stojący Amor. Do tego 
wyobrażenia odnosi się inskrypcja otokowa, która dla księdza J.Ch. Albertrandiego (Albertrandi [b.d.] a, 
k. 166 v.) „przypomnieniem zdaje się być onych Wergiliusa wierszy w sielance dziesiątej:

Certum est in sylvis, inter spelaea ferarum
Malle pati, tenerisque meos incidere amores
Arboribus: crescent illae, crescetis amores”.
W tłumaczeniu Kajetana Koźmiana (Wergiliusz, Bukoliki, Warszawa 1998, s. 104–106): „Pewniej wśród 

jaskiń zwierząt, pewniej w dzikim borze / Cierpieć i ryć mą miłość na młodych drzew korze, / Wzrastać 
będą, wy z nimi wzrośniecie, zapały...”. To w tej bukolice zawarte są słynne słowa Omnia vincit Amor. 

Do powszechnie używanych w ikonografii emblematów należały w XVII w.: palma (występująca 
w wielu wciąż popularnych w czasach Jana III emblematach A. Alciatiego), król-słońce (opromieniają-
ce swą łaską miasta lub kraje), Amor – wykorzystane na stemplu medalu. W. Garbaczewski pisze: „Sens 
kompozycji jest zatem jasny: królewscy małżonkowie nie zatrzymają się w działaniach na rzecz wzrostu 
potęgi Rzeczypospolitej, bez względu na ciężar, jaki spocznie na ich barkach, zawsze będą podążali 
naprzód, a ich imiona wzrastać będą w sławie, tak jak liście palmy, niepomne na żadne przeciwności. 
Fundamentem sukcesu, jak możemy zakładać, będzie stałość w dotrzymywaniu raz powziętych postano-
wień” (Garbaczewski 2016, s. 116).

Medal bity był w złocie rozmaitej wagi oraz w srebrze, w dwu odmianach rewersu, co odnotowuje  
M. Gumowski (1949b, nr 24 i 25); późniejsze natomiast są brązowe odlewy.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164–167 v., nr XV; Album rycin 1822–28, nr 143 (złoto); Bentkowski 1830, s. 64, nr 225; Reichel 1842b, 
s. 216, nr 1710; Raczyński 1845b, s. 286, nr 207; Mikocki 1850, s. 74, nr 1795; Mathy 1858, s. 77, nr 1138; Zeltt 1867, s. 63, nr 1379; Umiński 
1885, s. 16, nr 169 (srebro); Zieliński 1901, k. 365; Chełmiński 1904, s. 78, nr 971 (złoto); Doubletten 1911, s. 43, nr 891 (srebro); Katalog 
wystawy 1933, s. 170, nr 405 (złoto); Gumowski 1949b, nr 24; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2419 (srebro); Portrety 1967, s. 330, nr 376; 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 57 (ZKW.N.69); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203, nr 2563–2565 (ZKW.N.830/2563, ZKW.N.830/2564, 
ZKW.N.830/2565); Szyszko-Czyżak 1981, s. 25, nr 63; PTPN 1982, s. 117, nr 206 (srebro), nr 207 (srebro złocone); Chwała i sława Jana III 
1983, s. 208–209, nr 174 (srebro i srebro złocone); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 158, nr 338 (ZKW.N.830/2564, ZKW.N.830/2565); 
Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 52, nr 54; Czar srebra 2007, s. 173, nr III.2.30–31 (srebro), nr III.2.61–62 (srebro złocone); Stahr 2008, 
 s. 86–87, nr 84 (srebro, srebro złocone); 100 rarytasów 2012, s. 170, nr 73 (złoto); Górska 2013a, s. 86; Garbaczewski 2016, s. 116.

J.W.Z.

 97 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Ad istam – per has 
Jan Höhn młodszy (?)
Bydgoszcz (?), 1676

a) nr inw. ZKW.N.79 (il.)
srebro, bity, 28 mm, 5,83 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2566
srebro, bity, 28 mm, 6,15 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w laurze i zbroi łuskowej z lwim naramiennikiem. W otoku napis: IOANNES 
III CORON[atus]·IN REG[em]·POL[oniae]·&[et] M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]·2 FEB[ruarii]·1676. (Jan III, koronowany 
królem Polski i wielkim księciem litewskim 2 lutego 1676). Brzeg podniesiony.
Rewers: Wysunięta z obłoków ręka trzyma miecz, na którym zawieszone trzy wieńce: laurowy, dębowy i oliwny. Nad mie-
czem zamknięta korona królewska. U góry i u dołu w otoku napis: AD ISTAM – PER HAS (Do niej – przez te). Brzeg pod-
niesiony.
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Wśród żetonów koronacyjnych Jana III wyróżnia się grupa co najmniej sześciu odmian z lemmą AD 
ISTAM PER HAS (Gumowski 1949b, nr 39–44). Inskrypcja ta bywała różnie tłumaczona: „Przez te – do 
tamtej” (Albertrandi [b.d.] a), „Do niej – przez te” (M. Gumowski), „Przez te – do owej” (Górska 2013a, 
s. 86), inaczej mówiąc: przez laury zwycięskie do korony. Tak rozumiano wyobrażenie na rewersie. Już 
Albertrandi ([b.d.] a, k. 165 v.–166) objaśniał, że „chciano przez 3 wieńce laurowe wyrazić, iż trzema 
zwycięstwami Król sobie drogę do Korony utorował. Pierwsze było walne zwycięstwo od niego, gdy mar-
szałkiem jeszcze i hetmanem koronnym był, pod Chocimiem 11 listopada roku 1673 odniesione. Drugie 
odzyskanie wielu miejsc na Ukrainie, poraziwszy nie raz nieprzyjaciół, od dnia 21 października 1674 do 
dnia 25 kwietnia 1675. Na ostatek znaczna wygrana nad Nuradynem chanem tatarskim niedaleko Lwowa 
24 sierpnia 1675”. Współcześnie M. Górska tłumaczy wymowę stempla rewersu, który „wyobrażał pod 
koroną manus Dei z mieczem, na który nałożono trzy wieńce: laurowy (znak zwycięstw militarnych), dę-
bowy (symbol cnót obywatelskich) i oliwny (oznaka pokojowej polityki)” (Górska 2013a, s. 86). 

M. Gumowski (2005, s. 263–265) zalicza te żetony (złote i srebrne) do wyrobów mennicy bydgoskiej. 
Rozmaitość odmian każe jednak wątpić, czy stemple wykonywał Jan Höhn młodszy z Gdańska. Nie spo-
sób także stwierdzić, czy wszystkie, czy tylko niektóre z tych żetonów mogły być rozrzucane po ceremonii 
koronacji w katedrze wawelskiej 2 II 1676 r. i podczas hołdu mieszczaństwa następnego dnia. Można 
ewentualnie wskazać na tę właśnie odmianę, gdyż jak notuje M. Gumowski, jest ona najpospolitsza 
i obok żetonu z dewizą Coronatur quia protexit (zob. nr kat. 94, który ma podobny stylistycznie portret 
króla na awersie) znaleziono taki właśnie medal w gałce szczytowej wieży ratuszowej w Krakowie (Gra-
bowski 1835, s. 68, nr 11).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 162 v.–167 v., nr VII; Album rycin 1822–28, nr 140; Bentkowski 1830, s. 61, nr 212; Grabowski 1835, s. 68,  
nr 11; Reichel 1842b, s. 216, nr 1708; Raczyński 1845b, s. 272, nr 195; Mikocki 1850, s. 73, nr 1785; Mathy 1858, s. 75, nr 1131; Umiński 1885, 
s. 16, nr 163; Zieliński 1901, k. 365; Chełmiński 1904, s. 78, nr 969; Katalog wystawy 1933, s. 170, nr 408 (srebro); Gumowski 1949b, nr 42; 
Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 335–336, nr 2415, t. 5, s. 33, nr 10385 (złoto); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203, nr 2566 (ZKW.N.830/2566); 
Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 157, nr 336 (ZKW.N.830/2566); Gumowski 2005, s. 263–265, nr 1466 (odm.); Górska 2013a, s. 86; 
Rokita 2016e, s. 49–52.

J.W.Z.

 98 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Ad istam – per has 
Jan Höhn młodszy (?)
Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.80 
srebro, bity, 27 mm, 5,84 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w laurze i zbroi łuskowej z ozdobnym naramiennikiem. W otoku napis: IOANNES 
III CORON[atus]·IN REG[em]·POL[oniae]·&[et] M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]·2 FEB[ruarii]·1676. (Jan III, koronowany 
na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego 2 lutego 1676). Brzeg podniesiony.
Rewers: Wysunięta z obłoków ręka trzyma miecz, na którym zawieszone trzy wieńce: laurowy, dębowy i oliwny. Nad mieczem 
zamknięta korona królewska. U góry i u dołu w otoku napis: AD ISTAM – PER HAS (Do niej – przez te). Brzeg podniesiony.

Żeton koronacyjny podobny do nr. kat. 97, różniący się niewielkimi szczegółami układu lemmy na rewer-
sie oraz kształtem obręczy korony, bity odmiennym stemplem. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 162 v.–167 v., nr VII (odm.); Bentkowski 1830, s. 61, nr 212 (odm.); Raczyński 1845b, s. 272, nr 195 (odm.); 
Gumowski 1949b, nr 41; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2417 (odm., srebro); Szyszko-Czyżak 1981, s. 59–60, nr 208; Gumowski 2005, 
s. 263–265, nr 1466 (odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.

 99 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Ad istam – per has 
Jan Höhn młodszy (?)
Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.77 
srebro, bity, 28 mm, 5,82 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w laurze i zbroi łuskowej z pteryges i lwim naramiennikiem oraz w paluda-
mentum spiętym na ramieniu. W otoku napis: IOANNES III CORON[atus]·IN REG[em]·POL[oniae]·&[et] M[agnum]· 
D[ucem]·L[ithuaniae]·2.FEB[ruarii]·1676 (Jan III, koronowany na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego 2 lutego 1676). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Wysunięta z obłoków ręka trzyma miecz, na którym zawieszone trzy wieńce: laurowy, dębowy i oliwny. Nad mie-
czem zamknięta korona królewska. U góry i u dołu w otoku napis: AD ISTAM – PER HAS (Do niej – przez te). Brzeg pod-
niesiony.

Ta odmiana żetonu koronacyjnego z napisem AD ISTAM PER HAS wykazuje różnice w stosunku do 
wariantów z nr. kat. 97 i 98 w postaci staranniej opracowanego portretu króla (na ozdobną zbroję na-
rzucony płaszcz, spięty na ramieniu pierścieniem). 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 162 v.–167 v., nr VII (odm.); Bentkowski 1830, s. 61, nr 213; Raczyński 1845b, s. 272, nr 195 (odm.); Po-
lkowski 1884, s. 8; Umiński 1885, s. 16, nr 164; Gumowski 1949b, nr 39; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2417 (odm.); Kamiński, Kowal-
czyk 1969, s. 15, nr 63 (ZKW.N.77); PTPN 1982, s. 117, nr 208–209 (srebro); Chwała i sława Jana III 1983, s. 209–210, nr 176; Rzeczpospolita 
w dobie Jana III 1983, s. 157, nr 336 (ZKW.N.77); Gumowski 2005, s. 263–265, nr 1466 (odm.); Stahr 2008, s. 85, nr 82; Górska 2013a, s. 86.

J.W.Z.

 100 Żeton koronacyjny Jana III z dewizą Ad istam – per has 
Jan Höhn młodszy (?)
Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.78 
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srebro, bity, 27 mm, 5,81 g; uszkodzenie obrzeża medalu 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w laurze i zbroi (?) z pteryges i paludamentum spiętym na ramieniu. W oto-
ku napis: IOANNES III CORON[atus]·IN REG[em]·POL[oniae]·&[et] M[agnum]·D[ucem]·L[ithuaniae]·2.FEB[ruarii]·1676  
(Jan III, koronowany na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego 2 lutego 1676). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Wysunięta z obłoków ręka trzyma miecz, na którym zawieszono trzy wieńce: laurowy, dębowy i oliwny. Nad mie-
czem zamknięta korona królewska. U góry i u dołu w otoku napis: AD ISTAM – PER HAS (Do niej – przez te). Obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony.

Czwarta odmiana żetonu koronacyjnego z napisem AD ISTAM PER HAS ze zbiorów ZKW wykazuje 
różnice w stosunku do poprzednich (nr kat. 97–99) w postaci jeszcze inaczej opracowanego portretu 
i stroju króla – tu płaszcz całkowicie zasłania pancerz. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 162 v.–167 v., nr VII (odm.); Bentkowski 1830, s. 61, nr 213 (odm.); Raczyński 1845b, s. 272, nr 195 
(odm.); Polkowski 1884, s. 8; Gumowski 1949b, nr 40 (odm.); Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2417 (odm.); Chwała i sława Jana III 1983, 
s. 209–210, nr 176 (?); Gumowski 2005, s. 263–265, nr 1465 (odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.

 101 Żeton koronacyjny Marii Kazimiery z dewizą Fulgoris sociam vocat...
Jan Höhn młodszy (?)
Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.4661
złoto, bity, 28 mm, 6,5 g
wymiana międzyinstytucjonalna w 1985 r.

Awers: Popiersie Marii Kazimiery w lewym profilu, we fryzurze z lokami, perłami na szyi i udrapowanej na piersiach suk-
ni. W otoku napis:  MARIA CASIMIRA CORON[ata]·IN REGIN[am]·POL[oniae]·M[agnam]·D[ucem]·L[ithuaniae]·D[ie]· 
2 FEB[ruarii]·1676 (Maria Kazimiera, koronowana na królową Polski, wielką księżną litewską, dnia 2 lutego 1676). Obwódka 
liniowa. Brzeg podniesiony.
Rewers: Diana, mająca nad czołem półksiężyc, siedzi w wozie ponad obłokami. Wóz ciągnięty przez dwa jelenie ku słońcu, 
które posiada wizerunek twarzy. W otoku napis: FULGORIS SOCIAM VOCAT IN CONSORTIA REGNI (Towarzyszkę 
blasku wzywa do współudziału w królowaniu). Wewnętrzna obwódka perełkowa, zewnętrzna obwódka liniowa, brzeg pod-
niesiony.

Żeton koronacyjny gloryfikuje Marię Kazimierę, ukochaną małżonkę króla Jana III. Jej wizerunki ma-
larskie, rzeźbiarskie i medalierskie prawie zawsze zawierają treść nie tylko uczuciową, ale i wyraźnie 
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polityczną (zob. Karpowicz 1976, s. 80–81). Na tym niewielkim medaliku królowa przedstawiona jest 
jako Diana, a poświęcone bogini i należące do orszaku jelenie zaprzężone są do czterokołowego wozu 
i nawiązują dodatkowo do herbu rodu d’Arquien. Jan III zaś jako „sarmackie słońce” przyzywa ku sobie 
królową symbolizowaną przez księżyc (półksiężyc w diademie nad czołem Diany) i zaprasza do współ-
udziału w królowaniu. Objaśnia to dodatkowo napis w otoku stanowiący „podkreślenie królewskich 
prerogatyw Marii Kazimiery i wyraźną aluzję do jej udziału w sprawowaniu władzy” (Karpowicz 1976,  
s. 80). Inną wersję tłumaczenia napisu na rewersie, bliższą temu przesłaniu, podaje J.Ch. Albertrandi: 
„Gdy swym blaskiem ją okrywa, współkę państwa swego wzywa” (Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.).

Żeton musiał być bity w dużej ilości, gdyż znane są liczne odmiany stempla, odbijane w złocie i sre-
brze. Albertrandi wspomina o złotym medalu wagi dwóch dukatów (Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.–167 v.),  
M. Gumowski (1949b, nr 53) zna też złote o wadze półtora dukata. Srebrne znane są w co najmniej 
sześciu odmianach (nr kat. 102–105). M. Gumowski (2005, s. 265) uważał, że żetony te mogły być bite 
w mennicy bydgoskiej, a stemple do nich wykonywał Jan Höhn młodszy. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.–167 v., nr XVII; Album rycin 1822–28, nr 146 (srebro); Bentkowski 1830, s. 65–66, nr 230 (odm.); 
Raczyński 1845b, s. 280, nr 203 (odm.); Umiński 1885, s. 17, nr 168; Gumowski 1949b, nr 53; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 369, nr 9885; 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 15, nr 62 (odm.); Karpowicz 1976, s. 80; Gumowski 2005, s. 265, nr 1472 (odm.); Stahr 2008, s. 87, nr 85 
(odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.

 102 Żeton koronacyjny Marii Kazimiery z dewizą Fulgores sociam vocat...
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.72
srebro, bity, 27 mm, 4,73 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Marii Kazimiery w lewym profilu, we fryzurze z lokami, perłami na szyi i udrapowej na piersiach suk-
ni. W otoku napis:  MARIA CASIMIRA CORON[ata]·IN REGIN[am]·POL[oniae]·M[agnam]·D[ucem]·L[ithuaniae]·D[ie]· 
2 FEB[ruarii]·1676. (Maria Kazimiera, koronowana na królową Polski, wielką księżną litewską, dnia 2 lutego 1676). Obwód-
ka liniowa. Brzeg podniesiony.
Rewers: Diana, nad której czołem znajduje się półksiężyc, siedzi w wozie ponad obłokami. Wóz ciągnięty przez dwa jelenie 
ku słońcu posiadającemu wizerunek twarzy. Wewnętrzna obwódka liniowa. W otoku napis:  FULGORES SOCIAM VOCAT 
IN CONSORTIA REGNI. (Towarzyszkę blasku wzywa do współudziału w królowaniu). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to jedna z kilku znanych odmian żetonu koronacyjnego królowej Marii Kazimiery. W stosunku do in-
nych (nr kat. 101, 103–105) żeton różni się szczegółami, np. znakiem rozpoczynającym napis na awersie 
(w nr. kat. 103–105 rozetka), wyglądem wozu oraz wyrazem z napisu na rewersie – „Fulgores” zamiast 
„Fulgoris” (w nr kat. 101, 105), które J.Ch. Albertrandi ([b.d.] a, k. 164 v.) poczytuje za omyłkę mincerza. 
Zdaniem M. Gumowskiego (2005) numizmat wybito w Bydgoszczy ze stempla Jana Höhna młodszego. 
Wymowę ideową żetonu omówiono w opisie żetonu złotego (zob. nr kat. 101). 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.–167 v., nr XVIII; Bentkowski 1830, s. 65–66, nr 230 (odm.); Reichel 1842b, s. 217, nr 1713; Raczyński 
1845b, s. 280, nr 204; Mikocki 1850, s. 74, nr 1799; Zeltt 1867, s. 63, nr 1376; Chełmiński 1904, s. 83, nr 1031 (złoto, odm.); Katalog wystawy 
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1933, s. 170, nr 406 (złoto); Gumowski 1949b, nr 52; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 369, nr 9885 (odm.); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 15,  
nr 60 (ten egzemplarz); Karpowicz 1976, s. 80–81; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 158, nr 339 (ten egzemplarz); Gumowski 2005, 
s. 265, nr 1472 (odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.

 103 Żeton koronacyjny Marii Kazimiery z dewizą Fulgores sociam vocat...
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz (?), 1676

a) nr inw. ZKW.N.74 (il.)
srebro, bity, 26 mm, 4,64 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2567
srebro, bity, 26 mm, 3,86 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Marii Kazimiery w lewym profilu, we fryzurze z lokami, perłami na szyi i udrapowanej na piersiach suk-
ni. W otoku napis:  MARIA CASIMIRA CORON[ata]·IN REGIN[am]·POL[oniae]·M[agnam]·D[ucem]·L[ithuaniae]·D[ie]· 
2 FEB[ruarii]·1676 (Maria Kazimiera,  koronowana na królową Polski, wielką księżnę litewską, dnia 2 lutego 1676). Obwódka 
sznurowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Diana, nad której czołem znajduje się półksiężyc, siedzi w wozie ponad obłokami. Wóz ciągnięty przez dwa jele-
nie ku słońcu posiadającemu wizerunek twarzy. Wewnętrzna obwódka liniowa. W otoku napis:  FULGORES SOCIAM 
VOCAT IN CONSORTIA REGNI (Towarzyszkę blasku wzywa do współudziału w królowaniu). Obwódka sznurowa, brzeg 
podniesiony.

Jest to rzadsza odmiana żetonu koronacyjnego królowej Marii Kazimiery. Względem innych (nr kat. 
101–102, 104–105) różni się szczegółami wyobrażenia z rewersu (np. koła wozu) oraz wyrazem z napisu 
na rewersie – „Fulgores”. J.Ch. Albertrandi tak pisał: „że przez omyłkę myncarza pierwsze słowo wyra-
żone jest FULGORES” (Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.), zamiast „Fulgoris” (które występuje na medalach 
o nr. kat. 101 i 105). Zdaniem M. Gumowskiego (2005) numizmat ten, tak jak i inne jego warianty, wybity 
został w Bydgoszczy ze stempla Jana Höhna młodszego.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.–167 v., nr XVIII; Bentkowski 1830, s. 65–66, nr 230 (odm.); Raczyński 1845b, s. 280, nr 204 (odm.); 
Gumowski 1949b, nr 52 (odm.); Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 369, nr 9885 (odm.); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 15, nr 62 (ZKW.N.74); Kolek-
cja Węsierskiego 1974, s. 203, nr 2567 (ZKW.N.830/2567); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 158, nr 339 (ZKW.N.74); Gumowski 2005,  
s. 265, nr 1472 (odm.); Stahr 2008, s. 87, nr 85 (odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.
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 104 Żeton koronacyjny Marii Kazimiery z dewizą Fulgores sociam vocat...
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz (?), 1676

a) nr inw. ZKW.N.75 (il.)
srebro, bity, 26 mm, 5,01 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.76
srebro, bity, 26 mm, 5,19 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Marii Kazimiery w lewym profilu, we fryzurze z lokami, z perłami na szyi i draperią na piersiach. W otoku 
napis:  MARIA CASIMIRA CORON[ata]·IN REGIN[am]·POL[oniae]·M[agnam]·D[ucem]·L[ithuaniae]·DIE 2 FEB[ruarii]· 
1676. (Maria Kazimiera, koronowana na królową Polski, wielką księżnę litewską, dnia 2 lutego 1676). Brzeg podniesiony.
Rewers: Diana, nad której czołem znajduje się półksiężyc, siedzi w wozie ponad obłokami. Wóz ciągnięty przez dwa jelenie 
ku słońcu posiadającemu wizerunek twarzy. W otoku napis:  FULGORES SOCIAM VOCAT IN CONSORTIA REGNI (To-
warzyszkę blasku wzywa do współudziału w królowaniu). Wewnętrzna obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to kolejna odmiana żetonu koronacyjnego królowej Marii Kazimiery. Względem innych (zob. nr kat. 
101–103, 105) żeton różni się szczegółami, m.in. wyrazem „Die” w napisie na awersie i wyglądem wozu 
na rewersie (inny niż w nr. kat. 101, 103, 105). Na awersie użyto po raz kolejny błędnie wyrazu „Fulgo-
res” zamiast „Fulgoris”. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v. –167 v., nr XVIII; Bentkowski 1830, s. 65–66, nr 230; Raczyński 1845b, s. 280, nr 203; Umiński 1885, 
s. 17, nr 167; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12279; Gumowski 1949b, nr 54 (odm.); Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2420; Kamiński, Ko-
walczyk 1969, s. 15, nr 61 (ZKW.N.75, ZKW.N.76); Szyszko-Czyżak 1981, s. 60, nr 210; Chwała i sława Jana III 1983, s. 237, nr 235; Gumowski 
2005, s. 265, nr 1473 (odm.); Górska 2013a, s. 86. 

J.W.Z.

 105 Żeton koronacyjny Marii Kazimiery z dewizą Fulgoris sociam vocat...
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk lub Bydgoszcz (?), 1676
nr inw. ZKW.N.73
srebro, bity, 26 mm, 4,5 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie Marii Kazimiery w lewym profilu, we fryzurze z lokami, perłami na szyi i udrapowanej na piersiach suk-
ni. W otoku napis:  MARIA CASIMIRA CORON[ata]·IN REGIN[am]·POL[oniae]·M[agnam]·D[ucem]·L[ithuaniae]·D[ie]· 
2 FEB[ruarii]·1676. (Maria Kazimiera, koronowana na królową Polski, wielką księżnę litewską, dnia 2 lutego 1676). Brzeg 
podniesiony.
Rewers: Diana, mająca nad czołem półksiężyc, siedzi w wozie ponad obłokami. Wóz ciągnięty przez dwa jelenie ku słońcu, 
które posiada wizerunek twarzy. W otoku napis:  FULGORIS SOCIAM VOCAT IN CONSORTIA REGNI (Towarzyszkę bla-
sku wzywa do współudziału w królowaniu). Wewnętrzna obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to kolejna, piąta w zbiorach ZKW, odmiana żetonu koronacyjnego królowej Marii Kazimiery. Wzglę-
dem innych (zob. nr kat. 101–104) żeton różni się szczegółami, widocznymi zwłaszcza na rewersie, np.  
w słowie FULGORIS i w wyglądzie wozu, który jest odmienny niż w pozostałych nr. kat. 101–104. Wymo-
wa ideowa jest tożsama ze wszystkimi poprzednimi typami żetonów. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 164 v.–167 v., nr XVIII; Bentkowski 1830, s. 65–66, nr 230 (odm.); Raczyński 1845b, s. 280, nr 203 (odm.); 
Umiński 1885, s. 17, nr 167; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12279; Gumowski 1949b, nr 54 (odm.); Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 336, nr 2420 
(odm.); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 15, nr 61 (odm.); Szyszko-Czyżak 1981, s. 60, nr 210 (odm.); Chwała i sława Jana III 1983, s. 237,  
nr 235 (odm.); Gumowski 2005, s. 265, nr 1473 (odm.); Górska 2013a, s. 86.

J.W.Z.

 106 Nadanie Janowi III orderów Świętego Ducha i św. Michała przez Ludwika XIV
Jean Mauger 
Paryż, 1675 lub 1676 

a) nr inw. ZKW.N.93 (il.)
brąz lub miedź, bity, 41 mm, 31,89 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2559
nowe bicie, XIX w. (po 1880)
brąz lub miedź, bity, 41 mm, 32,66 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2560
brąz lub miedź, bity, 41 mm, 31,32 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Głowa Ludwika XIV w prawym profilu, w peruce à la lion. W otoku napis: LUDOVICUS MAGNUS REX CHRISTIA-
NISSIMUS· (Ludwik Wielki, król arcychrześcijański). Na przecięciu szyi sygn. J[ean]·MAVGER·F[ecit]· (Jean Mauger zrobił). 
Zewnętrzna obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: W centralnej części ukoronowany koroną zamkniętą dwupolowy herb Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego na ozdobionym rolwerkami kartuszu leżącym na postumencie oraz panopliach składających się z broni w stylu 
wschodnim (berdysz, czekan, kołczan, maczuga, dwie chorągwie, łuk refleksyjny w sajdaku, sztylet lub stylizowany miecz). 
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Poniżej w odcinku w trzech wierszach napis: IOAN·POL·REGE / TORQVE DONATO / M·DC·LXXV· (Z Janem III, królem 
Polski, przy obdarowaniu go łańcuchem, 1675). Wokół tarczy łańcuchy orderów Świętego Ducha i św. Michała z krzyżem 
i medalionem u dołu. W otoku oddzielonym obwódką liniową napis: CONCORDIAE VINCVLVM (Węzeł zgody). Zewnętrz-
na obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże ZKW.N.830/2559: Punca: Cornucopia, napis: BRONZE (wzór stosowany od 1 I 1880 r. do lat 50. XX w.).

Obydwa odznaczenia – ordery Świętego Ducha i św. Michała – Jan III otrzymał po podpisaniu rozejmu 
z Turcją w Żurawnie 17 X 1676 r. Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się w Żółkwi, w kościele pa-
rafialnym dnia 30 XI 1676 r. Ordery te to najwyższe ówcześnie odznaczenia francuskie. Umieszczona na 
awersie data 1675 prawdopodobnie nawiązuje do zawartego 11 czerwca tego roku przymierza z Francją 
w Jaworowie, a sam medal wybito zapewne w 1676 r. (Stahr 2008, s. 89).

Numizmat wykonano w kilku odmianach, powstał także mały żeton zawierający tę samą rewerso-
wą lemmę Concordiae Vincvlvm oraz przedstawienie insygniów orderowych. Egzemplarze ZKW.N.93 
i ZKW.N.830/2560 wydają się odbitkami z epoki. W obu przypadkach rewers bity był tym samym stem-
plem. Awersy nieznacznie się różnią, co wynikało prawdopodobnie z konieczności częstej zmiany zuży-
wającego się stempla z oficjalnym portretem Ludwika XIV, używanym od ok. 1673 r. Trzecia z odbitek nosi 
puncę mennicy paryskiej, wprowadzoną 1 I 1880 r. jako oznaczenie dla nowych bić numizmatów.

Literatura: Louis XIV 1702, il. 150 (rew.); Album rycin 1822–28, nr 137; Reichel 1842b, s. 215, nr 1703 (srebro); Mikocki 1850, s. 74, nr 1803; 
Forrer 1907, s. 620; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12273; Gumowski 1949b, nr 13; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 335, nr 2410 (nowe bicie z lat 
1832–1841), t. 4, s. 369, nr 9883; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 73 (ZKW.N.93); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203–304, nr 2569–2570 
(ZKW.N.830/2559, ZKW.N.830/2560); Chwała i sława Jana III 1983, s. 212, nr 183; Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 181–182, nr 219 (srebro); 
Gacek 2001, s. 18, nr 16; Koperwas 1998, s. 23, nr 38; Stahr 2008, s. 89, nr 88 (kopia galwaniczna); Rokita 2015e, s. 108–112. 

J.W.Z.

 107 Nadanie Janowi III orderów Świętego Ducha i św. Michała przez Ludwika  XIV 
Joseph Roettiers (aw.); Jean Mauger (rew.) 
Paryż, 1675
nr inw. ZKW.N.-dep.FC/264 
brąz punktowo złocony, bity, 62 mm, 89,77 g 
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Popiersie Ludwika XIV w prawym profilu, w peruce à la lion. Król w antykizowanej zbroi ozdobionej na napierśniku 
głową meduzy, a na naramienniku – francuskimi liliami, oraz w spiętym broszą paludamentum. W otoku napis: LVDOVICVS· 
MAGNVS· REX· CHRISTIANISS[imus]· (Ludwik Wielki, król arcychrześcijański). Na przecięciu ramienia kursywą sygn.  
J[oseph]R[oettiers] w monogramie. Zewnętrzna obwódka profilowana, brzeg podniesiony.
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Rewers: Ukoronowany koroną zamkniętą dwupolowy herb Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego na ozdo-
bionym rolwerkami kartuszu leżącym na postumencie oraz panopliach składających się z broni w stylu wschodnim (berdysz, 
czekan, kołczan, maczuga, dwie chorągwie, łuk refleksyjny w sajdaku, sztylet lub stylizowany miecz). Poniżej w odcinku 
w dwóch wierszach napis: IOANNE·POLON·REGE· / TORQVE DONATO (Z Janem III, królem Polski, przy obdarowaniu go 
łańcuchem, 1675). Wokół tarczy łańcuchy orderów Świętego Ducha i św. Michała z krzyżem i medalionem u dołu. W otoku 
oddzielonym obwódką liniową napis: *CONCORDIAE VINCVLVM* (Węzeł zgody). Zewnętrzna obwódka liniowa, brzeg 
podniesiony.

Medal ten podobnie jak nr kat. 106 honoruje Ludwika XIV i upamiętnia jego sojusz z królem Polski Ja-
nem III, kawalerem orderów Świętego Ducha i św. Michała.

Numizmat ten nastręcza pewnych trudności atrybucyjnych. Przypisywany bywa błędnie paryskiemu 
medalierowi Jérome Rousselowi. Bardziej prawdopodobne jest, że umieszczona na awersie sygn. JR 
w monogramie kursywą wskazuje na Josepha Roettiersa (Forrer 1912, s. 175). Roettiers, przedstawiciel 
znanej rodziny medalierów, pochodził z Antwerpii, po 1661 r. przeniósł się do Londynu, następnie przybył 
do Paryża na zaproszenie ministra Colberta. Po szybkiej naturalizacji pracował na stanowisku rytownika, 
następnie głównego rytownika monet francuskich. Stanowisko to piastował od 1682 r. aż do śmierci. Ten 
sam awers, wyryty przez Roettiersa, pojawia się także na medalu z 1674 r. gloryfikującym zajęcie przez 
Ludwika XIV Franche-Comté oraz z okazji wystawienia temu władcy pomnika w Paryżu w 1686 r.

Medal powstał przez połączenie awersu z portretem króla Francji z wykorzystywanym już uprzednio 
rewersem projektu Maugera (zob. nr kat. 106) i występuje w srebrnych oraz brązowych odbitkach (Gu-
mowski 1949b, nr 11).

Literatura: Louis XIV 1702, s. 150 (rew.); Bentkowski 1830, s. 66, nr 233; Trésor de numismatique 1837, s. 14, nr 3; Raczyński 1845b,  
s. 292–294, nr 209; Gumowski 1949b, nr 11 (błędna atrybucja); Fischer, Seagrim 1969, s. 39, nr 178 (błędna atrybucja; ten egzemplarz); 
Medale i plakiety 2001, s. nlb., sala I, gabl. 7, nr 5 (ten egzemplarz); Rokita 2015e, s. 103–114.

J.W.Z.

 108 Przesłanie Janowi III insygniów orderów Świętego Ducha i św. Michała 
Christoph Jacob Leherr (?)
Augsburg (?), 1676 (?)
nr inw. ZKW.N.68 
srebro, bity, 17 mm, 2,89 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i antykizowanym pancerzu z przerzuconym paludamentum. 
W otoku napis: IOAN[nes]▲ III▲D[ei]·G[ratia]▲REX▲POLONIARUM▲ (Jan III, z Bożej łaski król Polaków). Brzeg podniesiony. 
Rewers: Ukoronowana zamkniętą koroną tarcza z herbem Janina, na którym słabo widoczna tarcza herbowa (?); wokół 
łańcuchy orderów św. Michała i Świętego Ducha z odznakami u dołu. W otoku napis: ▲DECUS▲ E – T ▲TUTAMEN▲ 
(Ozdoba i zabezpieczenie). Brzeg podniesiony.

Ten niewielki medal podobnie jak nr. kat. 106 i 107 odnosi się do faktu uhonorowania króla Jana III dwo-
ma najważniejszymi orderami francuskimi. Numizmat ten przypisywany jest ze względu na charaktery-
styczny konterfekt władcy augsburskiemu medalierowi Christophowi Jacobowi Leherrowi (1647–1707). 
Różni się jedynie nieznacznie od występującej w dwóch wariantach układu i kompozycji napisów otoko-
wych (por. Gumowski 1949b, nr 297 i 298) wersji sygnowanej CIL. 

Christoph Jacob Leherr był czynny w Augsburgu od 1683 r. aż do kary śmierci, którą poniósł za fał-
szowanie monet w Wiedniu w 1707 r.
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Opisywany srebrny medalik oraz jego warianty prawdopodobnie błędnie M. Gumowski próbował 
określić jako „serię” medalików Leherra, mogącą być zaczątkiem „medalowej historii Jana III” (Gumow-
ski 1949b, nr 296–298).

Literatura: Gumowski 1949b, nr 296; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 59, nr 5955; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 56 (ten egzemplarz); 
Stahr 2008, s. 90, nr 90; Górska 2013a, s. 88; Rokita 2015e, s. 103–114.

J.W.Z.

 109 Medal pamiątkowy z dewizą Salus et victoria nostra
Christoph Jacob Leherr (?)
Augsburg (?), 1676 lub 1683
nr inw. ZKW.N.7809
odlew późniejszy
cyna, lany, 18 mm, 1,82 g 
dar w 1993 r.

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i antykizowanym pancerzu z folgowym naramiennikiem i prze-
rzuconym paludamentum. W otoku napis: IOH[annes]:III· – REX.POL[oniarum]: (Jan III, król Polaków). Brzeg podniesiony. 
Rewers: Dwie skrzyżowane gałązki lauru w koronie otwartej. W otoku napis: SALUS·ET·VICTORIA·NOSTRA (Zbawienie 
i zwycięstwo nasze). Brzeg podniesiony. 

Kolejny medal ze względu na podobieństwo awersów (zob. nr kat. 111, 129) przypisywany Christophowi 
Jacobowi Leherrowi, bity ku chwale Jana III z okazji zawarcia traktatu w Żurawnie (Rokita 2016c) lub 
wiktorii wiedeńskiej (Raczyński 1845b, Chełmiński 1904, Gumowski 1949b). 

Rewers tego numizmatu stanowi przytoczenie impresy z tarczy herbowej księcia Mediolanu, Frances-
ca II Sforzy (zob. np. de Boot 1686, s. 65). Jest to, jak zauważyła M. Górska, kompozycja symboliczna 
zachowująca podstawowy sens oryginału mimo anachroniczności i oddzielenia jej od pierwotnego kon-
tekstu (Górska 2013b, s. 40). Analizę złożonej symboliki tego medalu z odwołaniem do źródeł ikonogra-
ficznych i medalierskich przeprowadził J.G. Rokita (2016c, s. 195–196).

Opisywany egzemplarz to późniejszy cynowy odlew medali bitych pierwotnie jedynie w srebrze.

Literatura: Raczyński 1845b, s. 328, 330, nr 235; Chełmiński 1904, s. 79, nr 991 (srebro); Gumowski 1949b, nr 294 (srebro); Hutten-Czapski 
1957, t. 1, s. 356, nr 2520 (srebro); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 211, nr 180 (srebro); Górska 2013a, s. 87; Górska 2013b, s. 40; 
Rokita 2016c, s. 195–196.

J.W.Z.

 110 Wizyta Jana III i Marii Kazimiery w Gdańsku
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk, 1677

a) nr inw. ZKW.N.830/2569
srebro, bity, 34 mm, 15,35 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2570
odlew późniejszy 



139

Medale królewskie. Jan III

cyna, lany, 33,5 mm, 8,00 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.4263 (il.)
złoto, bity, 34 mm, 27,83 g
zakup na aukcji antykwarycznej w 1985 r. (14 aukcja, Schweizerischer Bankverein,  
Bazylea, 31 I 1985 r.)

Awers: Popiersia Jana III i Marii Kazimiery w prawym profilu, w stylizacji all’antica. Król uwieńczony owocującym laurem, 
w zbroi dekorowanej ornamentem arabeskowym z paskami pteryges, królowa w dekoltowanej sukni, ze sznurem pereł na 
szyi. Pod przecięciem ramienia Jana III w ligaturze sygn. IH  [Johann Höhn]. W otoku napis: ·IOAN[nes]·III·REX·ET MARIA 
CAS[imira]·REG[ina]· – POL[oniae]·M[agni]·D[uces]·L[ithuaniae]·R[ussiae]·P[russiae] (Jan III król i Maria Kazimiera królo-
wa Polski, wielcy książęta litewscy, ruscy, pruscy). Obwódka liniowa. Brzeg podniesiony.
Rewers: Dwa drzewa: palmowe i oliwne, pod zamkniętą koroną królewską, między nimi zawieszony herb Sobieskich 
(Janina). Z drzewka oliwnego spadają krople, z palmy owoce. W otoku napis:  PALMA PARIT SCUTUMQVE·CORONA  
TUETUR OLIVAM· (Palma rodzi puklerz, korona broni Oliwy). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże ZKW.N.4263 i ZKW.N.830/2569: Napis: .I SIT PAX IN TURRIBUS TUIS·I ANNO MDIƆCLXXVII D[ie].I.AUGU-
ST[i].I. (Niech będzie pokój w wieżach twoich, roku 1677, dnia 1 sierpnia).

Jest to popularny, wykonany w Gdańsku medal, który upamiętnia wizytę pary królewskiej w dniach 1 VIII 
1677–14 II 1678 r. Mieści się on w propagandzie królewskiej rodu Sobieskich, co podkreśla eksponowanie 
na rewersie herbu własnego władcy. M. Górska pisze: „Elementem »monarchicznym« medalierskiego 
programu Jana III było akcentowanie w przekazie osoby władcy, odsuwanie zaś kojarzącej się z narodem 
szlacheckim symboliki polsko-litewskiej tarczy heraldycznej czy Orła Białego” (Górska 2013a, s. 90).

Zawarte na rewersie przedstawienie dwóch drzewek odnosi się do pokoju w Oliwie, symbolizowanego 
przez oliwkę (w domyśle być może też do klasztoru w Oliwie, gdzie podpisywano porozumienia pokojo-
we), oraz zwycięstwa reprezentowanego przez palmę. Jak podkreślał ksiądz Albertrandi: „Napis odwrot-
néy strony iego [medalu] zawiły iest i nie naylepiey dobrany”, jednakże wraz z przedstawieniem ikonogra-
ficznym oddaje ideę dobrego, pokojowego (w 1677 r. zawarto pokój z Turcją pod Żurawnem), owocnego 
(w 1677 r. urodził się w Gdańsku królewicz Aleksander Benedykt) roku panowania króla Jana III. Dodana 
na obrzeżu inskrypcja ma nawiązywać zarówno do religijnych, jak i społecznych rozruchów w Gdańsku, 
podczas których goszczący w mieście król przyjmował rolę sprawiedliwego arbitra (Stahr 2008, s. 90).

Medal wybijano w wersjach bez napisu lub z napisem na obrzeżu, w złocie (o wadze sześciu–dziesię-
ciu dukatów) oraz srebrze. Istnieją także późniejsze odlewy wykonane już bez napisu na obrzeżu. Medal 
jest sygnowany przez Jana Höhna młodszego, jednak nie posiada puncy miejskiej Gdańska, co może 
wskazywać, że jest to prywatna emisja medaliera (Gumowski 1949b, nr 59).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 169–170, nr XXI (złoto i srebro); Album rycin 1822–28, nr 147 (złoto, srebro); Bentkowski 1830, s. 65,  
nr 227 (złoto i srebro); Raczyński 1845b, s. 302, nr 216; Mikocki 1850, s. 75, nr 1804 (złoto); Mathy 1858, s. 153, nr 2592 (złoto); Zeltt 1867, s. 64,  
nr 1384 (srebro); Umiński 1885, s. 17, nr 181; Zieliński 1901, k. 365, nr 6; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12338 (srebro); Bahrfeldt 1910,  
s. 163–164, nr 8717–8719 (srebro, złoto, srebro bez napisu na obrzeżu); Schlessinger 1929, s. 53, nr 1363; Gumowski 1949b, nr 59; Hut-
ten-Czapski 1957, t. 1, s. 337, nr 2427–2428 (złoto i srebro); Szwagrzyk 1971, s. 49, nr 31 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203–304, 
nr 2569–2570 (ZKW.N.830/2569, ZKW.N.830/2570); Szyszko-Czyżak 1981, s. 25, nr 64 (srebro); PTPN 1982, s. 117, nr 211 (srebro zło-
cone); Chwała i sława Jana III 1983, s. 213–214, nr 186 (srebro, srebro złocone); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 158, nr 340 
(ZKW.N.830/2569); Dzienis 1993, s. 38, 52–53, nr 14; Czar srebra 2007, s. 143–144, nr II.2.140–143 (złoto i srebro); Stahr 2008, s. 90, nr 91 
(srebro złocone i odlew późniejszy bez napisu na obrzeżu).

J.W.Z.
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 111 Zwycięstwa Jana III
Christoph Jacob Leherr (?)
Augsburg (?), 1683 (?)
nr inw. ZKW.N.81 
srebro złocone, bity, 18 mm, 2,76 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i antykizowanym pancerzu z folgowym naramiennikiem, 
z przerzuconym paludamentum. W otoku napis: IOH[annes]:III· – REX.POL[oniae]: (Jan III, król Polski). Brzeg podniesiony. 
Rewers: Obnażony jeniec turecki siedzi na ziemi na panopliach (kołczan i strzały) ze związanymi z tyłu rękami. Z obłoku biją 
w niego dwie błyskawice. W otoku napis: TERRET – ET.▲TERIT (Przestrasza i kruszy). Brzeg podniesiony. 

Medal wiązany z przewagami wojennymi Jana III, datowany najczęściej na okres po wiktorii wiedeńskiej 
(tak piszą m.in. E. Hutten-Czapski 1957, t. 1, nr 2519, M. Stahr 2008, nr 118 i in.) lub na 1677 r. i powiąza-
ny z „zażegnaniem niebezpieczeństwa ze strony imperium osmańskiego” (Rokita 2016c, s. 202) poprzez 
rozejm w Żurawnie.

Awers tego znanego jedynie w srebrze numizmatu zawiera ten sam portret króla, co występujący na 
innych medalach przypisywanych Christophowi Jacobowi Leherrowi (zob. nr kat. 109 i 129). Rewers 
zaś to wyraźne porównanie Jana III do samego władcy bogów, Jowisza Gromowładnego, lub nawet 
narzędzia Boskiej opatrzności rażącej z nieba niewiernych. 

Należy dodać, że taki sam rewers, choć umieszczony na znacznie mniejszym żetonie, ma niedatowa-
ny medal elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela Wittelsbacha, zięcia Jana III od 1694 r. (zob. 
np. Sammlung von Deutschen Münzen 1755, s. 736–737, tabl. VIII, nr 73).

Literatura: Album rycin 1822–28, nr 142; Raczyński 1845b, s. 310, 312, nr 223; Mikocki 1850, s. 81, nr 1869; Zeltt 1867, s. 64, nr 1391; 
Umiński 1885, s. 18, nr 186; Chełmiński 1904, s. 76–77, nr 955; Gumowski 1949b, nr 295; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 355, nr 2519; Kamiński, 
Kowalczyk 1969, s. 16, nr 64 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, s. 211–212, nr 182; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 209, 
nr 558 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 104, nr 118; Górska 2013a, s. 87; Rokita 2016c, s. 202–203.

J.W.Z.

 112 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683  
Johann Michael Hofman 
Wiedeń, 1683
nr inw. ZKW.N.830/2576
srebro złocone, bity, 44 mm, 27,94 g; wtórnie dolutowane uszko 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Trzymający w szponach regalia (miecz i berło) dwugłowy Orzeł cesarski z inicjałami LI (Leopold I) siedzi na glo-
bie, na którym schematycznie przedstawiony jest widok Wiednia i Dunaju. Wokół globu napis: ·SVB VMBRA – ALARV[m] 
TVARV[m]· (Pod cieniem skrzydeł twoich). Powyżej, z lewej, promieniejące oko opatrzności, wokół niego, między promie-
niami, napis: COL – LIG – IT – AVX – ILY – RADIOS (Zbiera promienie pomocy). Poniżej globu spadający w chmury pół-
księżyc, wokół którego półkolem napis: VICTAM& REDEGIT IN VMBRAS (Zwyciężony został w cieniach). W otoku napis: 
IMPERӲ MVRVM AVSTRIACO INTERPONIT IN ORBE (Murem cesarskim zasłonił świat austriacki). Zewnętrzne obwódki 
liniowa i perełkowa.
Rewers: Napis w 18 wierszach: 1683 / DIE 14 IVLI / VIENNA AVSTRIÆ / Â / TVRCIS OBSESSA / SED / PROTECTORE 
ALTISSIMO / LEOP[oldi].I.IMP[eratoris] / INDVSTRIÆ CONSILIO / REGIS POLONIÆ / IOAN[nis]:III. / PRÆSENTATIÆ 
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VALIDO / AVXILIO / VIENNENSIVM DENI[que]& VNIVERSITATIS SENATVS / OFFICIALIVM·CIVIVM·AC INCOLARVM / 
CONCORDI OBSEQVIO AB OBSIDIONE / PROFLIGATO HOSTE EODEM ANNO / DIE 12.SEPT[embris] LIBERATA [orna-
ment kwiatonowy] (Roku 1683, dnia 14 lipca, Wiedeń w Austrii przez Turków oblężony, ale z opieką Najwyższego, za radą 
i rozwagą Leopolda I cesarza, z przytomnością i dzielną pomocą Jana III króla Polski, ze zgodną pomocą Wiedeńczyków, 
Uniwersytetu Wiedeńskiego, Rady Miasta oraz mieszkańców uwolniony od oblężenia, po przegranej nieprzyjaciela tegoż 
roku dnia 12 września; tłum. za: Raczyński 1845b, s. 316). Z lewego boku napis dopełniający: INPERSO[nali] SVCC[ursu] 
/ ELECT[oris]: / BAVA[riae]:SAXON[iae] / ET IMPERY SVB / SIDIO· / COM[ite] CAPLIERS / DEPVT[ato] PRÆSI / DENTE 
(Z osobistą pomocą elektorów Bawarii i Saksonii, za urzędowania hrabiego Capliersa, zastępcy Prezydenta [Rady Wojen-
nej]). Z boku prawego napis dopełniający: DVCE·LOTHA· / RINGO / CÆS[ario]·LOC[o]·TEN[ente] / GRLI.SO [generalissimo] 
/ GENER[ali] COM[ite] / STARNBERG / VRB[is] COMEN[dante] (Książę lotaryński, w miejsce cesarza wódz najwyższy, gene-
rał hrabia Starhemberg, dowódca obrony miasta). Poniżej mniejszą czcionką: MATHI[as]·MITTERMAIR Â WAF / FENBERG 
S[acrae]·C[esarae]·M[ajestatis]·MONETA[rius] / OBTVLIT (Ofiarował Matthias Mittermaier von Waffenberg, zarządca men-
nicy Jego Cesarskiej Mości). Obwódka perełkowa.

Medal ten, zw. talarem pamiątkowym (Schauthaler, za: Lochner 1737, Mikocki 1850 i in.) lub medalem 
wielkości talara (Albertrandi [b.d.] a), powstał zapewne jako podarunek dla cesarza lub dworu wie-
deńskiego. Ofiarodawcą był wymieniony na rewersie wiedeński mincmistrz Matthias Mittermaier von 
Waffenberg, stemple zaś wykonał rytownik (od 1715 r. także wardajn) Johann Michael Hofman (czynny 
w latach 1683–1733), mający tytuł cesarskiego rytownika pieczęci i herbów.

Artysta, tworząc ten propagandowy numizmat, wyraźnie zaznaczył przewodnią rolę cesarza Leopol-
da I, symbolizowanego przez orła, co dodatkowo podkreśla nawiązanie do Ps 17 (16) Błaganie o wyzwo-
lenie od wrogów, w. 8: In umbra alarum tuarum protege me (w cieniu Twych skrzydeł mnie ukryj, tłum. 
za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003). W inskrypcji wymienieni też zostali: król Jan III, elektorzy Bawarii 
i Saksonii, wiceprezydent rady wojennej, feldmarszałek hrabia Caspar Zdenko von Capliers, książę Karol 
Lotaryński oraz dowodzący obroną miasta hrabia Starhemberg.

Powstało kilka wariantów (zob. nr kat. 113) różniących się nieznacznie kompozycją napisów i deko-
racją obwódkową. Znane są wyłącznie srebrne odbitki, a jedna z nich znalazła się w gałce wieży ratusza 
krakowskiego, co przytacza A. Grabowski (1835, s. 68). 

Literatura: Schlegel 1703, Supplement I, s. 60–61; Lochner 1737, s. 194–195; Albertrandi [b.d.] a, k. 173–173 v., nr XXVIII; Széchényi 1807,  
s. 193–194, nr 11; Album rycin 1822–28, nr 154; Bentkowski 1830, s. 70–71, nr 247; Grabowski 1835, s. 68, nr 14; Raczyński 1845b, s. 316, 
nr 228; Welzl de Wellenheim 1844, s. 370, nr 7214; Mikocki 1850, s. 77, nr 1830; Zeltt 1867, s. 65, nr 1397; Hirsch 1883, s. 7, nr 22; Umiński 
1885, s. 18, nr 188; Chełmiński 1904, s. 78, nr 979; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12283; Gumowski 1949b, nr 214; Hutten-Czapski 1957,  
t. 4, s. 98, nr 7741; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 204, nr 2576 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 38, nr 116; Chwała i sława Jana III 
1983, s. 220–221, nr 200 (odm.); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 209–210, nr 560 (ten egzemplarz). 

J.W.Z.
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 113 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
Johann Michael Hofman 
Wiedeń, 1683
nr inw. ZKW.N.830/2577
srebro złocone, bity, 43,5 mm, 26,60 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Trzymający w szponach regalia (miecz i berło) dwugłowy, ukoronowany Orzeł cesarski z inicjałami LI (Leopold I) 
siedzi na globie, na którym schematycznie przedstawiony jest widok Wiednia i Dunaju. Wokół globu napis: ·SVB VMBRA 
– ALARV[m] TVARV[m]· (Pod cieniem skrzydeł twoich). Powyżej, z lewej, promieniejące oko opatrzności, wokół którego, 
między promieniami, napis: COL – LIG – IT – AVX – ILY – RADIOS (Zbiera promienie pomocy). Poniżej globu spadający 
w chmury półksiężyc, wokół którego półkolem: VICTAM& REDEGIT IN VMBRAS (Zwyciężony został w cieniach). W otoku 
napis: [ozdobnik] IMPERӲ MVRVM AVSTRI – ACO INTERPONIT IN ORBE (Murem cesarskim zasłonił świat austriacki). 
Zewnętrzne obwódki liniowa i liściasta, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w 18 wierszach: 1683 / DIE 14 IVLŸ / VIENNA AVSTRIÆ / Â / TVRCIS OBSESSA / SED / PROTECTORE 
ALTISSIMO / LEOP[oldi].I.IMP[eratoris] / INDVSTRIÆ CONSILIO / REGIS POLONIÆ / IOAN[nis]:III. / PRÆSENTATIÆ 
VALIDO / AVXILIO / VIENNENSIVM DENI[que]&VNIVERSITATIS SENATVS / OFFICIALIVM· CIVIVM·AC INCOLARVM / 
CONCORDI OBSEQVIO AB OBSIDIONE / PROFLIGATO HOSTE EODEM ANNO / DIE 12.SEPT[embris] LIBERATA [orna-
ment kwiatonowy] (Roku 1683, dnia 14 lipca, Wiedeń w Austrii przez Turków oblężony, ale z opieką Najwyższego, za radą 
i rozwagą Leopolda I cesarza, z przytomnością i dzielną pomocą Jana III króla Polski, ze zgodną pomocą Wiedeńczyków, 
Uniwersytetu Wiedeńskiego, Rady Miasta oraz mieszkańców uwolniony od oblężenia, po przegranej nieprzyjaciela tegoż 
roku dnia 12 września). Z lewego boku napis dopełniający: INPERSO[nali] SVCC[ursu] / ELECT[oris]: / BAVA[riae]:SAXO-
N[iae] / ET IMPERY SVB / SIDIO· / COM[ite] CAPLIERS / DEPVT[ato] PRÆSI / DENTE (Z osobistą pomocą elektorów Bawarii 
i Saksonii, za urzędowania hrabiego Capliersa, zastępcy Prezydenta [Rady Wojennej]). Z boku prawego napis dopełniający: 
DVCE·LOTHA· / RINGO / CÆS[ario]·LOC[o]·TEN[ente] / GRLI.SO [generalissimo] / GENER[ali] COM[ite] / STARNBERG 
/ VRB[is] COMEN[dante] (Książę Lotaryński, w miejsce cesarza wódz najwyższy, generał hrabia Starhemberg, dowódca 
obrony miasta). Poniżej mniejszą czcionką napis: MATHI[as]·MITTERMAIR Â WAF / FENBERG S[acrae]·C[esarae]·M[ajesta-
tis]·MONETA[rius] / OBTVLIT (Ofiarował Matthias Mittermaier von Waffenberg, zarządca mennicy Jego Cesarskiej Mości). 
Zewnętrzne obwódki liniowa i liściasta, brzeg podniesiony.

Medal ten jest odmianą poprzedniego (zob. nr kat. 112), z nieco inną kompozycją napisów oraz dodaną 
liściastą obwódką. Być może, jak pisał W. Bałdowski: „Istnieje kilka odmian medalu, tego samego autora, 
o nieco zróżnicowanych wymiarach [...]. Prawdopodobnie wybór najlepszej wersji poprzedziło wykona-
nie kilku stempli próbnych” (Chwała i sława Jana III 1983, s. 220). Odwzorowanie tego medalu posłużyło 
również za ilustrację anonimowego druku ulotnego Wahrhaffter Entsatz der Stadt Wien, wydanego wkrót-
ce po 1683 r. w Norymberdze przez Leonharda Loschge (Rokita 2016d, s. 23–24).

Są znane odbitki w złocie (o wadze 10 dukatów) oraz srebrze (Gumowski 1949b, nr 212).

Literatura: Schlegel 1703, Supplement I, s. 60–61; Lochner 1737, s. 194–195; Leyser 1791, s. 47, nr 292; Albertrandi [b.d.] a, k. 173–173 v.,  
nr XXVIII (odm.); Welzl de Wellenheim 1844, s. 370, nr 7213; Mikocki 1850, s. 77, nr 1831; Hirsch 1883, s. 6–7, nr 21; Chełmiński 1904, s. 78, 
nr 978; Baesecke 1906, s. 4, nr 43; Wilmersdörffer 1907, s. 33, nr 12282; Gumowski 1949b, nr 212; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 345, nr 2468; 
Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 205, nr 2577 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 38, nr 116; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983,  
s. 209–210, nr 560 (ten egzemplarz); Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 250–251, nr 411; Rokita 2016d, s. 11–13.

J.W.Z.
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 114 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
medalier nieokreślony 
Wiedeń (?), 1683 

a) nr inw. ZKW.N.830/2579 (il.)
srebro, bity, 40,5 mm, 27,03 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2580
srebro, bity, 40,5 mm, 21,56 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Pikujący dwugłowy Orzeł cesarski ciska pioruny na uciekający półksiężyc. Niżej panorama miasta i scena bitwy 
ukazująca wojska koalicji nacierające na uchodzących Turków. W otoku napis: +ArCVs fortIVM sVperatVs est, et DebILes 
affVsI sVnt robore. 1. Reg[um]. 2. (Łuk mocnych jest zwyciężony i słabi się wzmocnili, 1 Krl 2). Napis zawiera chronostych: 
C+V+I+V+M+V+V+D+I+L+V+I+V (= 1683). W odcinku kursywą: Inimici defecerunt / frameae in finem (Broń nieprzy-
jaciela na zawsze straciła swą moc). Brzeg podniesiony. 
Rewers: Napis w siedmiu wierszach w dekoracyjnym otoku w formie dwóch związanych u dołu gałązek palmowych, u góry 
domkniętych przez zamkniętą królewską koronę: LeopoLDo Cɶsare, / Ioanne Rege PoLonIæ, / BaVarIæ et SaXonIæ ELeCto= 
/ rIbVs, DVCe LotharIngIæ / eXterIsqVe proVIrIbVs / pVgnantIbVs, VIenna / obseßa LIberatVr. (Dzięki Cesarzowi Leopoldowi, 
Królowi Polski Janowi, Bawarii i Saksonii Elektorom, Księciu Lotaryngii i innym walczącym Wiedeń został oswobodzony). 
Napis zawiera chronostych: L+L+D+C+I+L+I+V+I+X+I+L+C+I+V+D+V+C+L+I+I+X+I+V+V+I+I+V+V+I+V
+V+I+L+I+V (= 1683). Brzeg podniesiony. 
Obrzeże ZKW.N.830/2579: Napis: GVBERNIO GENERALIS ERNESTI A STAREMBERG VIENNA A TVRCIS INSIDIATA 
SERVATVR (Za rządów generała Ernesta Starhemberga Wiedeń przez Turków oblężony został ocalony). Napis zawiera 
chronostych: V+I+L+I+I+M+V+I+V+C+I+I+D+I+V+V (= 1683).

Ten medal, nieznanego autorstwa, powstały wg E. Hutten-Czapskiego w Rzeszy (Hutten-Czapski 1957, t. 1, 
s. 346), zawiera trawestację cytatu z 1 Sm 2,4 oraz dosłowny cytat z Ps 9,7 (Wulgata).

Numizmat wybijano w srebrze, niektóre egzemplarze wzbogacano dodatkowo o napis na obrzeżu 
sławiący generała hrabiego E.R. von Starhemberga dowodzącego obroną Wiednia.

Literatura: Leyser 1791, s. 48, nr 296; Albertrandi [b.d.] a, k. 174–174 v., nr XXX; Bentkowski 1830, s. 72–73, nr 252 (z napisem na obrzeżu); 
Raczyński 1845b, s. 324, nr 231; Welzl de Wellenheim 1845, s. 371, nr 7222; Mikocki 1850, s. 78, nr 1844; Zeltt 1867, s. 65, nr 1399; Hirsch 
1883, s. 25, nr 60; Helbing 1906, s. 40, nr 657 (z napisem na obrzeżu); Schlessinger 1929, s. 54, nr 1381; Gumowski 1949b, nr 178; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 1, s. 345–346, nr 2470; Chwała i sława Jana III 1983, s. 222, nr 203; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 211, nr 569 (te 
egzemplarze); Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 247, nr 399; Koperwas 1998, s. 25, nr 41. 

J.W.Z.
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 115 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
Johann Christian Retecke (?)
Hamburg (?), 1683
nr inw. ZKW.N.98
brąz, bity, 36 mm, 17,84 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Orzeł zrywa turban z głowy potykającemu się wielkiemu wezyrowi Kara Mustafie. Obok stos panopliów (łuk, kołczan 
pełen strzał, szable) oraz chorągiew Proroka (tzw. mniejsza). Obwódki liniowe. 
Rewers: Napis w 11 wierszach: WIENN / VOM TURKEN / BELAGERT DEN 4

14  IUL[i]: / MDCLXXXIII.WARD / DEN 2
12   

SEPT[ember].DURCH DIE / KAYS[erliche]. MAY[stät] KÖNIG / IN POHLEN,CURFF[ürsten] IN / BAYERN UND SAXEN / DEM 
FRÄNC[kischen].CRAYS,& / RUHMLICH ENT. / SETZT (Wiedeń od Turków oblężony dnia 4/14 lipca 1683, został oswobodzony 
dnia 2/12 września przez cesarski majestat, króla Polski, elektorów Bawarii i Saksonii, cyrkuł frankoński itd.). Obwódki liniowe. 

Scena z awersu medalu nawiązuje do autentycznego wydarzenia sprzed bitwy pod Wiedniem. W czasie 
pobytu sułtana Mehmeda IV w Adrianopolu silny podmuch wiatru zerwał mu z głowy turban, co inter-
pretowano jako złą wróżbę dla całej wyprawy wojennej.

Medal bity był w srebrze i brązie, a jego projekt jest przypisywany (Szwagrzyk 1971, Rokita 2014c) 
hamburskiemu medalierowi Johannowi Christianowi Retecke, czynnemu w latach 1664–1720, zatrud-
nionemu przez bank w Hamburgu, dla którego między 1664 a 1693 r. rytował stemple.

Numizmat ten, określany w Austrii jako Spottmedaille (medal prześmiewczy), występuje też w od-
mianie z napisem na obrzeżu, zawierającym cytat z Iz 40 (na medalu błędnie Ps 40), odnoszący się do 
ikonografii awersu: DIE AVF DEN HERRN HARREN KRIEGEN NEUE KRÄFTE. DASS SIE AUFFAHREN 
MIT FLÜGELN WIE ADLER.PS.40 (Czekający na Pana nabierają nowych sił, tak że mogą unosić się na 
skrzydłach jak orły) (zob. np. Gumowski 1949b, nr 231).

Literatura: Leyser 1791, s. 51, nr 304 (z napisem na obrzeżu); Album rycin 1822–28, nr 155; Bentkowski 1830, s. 69, nr 242; Raczyński 1845b,  
s. 326, nr 232; Mikocki 1850, s. 76, nr 1817; Hirsch 1883, nr 76 (z napisem na obrzeżu); Tygodnik Ilustrowany 1883, s. 270; Umiński 1885, s. 18,  
nr 189; Baesecke 1906, s. 8, nr 88 (srebro); Gumowski 1949b, nr 230; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 57, nr 5950 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 16, nr 77 (ten egzemplarz); Szwagrzyk 1971, s. 56, nr 32–33 (srebro); Szyszko-Czyżak 1981, s. 42, nr 130 (srebro); PTPN 1982, s. 117–118,  
nr 216–217 (srebro, odlew brązowy); Chwała i sława Jana III 1983, s. 219–220, nr 199 (srebro, z napisem na obrzeżu); Die Türken vor Wien 1983, 
s. 145–146, nr 13–90; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 209, nr 558 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 100, nr 109 (srebro); Rokita 2014c, s. 41.

J.W.Z.

 116 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
medalier nieokreślony 
Austria lub Saksonia (?), 1683
nr inw. ZKW.N.97 
kopia XIX–XX w.
brąz, lany, 45 mm, 40,07 g; jednostronny
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Trzech walczących jeźdźców – od lewej: jeździec w stroju polskim, następny w europejskim, niżej kawalerzysta 
turecki. W głębi fragment bitwy. W otoku napis: POL[onia]:BELLAT.SAX[onia].VINCIT.GR[rand]:VEZIR.SVCVMBIT. (Polska 
walczy, Saksonia wygrywa, wielki wezyr pokonany). U dołu: 1683 2

12  SEPT[embris] (1683 2/12 września). Zewnętrzna ob-
wódka liniowa. 
Rewers: –

Przedstawiona na medalu nieznanego autorstwa dynamiczna scena walki trzech jeźdźców, symbolizu-
jących króla Polski Jana III, cesarza rzymsko-niemieckiego Leopolda I (lub dowódcę obrony Wiednia, 
hrabiego Ernsta Rüdigera von Starhemberga) oraz wielkiego wezyra Kara Mustafę, używana była do bi-
cia zarówno jednostronnych, jak i dwustronnych medali. Posłużyła też jako wzór do plakiety (zob. Stahr 
2008, s. 102–103).

Użycie w inskrypcji sformułowania Saxonia vincit oraz podwójnego datowania bitwy pod Wiedniem 
może wskazywać na saskie pochodzenie medalu.

Numizmat występuje najczęściej w srebrze, a późniejsze odlewy w brązie (Gumowski 1949b, nr 226). 

Literatura: Raczyński 1845b, s. 338, nr 238; Hirsch 1883, s. 35, nr 103; Chełmiński 1904, s. 79, nr 990; Wilmersdörffer 1907, s. 36, nr 12325; 
Gumowski 1949b, nr 226; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 56, nr 5946 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 76 (ten egzemplarz); Chwała 
i sława Jana III 1983, s. 217–218, nr 196 (srebro); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 209, nr 559; Stahr 2008, s. 102, nr 115; Rokita 
2014c, s. 32. 

J.W.Z.

 117 Zwycięstwo pod Wiedniem 1683
medalier nieokreślony 
Wiedeń (?), 1683
nr inw. ZKW.N.67 
kopia XIX–XX w.
brąz, lany, 47,2 mm, 15,82 g; jednostronny
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w stylizacji 
all’antica, w zbroi z przerzuconym paludamentum spiętym broszą na prawym ra-
mieniu. W otoku napis: IOH[annes].III D[ei] G[ratia]. – REX POLONIÆ (Jan III, 
z Bożej łaski król Polski). 
Rewers: –

Jest to prawdopodobnie pochodzący z XIX lub XX w. odlew brązowy awersu cesarskiego medalu z 1683 r., 
którego rewers przedstawia uwolniony spod oblężenia Wiedeń (zob. Raczyński 1845b, s. 325). 

Literatura: Album rycin 1822–28, nr 153 (aw.); Raczyński 1845b, s. 324, nr 230 (aw.); Hirsch 1883, s. 34, nr 98 (aw.); Gumowski 1949b,  
nr 77 (aw.); Kamiński, Kowalczyk 1967, s. 14, nr 55 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, s. 217, nr 194 (ołów, aw.). 

J.W.Z.

 118 Dwustulecie zwycięstwa pod Wiedniem (?)
Carl Waschmann (aw.)
Wiedeń, 1883
nr inw. ZKW.N.101
srebro, bity, 40 mm, 16,47 g; ślad po spiłowanym uszku
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Scena bitwy pod Wiedniem. Z prawej strony atakująca jazda koalicji z cesarską chorągwią, z lewej uciekający żoł-
nierze tureccy z flagą imperium osmańskiego i jego herbem na tarczy jednego z jeźdźców. W środku obóz turecki, dalej 
miasto. Ponad bitwą unosi się dmąca w trąbę skrzydlata Fama. Wyżej półkolem napis: URBEM SER – VASTIS·ET ORBEM 
(Ocaliliście miasto i świat). U dołu kartusz, w nim trójwierszowa inskrypcja: VIENNA·AUSTRIÆ·A·TURCIS / OPPUGNARI· 
CÆPTA·D[ie]·14·IULII / LIBERATA·D[ie]·12·SEPT[embris]·A[nn]ō·1683 (Wiedeń w Austrii przez Turków oblężony od 14 lip-
ca, oswobodzony dnia 12 września roku 1683). Z lewej strony kartusza sygn. C[arl].W[aschmann]. Obwódka liniowa, brzeg 
podniesiony.
Rewers: Napis w 10 wierszach: DIESE MÜNTZ / ZEIGET DIE A[nno]: 1683 / 14

4  IUL[i]:VON MAHUMED IV. / BELAGERTE 
STATT WIEN / WELCHE ABER DURCH GOTT / UND DER KEŸS[erlichen]:POLN[ischen]: UND / REICHSVÖLCKER  
TAPFER / KEIT DEN 12

2  SEPT[ember]:WIE: / DER DAVON REFREY: / ET WORDEN. (Ta moneta ukazuje miasto Wiedeń 
oblężone w roku 1683, dnia 14/4 lipca, przez Mehmeda IV, które z pomocą Boską, męstwem wojska cesarskiego, polskiego 
i Rzeszy oswobodzone zostało dnia 12/2 września). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal stanowi kompilację dwóch numizmatów poświęconych wiktorii wiedeńskiej i mógł zostać wyko-
nany przez wiedeńskiego rzeźbiarza i medaliera Carla Waschmanna (1848–1905), twórcę wielu histo-
rycznych, zwłaszcza jubileuszowych, medali cesarza Franciszka Józefa oraz innych austro-węgierskich 
numizmatów.

Scena bitwy przedstawiona na awersie pochodzi ze słynnego cesarskiego medalu Antona Meybuscha 
(Gumowski 1949b, nr 98, il. 96) i jest dosyć dokładnym powtórzeniem, opatrzonym jednak z lewej strony 
nową sygn. medaliera C.W. Sygnatura ta była odczytywana błędnie jako Christian Wermuth. 

Z kolei napis na rewersie to kopia popularnego numizmatu z przedstawieniem oblężenia miasta 
na awersie (zob. Raczyński 1845b, nr 234). C. Waschmann wykonał na rocznicę bitwy pod Wiedniem 
pełną kopię cesarskiego medalu Meybuscha, którą sygnował własnym nazwiskiem. Numizmat ten wy-
bijany był najczęściej w brązie, a następnie srebrzony. Istnieją też odbitki srebrne, a także brązowe sre-
brzone odlewy. 

Literatura: Raczyński 1845b, s. 328, nr 234 (rew.); Hirsch 1883, nr 55 (rew.); Gumowski 1949b, nr 179; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16–17, 
nr 79 (ten egzemplarz); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 210, nr 561 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 96, nr 100 (rew.).

J.W.Z.

 119 Medal z dewizą Nec luna duabus
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk, 1683

a) nr inw. ZKW.N.82
odlew późniejszy
żelazo, lany, 56 mm, 44,16 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2571 (il.)
srebro, bity, 58 mm, 88,69 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego



147

Medale królewskie. Jan III

c) nr inw. ZKW.N.7664
odlew późniejszy
żelazo, lany, 56 mm, 44,81 g 
z kolekcji Romana Benedykta Czyńskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w stylizacji all’antica, w zbroi z przerzuconym paludamen-
tum i bogato ornamentowanymi paskami pteryges. Pod przecięciem ramienia w ligaturze sygn. I[ohann] H[öhn]. W otoku 
napis: IOAN[nes]:III D[ei].G[ratia]. – REX POLONIARUM. (Jan III, z Bożej łaski król Polaków). Obwódka liniowa, brzeg 
podniesiony.
Rewers: Unoszące się nad niewielkimi chmurami dwa ukoronowane orły: z lewej polski i z prawej cesarski. Ptaki rozrywają 
szponami półksiężyc. Nad nimi łukiem napis: NEC LUNA DUABUS. (Księżyc nie podoła dwóm). Poniżej panorama Wiednia 
z zaznaczeniem mostu na Dunaju oraz przedmieść z namiotami wojska. Pomiędzy namiotami flankowany dwoma siedzący-
mi związanymi jeńcami tureckimi kartusz z trzywierszową inskrypcją: VIENNA LIBERA: / TA.A[nno]:MDCLXXXIII / D[ie]·XII· 
SEPT[embris]· (Wiedeń wyzwolony roku 1863, dnia 12 września). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony. 

Jest to jeden z najbardziej znanych polskich numizmatów dotyczących wiktorii wiedeńskiej. 
Awers medalu to portret króla Jana III w silnie antykizującym stylu francuskim, naśladującym Ludwika 

XIV, wzorującym się zwłaszcza na medalach Jeana Warina. M. Jones pisze: „W 1683 roku nawet tak pro-
wincjonalny medalier jak Jan Höhn bezpośrednio imitował francuski prototyp w swoim portrecie Jana 
III. Jan Sobieski stanowił niewygodny materiał – jest trudno przedstawić otyłego mężczyznę w średnim 
wieku, z wąsami jak mors jako gładko ogolonego siedemnastolatka” (Jones 1979, s. 83–84; tłum. J.W.Z.).

Z kolei zawarta na rewersie dewiza NEC LUNA DUABUS to wg J.H. Lochnera trawestacja jedne-
go z adagiów Erazma z Rotterdamu Ne Hercules quidem adversus duos, wydanych pierwotnie w Paryżu 
w 1500 r. (zob. Lochner 1743, s. 18). Widniejąca niżej panorama Wiednia wydaje się  bliska graficznym 
przedstawieniom miasta z epoki (zob. Rokita 2015d, s. 41).

Medal odbijany był w złocie i srebrze. Następnie wykonywano popularne odlewy brązowe i żelazne 
oraz kopie galwaniczne (Gumowski 1949b, nr 72).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 171 v.–172, nr XXV; Album rycin 1822–28, nr 151; Bentkowski 1830, s. 70, nr 246; Raczyński 1845b, s. 316,  
nr 224; Mikocki 1850, s. 75, nr 1809; Zeltt 1867, s. 64, nr 1392 (srebro); Hirsch 1883, s. 9, nr 26; Zieliński 1901, k. 365, nr 9; Chełmiński 1904, 
s. 80, nr 980; Baesecke 1906, s. 4–5, nr 46–47 (srebro, odlew brązowy); Doubletten 1911, s. 43, nr 897–898 (srebro, srebro złocone jedno-
stronnie); Gumowski 1949b, nr 72; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 343, nr 2462 (srebro), t. 5, s. 33, nr 10385 (złoto); Szwagrzyk 1971, s. 49, nr 
32 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 204, nr 2571 (ZKW.N.830/2571); Szyszko-Czyżak 1981, s. 25, nr 65; Chwała i sława Jana III 1983, 
s. 216, nr 192 (srebro); Schulz 1983, s. 261; Die Türken vor Wien 1983, s. 137–138, nr 13/60 (brąz); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983,  
s. 208, nr 555 (ZKW.N.830/2571, błędna atrybucja); Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 252, nr 417; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 54,  
nr 58–59 (brąz srebrzony); Czar srebra 2007, s. 218, nr IV.2.40 (srebro); Stahr 2008, s. 91, nr 93 (odlew brązowy); 100 rarytasów 2012, s. 174, 
nr 75 (srebro); Górska 2013a, s. 88; Rokita 2015d, s. 37–45; Baran 2017, s. 6, nr 9 (złoto).

J.W.Z.
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 120 Medal z dewizą Nec luna duabus
George Bowers (Bower) 
Londyn, 1683

a) nr inw. ZKW.N.830/2573 (il.)
srebro, bity, 47 mm, 36,86 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2574
odlew późniejszy
srebro, lany, 46 mm, 26,86 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2575
odlew późniejszy
brąz lub miedź, lany, 43 mm, 25,02 g; jednostronny
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w stylizacji all’antica, w łuskowej zbroi z uskrzydloną gło-
wą putta zdobiącą napierśnik, z przerzuconym paludamentum, płaszczem spiętym zaponą pod szyją oraz lwim naramien-
nikiem. W otoku napis: ·IOAN[nes]·III·D[ei]·G[ratia]· – REX·POLONIARVM· (Jan III, z Bożej łaski król Polaków). Obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony (oprócz odbitki jednostronnej).
Rewers: Unoszące się dwa ukoronowane orły: z lewej polski, z prawej cesarski. Ptaki rozrywają szponami półksiężyc. Nad 
nimi łukiem napis: NEC LVNA DVABVS. (Księżyc nie podoła dwóm). Poniżej panorama Wiednia z zaznaczeniem mostu 
na Dunaju oraz przedmieść z namiotami wojska. W dolnej części nagie ciała poległych, pomiędzy którymi owalny kartusz 
z trzywierszową inskrypcją: VIENNA LIBERA: / TA.A[nn]o.MDCLXXXIII / ·D[ie]·XII·SEPT[embris]· (Wiedeń wyzwolony roku 
1863, dnia 12 września), oraz z prawej strony sygn. G[eorge] B[owers]. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to numizmat inspirowany zapewne medalem Jana Höhna młodszego (zob. nr kat. 119), wykonany 
przez londyńskiego medaliera George’a Bowersa (zm. 1689/1690), rytującego głównie stemple angiel-
skich medali historycznych w londyńskiej mennicy w latach 1650–1689. Ujęcie portretowe Jana III jest 
znacząco różne, ale strona rewersowa stanowi w dużej mierze powtórzenie gdańskiego medalu.

Numizmat projektu Bowersa odbijano i odlewano w srebrze, później także w brązie, tworząc czasem 
służące do wieszania jednostronne medalionowe ozdoby (jak np. ZKW.N.830/2575, noszący ślad po 
próbie przedziurkowania).

Literatura: Wilanowski 1881, cz. 1, s. 219–220, nr 21 (brąz); Hirsch 1883, s. 18, nr 50; Wilmersdörffer 1907, s. 34, nr 12301; Gumowski 
1949b, nr 76; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 94, nr 7729; Szwagrzyk 1971, s. 50, nr 1 (srebro, błędna atrybucja); Kolekcja Węsierskiego 1974, 
s. 204, nr 2573–2575 (te egzemplarze); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 208–209, nr 5565 (ZKW.N.830/2573, ZKW.N.830/2574); 
Rokita 2015d, s. 37.

J.W.Z.
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 121 Medal z dewizą Nec luna duabus
medalier nieokreślony 
Gdańsk (?), 1683
nr inw. ZKW.N.830/2572
srebro, bity, 49 mm, 41,63 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w stylizacji all’antica, w zbroi z przerzuconym paluda-
mentum i bogato ornamentowanymi paskami pteryges. W otoku napis: IOAN[nes]:III D[ei].G[ratia]. – REX POLONIARUM 
(Jan III, z Bożej łaski król Polaków). Obwódka liniowa. 
Rewers: Unoszące się nad niewielkimi chmurami dwa ukoronowane orły: z lewej polski, z prawej cesarski. Ptaki rozrywają 
szponami półksiężyc. Nad nimi łukiem napis: NEC.LUNA.DUABUS. (Księżyc nie podoła dwóm). Poniżej schematyczna pa-
norama Wiednia z zaznaczeniem mostu na Dunaju oraz przedmieść z namiotami wojska. Pomiędzy namiotami flankowany 
dwoma siedzącymi związanymi jeńcami tureckimi kartusz z trzywierszową inskrypcją: VIENNA.LIBE. / RATA A[nno].1683 / 
DIE 12 SEPT[embris]. (Wiedeń wyzwolony roku 1863, dnia 12 września). Obwódka liniowa. 

Numizmat prawdopodobnie jest wzorowany na medalu Jana Höhna młodszego (zob. nr kat. 119), ale 
„z ręki daleko słabszego artysty” (Gumowski 1949b, nr 74), chcącego zapewne wykorzystać popularność 
oryginalnego gdańskiego numizmatu.

Z kolei J.H. Lochner w swoim wielotomowym dziele poświęconym współczesnym mu numizmatom wy-
mienia jedynie ten medal, nie wspominając nic o istniejącym gdańskim pierwowzorze dłuta Höhna. Dodaje 
też, że nie zna portretu Jana III, który mógł posłużyć za wzór dla opisywanego medalu (Lochner 1743, s. 18).

Medal odbijany był w srebrze, ołowiu, cynie, a odlewany w brązie. Stanowił także wzór dla klocków 
warcabowych, które przed 1881 r. znalazły się m.in. w znanej kolekcji T. Rewolińskiego (Wilanowski 
1881, cz. 1, s. 219).

Literatura: Lochner 1743, s. 17–18; Zeltt 1867, s. 64, nr 1393; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 219, nr 20 (drzewo hebanowe); Wilmersdörffer 
1907, s. 33, nr 12287 (srebrzone płytki cynowe); Gumowski 1949b, nr 74; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 343, nr 2464 (ołów), t. 4, s. 371, nr 9907 
(drewno bukowe); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 204, nr 2572 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 25, nr 66 (odlew późniejszy błędnie 
atrybuowany); Chwała i sława Jana III 1983, s. 216, nr 192; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 208, nr 555 (ten egzemplarz, błędna atrybucja). 

J.W.Z

 122 Medal triumfalny Jana III 
Jan Schmeltzing / Smeltzing 
Lejda, po 1683/1684

a) nr inw. ZKW.N.85 
odlew późniejszy (?)
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ołów, lany, 48 mm, 48,04 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.6717 (il.)
ołów, bity, 48,4 mm, 33,54 g
zakup z rąk prywatnych w 1991 r.  

Awers: Popiersie króla Jana III w prawym profilu, z odkrytą głową uwieńczoną laurem, w ornamentowanej ferezji oraz 
spiętym agrafą płaszczu. Pod popiersiem sygn. I[ohann].S[chmeltzing]. W otoku górą napis: IOAN[nes] III D[ei].G[ratia].POL 
[oniae]:REX.FID[ei]:DEF[ensor]. (Jan III, z Bożej łaski król Polski, Obrońca Wiary). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: W burzowej chmurze unoszącej się nad pofalowaną powierzchnią morza Jupiter ciskający gromami, ukorono-
wany i odziany w rozwiany płaszcz. Poniżej chmury spadający półksiężyc. W otoku: OHE! RUIS OLYMPO PRÆCEPS IN 
TARTARA. (Biada! Z Olimpu spadasz do Tartaru). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Mimo że medal ten zwykle datowany jest na rok 1683 lub 1684 (np. Hutten-Czapski 1957, t. 1, nr 2521; 
Forrer 1912, s. 549; Gumowski 1949b, nr 75), to jednak widniejący na rewersie półksiężyc spadający 
do morza, strącony przez nowego Jowisza (Jupitera), czyli Jana III, nasuwa skojarzenia z ikonografią 
rozpoczętych przez polskiego króla w 1684 r. i trwających aż do początku lat 90. XVII w. kampanii moł-
dawskich (zob. medal tego samego twórcy, nr kat. 134). Medal wykonał działający głównie w Lejdzie 
i krótko w Paryżu (1684–1693) niderlandzki medalier Jan Schmeltzing / Smeltzing, znany głównie z serii 
numizmatów dotyczących historii Anglii i Republiki Zjednoczonych Prowincji (np. Forrer 1912, s. 545).

Nietypowe i nowe w propagandzie ikonograficznej Jana III jest użycie wizerunku króla bogów Jowi-
sza zamiast zwyczajowo występującego Herkulesa (Hercules Polonus). Jan III bywał już okazjonalnie przy-
równywany do Jowisza nawet w panegiryku koronacyjnym S.J. Bieżanowskiego (Banach 1984, s. 115). 

Występują odbitki srebrne, ołowiane i cynowe, znane są także późniejsze odlewy (Gumowski 1949b, 
nr 75).

Literatura: Raczyński 1845b, s. 310, nr 221; Mikocki 1850, s. 76–77, nr 1823; Zeltt 1867, s. 64, nr 1389 (cyna); Forrer 1912, s. 549; Gumowski 
1949b, nr 75; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 356, nr 2521; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 15, nr 67 (ZKW.N.85); Szwagrzyk 1971, s. 53, nr 16 
(kopia); Chwała i sława Jana III 1983, s. 216–217, nr 193; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 213, nr 576; Van Loon 1995, s. 88, nr 90. 

J.W.Z.

 123 Papież Innocenty XI i sztandar turecki zdobyty pod Parkanami 
Giovanni Martino Hamerani 
Rzym, 1684

a) nr inw. ZKW.N.117
brąz, bity, 39 mm, 31,10 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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b) nr inw. ZKW.N.830/2583
brąz, bity, 39 mm, 27,97 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2584 (il.)
brąz, bity, 39 mm, 26,7 g; przedziurkowany
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie papieża Innocentego XI w prawym profilu, w tiarze (triregnum) i stroju pontyfikalnym. W otoku napis: 
INNOCEN[tius]· – XI PONT[ifex]·MAXIM[us]· (Innocenty XI, papież). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Chorągiew turecka, nad nią domek loretański z siedzącą Madonną z Dzieciątkiem. U góry półkolem na wstędze: 
SVB·TVVM PRÆSIDIVM· (Pod twoją opieką). Pod chorągwią schematycznie przedstawiona bitwa jazdy sprzymierzo-
nych przeciwko Turkom, w tle widoczne zabudowania. W odcinku napis w trzech wierszach: TVRCIS·AD·PARKAN·CÆS 
/ IS·A·IOANNE·III·POL[oniae]· / REGE A[nno]·1684 (Po pokonaniu Turków pod Parkanami przez króla polskiego Jana III 
w 1684). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Popularny, obecny w wielu znanych kolekcjach (m.in. Potockich, Radziwiłłów, Czapskich) medal przy-
pisywany jest Giovanniemu Martinowi Hameraniemu. Wybijany był w dwóch odmianach, nieznacznie 
różniących się legendą na awersie; znane są odmiany w srebrze i brązie (często złoconym) oraz liczne 
późniejsze kopie. Istnieje także, zapewne późniejsza, jednostronna (zawierająca tylko rewers) wersja gra-
werowana (Gumowski 1949b, nr 246). Medal wybity na polecenie papieża Innocentego XI w Rzymie, 
upamiętnia przesłanie do sanktuarium w Loreto wielkiej chorągwi sułtańskiej zdobytej w bitwie pod 
Parkanami 9 X 1683 r. (data 1684 na medalu odnosi się do roku jego wybicia). O sztandarze tym pisał  
E. Raczyński: „Chorągiew ta wysoka stóp 18. cali 8., długa stóp 16. cali 4. robiona była z materyi na pół 
jedwabnéj z wełną wielbłądową tkanéj, z rozmaitémi arabskiémi napisami” (Raczyński 1845b, s. 342).

W istocie jest to chorągiew zulfikarowa, czyli z przedstawieniem mitycznego rozdwojonego miecza 
Proroka otoczonego rzędami półksiężyców, dysków słonecznych i medalionów z sentencjami. W poprzek 
pola chorągwi biegną wersety z sury Koranu Zwycięstwo, w półksiężycach znajduje się credo islamu, a nad 
głowicą miecza – sentencja panegiryczna. Chorągiew ta wisiała jako wotum w Loreto do 7 VI 1798 r., 
kiedy to wraz z innymi polonicami zabrana została z Włoch i na polecenie senatu rzymskiego przekazana 
jako dar dla generała Jana Henryka Dąbrowskiego do jego Świątyni Zwycięstwa w pałacu w Winnej 
Górze, skąd po jego śmierci trafiła do zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Po upadku 
powstania listopadowego, w 1833 r., chorągiew trafiła do Petersburga. Po pokoju ryskim z 1921 r. została 
zwrócona Polsce (w 1926 r.), znalazła się w wawelskich zbiorach i była eksponowana m.in. na rocznico-
wej Wystawie pamiątek z epoki króla Jana III Sobieskiego w 1933 r. czy Odsiecz Wiedeńska 1683 w 1983 r. 

Literatura: Bonanni 1699, s. 772–773, nr XXXVII; Köhler 1732, t. 4, 6. Stück, s. 41–42; Venuti 1744, s. 303–304, nr XLIII; Łasiński 1783,  
s. 363–365; Albertrandi [b.d.] a, k. 177 v., nr XXXII; Bentkowski 1830, s. 74, nr 257; Trésor de numismatique 1839, s. 39, nr 2; Raczyński 1845b,  
s. 340–342, nr 240; Zeltt 1867, s. 65, nr 1407; Polkowski 1883, s. 5; Umiński 1885, s. 18, nr 194; Chełmiński 1904, s. 80, nr 997; Erbstein 1908, 
s. 238, nr 5156; Gumowski 1949b, nr 245; Manthey 1956, s. 13, nr 6; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 348, nr 2482; Kolekcja Węsierskiego 1974, 
s. 202, nr 2583–2584 (ZKW.N.830/2583, ZKW.N.830/2584); Szyszko-Czyżak 1981, s. 17, nr 33 (srebro złocone); PTPN 1982, s. 147, nr 615; 
Chwała i sława Jana III 1983, s. 225–226, nr 210 (srebro złocone); Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 227, nr 640 (ZKW.N.830/2583, 
ZKW.N.830/2584); Krzyżanowska 1988, s. 248–249, nr 92–94 (srebro i brąz); Koperwas 1998, s. 26, nr 44 (kopia późniejsza); Gacek 2001,  
s. 19, nr 17; Stahr 2008, s. 104–105, nr 119; Medale papieskie 2016, s. 59, nr 46; Rokita 2016a, s. 359–372.

J.W.Z.
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 124 Medal papieża Innocentego XI z okazji powstania antytureckiej  
Ligi Świętej 
Giovanni Martino Hamerani 
Rzym, 1684
nr inw. ZKW.N.4626
srebro, bity, 35 mm, 20,1 g
zakup z rąk prywatnych w 1986 r. 

Awers: Portret papieża Innocentego XI w prawym profilu, w camauro na głowie i mucecie z bogato ornamentowaną stułą 
z fragmentem herbu rodu Odescalchich. W otoku napis: INNOC[entius]ʏXIʏ – PONT[ifex]ʏM[aximus]ʏA[nno]ʏVIII· (Innocenty XI, 
papież Roku VIII). Na przecięciu ramienia sygn. ·HAMERANVS·F[ecit]. (Hamerani zrobił). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Na ukwieconej łące ołtarz, w którego płycinie dwuwierszowa inskrypcja: ANNO DOMINI / MDCLXXXIIII (Roku 
Pańskiego 1684). Na ołtarzu leżą: korona cesarska, tiara papieska, korona królewska i mitra doży. Z góry spływają na ołtarz 
promienie łaski pochodzące od opatrzności wyobrażonej pod postacią gołębicy – symbolu Ducha Świętego. W otoku napis: 
HABETO NOS FOEDERATOS ET SERVIEMVS TIBI (Zwiąż nas przymierzem, a będziemy Tobie służyli). Obwódka liniowa, 
brzeg podniesiony.
Obrzeże: Krzyż kawalerski wybity puncą.

Numizmat jest wariantem występującego w dwóch wersjach [z napisem na obrzeżu: + AD MAIOREM 
DEI GLORIAM ET ECCLESIÆ SVÆ INCREMENTVM (Na większą chwałę Boga i Kościoła pożytek) oraz 
bez napisu] papieskiego medalu wyemitowanego z okazji zawiązania Ligi Świętej, w której skład oprócz 
Państwa Kościelnego weszły początkowo: Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, Republika 
Wenecka i Królestwo Polskie, później zaś dołączyło Carstwo Rosyjskie. 

Awers to oficjalny portret Innocentego XI, bardzo zbliżony do wizerunku z obiegowych monet (tak-
że zaprojektowanych przez Giovanniego Martina Hameraniego), dodatkowo podkreślający (poprzez 
umieszczone na stule elementy herbu rodzinnego: Orzeł i Lew skierowane w prawo) pochodzenie pa-
pieża z książęcej rodziny Odescalchich.

Rewers przedstawia alegoryczną scenę poświęcenia władców składających – pod patronatem opatrz-
ności Boskiej – swe najwyższe insygnia władzy na ołtarzu słusznej walki z niewiernymi.

Medale, zarówno z napisem na obrzeżu, jak i bez napisu, wybijano w srebrze i brązie (Gumowski 
1949b, nr 255–256).

Literatura: Bonanni 1699, s. 746, nr XVI; Venuti 1744, s. 298, nr XXIII; Albertrandi [b.d.] a, k. 180–180 v., nr XXXV (miedź); Album rycin 1822–28,  
nr 164; Bentkowski 1830, s. 75, nr 259 (brąz); Ampach 1834, s. 107–108, nr 6022 (brąz); Trésor de numismatique 1839, s. 38, nr 8; Mikocki 1850, 
s. 81, nr 1868; Zeltt 1867, s. 66, nr 1417; Forrer 1904, s. 401; Erbstein 1908, s. 238, nr 5155; Helbing 1911, s. 116, nr 2670; Gumowski 1949b,  
nr 255; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 99, nr 7749; Chwała i sława Jana III 1983, s. 229, nr 217; Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 256, nr 430 (z napisem 
na obrzeżu); Gacek 2001, s. 19, nr 18; Stahr 2008, s. 107–108, nr 124.

J.W.Z.
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 125 Powstanie antytureckiej Ligi Świętej 1684 
Martin Brunner 
Norymberga, 1684
nr inw. ZKW.N.9911 
srebro, bity, 56 mm, 62,37 g 
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1993 r.  
(6 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 20 XI 1993 r.)

Awers: Stojące na trójliściu koniczyny trzy postacie władców: w środku na wprost cesarz Leopold I w pełnej zbroi, z płasz-
czem koronacyjnym, z lewej król Polski Jan III odziany w ferezję z płaszczem gronostajowym, z prawej doża Wenecji Marco 
Antonio Giustiniani. Każda z postaci ukoronowana stosownie do swojej godności: koronami cesarską i królewską oraz mitrą 
książęcą. Władcy dzierżą broń: król Jan III szablę, cesarz Leopold I oraz doża Wenecji miecz. Wolną ręką postacie trzymają łą-
czący je i tworzący trójkąt łańcuch. Wokół głowy każdego z władców inskrypcja z imieniem; odpowiednio: IOH[annes]:III·REX 
POLONIA· (Jan III, król Polski), LEOPOLDVS I·ROM[anus]:I[mperator]: (Leopold I, rzymski cesarz), M[arcus]:A[ntonius]:  
I[ustiniani] DVX VENETI (Marco Antonio Giustiniani, książę wenecki). W otoku napis: DIE ENTRACHTS TREV· – DIS HEL – 
DEN DREY· – MIT SIEG ERFREV· (Prawdziwą zgodą ci trzej bohaterowie zwycięstwem ucieszą). U dołu, w odcinku, w trzech 
wierszach napis: CONFOEDERATIO ET CONCORDIA· (Związek i zgoda), niżej sygn. M[artin] B[runner]·. Obwódki liniowe.
Rewers: Scena walki dwóch orłów i uskrzydlonego lwa z psem. W otoku napis: DURCH DIESEN BUND·DER TÜRCKEN 
HUND·MUS GEHN ZU GRUND·A[nno]·1684 (Przez ten związek pies turecki musi iść do piachu). Z lewej strony, pod przed-
nią łapą psa, sygn. M[artin]B[runner]·. Obwódki liniowe.
Obrzeże: Napis: DVRCH GOTTES HAND·DIS DREYFACH HAND·HAB LANG BESTAND· (Z Boską pomocą ten trójstronny 
związek będzie długo trwać).

5 III 1684 r. w Linzu zawarto pomiędzy Państwem Kościelnym, Świętym Cesarstwem Rzymskim, Króle-
stwem Polskim i Republiką Wenecką antytureckie przymierze wojskowe zw. Ligą Świętą. Polska ratyfiko-
wała umowę 27 III 1684 r. Do koalicji w 1687 r. dołączyło Carstwo Rosji. 

Opisywany numizmat jest „jednym z kilkunastu dzieł sztuki upamiętniających wspomniane, doniosłe 
wydarzenie historyczne” (Rokita 2015b, s. 22), stworzonym na potrzeby propagandy habsburskiej. 

Na efektownym awersie medalu podkreślono godność cesarską, postać Leopolda I bowiem jest 
umieszczona wyżej, a jego dłoń spoczywa na szczycie uformowanego w trójkąt łańcucha łączącego 
władców. Potwierdza to również ikonografia rewersu, gdzie reprezentujący cesarza Orzeł jest znacznie 
większy od polskiego Orła i weneckiego skrzydlatego Lwa, zajmuje też centralne miejsce na numizma-
cie. Istotne ikonograficznie jest również celowe użycie nieczystego w islamie zwierzęcia – psa – jako 
symbolu Turków (Rokita 2014c, s. 47).

Medal jest znany w srebrnych i miedzianych odbitkach, z których wszystkie mają napis na obrzeżu 
(Gumowski 1949b, nr 242). Bracia Egger w katalogu kolekcji K. Latoura von Thurmburga podają Mag-
deburg jako miejsce wybicia medalu (Latour von Thurmburg 1898, s. 44). Numizmat wykonany został 
przez Martina Brunnera (1656–1693), medaliera pochodzącego z Norymbergi, działającego również 
w Pradze i we Wrocławiu, pracującego dla F. Kleinerta i L.G. Lauffera. Brunner wytwarzał głównie dzie-
ła związane z bieżącymi wydarzeniami historycznymi rozgrywającymi się na terenie Rzeszy.
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Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 180 v.–181, nr XXXVII; Album rycin 1822–28, nr 167; Bentkowski 1830, s. 75, nr 258; Reichel 1842b, s. 220, nr 1751; 
Raczyński 1845b, s. 306, nr 218 [bez napisu na obrzeżu (?)]; Zeltt 1867, s. 64, nr 1386; Latour von Thurmburg 1898, s. 44, nr 1611; Chełmiński 1904, 
s. 80, nr 994; Wilmersdörffer 1907, s. 36, nr 12328; Gumowski 1949b, nr 242; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 341, nr 2481; Chwała i sława Jana III 
1983, s. 229, nr 216; Schulz 1983, s. 264; Arnold 1995b, s. 180, nr 228; Koperwas 1998, s. 25–26, nr 43; Rokita 2014c, s. 47; Rokita 2015b, s. 21–28.

J.W.Z.

 126 Powstanie antytureckiej Ligi Świętej 1684
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk, 1684

a) nr inw. ZKW.N.830/2585 (il.)
srebro, bity, 56,5 mm, 57,74 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.9971
srebro, bity, 56 mm, 58,49 g 
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1995 r.  
(10 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 15 XI 1995 r.) 

Awers: W medalionie utworzonym ze związanych gałązek palmowych uwieńczone laurem popiersie Jana III w prawym profi-
lu, w stylizacji all’antica, w zbroi z przerzuconym paludamentum. Pod przecięciem ramienia sygn. I[ohann]·H[öhn]. Medalion 
zamknięty jest koroną królewską. W otoku w pięciu wierszach napis: IOANNI III REGI POLONIARUM ORTHODOXO FIDEI 
DEFENSORI EXERCITUUM CHRISTIANITATIS / GENERALISSIMO DUCTORI TURCARUM DEBELLATORI TARTARORUM 
FUGATORI VIENNÆ AUSTRIÆ AB / OBSIDIONE TURCICA A[nn]o. 1683 DIE 12 SEPT[embris] LIBERATORI HUNGARIÆ 
RECUPERATORI POLON[iae]. / CONSERVATORI, M[agni] D[ucis] MOSCOV[iae]. ET REIPUBL[icae]. VENETIAR[um]. AD 
BELLUM COMUNE INDUCTORI / PATRI PATRIÆ DIVO. PIO. IUSTO. FELICI. AUGUSTO SACRUM (Janowi III, królowi Polaków, 
prawowiernemu obrońcy wiary, wojsk chrześcijańskich najwyższemu wodzowi, pogromcy Turków, zwycięzcy Tatarów, Wied-
nia, Austrii od oblężenia tureckiego roku 1683, dnia 12 września, wybawicielowi, wyzwolicielowi Węgier, zbawcy Polski, Wiel-
kie Księstwo Moskiewskie i Republikę Wenecką do przymierza wojskowego prowadzącego, ojcu ojczyzny, ubóstwionemu, 
pobożnemu, sprawiedliwemu, szczęśliwemu, najjaśniejszemu poświęcono). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Pod skierowanym w dół półksiężycem, którego wewnętrzną krawędź stanowi stylizowana twarz Turka, wstęga z in-
skrypcją: DONEC AUFERATUR PS[alm] 71 (Dopóki [księżyc] nie zgaśnie. Psalm 71). Niżej od lewej: związane wstęgą Orzeł 
cesarski z herbem Habsburgów i Orzeł polski z herbem Sobieskich, następnie Orzeł Carstwa Rosyjskiego, poniżej, na skłębio-
nych chmurach, Lew Republiki Weneckiej. W dole połączone stylizowane panoramy czterech miast, nad każdą odpowiedni 
podpis: BUDA, CAND[ia]. (Kreta), CAM[i]N[iec in Podolia]. (Kamieniec Podolski), CONST[antinopol]. (Konstantynopol). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże ZKW.N.830/2585: Napis: * INGENTIBUS AUSIS QUO VIS MONSTRAT * [punca D w rombie – austriacka cecha 
probiercza srebra probierni we Lwowie z lat 1806–1807]. ITER A[nn]o 1684 (Wszędzie wskazuje drogę do przedsięwzięć 
niezwykłych roku 1684); 
Obrzeże ZKW.N.9971: Napis: * INGENTIBUS AUSIS QUO VIS MONSTRAT * ITER A[nn]o 1684.
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Medal wybity z okazji zawarcia w Linzu 5 III 1684 r. antytureckiego przymierza wojskowego zw. Ligą 
Świętą. Do układu przystąpiły: Państwo Kościelne, Święte Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Polskie i Re-
publika Wenecka. Polska ratyfikowała umowę 27 III 1684 r. Do koalicji dołączyło w 1687 r. Carstwo Ro-
sji, chociaż przez pierwszych sygnatariuszy było ono uważane za naturalnego sojusznika już od czasów 
wiktorii wiedeńskiej, co zapewne tłumaczy umieszczenie herbu Rosji na rewersie numizmatu. Wspólnym 
celem koalicjantów było odbicie miast, których niewola i przynależność do imperium osmańskiego są 
symbolicznie zobrazowane lasem wież (bądź minaretów) zwieńczonych półksiężycami.

Na awersie medalu umieszczona jest rzadko spotykana, długa, intencjonalna inskrypcja, która być 
może związana jest z przeznaczeniem numizmatu dla zagranicznych odbiorców. Ma ona podkreślać za-
sługi militarne polskiego króla i przyrównywać go do zwycięskich wodzów rzymskich (Rokita 2014c,  
s. 45). Charakterystyczne jest użycie starej nazwy państwa rosyjskiego, czyli Wielkiego Księstwa Moskiew-
skiego, które de facto nie istniało już od 1547 r., gdy zostało zastąpione Carstwem Rosji, nieuznawanym 
przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów (zob. m.in. medal o nr kat. 131).

Rewers wieńczy cytat z Ps 71,7 (numeracja wg Wulgaty), który odnosi się do nadejścia Królestwa Mesjasza 
i sprawiedliwych rządów króla Salomona. Z kolei widniejący na rancie napis: Ingenibus..., zawierający sub-
telną parafrazę z Wergiliusza, dodatkowo wiąże Jana III z bohaterami oblegającymi Troję (Eneida, ks. II, tłum.  
Z. Kubiak, Warszawa 1998, s. 388). Jest on tożsamy z cytatem użytym na obrzeżu talara gdańskiego oraz 
w otoku rewersu medalu autorstwa Jana Höhna, związanego z konstelacją gwiazd nazwaną przez astrono-
ma Heweliusza na cześć polskiego króla Tarczą Sobieskiego (zob. nr kat. 127; Garbaczewski 2016, s. 119).

Medal występuje w formie odbitek złotych (o wadze 30 czerwońców, czyli 105 g; zob. w Albertrandi 
[b.d.] a) i srebrnych; wszystkie mają napis na obrzeżu. Istnieją późniejsze odlewy cynkowe i żelazne (zob. 
Stahr 2008, s. 106).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 181–182, nr XXXIX (złoto i srebro); Album rycin 1822–28, nr 166; Bentkowski 1830, s. 76, nr 262; Reichel 
1842b, s. 220–221, nr 1752; Raczyński 1845b, s. 308–310, nr 220; Mikocki 1850, s. 80–81, nr 1867; Zeltt 1867, s. 64, nr 1388; Umiński 1885, s. 17,  
nr 185; Chełmiński 1904, s. 80, nr 996; Wilmersdörffer 1907, s. 36, nr 12327; Doubletten 1911, s. 43, nr 899; Gumowski 1924b, s. 46; Gumow-
ski 1949b, nr 241; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 347–348, nr 2480; Szwagrzyk 1971, s. 49, nr 34; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 206, nr 2585 
(ZKW.N.830/2585); Chwała i sława Jana III 1983, s. 227–228, nr 214; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 215, nr 586 (ZKW.N.830/2585); 
Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 55, nr 60–61 (srebro złocone, srebro); Czar srebra 2007, s. 218–219, nr IV.2.41–IV.2.42; Stahr 2008,  
s. 108–109, nr 122; Górska 2013a, s. 88–89; Rokita 2014c, s. 44–45; Garbaczewski 2016, s. 117–119. 

J.W.Z.

 127 Pamiątka nazwania nowej konstelacji Tarczą Sobieskiego
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk, 1684 (?)
nr inw. ZKW.N.830/2589
srebro, bity, 49 mm, 56,50 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Głowa Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym związanym wstążką. W otoku z prawej napis: IOAN[nes].III 
REX POLON[iae]. (Jan III, król Polski). Brzeg podniesiony.
Rewers: Unosząca się między obłokami nad panoramą Chocimia herbowa tarcza rodu Sobieskich (Janina) z dodanym 
gwiazdozbiorem. W otoku górą napis: INGENTIBUS AUSIS QVO VIS MONSTRAT ITER (Wszędzie wskazuje drogę do przed-
sięwzięć niezwykłych). W odcinku skrzyżowane gałązki palmowa i oliwna, niżej sygn. I[ohann] H[öhn]·. Brzeg podniesiony.

Emisja tego numizmatu związana była z opisaniem przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza no-
wego gwiazdozbioru, który na cześć Jana III nazwany został Scutum Sobiescianum (Tarcza Sobieskiego). 

Medal jest niedatowany, a na rewersie, obok nawiązania do wspomnianej, odkrytej i opisanej w 1684 r. 
konstelacji zawiera odwołanie do pierwszej wielkiej potyczki wygranej przez polskiego króla – bitwy pod 
Chocimiem w 1673 r., co zapewne powodowało błędne datowanie numizmatu przez niektórych bada-
czy (zob. Stahr 2008, s. 108).

Panorama Chocimia jest wzorowana (podobnie jak na medalu o nr. kat. 86) na Planie obrazowym 
bitwy pod Chocimiem Franciszka Gratty (Stahr 2008, s. 84), otokowa inskrypcja z rewersu zaś była już 
wykorzystywana przez Jana Höhna na innych numizmatach (zob. nr kat. 126). Znana jest także rzadsza 
odmiana medalu z innym awersem, zawierającym popiersie króla dłuta tego samego gdańskiego meda-
liera (zob. Gumowski 1949b, nr 23).

Istnieją odbitki złote o wadze 20 i 30 dukatów oraz srebrne, często złocone (zob. Gumowski 1949a, 
nr 22), a także późniejsze odlewy cynowe i inne. 

Ten medal, podobnie jak medal z dewizą Nec luna duabus, wykazuje silne wpływy wzorców francu-
skich, co jest widoczne w naśladowaniu przez gdańskiego medaliera kompozycji rewersu zaczerpniętej 
z popularnych ślubnych medali Ludwika XIV z dewizą Faecundis ignibus ardet (1660) (Górska 2013a, s. 90).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 163 v.–164, nr XIV; Album rycin 1822–28, nr 130; Bentkowski 1830, s. 63–64, nr 224; Reichel 1842b, s. 214, 
nr 1697; Raczyński 1845b, s. 394, nr 256; Mikocki 1850, s. 73, nr 1752; Zeltt 1867, s. 67, nr 1426; Umiński 1885, s. 18, nr 201; Chełmiński 
1904, s. 77, nr 956–957 (złoto, srebro); Baesecke 1906, s. 30, nr 420 (złoto); Doubletten 1911, s. 44, nr 902–903; Gumowski 1924b, s. 45; 
Gumowski 1949b, nr 22; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 347–348, nr 2524; Portrety 1967, s. 329, nr 374; Szwagrzyk 1971, s. 50, nr 36; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 206, nr 2589 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 26, nr 68 (odlew cynowy); PTPN 1982, s. 117, nr 212; Chwała 
i sława Jana III 1983, s. 233, nr 227; Dzienis 1984, s. 107, nr 1489; Dzienis 1993, s. 40, nr 23; Koperwas 1998, s. 27, nr 46; Czar srebra 2007, 
s. 243, nr V.2.7–8 (złoto i srebro); Stahr 2008, s. 108–109, nr 125; Górska 2013a, s. 90; Rokita 2014b, s. 115–117; Garbaczewski 2016, s. 116; 
Gdańsk protestancki 2017, s. 344, nr 137.

J.W.Z.

 128 Gdański medalik Jana III
Christoph Jacob Leherr 
Gdańsk (?), 1685 (?)
nr inw. ZKW.N.830/2591
srebro, bity, 17,5 mm, 2,45 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i antykizowanym pancerzu z przerzuconym paludamen-
tum. W otoku napis: IOHANNES·III D[ei] G[ratia]·REX· POLONIARUM· (Jan III, z Bożej łaski król Polaków). Na przecięciu 
ramienia sygn. C[hristoph] I[acob] L[eherr]. Brzeg podniesiony. 
Rewers: Fragment schematycznej panoramy Gdańska, nad nią promieniejące słońce z wrysowaną twarzą. W otoku napis: 
REG[ia].CIVIT[as]:GEDANES[Gedanensis]. (Królewskie miasto Gdańsk). W odcinku kropka. Brzeg podniesiony. 
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Ten sygnowany przez Christopha Jacoba Leherra srebrny medalik datowany jest przez E. Bahrfeldta na 
1685 r. ze względu na podobieństwo do bitego w owym czasie medalu Jana Höhna młodszego (Bahr-
feldt 1910, s. 164). Podobnie jak u Höhna występuje tu personalizacja tarczy słonecznej promieniejącej 
na schematycznie pokazany Gdańsk, która ma symbolizować równą boskiej łaskę i opiekę króla nad jego 
miastem, awers zaś wypełnia przedstawienie zwycięskiego władcy w konwencji all’antica.

Medalik ze względu na swoją ikonografię nazywany był przez E. Raczyńskiego i P. Umińskiego donatywą 
gdańską, a przez M. Gumowskiego – miniaturową donatywą. A. Szyszko-Czyżak sugerowała także, że jest to 
„żeton wybity przez radę miasta Gdańska na cześć zwycięzcy spod Wiednia” (Szyszko-Czyżak 1981, s. 34).

Literatura: Raczyński 1845b, s. 300, nr 215 (?); Reichel 1842b, s. 225, nr 1780; Zeltt 1867, s. 68, nr 1450 (?); Umiński 1885, s. 17, nr 180 (?); 
Chełmiński 1904, s. 81, nr 1011; Forrer 1907, s. 379; Bahrfeldt 1910, s. 164, nr 8722; Gumowski 1949b, nr 291; Hutten-Czapski 1957, t. 1,  
s. 358, nr 2531; Szwagrzyk 1971, s. 54, nr 18; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 207, nr 2591 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 34,  
nr 102; Chwała i sława Jana III 1983, s. 215, nr 189; Stahr 2008, s. 112, nr 131.

J.W.Z.

 129 Gdański medalik Jana III
Christoph Jacob Leherr (?)
Gdańsk (?), 1685 (?)
nr inw. ZKW.N.89 
srebro, bity, 18 mm, 2,45 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w wieńcu laurowym i antykizowanym pancerzu z przerzuconym paludamen-
tum. W otoku napis: IOH[annes]:III· – REX.POL[oniarum]: (Jan III, król Polaków). Brzeg podniesiony. 
Rewers: Fragment schematycznej panoramy Gdańska, nad nią promieniejące słońce z wrysowaną twarzą. W otoku napis: 
REG[ia].CIVIT[as]:GEDANES [Gedanensis]. (Królewskie miasto Gdańsk). W odcinku kropka. Brzeg podniesiony. 

Srebrny medalik uważany jest przez M. Gumowskiego za niesygnowaną odmianę miniaturowej donaty-
wy gdańskiej (zob. nr kat. 128). Posiada taki sam awers jak nr kat. 109 i 111 oraz rewers jak nr kat. 128, 
co sugeruje jego wykonanie przez Christopha Jacoba Leherra.

Literatura: Umiński 1885, s. 17, nr 180; Bahrfeldt 1910, s. 165, nr 8723; Gumowski 1949b, nr 293; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 103, nr 7773; 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 16, nr 71 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 130 Gdański medal Jana III i Marii Kazimiery
Jan Höhn młodszy 
Gdańsk, 1686
nr inw. ZKW.N.830/1213 
srebro, bity, 52 mm, 71,96 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie króla Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w antykizującej zbroi łuskowej ze spiętym na prawym 
ramieniu płaszczem gronostajowym. W otoku napis w dwóch wierszach: VIVAT IOANNES TERTIVS – REX POLONIÆ /  
DEFENSOR – CHRISTIANORVM (Niech żyje Jan III, król Polski, obrońca chrześcijan). Inskrypcja zawiera chronostych: 
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V+I+V+I+I+V+X+L+I+D+C+I+I+V+M (= 1686). Pod przecięciem ramienia sygn. I[ohann] H[öhn]. Obwódka linio-
wa, brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie królowej Marii Kazimiery w prawym profilu, w dekoltowanej sukni, ze sznurami pereł we włosach oraz  
w perłowym naszyjniku. W otoku napis w dwóch wierszach: VIVAT PROTECTRIX – MARIA REGINA POLONIÆ 
/ DIVTVRNA (Niech żyje Królowa Maria Kazimiera, Protektorka Wieczysta). Inskrypcja zawiera chronostych: 
V+I+V+C+I+X+M+I+I+L+I+D+I+V+V (= 1686). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal ten wybity został w Gdańsku na cześć pary królewskiej z okazji dziesięciolecia panowania Jana III. 
O jego wymowie pisze M. Górska: „Intencję heroizacji przekraczającą kontekst polski potwierdza rów-
nież medal Höhna bity w 1686 r. z okazji dziesięciolecia sakry” (Górska 2013a, s. 90), dodając, że adre-
satem takich numizmatów był „przede wszystkim odbiorca obcy, a ich przekaz miał utwierdzić niezwykłą 
rangę polskiego króla na arenie międzynarodowej. [...] Stylizacja i wątki antyczne skrywały konkretne 
cele dynastyczne” (Górska 2013a, s. 90). 

O popularności stworzonego przez Jana Höhna wizerunku królewskiego może również świadczyć 
jego nieznacznie zmienione graficzne powtórzenie, które w formie miedziorytu wykonał w 1696 r. zna-
ny rytownik wersalski Simon Thomassin (1655–1733). Odbitka znajduje się m.in. w zbiorach MNW  
(nr inw. Gr. Pol. 15687) i Muzeum w Tarnowskich Górach (nr inw. MTG Sz. 81).

Medal bity był w złocie (ok. 50 dukatów) i srebrze, istnieją także późniejsze odlewy brązowe (Gu-
mowski 1949b, nr 233).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 172, nr XXVI; Album rycin 1822–28, nr 171; Bentkowski 1830, s. 65, nr 229; Reichel 1842b, s. 222, nr 1766; 
Raczyński 1845b, s. 286, nr 205; Mikocki 1850, s. 81, nr 1870; Zeltt 1867, s. 63, nr 1377; Umiński 1885, s. 19, nr 205; Zieliński 1901, s. 364, 
nr 33; Chełmiński 1904, s. 80, nr 998; Gumowski 1924b, s. 46; Gumowski 1949b, nr 233; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 351, nr 2499; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 206, nr 2587a (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, s. 158, nr 342 (ten egzemplarz); Rzeczpospolita w dobie 
Jana III 1983, s. 158, nr 342 (ten egzemplarz); Dzienis 1993, s. 57, nr 25; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 52, nr 55; Górska 2013a, s. 90.

J.W.Z.

 131 Pokój z Moskwą (traktat Grzymułtowskiego) 1686
Giovanni Battista Gugliemalda 
Rzym, 1686
nr inw. ZKW.N.830/2587
odlew późniejszy
brąz, lany, 64 mm, 73,2 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, w zamkniętej koronie, zbroi łuskowej oraz spiętym bogatą agrafą płaszczu 
gronostajowym, przez pierś przewieszony ornamentowany pendent. W otoku napis: IO[annes]:III·DACICVS – TVRC[icus]· 
TART[aricus]·POLON[iae]·REX·MAX[imus]· (Jan III, dacki, turecki, tatarski, król Polski największy). Obwódka profilowana.
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Rewers: Dwie stojące postacie depczą leżący półksiężyc. Z lewej król Jan III w napierśniku, przez który biegnie wstęga orderowa 
lub pendent, z fartuchem, w długich butach. Władca ma spięty zaponą płaszcz gronostajowy, na głowie futrzaną czapkę, w pra-
wej ręce berło. Obok postać Zofii Aleksiejewny Romanowej prawą ręką trzymającej lewą rękę króla Polski. Regentka rosyjska 
jest w długiej szacie spiętej pasem typu kuszak, w zapiętym pod szyją płaszczu gronostajowym oraz czapce. W otoku napis: PAX 
FVNDATA CVM MOSCHIS (Pokój z Moskwą ugruntowany). W odcinku napis: DECENNALIA AVG[usti]· (Dziesiąty rok panowa-
nia króla). Niżej sygn. I[oannes].B[attista].G[ugliemalda].F[ecit]. (Giovanni Battista Gugliemalda zrobił). Obwódka profilowana.

Jest to późniejszy odlew jednej z trzech odmian medalu (zob. Gumowski 1949a, nr 261–263) związanego 
z zawarciem w Moskwie 6 V 1686 r. wieczystego pokoju między Rzeczpospolitą Obojga Narodów a Car-
stwem Rosji. Porozumienie to oznaczało rozszerzenie niekorzystnych dla Polski warunków zawieszenia 
broni (rozejmu andruszowskiego) z 30 I 1667 r. kończącego trwającą od 1654 r. wojnę. Carstwu Rosji 
(w Rzeczypospolitej konsekwentnie zw. Moskwą) za cenę jego przystąpienia do koalicji antytureckiej 
oddano zajęte w trakcie działań wojennych województwa smoleńskie i czernihowskie oraz Zadnieprze. 
Ze strony polskiej porozumienie podpisali wojewoda poznański Krzysztof Grzymułtowski i kanclerz wielki 
litewski Marcjan Aleksander Ogiński. Rosję reprezentował w imieniu regentki Zofii książę Wasilij Wasilije-
wicz Golicyn. Postanowienie pokojowe podpisane przez Jana III we Lwowie 21 XII 1686 r. obowiązywało 
aż do pierwszego rozbioru Polski.

Medal został wykonany w Rzymie, zapewne na zamówienie papieskie, przez Giovanniego Battistę 
Gugliemaldę (?–1689), medaliera pracującego dla kolejnych dworów papieskich w latach 1665–1689. 
Nosi wyraźne cechy naśladownictwa medalionów antycznych, co widoczne jest w zawartej na awersie 
tytulaturze króla Polski. Jak pisał ksiądz Albertrandi: „Bieżący ten medal naśladować chcieli dawnych 
Rzymskich Cesarzów medale, gdzie od zwycięstw odniesionych i krain zawoiowanych dawane im były 
nazwiska” (Albertrandi [b.d.] a, k. 180). Badacz zauważył także dość niefortunne umiejscowienie frag-
mentu: POLON·REX· (Albertrandi [b.d.] a, k. 180). 

E. Hutten-Czapski postrzega rosyjskość strojów przedstawionych na rewersie władców jako celowy 
zabieg (Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 357). W istocie jednak medalier próbował połączyć stylizację all’an-
tica ze strojami z epoki. 

Sam numizmat był popularny już w czasie pierwotnej emisji. Został opisany przez F. Mezzabarba Bira-
ga w druku ulotnym Numisma triumphale, ac pacificum inuictissimo Joanni III Dacico, Turcico, Tartarico, 
maximo Poloniæ regi &c. pace cum Moschis, ac fœdere firmatis (Mediolan 1687) i parmeńskiej gazecie 
„Giornale de’ Letterati”, 1687, s. 40–42.

Poszczególne odmiany medalu różnią się wielkością, która wynosi od ok. 64 mm aż do ponad 70, 
a także sygnaturami: G.F. lub I.B.G.F., a nawet, jak podaje Mikocki (1850, s. 81, nr 1872): I.N.G.F. Istnieje 
też wersja jednostronna oraz warianty wymienionych odmian o różnych średnicach, co wynika zapewne 
z wielości późniejszych odlewów.
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Jak pisze M. Gumowski, w 1757 r. trzy odciski awersów i rewersów jednej z wersji medalu posłużyły 
do dekoracji dzwonu zw. Homicidalis, wiszącego na Wieży Zygmuntowskiej Katedry na Wawelu (Gu-
mowski 1949b, nr 261). Faktycznie jednak chodziło o dzwon Urban z tej wieży. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 179–180, nr XXXIV (srebro); Hauschild 1805, s. 159, nr 947; Album rycin 1822–28, nr 173 (srebro); Bent-
kowski 1830, s. 77, nr 264 (srebro); Reichel 1842b, s. 223, nr 1769; Szubert 1843, s. 162, nr 712; Raczyński 1845b, s. 344, nr 241; Mikocki 
1850, s. 81, nr 1872; Zeltt 1867, s. 67, nr 1425 (srebro); Umiński 1885, s. 18, nr 195; Forrer 1904, s. 339; Doubletten 1911, s. 44, nr 906 
(odlew); Gumowski 1949b, nr 263 (?); Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 356–357, nr 2523, t. 4, s. 102, nr 7769 (miedź); Szwagrzyk 1971, s. 58, 
nr 43–45 (odlewy brązowe i srebrny późniejszy); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 206, nr 2587 (ten egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 17, 
nr 32; Chwała i sława Jana III 1983, s. 230–231, nr 220; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 233, nr 670; Koperwas 1998, s. 26, nr 45 
(mosiądz); Stahr 2008, s. 109–110, nr 127; Rokita 2016b, s. 560–569.

J.W.Z.

 132 Medal papieża Innocentego XI na cześć antytureckiej Ligi Świętej 
Giovanni Martino Hamerani
Rzym, 1687
nr inw. ZKW.N.830/2586
odlew późniejszy (?)
srebro, lany (?), 36,5 mm, 26,52 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie papieża Innocentego XI w prawym profilu, w stroju pontyfikalnym, triregnum na głowie i kapie z wyhafto-
waną sceną zwiastowania. W otoku napis od prawej do lewej: INNOCEN[tius]ʏXIʏ – ʏPONT[ifex]ʏMAX[imus] (Innocenty XI, 
papież). Na przecięciu ramienia sygn. ·HAMERANVS·F[ecit]. (Hamerani zrobił). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Ukoronowane orły cesarski i polski przedstawione w locie oraz stojący na ukwieconej łące uskrzydlony Lew we-
necki podają sobie prawe łapy. Cesarski Orzeł uzbrojony w miecz, polski – w szablę. Lew wenecki w czapce doży i z mie-
czem, wsparty jest o księgę, na której znajduje się napis: PAX / TI / BI – MAR / CE / EVA (Pokój Tobie, Marku Ewangelisto). 
W otoku napis od prawej do lewej: CONFORTAMINI·ET·NON· DISSOLVANTVR·MANVS·VESTRAÆ (Walczcie wspólnie 
i niech nie rozwiązują się ręce wasze). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to prawdopodobnie stara kopia występującego w dwóch odmianach medalu papieskiego wybitego na 
cześć antytureckiej Ligi Świętej zawiązanej po wiktorii wiedeńskiej. Drugi wariant różni się dodaniem napisu 
na rancie, który pozwala datować numizmat. Często używana w antytureckiej propagandzie inskrypcja głosi 
za Ps 71,7 (numeracja wg Wulgaty): Donec avferatvr lvna. MDC LXXXVII (Dopóki księżyc nie zgaśnie, 1687).

Awers to jeden z kilku reprezentacyjnych portretów biskupa Rzymu wyrytych przez Giovanniego Mar-
tina Hameraniego. Rewers, oprócz symbolicznego, dynamicznego przedstawienia heraldycznych orłów 
i lwa, zawiera także cytat z biblijnej 2 Krn 15,7: „Wy zaś bądźcie mocni i nie opuszczajcie rąk, [bo jest za-
płata za wasze czyny]” (cyt. za: Biblia Tysiąclecia, Poznań 2003). Jest to fragment przestróg proroka Azaria-
sza, który w swej mowie namawia do moralnego odrodzenia, zgody i odnowienia przymierza z Bogiem, 
co zapewni pokój i dobrobyt w królestwie, a w przypadku Ligi Świętej – także triumf nad niewiernymi.

Numizmat w obu wariantach pierwotnie wybijano w srebrze i brązie (miedzi); wykonywano też póź-
niejsze odlewy.
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Literatura: Bonanni 1699, s. 760, nr XIX; Venuti 1744, s. 299, nr XXVI; Allergnädigst=privilegirte Anzeigen 1776, VI Jg, XXII. Stück, s. 169– 
170 (z napisem na obrzeżu); Albertrandi [b.d.] a, k. 180 v., nr XXXVI (miedź); Bentkowski 1830, s. 75–76, nr 260; Trésor de numismatique 
1839, s. 38, nr 11; Zeltt 1867, s. 66, nr 1418; Umiński 1885, s. 17, nr 198; Forrer 1904, s. 401; Gumowski 1949b, nr 254; Manthey 1956, s. 13, 
nr 8; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 102, nr 7768 (brąz); Szwagrzyk 1971, s. 57, nr 37 (brąz); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 206, nr 2586 (ten 
egzemplarz); Szyszko-Czyżak 1981, s. 18, nr 34 (z napisem na obrzeżu); Chwała i sława Jana III 1983, s. 230, nr 219 (z napisem na obrzeżu); 
Krzyżanowska 1988, s. 249, nr 97–98 (brąz, odlew późniejszy); Odsiecz Wiedeńska 1990, s. 256, nr 429 (miedź).

J.W.Z.

 133 Medal Ligi Świętej z okazji przystąpienia do niej Carstwa Rosji
Georg Hautsch (aw.), Lazarus Gottlieb Lauffer (rew.) 
Norymberga, 1687
nr inw. ZKW.N.119 
brąz, odlew późniejszy (?), 45 mm, 38,39 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Siedząca, wsparta na związanym i rozbrojonym jeńcu tureckim Ceres z atrybutami: w prawej ręce cztery skrzyżowa-
ne strzały, w lewej róg obfitości. Po bokach dwa kolumnowe portyki. Na kolumnach ukoronowane herby państw należących 
do Ligi Świętej: Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Carstwa Rosji, Rzeczypospolitej Obojga Narodów i Republiki Weneckiej. 
W oddali rzeka i zabudowania miejskie. U dołu sygn. G[eorg] H[autsch]. W otoku łukiem napis: CONCORD. (chrystogram) 
ISTIAN[orum]. (Zgoda między chrześcijanami). Poniżej wyłaniające się z chmur ręce w uścisku trzymające gałązki palmo-
we. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w 12 wierszach: LEOPOLDI MAGNI / ROM.IMPERATORIS / IOHAN.III.POLON.REGIS / ET / REIPVBLICÆ  
VENETÆ  / CONCORDIBVS ARMIS  / ADVERSUS TURCAS / EXERCITUS / MOSCOVITARUM / STABILI FOEDERE  /  
IUNGITUR / MDCLXXXVII· (Do przeciwnego Turkom związku wojskowego Leopolda Wielkiego, rzymskiego cesarza, Jana 
III, króla polskiego, i Republiki Weneckiej trwałym związkiem [sojuszem] przyłączyło się wojsko moskiewskie, 1687). Poniżej 
sygn. L[azarus].G[ottlieb].L[auffer]. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to brązowy odlew wydanego z inicjatywy cesarskiej medalu na cześć Ligi Świętej, do której w 1686 r. 
zdecydował się przyłączyć car Piotr I. Rytowany przez Georga Hautscha awers medalu ma dość skom-
plikowaną i rozbudowaną ikonografię. Dokładną jej analizę prezentuje J.G. Rokita (2015c, s. 185–192). 
Postać siedzącej bogini (personifikacji) bywa najczęściej kojarzona z Ceres, ale również z Concordią lub 
Wiktorią. Rewers zawiera jedynie inskrypcję, którą sporządził Lazarus Gottlieb Lauffer, medalier i za-
rządca mennicy, do ok. 1717 r. wardajn cyrkułu frankońskiego, znany z wprowadzenia w Norymberdze 
pierwszych pras menniczych (Forrer 1907, s. 333).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 182–182 v., nr XL (srebro); Album rycin 1822–28, nr 174; Bentkowski 1830, s. 77–78, nr 266; Raczyński 
1845b, s. 310, nr 222; Welzl de Wellenheim 1844, s. 377, nr 7300; Mikocki 1850, s. 81, nr 1873; Zeltt 1867, s. 64, nr 1390; Chełmiński 1904, 
s. 80, nr 999; Helbing 1906, s. 40, nr 665 (złocony); Wilmersdörffer 1907, s. 36, nr 12329 (srebro), 12330 (brąz); Gumowski 1949b, nr 265; 
Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 351–352, nr 2502 (brąz), t. 3, s. 58, nr 2502 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 18, nr 90 (ten egzemplarz); 
Szwagrzyk 1971, s. 52–53, nr 12; Chwała i sława Jana III 1983, s. 231, nr 2221; Stahr 2008, s. 110, nr 128; Rokita 2015c, s. 185–192.

J.W.Z.
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 134 Wyprawa wołoska Jana III i synów 1688
Jan Schmeltzing (Smeltzing) 
Lejda, 1688

a) nr inw. ZKW.N.88
odlew późniejszy (?)
ołów, lany, 58 mm, 60,96 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.9910 (il.)
srebro, bity, 57,5 mm, 76,94 g
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup na aukcji antykwarycznej w 1993 r.  
(6 aukcja, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 16 XI 1993 r.)

Awers: Popiersie króla Jana III en trois quarts z odkrytą głową, w ferezji lub ornamentowanym napierśniku oraz spiętym 
agrafą futrzanym płaszczu. W otoku napis: IOAN[nes].III D[ei].G[ratia].POL[oniae].R[ex].VICT[or].AD EUXINUM. (Jan III, 
z Bożej łaski król Polski, zwycięzca nad Morzem Czarnym). Podwójna obwódka liniowa.
Rewers: Nad morskim krajobrazem cztery orły lecące ku promieniejącemu słońcu. Największy z orłów ma na piersi herb 
Sobieskich, Janinę (w formie ornamentowanej na wschodnią modłę tarczy z umbem zakończonym profilowanym, długim 
stożkiem), oraz gałązkę laurową w szponach, drugi, mniejszy, jedynie z gałązką laurową. W otoku napis: PATRIS AD VESTI – 
GIA NATI. (Zrodzeni, by podążać w ślady ojca). W odcinku data MDCLXXXVIII (1688). Podwójna obwódka liniowa.

Powyższy medal, być może powstały na zamówienie dworu francuskiego (Górska 2013a, s. 87), upamiętnia 
w antykizującej formie wyprawę mołdawską Jana III. Była to kolejna ekspedycja z serii rozpoczętych w 1684 r. 
wypraw wojennych Rzeczypospolitej przeciw Turcji (1683–1699), której głównym wyróżnikiem był, oprócz 
osobistego udziału króla, udział także jego trzech synów. Zostali oni przedstawieni na rewersie numizmatu 
jako mniejsze orły śmiało lecące za ojcem ku słońcu, czyli ku wiekopomnej chwale i sławie. Wyprawa ta, 
tak jak i poprzednie, nie przyniosła zwycięstwa, a zamieszczony na awersie dodatek do tytulatury Jana III 
– „zwycięzca nad Morzem Czarnym” – wydaje się przesadzony, gdyż jak pisze Edward Raczyński: „Nigdy 
wojska Polskie za czasów tego Monarchy tak daleko nie doszły, wyprawa zaś jego, w wspomnianym dopiero 
roku odbyta, do najnieszczęśliwszych należy. Wojsko Polskie, wtargnąwszy na Bukowinę, brakiem żywności 
i niewczasem znękane, do odwrotu przymuszoném zostało. Stracili nawet Polacy w tém zdarzeniu całą swą 
ciężką artyleryą, gdy dla niedostatku zaprzęgów uprowadzić jéj nie mogli i po lasach ją zakopali. Wyprawy 
więc téj zwycięstwem nazwać nie podobna” (Raczyński 1845b, s. 356–357). Dodatkowo ikonografię re-
wersu można traktować jako aktualizację mitu o słonecznej inicjacji orlątek, czyli wspomnianych już synów 
króla. Medal miał więc służyć jako narzędzie propagandy dynastycznej Sobieskich (Panfil 2002, s. 258).

Pewne trudności sprawia atrybucja medalu. F. Bentkowski, powołując się na Lochnera (Samlung  
Merkwürdiger Medaillen, 1739, Vorrede, nr 37), podaje jako projektanta Jana Schmeltzinga / Schmeltzingera 
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(lub Smeltzinga), co potwierdzają E. Hutten-Czapski (1957, t. 5, nr 10395) i M. Gumowski (1949b, nr 266). 
Istotny jest także charakterystyczny dla twórczości tego medaliera dość płytki relief awersu. Artysta ten 
wykonał już wcześniej medal dla polskiego króla (zob. nr kat. 122).

Występują odbitki srebrne, brązowe i cynowe, znane są także późniejsze odlewy.

Literatura: Lochner 1739, Vorrede, nr 37; Album rycin 1822–28, nr 175; Bentkowski 1830, s. 77, nr 265; Raczyński 1845b, s. 356–357, nr 244; 
Forrer 1912, s. 544–550; Minea 1926, s. 16; Gumowski 1949b, nr 266; Hutten-Czapski 1957, t. 5, s. 35, nr 10395 (brąz); Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 16, nr 70 (ZKW.N.88); Panfil 2002, s. 257–258; Górska 2013a, s. 87.

J.W.Z.

 135 Jednostronny medal z wizerunkiem Jana III 
Charles-Jean-François Chéron 
Paryż, po 1683 (?)
nr inw. ZKW.N.9923
odlew późniejszy (?)
srebro, lany, 56 mm, 43,92 g 
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA; zakup z rąk 
prywatnych w 1993 r. 

Awers: Popiersie króla Jana III en face, z krótkimi włosami i sumiastymi 
wąsami. Władca odziany w antykizującą zbroję z ornamentowanym na-
pierśnikiem i karacenowym naramiennikiem, na zbroję zarzucona burka 
spięta broszą na lewym ramieniu. W otoku napis: D[ei].G[ratia]·POLO-
NIÆ▲REX▲ – IOANNES▲ (Z Bożej łaski Polski król Jan). Na przecięciu ra-
mienia mało czytelna sygn. CHERON. Obwódka profilowana. 
Rewers: – 

Na jednostronnym medalu zawarty jest efektowny, mocno idealizowany wizerunek Jana III w nietypo-
wym ujęciu na wprost. Numizmat wykonał Charles-Jean-François Chéron, pochodzący z Nancy, aktyw-
ny w Rzymie (1665–1675), następnie w mennicy paryskiej (1675–1698), gdzie zatrudniony został z reko-
mendacji ministra Colberta (Forrer 1904, s. 420).

Medal nie jest datowany, jednak M. Stahr sugeruje, że odlany został po 1683 r. (Stahr 2008, s. 104); z ko-
lei wg M. Gumowskiego pochodzi „z pierwszych lat panowania króla Jana III” (Gumowski 1949b, nr 271).

Występują zarówno bite, jak i odlewane egzemplarze w srebrze, brązie i żelazie oraz późniejsze kopie 
galwaniczne.

Literatura: Raczyński 1845b, s. 252, nr 184; Zeltt 1867, s. 63, nr 1371 bis; Umiński 1885, s. 20, nr 223 (kopia galwaniczna); Katalog wystawy 
1933, s. 170, nr 410 (brąz); Gumowski 1949b, nr 271; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 371, nr 9906 (żelazo); Chwała i sława Jana III 1983, s. 232, 
nr 225 (srebro, bicie); Stahr 2008, s. 102, nr 115.

J.W.Z.

 136 Jednostronny medal z wizerunkiem Jana III 
medalier nieokreślony 
Polska (?), po 1674
nr inw. ZKW.N.66 
odlew późniejszy (?)
brąz, lany, 45,5 mm, 25,16 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie Jana III w lewym profilu. Król w szubie, z widocznym kołnierzem koszuli spiętej klamrą o trzech guzach; 
na głowie króla czapka z kitą. W otoku napis: IOH[annes].III.D[ei].G[ratia].PO – LONI – Æ.REX (Jan III, z Bożej łaski król 
Polski); słabo widoczna punca C (?).
Rewers: –

Medal ten jest być może XIX-wiecznym odlewem brązowym lub naśladownictwem awersu starszego me-
dalu, ze sceną biblijną na rewersie, w której Dawid wita Saula, oraz lemmą: MENS MENTO [FRO]NTE 
MANVQVE MENTITUR (Umysł jego kłamie podbródkiem, czołem i ręką). Według C. Wilanowskiego me-
dal ten „prawdopodobnie odnosi się do zimnego powitania króla Jana przez Cesarza Leopolda po oswo-
bodzeniu Wiednia” (Wilanowski 1881, cz. 1, s. 224).

Literatura: Mes Loisirs 1836, s. 326, nr 15622; Raczyński 1845b, s. 252, nr 183; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 224, nr 31 (aw.?); Gumowski 1949b, 
nr 273; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 102, nr 7771; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 14, nr 54 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983,  
s. 232–233, nr 226; Koperwas 1998, s. 28, nr 49.

J.W.Z.

 137 Jan III i Maria Kazimiera
Jan Höhn młodszy (?)
Gdańsk (?), po 1674
nr inw. ZKW.N.830/2561
kopia po 1872 (?)
brąz lub miedź, lany, 41 mm, 19,20 g; u dołu uszkodzenie brzegu krążka
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Jana III w prawym profilu, uwieńczone laurem, w stylizacji all’antica, łuskowej zbroi, z przerzuconym pa-
ludamentum i lwim naramiennikiem. W otoku napis: ·IOANNES·III·D[ei]·G[ratia]·REX·POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·LIT[hua-
niae]·RUSS[iae]·PRUS[siae]·&c (Jan III, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski itd.). Brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie królowej w prawym profilu, we fryzurze z lokami, w ozdobionej sznurami pereł, dekoltowanej, spiętej 
na ramieniu sukni. W otoku napis: MARIA CASIMIRA.D[ei].G[ratia]·REGINA.POLON[iae]· (Maria Kazimiera, z Bożej łaski 
królowa Polski). Brzeg podniesiony; słabo widoczna okrągła punca A (?).

Jest to późniejszy odlew, być może wykonany w Wiedniu lub na terenie Austro-Węgier po 1872 r. Można 
to wnioskować, gdyż okrągła punca A (?) na rewersie podobna jest do austriackiej, jaką oznaczano me-
dale wykonane w głównej mennicy od 1872 r.

Zawierający portret króla awers wzorowany jest na gdańskich medalach Jana Höhna młodszego 
z dewizą Sic munita tutior, wykonanych z okazji elekcji Jana III (zob. nr kat. 90), a także upamiętniają-
cych bitwę pod Chocimiem (zob. Album rycin 1822–28, nr 149).

Tytulatura królewska świadczy, że medal pierwotnie wybijano po 1674 r. (być może nawet już po 
koronacji, która odbyła się 2 II 1676 r.) w złocie o wadze dwóch dukatów oraz w srebrze. Później wyko-
nywano odlewy brązowe oraz cynowe (Gumowski 1949b, nr 252). 
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Literatura: Album rycin 1822–28, nr 172; Bentkowski 1830, s. 64, nr 226 (złoto); Reichel 1842b, s. 222, nr 1767 (srebro, z zawieszką); Ra-
czyński 1845b, s. 286, nr 206; Mikocki 1850, s. 74, nr 1797; Mathy 1858, s. 76, nr 1137 (srebro); Zeltt 1867, s. 63, nr 1378 (srebro złocone); 
Chełmiński 1904, s. 76, nr 953; Kubicki 1908, s. 65, nr 1493; Gumowski 1924b, s. 44; Gumowski 1949b, nr 252; Hutten-Czapski 1957, t. 1, 
s. 355, nr 2516 (srebro), t. 3, s. 102, nr 7765 (złoto); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 203, nr 2561 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 
1983, s. 208, nr 172 (srebro); Czar srebra 2007, s. 186, nr III.2.59, III.2.60 (złoto, srebro); Stahr 2008, s. 88, nr 87 (srebro); Wawel in Vilnius 
2009, s. 90, nr 38 (srebro).

J.W.Z.

 138 Kardynał Henryk de la Grange d’Arquien i jego córka,  
królowa Polski Maria Kazimiera
Francesco Cesarino (?)
Loreto (?), 1699

a) nr inw. ZKW.N.120 (il.)
brąz, bity, 55 mm, 81,9 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N-dep.FC/4
brąz złocony, bity, 55 mm, 82,01 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 

Awers: Popiersie Marii Kazimiery w prawym profilu, uwieńczone laurem, z lekko trefionymi włosami, w antykizowanej 
sukni. W otoku napis: MARIA:CASIMIRA:D[ei]:G[ratia]:REGINA:POLONIÆ 1699 (Maria Kazimiera, z Bożej łaski królowa 
Polski, 1699). Na przecięciu ramienia napis: LORETO. Z lewej strony sygn. FC (Francesco Cesarino?). Obwódka liniowa.
Rewers: Popiersie Henryka d’Arquien, kardynała de la Grange, w prawym profilu, z długimi włosami, z Orderem Świętego 
Ducha na piersiach. W otoku napis: HENRICVS S[acrae] R[omanae] E[cclesiae] CARDINA[lis] DE LA GRANGE M[archio] 
D[e] ARQU[ien] (Henryk Świętego Rzymskiego Kościoła kardynał de la Grange, markiz d’Arquien). Z lewej strony sygn. FC 
(Francesco Cesarino?). Obwódka liniowa.

Król Jan III zmarł 17 VI 1696 r. w Wilanowie. Po nieudanej próbie elekcji syna Jakuba i uzyskaniu od Au-
gusta II zgody na wyjazd przedstawiona na awersie medalu owdowiała królowa Maria Kazimiera opuściła 
Polskę wraz ze swym ojcem, udając się do Rzymu, w październiku 1698 r. Po śmierci ojca w 1707 r. Maria 
Kazimiera nadal przebywała w Rzymie, a w 1714 r. wróciła do Francji, gdzie zmarła w Blois 30 I 1716 r.

Rewers medalu przedstawia ojca królowej wdowy Henryka Alberta de la Grange, markiza d’Arquien 
(1613–1707), który w 1695 r. został kardynałem diakonem San Nicola in Carcere, a od 1698 r. przebywał 
na stałe z córką w Rzymie.



 Medale polskie i z Polską związane

Zarówno portret kardynała, jak i królowej wdowy są mocno idealizowane i nie odpowiadają wyglą-
dowi liczących ówcześnie odpowiednio 86 i 58 lat członków rodziny d’Arquien.

J.A. Szwagrzyk (1971, s. 58, nr 46–47) jako projektanta podaje medaliera Bartolomea Cotela, lecz 
ten, wedle Forrera, sygnował swoje medale literami: CF, a nie FC (Forrer 1904, s. 462), czyli sygnatura 
wskazuje na Francesca Cesarina (Cesariniego), czynnego od lat 70. do 90. XVII w. w rzymskiej mennicy, 
podlegającej wówczas Giovanniemu Hameraniemu. Nie do końca zrozumiała jest sygn. LORETO, która 
mimo pewnych niejasności wskazuje chyba jednak miejsce wykonania medalu, jak uważał E. Hutten- 
-Czapski (1957, t. 4, s. 210, nr 3896), a nie nazwisko projektanta, zwłaszcza że F. Cesarino wykonywał 
także medale papieskie dla sanktuarium w Loreto.

Medal znany jest w brązie, zarówno w odbitkach, jak i późniejszych odlewach pozbawionych sygn. 
FC (Portrety 1967, s. 334).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 185 v.–188, nr XLII; Album rycin 1822–28, nr 177; Bentkowski 1830, s. 78–79, nr 268; Raczyński 1845b,  
s. 360, nr 245; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 287, nr 35; Umiński 1885, s. 18, nr 199; Gumowski 1949b, nr 301; Gumowski 1957, nr 426; Hutten-
Czapski 1957, t. 4, s. 210, nr 3896; Portrety 1967, s. 334, nr 383; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 18, nr 91 (ZKW.N.120); Szwagrzyk 1971, s. 58, 
nr 46–47 (brąz, srebro); Koperwas 1998, s. 62, nr 148.

J.W.Z.
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MARIA KLEMENTYNA STUART

 139 Ucieczka Marii Klementyny Sobieskiej z zamku Ambras nad Innem (Innsbruck) 
1719
Otto (Ottone) Hamerani 
Rzym, 1719

a) nr inw. ZKW.N.830/3166 (il.)
srebro, bity, 48,5 mm, 48,54 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/3167
brąz, bity, 48 mm, 42,23 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/3168
brąz, bity, 48 mm, 49,55 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/3169
odlew późniejszy 
brąz, lany, 46,5 mm, 29,61 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

e) nr inw. ZKW.N.830/3170
brąz, bity, 47 mm, 39,26 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

f) nr inw. ZKW.N-dep.FC/43
brąz złocony, bity, 47 mm, 32,23 g 
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 

Awers: Skierowane w lewo popiersie księżniczki Marii Klementyny Sobieskiej, ze sznurami pereł we włosach, w naszyjniku 
i kolczykach oraz dekoltowanej sukni. W otoku napis: CLEMENTINA·M[agnae]·BRITAN[niae]·FR[anciae]·ET·HIB[erniae] 
·REGINA· (Klementyna, Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii królowa). Na obwódce, pod popiersiem, sygn. OTTO·HAMERANI· 
F[ecit]· (Otto Hamerani zrobił). Brzeg podniesiony.
Rewers: Księżniczka Maria Klementyna na dwukonnym rydwanie w stylizacji all’antica, bogato ornamentowanym, z wy-
rzeźbionym herbem Sobieskich (Janiną). W oddali, po lewej, widoczny Rzym od strony Tybru z zaznaczonymi m.in. Ko-
loseum i kolumną Trajana, z prawej wschodzące słońce. Na rzece płynący statek. Półkolem u góry napis: FORTVNAM· 
CAVSAMQVE·SEQVOR (Idę za szczęściem i sławą). W odcinku w dwóch wierszach napis: DECPTIS·CVSTODIBVS· / ·MDCCXIX· 
(Zmyliwszy strażników, 1719). Brzeg podniesiony. 
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Maria Klementyna Sobieska (1702–1735), najmłodsza córka Jakuba Ludwika Sobieskiego i Jadwigi Elż-
biety Amalii z domu von Pfalz-Neuburg, wnuczka polskiego króla Jana III, zw. Królewnisią, została aresz-
towana podczas podróży do Włoch przez przeciwnego planom małżeńskim rodziny Sobieskich cesarza 
Karola VI. Księżniczkę osadzono w zamku Ambras nad Innem (dzisiejszy Innsbruck). 

Powyższy medal został wykonany na pamiątkę śmiałej, udanej ucieczki (wiosną 1719 r.) Marii Kle-
mentyny Sobieskiej do narzeczonego, Jakuba III Stuarta (1688–1766), zw. Starszym Pretendentem. 
Numizmat wpisuje się w cykl finansowanych przez papieża Klemensa XI medali propagandowych, które 
miały pomóc sprawie pozbawionych brytyjskiego tronu katolickich Stuartów.

Stemple do medalu wykonał Otto Hamerani, młodszy syn znanego rzymskiego medaliera Giovan-
niego, który zarządzał mennicą rzymską w latach 1734–1768. Był nadwornym medalierem papieży Kle-
mensa XII, Benedykta XIV i Klemensa XIII oraz ulubionym medalierem Jakuba III. Opisywany numizmat 
należy do jego najbardziej udanych realizacji, które z powodzeniem artysta sprzedawał nawet dwa lata 
później w miedzianych odbitkach (Corp 2011, s. 104). 

Lemma z rewersu numizmatu FORTUNAM CAUSAMQUE SEQUOR odnosi się do słów ojca księż-
niczki Klementyny, księcia Jakuba, który skwitował wiadomość o jej ucieczce, mówiąc, że musi ona, jako 
zaręczona z Jakubem III Stuartem, podporządkować się jego fortunie i sprawie. Samo przedstawienie 
Marii Klementyny w rydwanie budzi skojarzenie z boginią Wenus, płynący statek zaś może symbolizować 
przybywającego z Hiszpanii do Rzymu narzeczonego księżniczki Sobieskiej, Jakuba III Stuarta.

Medal wybijano w złocie, srebrze i brązie, a z uwagi na swą dekoracyjność i popularność romantycz-
nej, a zarazem przegranej sprawy Stuartów doczekał się wielu późniejszych kopii i odlewów.

Literatura: Lochner 1737, s. 369; Album rycin 1822–28, nr 178; Bentkowski 1830, s. 121, nr 425; Raczyński 1838, s. 343; Bolland 1841, s. 35, 
nr 515; Mikocki 1850, s. 82, nr 1877; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 290, nr 41; Cochran-Patrick 1884, s. 65–66, nr 45; Hawkins, Franks, Grueber 
1885, s. 445, nr 49; Latour von Thurmburg 1898, s. 81, nr 3025 (srebro); Chełmiński 1904, s. 83, nr 1035; Forrer 1904, s. 407; Helbing 1907, 
s. 43, nr 799 (srebro); Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 60, nr 5960; Fischer, Seagrim 1969, s. 26, nr 96 (ZKW.N-dep.FC/43); Kolekcja Węsierskiego 
1974, s. 280, nr 3165–3169 (ZKW.N.3166-3170); Chwała i sława Jana III 1983, s. 240, nr 241; Woolf 1988, s. 78, nr 36 (srebro, brąz); Stahr 
2008, s. 116, nr 134 (srebro); Corp 2011, s. 104.

J.W.Z.

 140 Medal ślubny Jakuba III Stuarta i Marii Klementyny Sobieskiej
Otto Hamerani 
Rzym, 1719

a) nr inw. ZKW.N.830/3178 (il.)
srebro, bity, 49 mm, 44,14 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/3179
srebro, lany, 48 mm, 51,25 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/3180
brąz złocony, bity, 48 mm, 57,8 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/3181
brąz, bity, 48 mm, 47,55 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

e) nr inw. ZKW.N-dep.FC/42
złoto, bity, 48 mm, 58,43 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich
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Awers: Skierowane w prawo popiersie Jakuba III Stuarta w długiej peruce i łuskowym kirysie z gorgoneionem i przerzuconym 
płaszczem. W otoku napis: IACOBVS·III·D[ei]·G[ratia]· – M[agnae]·B[ritanniae]·F[ranciae]·ET H[iberniae]·REX (Jakub III, 
z Bożej łaski król Wielkiej Brytanii, Francji i Irlandii). Brzeg podniesiony.
Rewers: Skierowane w lewo popiersie Marii Klementyny Sobieskiej w dekoltowanej sukni ozdobionej perłami, z narzu-
conym płaszczem i ze sznurami pereł we włosach. W otoku napis: CLEMENTINA·MAGNAE·BRITANNIAE·ET·C[aetera]· 
REG[ina]. (Klementyna, Wielkiej Brytanii itd. królowa). Na przecięciu ramienia sygn. OTTO / HAMERANI. Brzeg podniesiony. 

Zaślubiny pretendenta do brytyjskiego tronu Jamesa Francisa Edwarda Stuarta (1688–1766) z wnuczką 
polskiego króla Jana III odbyły się per procura w Bolonii 9 V 1719 r., po udanej ucieczce Marii Klemen-
tyny z Innsbrucku (zob. nr kat. 139). Właściwa uroczystość miała miejsce 3 IX 1719 r. w Montefiascone. 
Młoda para była bardzo popularna w całej Europie. Na zamówienie papieskie wybijano w dużej ilości 
ten numizmat i inne medale ślubne. Odbywało się to być może także z inicjatywy liczącego na zysk 
medaliera (Woolf 1988, s. 79). O tym numizmacie pisał E. Hawkins: „Aura tajemniczości otaczająca  
Stuartów sprawiała, że fragment zawartej na medalu tytulatury królowej Marii Klementyny: »·ET·C·« in-
terpretowano jako mający jakieś tajne znaczenie. Jednak w istocie jest to tylko skrótowy zapis: et caetera” 
(Hawkins, Franks, Grueber 1885, s. 446).

Istnieją odbitki złote, srebrne oraz brązowe. Wedle E.T. Corpa medal ten związany jest z uroczystością 
zaślubin per procura w Bolonii, gdzie pana młodego zastępował James Murray, pełniący obowiązki se-
kretarza stanu na dworze Jakuba III. Popiersie królewskie skopiowane jest z monet jakobickich projektu 
Norberta Roettiersa z 1716 r. (zob. Corp 2011, s. 104).

Literatura: Lochner 1737, s. 129; Bentkowski 1830, s. 122, nr 428; Mikocki 1850, s. 92, nr 1876; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 290, nr 43 (sre-
bro); Cochran-Patrick 1884, s. 67, nr 48; Hawkins, Franks, Grueber 1885, s. 446, nr 52; Forrer 1904, s. 407–408; Gumowski 1949b, nr 316; 
Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 105, nr 7778 (srebro); Szwagrzyk 1971, s. 57, nr 40 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 281, nr 3177–3180 
(ZKW.N.3178-3181); Chwała i sława Jana III 1983, s. 242, nr 246 (srebro); Woolf 1988, s. 79, nr 37; Stahr 2008, s. 116–117, nr 135 (brąz).

J.W.Z.

 141 Medal ślubny Jakuba III Stuarta i Marii Klementyny Sobieskiej
Otto (Ottone) Hamerani lub Ermenegildo Hamerani 
Rzym, 1719

a) nr inw. ZKW.N.121
brąz, bity, 41 mm, 30,20 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/3171
brąz, bity, 41 mm, 31,81 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego



170

 Medale polskie i z Polską związane

c) nr inw. ZKW.N.830/3172 (il.)
srebro, bity, 41,3 mm, 35,05 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N-dep.FC/44
brąz złocony, bity, 42 mm, 38,83 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 

Awers: Skierowane w prawo popiersia pary królewskiej. Jakub III Stuart w długiej peruce i zbroi kirasjerskiej ze wstęgą 
orderową. Maria Klementyna Sobieska w bandeau oraz sznurze pereł we włosach. Pod przecięciem ramienia króla sygn. 
HAMERAN (Hamerani). W otoku napis: IACOB[us]·III·R[ex]· – CLEMENTINA·R[egina]· (Jakub III, król, Klementyna, królo-
wa). Brzeg podniesiony.
Rewers: Ceres z kłosami pszenicy w lewej ręce i Herkules w lwiej skórze i z maczugą w lewej ręce podają sobie dłonie. 
Obok Ceres putto (Amor?) z kaduceuszem. Półkolem napis: REGIVM – CONNVBIVM (Królewskie wesele). W odcinku napis 
w dwóch wierszach: KAL[endae]·SEPTEMBR[is]· / MDCCXIX (Kalendy wrześniowe, 1719). Brzeg podniesiony.

Jest to kolejny ze ślubnych medali Jakuba III i Marii Klementyny. Zawarty na awersie podwójny, efek-
towny oficjalny wizerunek młodej pary dłuta Ottona Hameraniego posłużył jeszcze do medalu z okazji 
narodzin ich pierwszego dziecka.

Nie wiadomo, jakiego orderu wstęgę ma na zbroi Jakub III. Być może jest to insygnium burgundz-
kiego Orderu św. Jerzego z Rougemont. Nie jest też w pełni zrozumiałe alegoryczne przedstawienie na 
rewersie. Biorące w nim udział postacie bywają różnie interpretowane, np. dziecko z kaduceuszem jako 
Merkury lub Amor (Kupidyn), a Ceres jako Minerwa lub Wenus (zob. np. Bentkowski 1830, s. 121–122; 
Doubletten 1911, s. 20; Forrer 1904, s. 407; Corp 2011, s. 104).

Jak piszą E. Hawkins, A.W. Franks i H.A. Grueber (1885, s. 446), przedstawienie na rewersie meda-
lu Kupidyna z kaduceuszem, mającym moc usypiania, odnosi się do zmylenia straży i udanej ucieczki 
ówczesnej księżniczki Marii Klementyny z Innsbrucku (zob. nr kat. 139). 

M. Gumowski (1949b, nr 317) wymienia odbitki srebrne i brązowe tego numizmatu, N. Woolf (1988, 
s. 80) i E.T. Corp (2011, s. 104) zaś przypisują medal bratu Ottona Hameraniego, Ermenegildowi, człon-
kowi Akademii św. Łukasza, zatrudnionemu od 1705 r. w papieskiej mennicy i działającemu na dworach 
papieży Klemensa XI, Innocentego XIII i Benedykta XIV.

Literatura: Bentkowski 1830, s. 121–122, nr 427 (srebro); Wilanowski 1881, cz. 1, 290, nr 42 (brąz); Cochran-Patrick 1884, s. 67, nr 47; 
Hawkins, Franks, Grueber 1885, s. 445–446, nr 51; Forrer 1904, s. 407; Erbstein 1908, s. 117, nr 2736 (brąz); Doubletten 1911, s. 20, nr 389; 
Gumowski 1949b, nr 317; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 60, nr 5961; Fischer, Seagrim 1969, s. 26, nr 97 (ZKW.N-dep.FC/44); Szwagrzyk 1971, 
s. 63, nr 73 (srebro); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 280, nr 3170–3171 (ZKW.N.830/3171, ZKW.N.830/3172); Chwała i sława Jana III 1983, 
s. 240, nr 242; Woolf 1988, s. 80, nr 37 (srebro); Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 63, nr 73 (srebro); Koperwas 1998, s. 28, nr 50; Corp 
2011, s. 104. 

J.W.Z.
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 142 Narodziny Karola Edwarda Stuarta (Młodszego Pretendenta) 1720
Otto (Ottone) Hamerani lub Ermenegildo Hamerani 
Rzym, 1720 (1721?)

a) nr inw. ZKW.N.830/3173 (il.)
brąz złocony, bity, 41 mm, 31,74 g; dołączone uszko
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/3174
srebro, bity, 41 mm, 31,98 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/3175
brąz, bity, 41 mm, 31,80 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N.830/3176
brąz, bity, 41 mm, 27,00 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego 

Awers: Skierowane w prawo popiersia pary młodej. Jakub III Stuart w długiej peruce i zbroi kirasjerskiej ze wstęgą or-
derową. Maria Klementyna Sobieska w bandeau oraz sznurze pereł we włosach. Pod przecięciem ramienia króla sygn.  
HAMERAN (Hamerani). W otoku napis: IACOB[us]·III·R[ex]· – CLEMENTINA·R[egina]· (Jakub III, król, Klementyna, królo-
wa). Brzeg podniesiony.
Rewers: Trzymająca dziecko stojąca Providentia, oparta lewą ręką o kolumnę, prawą wskazuje na globus stojący przed nią, 
na którym zaznaczone są Wyspy Brytyjskie oraz fragment Europy z podpisami: ING[land?], SC[otland?], IRL[and?]. Półkolem 
napis: PROVIDENTIA – OBSTETRIX (Roztropność pomaga w połogu). W odcinku w trzech wierszach napis: CAROLO· 
PRINC[ipe]:VALLIÆ / NAT[us]:DIE·VLTIMA / A[nno]:MDCCXX· (Karolowi, księciu Walii, urodzonemu ostatniego dnia roku 
1720). Brzeg podniesiony. 

E.T. Corp w swojej książce dotyczącej dworu Stuartów we Włoszech tak opisał powyższy numizmat: 
„W ciągu 1721 r. medal Ermenegilda Hameraniego (zob. nr kat. 141) został powtórnie wydany w celu 
uczczenia narodzin Księcia Karola [pierworodnego syna, obdarzonego tradycyjnym tytułem księcia Walii 
– przyp. J.W.Z.] z nowym rewersem ukazującym Providentię trzymającą dziecko na ramieniu [...]. Ten 
medal [jak twierdził sam Hamerani] nie był przeznaczony do ogólnej sprzedaży, lecz można go było do-
stać jedynie z Palazzo del Re” (Corp 2011, s. 104–105, tłum. J.W.Z.).

Jest to kolejny z propagandowych medali jakobickich. Zamówiony z okazji narodzin pierwszego 
dziecka pary królewskiej, Karola Edwarda Ludwika Jana Kazimierza Sylwestra Seweryna Marii Stuarta 
(1720–1788), zw. później Bonnie Prince Charles lub Młodszym Pretendentem. Legenda domu Stuartów 
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budowana jest przez przedstawienie na rewersie kolumny symbolizującej niezłomność w czasie dotyka-
jących go nieszczęść. Jest to także podkreślenie cnót młodej królowej, jakimi wykazała się w trakcie swej 
ucieczki i niebezpiecznego, trwającego prawie pięć dni porodu. Globus ukazuje wszystkie ziemie, do 
których królewski ród rości sobie prawa.

Znane są odbitki srebrne i brązowe numizmatu, posrebrzane stopy, a także wykonane na początku 
XX w. kopie galwaniczne (Chełmiński 1904, s. 83, nr 1036).

Literatura: Wilanowski 1881, cz. 1, s. 291, nr 44 (brąz); Cochran-Patrick 1884, s. 68, nr 49; Hawkins, Franks, Grueber 1885, s. 452,  
nr 60; Chełmiński 1904, s. 83, nr 1036; Forrer 1904, s. 407; Gumowski 1949b, nr 318; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 281, nr 3172–3175 
(ZKW.N.3173-3176); Chwała i sława Jana III 1983, s. 241, nr 244 (stop posrebrzany); Woolf 1988, s. 81, nr 38:1; Corp 2011, s. 104–105.

J.W.Z.

 143 Narodziny Karola Edwarda Stuarta (Młodszego Pretendenta) 1720 
Norbert Roettiers
Paryż, 1720 (1721?) 
nr inw. ZKW.N.830/3177
brąz, bity, 43,5 mm, 32,19 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Skierowane w prawo popiersia pary królewskiej w stylizacji all’antica. Król w długiej peruce i wieńcu lauro-
wym oraz antykizującej zbroi z narzuconym paludamentum. Królowa w antykizującej sukni z broszą. W otoku napis: 
IAC[obus]·III·ET·CLEM[entina]·D[ei]·G[ratia]·MAG[nae]·BRIT[anniae]·REG[es]· (Jakub III i Klementyna, z Bożej łaski wład-
cy Wielkiej Brytanii). Brzeg podniesiony.
Rewers: Stojąca na wprost Providentia patrzy na trzymane na prawym ramieniu nagie dziecko, które ma na sobie wstęgę 
i Order Podwiązki. W otoku napis: SPES – BRITANNIÆ (Nadzieja Brytanii). W odcinku w dwóch wierszach napis: CAR[olus]· 
WALL[iae]·PR[inceps]·NATUS / DIE ULT[ima]·A[nno] 1720 (Karol, książę Walii, urodzony ostatniego dnia roku 1720). Brzeg 
podniesiony.

Jest to drugi z medali wybitych na pamiątkę urodzin tytularnego księcia Walii, syna Jakuba III Stuarta 
i Marii Klementyny, zw. Młodszym Pretendentem.

Numizmat zaprojektował pochodzący z Antwerpii jakobita Norbert Roettiers, zatrudniony początko-
wo przy dworze Stuartów na ich francuskim wygnaniu w Saint-Germain, następnie w paryskiej mennicy, 
gdzie tytułowany był graveur général des monnaies de France et d’Angleterre. Stemple tego i innych jego 
numizmatów nabył od rodziny Roettiers i od p. Coxa w Londynie znany brytyjski kolekcjoner i numizma-
tyk Matthew Young i przekazał je przed 1838 r. do British Museum (Burn 1840, s. 30; Hawkins, Franks, 
Grueber 1885, s. 453). On sam zapewne jest odpowiedzialny za powstałe nowe bicia medalu.

Jak pisze N. Woolf: „Ten medal jest znany tylko z nowych bić robionych z zardzewiałych stempli. [...] 
Fakty wskazują, że Roettiers zrobił stemple, które nie zostały zaakceptowane przez Jakuba. Przez co me-
dale, za które nie zapłacono, nie zostały wybite” (Woolf 1988, s. 81, tłum. J.W.Z.). 
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Literatura: Cochran-Patrick 1884, s. 68, nr 50; Hawkins, Franks, Grueber 1885, s. 443, nr 61; Forrer 1912, s. 186; Gumowski 1949b, nr 319; 
Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 281, nr 3176 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, s. 240–241, nr 243; Woolf 1988, s. 81, nr 38:2.

J.W.Z.

 144 Wzniesienie nagrobka Marii Klementyny Stuart de domo Sobieskiej 1743
medalier nieokreślony
Rzym, 1743 
nr inw. ZKW.N.122 
srebro, bity, 35 mm, 19,47 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Skierowane w prawo popiersie Benedykta XIV, w camauro na głowie i mucecie ze stułą. W otoku napis: BENED[ictus]· 
XIV – PONT[ifex]·M[aximus]·A[nno]·III (Benedykt XIV, papież Roku III). Obwódki liniowa i profilowana.
Rewers: Widok nagrobka Marii Klementyny Stuart de domo Sobieskiej w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Po bokach półkolem 
napis: MEMORIÆ·M[ariae]·CLEM[entinae] – M[agnae]·BRIT[anniae]·REGINÆ (Pamięci Marii Klementyny, królowej Wiel-
kiej Brytanii). Obwódki liniowa i profilowana.

Maria Klementyna Stuart de domo Sobieska, tytularna królowa Wielkiej Brytanii, Francji, Szkocji i Irlan-
dii, małżonka Jakuba III Stuarta, zmarła 18 I 1735 r. w Rzymie. Z polecenia papieża Klemensa XII miała 
królewski pochówek. Papież w uznaniu zasług duchowych zmarłej, pochowanej tymczasowo w bazylice 
św. Apostołów za murami Rzymu, polecił ufundować jej pomnik nagrobny w Bazylice św. Piotra. Pomnik 
powstawał w latach 1739–1742. Po śmierci Klemensa XII finansowanie prac kontynuował przedstawio-
ny na awersie numizmatu Benedykt XIV. Nagrobek ukończony został w trzecim roku jego pontyfikatu 
(1742/1743). Ostatecznie ciało uroczyście złożono w nowym sarkofagu 12 I 1745 r. Monument przedsta-
wiony na rewersie medalu zaprojektował Filippo Bargioni, rzeźby wykonał Pietro Bracci, a mozaikowy 
portret królowej – Fabio Cristofani wg portretu malarskiego Ludovica Sterna.

M. Gumowski wymienia tylko srebrne odbitki oraz przypisuje autorstwo tego numizmatu Ottonowi 
Hameraniemu (Gumowski 1949b, nr 321). Inni wymieniają także brązowe odbitki (Hawkins, Franks, 
Grueber 1885, s. 570).

Literatura: Zeltt 1867, s. 67, nr 1428; Wilanowski 1881, cz. 1, s. 291, nr 45 (brąz); Cochran-Patrick 1884, s. 70–71, nr 54; Hawkins, Franks, 
Grueber 1885, s. 570, nr 204; Umiński 1885, s. 19, nr 207; Gumowski 1949b, nr 321; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 60–61, nr 5962; Kamiński, 
Kowalczyk 1969, s. 18, nr 93 (ten egzemplarz); Chwała i sława Jana III 1983, s. 241, nr 245; Woolf 1988, s. 88, nr 45:2 (srebro, brąz); Stahr 
2008, s. 117, nr 136.

J.W.Z.



174

 Medale polskie i z Polską związane

AUGUST II

 145 Narodziny Fryderyka Augusta (późniejszego Augusta III) 
Johann Kittel (?)
Wrocław (?), 1696
nr inw. ZKW.N.127
srebro, bity, 33 mm, 10,66 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Alberta III Wettina en trois quarts w prawo, w ozdobionym klejnotem czepcu oraz szubie. W otoku napis: 
ALBERTVS ANIMOSVS DV[x]:SAX[oniae]:NAT[us]·27 IUL[i]·1443 (Albert Śmiały, książę Saksonii, urodzony 27 lipca 1443). 
W odcinku napis w dwóch wierszach: ELECTORUM / PARENS. (Ojciec elektorów). Brzeg podniesiony.
Rewers: Dziecko leżące na owalnym stole, na kapie, pod nią skrzyżowane miecze. W otoku napis: FR[edericus]. 
AVG[ustus].EXOPTATVS.EL[ector].S[axoniae].HÆR[es].N[atus]. 7

17  OCT[obris].1696. (Fryderyk August, oczekiwany dziedzic 
Elektoratu Saksonii, urodzony 7 października 1696). Sygn. .I[ohann?].K[ittel?]. W odcinku napis: FIRMATA SVC- / CESSIO 
(Utrwalone następstwo). Brzeg podniesiony. 

Medal wydany z okazji urodzin przyszłego Augusta III odwołuje się do polityki historycznej Augusta II 
jako elektora Saksonii. Ukazuje on na awersie popiersie protoplasty rodu Wettinów, Alberta III (1443– 
1500), zw. Śmiałym, Odważnym lub Zapalczywym (Animosus), założyciela gałęzi albertyńskiej rodu. Ksią-
żę Albert, w czasie którego panowania Księstwo Saksonii rosło w potegę, znany był ze swej siły fizycznej 
oraz turniejowych wyczynów, co zapewne bardzo odpowiadało Augustowi II, który także tego sobie 
życzył i oczekiwał od swojego potomka, przyszłego elektora Saksonii i króla Polski. 

M. Gumowski podaje błędnie tekst legendy otokowej rewersu: FRID zamiast FR oraz 27
17  zamiast 7

17 . 
Inni autorzy z kolei przypisują autorstwo medalu Christianowi Wermuthowi. Widoczna na rewersie 
sygn. .I.K. wydaje się jednak potwierdzać, że projektantem medalu był wrocławski artysta Johann Kit-
tel (1656–1740), twórca różnorodnych medali, zarówno religijnych, weselnych, jak i pamiątkowych. 
Najbardziej znany jest jednak z saskich medali historycznych. Sam wizerunek saskiego księcia jest 
bardzo zbliżony do ryciny autorstwa Dominicusa Custosa powstałej ok. 1601 r. i publikowanej m.in.  
w Saxoniae Ducum. Caesarib. Creand. VII Virum; et caeterorum A Friderico I. Ad Christianum II. Fratres 
Et Agnatos, Genuinae effig (Augsburg 1601) czy Serenissimorum Saxoniae electorum, et quorundam 
Ducum Agnatorum genuinae effigies / comment: histor. auctae, aeriq. incisae Wolfganga Kiliana z 1621 r.

Tego samego stempla użyto też do wybicia klipy upamiętniającej tę samą okazję (Tentzel 1981, t. 3, 
tabl. 80).

Literatura: Madai 1788, s. 140–141, nr 1733; Krüger 1792, s. 141, nr 861; Dassdorf 1801, s. 114, nr 1050; Ampach 1835, s. 603, nr 14961; 
Mikocki 1850, s. 95, nr 1948; Friedensburg, Seger 1901, s. 77, nr 4155; Chełmiński 1904, s. 84, nr 1041; Gumowski 1950a, nr 17; Kamiński, 
Kowalczyk 1969, s. 19, nr 96 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, s. 694–696. Cierpisz 2017, s. 147, nr 4/5 (ten egzemplarz).

J.W.Z.
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 146 Narodziny Fryderyka Augusta (późniejszego Augusta III)
Martin Heinrich Omeis 
Drezno, 1696
nr inw. ZKW.N.130
srebro, bity, 33 mm, 21,51 g; pierwotnie przedziurawiony, lutowany, co uszkodziło napis na obrzeżu
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Krystyny Eberhardyny w prawym profilu, w sukni spiętej z przodu i na ramieniu oraz gronostajowej pele-
rynie. W otoku napis: CHRIST[ina]·EBERH[ardina]· – D[ei]·G[ratia]·ELX[ectrix].SAXON[iae]· (Krystyna Eberhardyna, z Bożej 
łaski elektorowa Saksonii). Na przecięciu ramienia sygn. M[artin].H[einrich].O[meis]. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Postać stojącej na globie Fortuny lub Opatrzności Bożej, jej głowę otacza nimb promienisty. W lewym ręku trzyma róg 
obfitości, z którego wysypują się insygnia królewskie. W drugiej ręce trzyma dziecko sięgające prawą ręką po miecze elektor-
skie. W otoku napis: MEO – SPES – MUNERE SPIRAT. (Moim darem nadzieja oddycha). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony. 
Obrzeże: Napis: ▲SALVE LVCE SPEI PATRIAE FAVSTO OMINE NATE DIE 7 OCT[obris].A[nno]O 1696 (Witaj światło nadziei 
Ojczyzny pod dobrą wróżbą urodzone dnia 7 października roku 1696).

Medal z okazji narodzin syna i następcy elektora Saksonii. Rewers tego bitego w srebrze medalu przed-
stawia stojącą postać kobiecą posiadającą cechy zarówno Fortuny, jak i Opatrzności Bożej (m.in. cornu-
copia, nimb promienisty). F. Bentkowski, opisując inną, późniejszą wersję tego medalu, ze zmienionym 
napisem na obrzeżu [IMPELAT UT PRIMUM LONGOS FELICITER ANNOS ·1697· ▲ (Oby, jak w pierw-
szym roku, żył przez długie szczęśliwe lata, 1697)], identyfikował przedstawioną na rewersie postać 
jako Opatrzność Bożą (zob. Bentkowski 1830, s. 87, nr 294). Do tego stanowiska przychyla się również  
P. Arnold (1985, s. 51). Odmiennego zdania był z kolei M. Gumowski, który nazwał postać Fortuną (Gu-
mowski 1950a, nr 20). Medal zaprojektował Martin Heinrich Omeis (1650–1703), pracujący w drezdeń-
skiej mennicy rytownik pieczęci, monet, a później także medalier, specjalizujący się m.in. w rytowaniu 
herbów i wykonujący próbne monety dla Saksonii (do 1671 r.; Forrer 1909, s. 321). 

Literatura: Gennagel 1707, s. 340; Dassdorf 1801, s. 114, nr 1049; Ampach 1835, s. 602–603, nr 14959; Mikocki 1850, s. 95, nr 1950; Mer-
seburger 1894, s. 73, nr 1655; Erbstein 1909, s. 217, nr 11734; Forrer 1909, s. 322; Chełmiński 1904, s. 84, nr 1040; Gumowski 1950a, nr 20; 
Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 105, nr 7779; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 19, nr 98 (ten egzemplarz); Arnold 1985, s. 51; Pod jedną koroną 
1997, s. 216, nr V 16; Zacher 2011, s. 6.

J.W.Z.

 147 Medal elekcyjny Augusta II
Georg Hautsch 
Norymberga, 1697
nr inw. ZKW.N.830/2592 
srebro, bity, 43 mm, 23,64 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego 

Awers: Popiersie Fryderyka Augusta w prawym profilu, w wysokiej peruce oraz zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spiętym na 
prawym ramieniu płaszczem. W otoku napis: FRID[ericus].AVG[ustus].D[ei].G[ratia].ELECT[or].SAX[oniae]· – IN REGEM 
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POLON[iae]·ELECT[us].1697 (Fryderyk August, z Bożej łaski elektor Saksonii na króla w Polsce wybrany, 1697). Na przecię-
ciu ramienia sygn. G[eorg].H[autsch]. Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Z lewej depcząca pokonaną hydrę postać elektora Saksonii w wysokiej peruce oraz pełnej zbroi kirasjerskiej z atry-
butami herkulejskimi: skórą lwa oraz maczugą. Z prawej Polonia wręcza Fryderykowi Augustowi koronę królewską na po-
duszce. W otoku napis: NEC ME – LABOR ILLE GRAVABIT. (Nie będzie mi ciężkie to brzemię). W odcinku napis w dwóch 
wierszach: HERCVLI / SAXONICO. (Herkulesowi Saskiemu). Obwódki liniowe, brzeg podniesiony. 

Medal elekcyjny z rodzaju przedstawiających elektora saskiego i króla elekta jako saskiego Herkulesa. 
Taki wizerunek króla rozpoczęto propagować jeszcze przed staraniami Fryderyka Augusta o polską koro-
nę (np. Banach 1987, s. 39–52; Caspar 1994, s. 177–179; Zacher 2013, s. 15–24). 

Zaczerpnięta z II ks. Eneidy lemma: NEC ME LABOR ILLE GRAVABIT, brzmiąca oryginalnie: Non me 
labor ille gravabit, dotyczy poświęcenia Eneasza, wynoszącego na własnych barkach swojego starego 
ojca Anchizesa z płonącej Troi (Wergiliusz, Eneida, ks. II, w. 955 [708], s. 106, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 
1998).

Numizmat ten występuje w trzech odmianach. Oprócz opisywanej są jeszcze wersje z napisami na 
obrzeżu lub odmiana z głową króla uwieńczoną laurem. Pierwsza z nich nosi inskrypcję: EXPETITVR 
QVEM VOTA DECENT REX SAXO POLONIS (Oczekiwany przez Polaków król Sas; chronostych: 1697), 
druga: EN VICIT DENIQVE DIGNVS, CVIVS PRAECINXIT CELSA CORONA CAPVT D:XV·SEPT· (Oto 
nareszcie zwyciężył godny, którego głowę ozdobiła wzniosła korona dnia 15 września; chronostych: 
1697) (zob. np. Album rycin 1822–28, nr 200–201). Występuje również odmiana z zawartą na awersie 
pełną tytulaturą królewską, na rewersie zaś zamiast HERCVLI SAXONICO podane są daty elekcji i koro-
nacji wg juliańskiego kalendarza saskiego (np. Stahr 2008, s. 120, nr 140).

Medal wykonał Georg Hautsch (1659–1745), medalier pracujący w Norymberdze w latach 1683– 
1712 dla Friedricha Kleinerta i Lazarusa Gottlieba Lauffera (zob. nr kat. 133), a następnie w Wiedniu. 
Wykonywał zlecenia dworów saskiego, brytyjskiego (m.in. medale koronacyjne Wilhelma III) oraz cesar-
skiego. Wykonał też stemple do brandenburskich talarów margrabiego Krystiana Ernesta (Forrer 1904, 
s. 442). 

Literatura: Album rycin 1822–28, nr 200–201; Forrer 1904, s. 442; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12360; Schlessinger 1929, s. 55, nr 1395; 
Gumowski 1950a, nr 30; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 207, nr 2592 (ten egzemplarz); Szemplińska-Ignaczak 1976, s. 162–163; Arnold 1985, 
s. 52; Banach 1987, s. 39–52; Caspar 1994, s. 177–179; Stahr 2008, s. 120, nr 140; Zacher 2013, s. 19. 

J.W.Z.

 148 Żeton koronacyjny Augusta II
Albrecht Krieger (?)
Lipsk (?), 1697
nr inw. ZKW.N.1104
złoto, bity, 27 mm, 6,91 g 
zakup na rynku antykwarycznym w 1982 r. 
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Awers: Uwieńczone laurem popiersie Augusta II w długiej peruce w prawym profilu, w zbroi antykizującej z rzemienia-
mi pteryges, z przerzuconym przez prawe ramię paludamentum. W otoku napis: FRIDERICVS AVGVST·D[ei]·G[ratia]·REX 
POL[oniae]·& EL[ector]·SAX[oniae]· (Fryderyk August, z Bożej łaski król Polski i elektor Saksonii). Brzeg podniesiony.
Rewers: W polu zamknięta korona królewska. W otoku półkolem napis: HANC DEVS IPSE DEDIT (Dał ją sam Bóg). U dołu: 
·1697·. Brzeg podniesiony.

Jest to jeden z wariantów żetonu koronacyjnego z dewizą HANC DEVS IPSE DEDIT, podkreślającą bo-
skie pochodzenie władzy królewskiej. Występują odbitki jedno- oraz dwudukatowe (ZKW); numizmaty 
różnią się średnicą oraz detalami awersu i rewersu (zob. Gumowski 1950a, nr 44–46 oraz Album rycin 
1822–28, nr 205). H. Kahnt przypisuje wykonanie stempli tych numizmatów lipskiemu medalierowi Al-
brechtowi Kriegerowi.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 208 v., nr XXVIbis; Baumgarten 1812, s. 156, nr 640–642 (odm.); Album rycin 1822–28, nr 205 (odm.); 
Bentkowski 1830, s. 92, nr 313 (rew.); Ampach 1835, s. 606, nr 14996; Merseburger 1894, s. 61, nr 1394 (odm.); Erbstein 1908, s. 166, nr 3698; 
Gumowski 1950a, nr 44–46; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 3, nr 2594; Pod jedną koroną 1997, s. 95, nr II 8/1 (ten egzemplarz); Kahnt 2009, 
s. 216, nr 245.

J.W.Z.

 149 Medal koronacyjny Augusta II
Martin Heinrich Omeis
Drezno, 1697
nr inw. ZKW.N.830/2593
srebro, bity, 44 mm, 58,06 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Fryderyka Augusta w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spiętym 
na prawym ramieniu płaszczem. W otoku napis: FRID[ericus]·AUGUST[us]·– D[ei]·G[ratia]·REX·POLONIAR[um]· (Fryde-
ryk August, z Bożej łaski król Polaków). Na przecięciu ramienia w ligaturze sygn. MHO [Martin Heinrich Omeis]. Obwódki 
liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Królewski herb Augusta II pod koroną, nad skrzyżowanymi gałązkami palmowymi. W otoku górą napis w dwóch 
wierszach: SAC[rae]·ROM[ani]·IMP[erii]·ARCHIM[areschalcus]·ET ELECT[or]·SAXON[iae]· / ELECT[us]·D[ie]·27·IUN[i]·CORO-
NAT[us]·D[ie]·15·SEPT[embris]·ANNO·1697· (Arcymarszałek Świętego Cesarstwa Rzymskiego i elektor Saksonii, wybrany dnia 
27 czerwca, koronowany dnia 15 września roku 1697). Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.
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Jest to drezdeński medal koronacyjny. Daty elekcji oraz koronacji podane są wg saskiego kalendarza 
juliańskiego. Występuje także jego odmiana z imieniem: Augustus II (zob. np. Stahr 2008, s. 121, nr 142).

Ten typ wizerunku Augusta II jest powtarzany przez innych medalierów na medalach koronacyjnych 
władcy.

Literatura: Dassdorf 1801, s. 115, nr 1060; Album rycin 1822–28, nr 202; Bentkowski 1830, s. 91, nr 305; Ampach 1835, s. 604–605, nr 14985; 
Helbing 1917, s. 54, nr 981; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12359; Merzbacher 1912, s. 18, nr 256; Gumowski 1950a, nr 28; Kolekcja Węsierskiego 
1974, s. 207 nr 2593 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, s. 702–704; Orzeł Biały 1995, s. 295, nr VI 123 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 120, nr 141. 

J.W.Z.

 150 Medal koronacyjny Augusta II
Christian Wermuth 
Gotha, 1697
nr inw. ZKW.N.134
srebro, bity, 21 mm, 5,82 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Uwieńczone owocującym laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym 
i spiętym na prawym ramieniu królewskim płaszczem gronostajowym. W otoku napis: AVG[ustus]:II·D[ei]:G[ratia]·REX  
POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]:D[ux]·SAX[oniae]:S[ancti]·R[omani]·I[mperii]·A[rchi]·M[areschalcus]·&[et] EL[ec-
tor]. (August II, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, książę Saksonii, Świętego Cesarstwa Rzymskiego arcymarszałek 
i elektor). Na przecięciu ramienia sygn. C[hristian].W[ermuth]. Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Pikujący z nieba koronowany orzeł z insygniami królewskimi (koroną w dziobie, berłem i jabłkiem w szponach). W oto-
ku napis: DIGNIS- – -SIMO· (Najgodniejszemu). W odcinku napis w trzech wierszach: CORONAT[us]·CRACOV[iae]· / D[ie]  5/15 
SEPT[embris]· / M·DC·IIIC· (Koronowany w Krakowie dnia 5/15 września 1697). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to srebrna odbitka medalu koronacyjnego, gdzie daty koronacji podane są zarówno wg polskiego 
kalendarza gregoriańskiego (15 września), jak i saskiego juliańskiego (5 września). Występują także jego 
odmiany w miedzi i brązie złoconym.

Sam typ wizerunku Augusta II jest powtórzeniem konterfektu króla autorstwa Martina Heinricha 
Omeisa z większych medali koronacyjnych (zob. nr kat. 149). Wykonanego przez Christiana Wermutha 
stempla awersu użyto też w medalu nr kat. 154.

Literatura: Joachim 1752, s. 710–711, tabl. X, nr 81; Dassdorf 1801, s. 116–117, nr 1068 (złoto); Albertrandi [b.d.] a, k. 206 v., nr XVI; 
Baumgarten 1812, s. 153, nr 627 (złoto); Bentkowski 1830, s. 91, nr 306; Ampach 1835, s. 605, nr 14991; Raczyński 1841, s. 20, nr 278; 
Reichel 1842b, s. 228, nr 1796; Mikocki 1850, s. 88, nr 1963; Zeltt 1867, s. 71, nr 1498; Merseburger 1894, s. 61, nr 1402; Chełmiński 1904, 
s. 84, nr 1047; Gumowski 1950a, nr 56; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 3, nr 2598; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 19, nr 102 (ten egzemplarz); 
Tentzel 1981, t. 2, s. 708, tab. 76 III; Wohlfahrt 1992, s. 164–165, nr 97 008 (złoto); Stahr 2008, s. 122, nr 144; Kahnt 2009, s. 219, nr 249.

J.W.Z.

 151 Medal koronacyjny Augusta II
Johann Kittel
Wrocław, 1697
nr inw. ZKW.N.4781
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srebro, bity, 36,3 mm, 15,03 g 
wymiana międzyinstytucjonalna w 1987 r.

Awers: Popiersie Augusta II zwrócone en trois quarts w lewym profilu, w długiej peruce, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym 
i spiętym broszą królewskim płaszczem gronostajowym. Przez lewe ramię króla przebiega pendent od szpady lub wstęga or-
derowa. W otoku napis: FRIDERICVS  AVGVSTVS – SAXO REX POLONORVM. (Fryderyk August Saski, król Polaków). Na-
pis zawiera chronostych: I+D+I+C+V+V+V+V+X+X+L+V+M (= 1697). Na przecięciu ramienia sygn. I[ohann].K[ittel]. 
W odcinku napis w dwóch wierszach: CORONAT[us]. 5/15 / SEPTEMB[ris]. (Koronowany 5/15 września). Brzeg podniesiony.
Rewers: Odziany w lwią skórę Herkules wsparty lewą ręką na maczudze, prawą ręką trzyma koronę nad ozdobionym po 
bokach festonami ołtarzem, na którym są skrzyżowane miecze Wettinów. W otoku półkolem napis: HANC MIHI ADIMET 
NEMO. (Tej [korony] nikt mi nie odbierze). W odcinku napis w dwóch wierszach: HERCULES / SAXONICUS· (Herkules 
Saski). Brzeg podniesiony.

Jak wskazuje podwójne datowanie oraz użycie podwójnego imienia Fryderyk August, ten wrocławski 
medal wyemitowano zarówno dla Polski, jak i Saksonii. Ukazuje młodego króla w dość rzadkim ujęciu en 
trois quarts. Odziany w kirasjerską zbroję władca ma być może – jak sugerują F. Bentkowski (1830, s. 91, 
nr 319) i L. Mikocki (1850, s. 87, nr 1975) – przewieszoną przez lewe ramię wstęgę otrzymanego w 1686 r. 
duńskiego Orderu Słonia, gdyż pendent u szpady dla praworęcznej osoby winien być przewieszony 
przez prawe ramię.

Rewers medalu odwołuje się do zapoczątkowanej jeszcze w czasach elektorskich symboliki poka-
zującej młodego króla jako Herkulesa Saskiego (np. Banach 1987, s. 40), która dopełniona jest prawdo-
podobnie trawestacją cytatu z komedii Terencjusza Dziewczyna z Andros (Andria) (Terencjusz, Kome-
die, t. 1, s. 121, tłum. E. Skwara, Poznań 2005). Nowy władca podkreśla, że nikt go korony nie pozbawi 
– jedynie śmierć. U Terencjusza Pamfilus zarzeka się, że hanc nisi mors adimet nemo.

Istnieje też przytaczana m.in. przez M. Gumowskiego (1950a, nr 38) oraz M. Stahr (2008, s. 122–123, 
nr 146) i ilustrowana w Albumie rycin 1822–28 (nr 203) odmiana tego znanego jedynie w srebrze medalu. 

Opisując powyższy numizmat, E. Raczyński błędnie podaje inicjały medaliera jako I.N., zaś F. Bent-
kowski błędnie opisuje awers medalu.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 207 v.–208, nr XXII; Dassdorf 1801, s. 116, nr 1067; Album rycin 1822–28, nr 203 (odm.); Bentkowski 1830, 
s. 91, nr 319; Raczyński 1841, s. 19, nr 276; Reichel 1842b, s. 227, nr 1792; Mikocki 1850, s. 87, nr 1975; Zeltt 1867, s. 71, nr 1496; Stecki 
1875, s. 73, nr 1784; Chełmiński 1904, s. 84, nr 1051; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12362; Doubletten 1911, s. 45, nr 919; Gumowski 1925a,  
il. 114; Friedensburg 1931, s. 77, nr 4156; Gumowski 1950a, nr 37; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 4, nr 2605; Tentzel 1981, t. 2, s. 708–709,  
tabl. 76 IV; Banach 1984, s. 42–43; Banach 1987, s. 41; Zacher 2013, s. 17–18.

J.W.Z.

 152 Medal koronacyjny Augusta II
Christian Wermuth lub Martin Heinrich Omeis
Gotha lub Drezno (?), 1697
nr inw. ZKW.N.4785 
złoto, bity, 18 mm, 3,40 g 
wymiana międzyinstytucjonalna w 1987 r.
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Awers: Uwieńczone owocującym laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w ornamentowanej kirasjerskiej zbroi oraz 
płaszczu spiętym na lewym ramieniu. W otoku napis: FRID[ericus].AUG[ustus]. – D[ei].G[ratia].REX.POLON[iae]. (Z Bożej 
łaski Fryderyk August król Polski). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Okryty kobiercem okrągły, jednonożny stół, na którym insygnia królewskie: korona i berło. W otoku napis:  
DIGNISSIMO. (Najgodniejszemu). W odcinku napis: D[ie].15.SEPT[embris]. / 1697. (Dnia 15 września 1697). Obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony.

Nieczęsto spotykany jednodukatowy medal (żeton) koronacyjny przypisywany jest najczęściej Christia-
nowi Wermuthowi (Bentkowski 1830, s. 91 i Gumowski 1950a, nr 57) lub Martinowi Heinrichowi Omei-
sowi (Kahnt 2009, s. 218); E. Hutten-Czapski (1957, t. 2, s. 3) określa z kolei miejsce bicia medalu jako 
Wrocław. Występują także odbitki srebrne (zob. np. Stahr 2008, s. 123, nr 147).  Data koronacji podana 
jest wg saskiego kalendarza juliańskiego.

Literatura: Dassdorf 1801, s. 117, nr 1069; Bentkowski 1830, s. 91, nr 307; Ampach 1835, s. 605, nr 14992; Raczyński 1841, s. 20, nr 279; 
Reichel 1842b, s. 228, nr 1795; Zeltt 1867, s. 71, nr 1500; Merseburger 1894, s. 61, nr 1404; Chełmiński 1904, s. 84, nr 1048; Erbstein 1908,  
s. 166–167, nr. 3700, 3708; Helbing 1909, s. 58, nr 99; Doubletten 1911, s. 44, nr 917; Gumowski 1950a, nr 57; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 3, 
nr 2599; Tentzel 1981, t. 2, s. 709; Pod jedną koroną 1997, s. 95, nr II 8 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 123, nr 147 (srebro); Kahnt 2009, s. 218, 
nr 248.

J.W.Z.

 153 Medal satyryczny związany z konwersją na katolicyzm Augusta II
Christian Wermuth
Gotha, 1697
nr inw. ZKW.N.133
ołów, odlew, 40,5 mm, 34,75 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Augusta II w prawym profilu, w wysokiej peruce oraz antykizującej zbroi z wyobrażeniem głowy Marcina 
Lutra w zakratowanym okienku lub pod żebrami króla (?) z napisem: ERUMPA (Wybuchaj!). W otoku napis: FRID[ericus]· 
AVG[ustus]·EL[ector]·SAX[oniae]· – REX POLON[iae]:XV·SEPT[embris]·M·DC·XCVII (Fryderyk August, elektor Saksonii, 
król Polski, 15 września 1697). Obwódka liniowa. 
Rewers Wyłaniające się zza kotary prawe ramię trzymające szpadę. Na przedramieniu wisi różaniec. Z prawej strony w oto-
ku napis: SACRA SIC FVLMINAT IRA (Tak wybucha święty gniew). Obwódka liniowa.

Jest to kopia przypisywanego Christianowi Wermuthowi medalu satyrycznego dotyczącego konwersji 
elektora Saksonii Fryderyka Augusta na katolicyzm w celu objęcia tronu polskiego. 
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Christian Wermuth (1661–1739) był jednym z najbardziej znanych i cenionych medalierów swej epoki. 
Pracował w Gocie, gdzie rytował i wybijał wszelkiego rodzaju wyroby medalierskie, także produkcje od-
pustowe, karnawałowe, medale prześmiewcze (Spottmedaille) itp. Wykonywał przede wszystkim zlecenia 
dworów (głównie sasko-polskiego, ale także szwedzkiego i in.); w 1699 r. otrzymał cesarski przywilej bicia 
medali we własnym domu, co pozwoliło mu wraz z uczniami wykonać ponad 1300 medali (Forrer 1916, s. 
432); był też jednym z nielicznych twórców numizmatów, którzy opracowali katalog własnych dzieł.

Książę konwertował się potajemnie 1 lub 2 VI 1697 r. w Baden pod Wiedniem, w kaplicy Najświętszej 
Marii Panny Loretańskiej przed arcybiskupem Győr Christianem Augustem von Sachsen-Zeitz, następnie 
publicznie w Piekarach Śląskich 27 VII 1697 r., gdzie podpisał również pacta conventa. Dość skompliko-
wany przekaz ikonograficzny numizmatu wyjaśnia E. Raczyński po zasięgnięciu zdania uczonych saskich: 
„Twarz ludzka na zbroi królewskiej na medalu tym wyryta, jest w ich mniemaniu trafionym bardzo i po-
dobnym wizerunkiem Marcina Lutra, a raczej jest to własną jego głową, która się gwałtownie z piersi 
królewskich dobywa, aby mu wyrzuty czynić, z powodu jego odstępstwa od wiary protestanckiéj i przej-
ścia na łono kościoła katolickiego, a to w celu uzyskania korony polskiej. Głos z niebios słyszeć się daje, 
i woła: Erumpa (to jest dobywaj się z piersi króla Augusta). Tak to, że słów medalu użyję wybucha gniew 
święty Marcina Lutra. Wyobrażony na stronie odwrotnéj rożaniec jest jak gdyby znamieniem wiary kato-
lickiéj, którą król August przyjął” (Raczyński 1841, s. 35). 

F. Bentkowski błędnie dodaje Augustowi II wieniec laurowy w opisie awersu medalu (Bentkowski 
1830, s. 93).

Istnieją odbitki srebrne i miedziane tego medalu oraz odlewy (kopie) srebrne i ołowiane.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 208 v., nr XXV; Dassdorf 1801, s. 117, nr 1073; Hauschild 1805, s. 229, nr 1333; Album rycin 1822–28, nr 199; 
Bentkowski 1830, s. 93, nr 316; Ampach 1835, s. 606, nr 14998; Raczyński 1841, s. 35, nr 290; Reichel 1842b, s. 227, nr 1793; Mikocki 1850, 
s. 87–88, nr 1976; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12365; Erbstein 1911, s. 216, nr 19877; Gumowski 1950a, nr 29; Hutten-Czapski 1957, t. 4, 
s. 105, nr 7781; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 19, nr 101 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 123, nr 148.

J.W.Z.

 154 Uspokojenie sytuacji po zamieszkach na Litwie
Christian Wermuth
Gotha, 1697
nr inw. ZKW.N.8454 
srebro, bity, 21 mm, 4,33 g 
zakup z rąk prywatnych w 1995 r.

Awers: Uwieńczone owocującym laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spiętym 
na prawym ramieniu królewskim płaszczem gronostajowym. W otoku napis: AVG[ustus]:II·D[ei]:G[ratia]·REX POL[oniae]· 
M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]:D[ux]·SAX[oniae]:S[ancti]·R[omani]·I[mperii]·A[rchi]·M[areschalcus]·&[et] EL[ector]· (August II, 
z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, książę Saksonii, Świętego Cesarstwa Rzymskiego arcymarszałek i elektor). Na 
przecięciu ramienia sygn. C[hristian].W[ermuth]. Obwódki liniowe.
Rewers: Herb Wielkiego Księstwa Litewskiego – Pogoń. W otoku napis: LITH[litery T i H połączone]VANIA ASSERTA· 
(Litwa zabezpieczona). W odcinku data: M·DC·IIIC·(1697). Obwódki liniowe.

Awers tego medalu jest wersją medalu koronacyjnego (zob. nr kat. 150). Rewers nawiązuje do zamie-
szek w Wielkim Księstwie Litewskim związanych z konfliktem między magnackimi rodami Sapiehów 
i Ogińskich. Mimo optymistycznego przesłania numizmatu pojednanie zwaśnionych stron nastąpiło 



182

 Medale polskie i z Polską związane

dopiero po wizycie króla Augusta II w Grodnie jesienią 1698 r. Pierwotny wariant rewersu tego meda-
lu nosił błędny napis LITTAVIA. Stempel ten prawdopodobnie później poprawiono, stąd połączenie 
liter T i H.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 208–208 v., nr XXIV; Dassdorf 1801, s. 118, nr 1076; Baumgarten 1812, s. 157, nr 645 (złoto); Bentkowski 
1830, s. 91, nr 318 (brąz); Raczyński 1841, s. 20, nr 293; Mikocki 1850, s. 88, nr 1962; Merseburger 1894, s. 62, nr 1410; Gumowski 1950a, 
nr 55; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 61, nr 5964; Tentzel 1981, t. 2, s. 714, tabl. 76 VIII; Wohlfahrt 1992, s. 164–165, nr 97 008 (złoto); Kahnt 
2009, s. 223, nr 253.

J.W.Z.

 155 Zwycięstwo nad księciem Contim 1697
J. Wagenseil 
Norymberga, 1697
nr inw. ZKW.N.137
srebro, bity, 42,2 mm, 32,79 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Pikinierzy atakujący na znak księcia Conti, na pierwszym planie z lewej dobosz z herbem Contich. W otoku napis: 
ACUTA CUSPIDE CONTOS – EXPEDIUNT (Z ostrymi dzidami Kontystów wysyłają).
Rewers: Twierdza Königstein na skale, na której inskrypcja: KÖNIGSTEIN., u dołu zakole Łaby z płynącym statkiem. W oto-
ku napis: NON EXSUPERABILE SAXUM. (Nieustępliwa skała). W odcinku data: CIƆIƆCXCVII· (1697).
Obrzeże: Napis: *EXCUSSUS ACONTEUS FULMINIS IN MOREM (Odrzucony Akonteusz jakby piorunem).

Efektowny medal z dynamicznym przedstawieniem atakującej na znak dowódcy ciężkiej, odzianej 
w pełne zbroje piechoty księcia Conti zawiera trzy swobodnie dobrane cytaty z Wergiliusza. Pierwszy 
z nich, pochodzący z Eneidy (ks.V, w. 208–209, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1998), umieszczony jest na 
awersie i wykorzystuje podobieństwo łacińskiego słowa contos (oznaczającego m.in. wiosła, bosaki, żer-
dzie, włócznie itd.) z nazwiskiem francuskiego księcia Franciszka Ludwika Burbona-Conti (1664–1709), 
formalnie wybranego na króla Polski i ogłoszonego nim dnia 27 VI 1697 r. Jednak elektor saski Fryderyk 
August (przyszły August II), wybrany na króla w kolejnej elekcji, nie dopuścił do objęcia władzy przez 
francuskiego elekta. Nieudana próba desantu wojsk francuskich we wrześniu 1697 r. zakończyła się 
ostatecznie wycofaniem księcia Conti w listopadzie tegoż roku. 

Kolejne wykorzystanie słów rzymskiego poety znajduje się na rewersie medalu i pochodzi z Georgik 
(ks. III, w. 39). W tej lemmie: NON EXSUPERABILE SAXUM, jak sugeruje E. Raczyński, naciągnięto 
słowo Saxum (czyli „skała”, odnoszące się do zobrazowanej na rewersie twierdzy Königstein) do Saxo-
nii, mającej być niezdobytą i niezwyciężoną (Raczyński 1841, s. 36–37). W przekładzie Anny Ludwiki 
Czerny (Publiusz Wergiliusz Maro, Georgiki, Warszawa 1956, s. 55) wers ten brzmi: „niezmożonej skały”. 
Fragment ten oznacza skałę Syzyfa i dosadnie sugeruje daremność wysiłków francuskiego kandydata 
na polski tron, który wywołać chce wojnę domową. Zamek Königstein, będący też więzieniem, ostrzega 



183

Medale królewskie. August II

również, gdzie mogą spędzić zimę napastnicy (Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 4). Przedstawienie twierdzy 
prawdopodobnie pochodzi ze znanego i popularnego dzieła Matthaüsa Meriana starszego Topographia 
Germaniae wydanego ok. 1650 r. (Sommer 2007, s. 303). Daremność wysiłków francuskiego kandydata 
na tron polski podsumowuje inskrypcja z obrzeża medalu: EXCUSSUS ACONTEUS FULMINIS IN MO-
REM, kolejny raz trawestując antyczny cytat z Eneidy. Tym razem mityczny Akonteusz (Akontej, Akont), 
czyli domyślnie książę Conti, ginie pod murami miasta w konnym starciu z Tyrenem, reprezentującym 
w tej walce Augusta II. W polskim przekładzie Eneidy z 1809 r. księdza Wincentego Jakubowskiego 
wersy te (ks. V, w. 623–624) brzmią: „Wtém iak kamieniem z działa, lub piorunem właśnie, Akont upada 
z konia i dusza w nim gaśnie”. Pisząc „kamieniem z działa”, tłumaczący miał na myśli jakiś rodzaj uży-
wanych przez Rzymian machin oblężniczych.

Medal ten bity był w srebrze oraz cynie. Autorem numizmatu był mało znany norymberski złotnik 
i medalier J. Wagenseil (czynny ok. 1700 r.). Stempla użyto jeszcze raz, w 1700 r., dla medalu z okazji 
pokoju powszechnego w Europie (Gumowski 1950a, nr 91).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 204, nr IV; Dassdorf 1801, s. 118, nr 1074; Bentkowski 1830, s. 88–89, nr 298; Ampach 1835, s. 606,  
nr 15000; Raczyński 1841, s. 36–37, nr 291; Mikocki 1850, s. 86, nr 1956; Zeltt 1867, s. 71, nr 1508 (cyna); Helbing 1907, s. 43–44, nr 802; 
Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 4, nr 2607; Gumowski 1950a, nr 36; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 20, nr 106 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, 
s. 710–711; Arnold 1985, s. 52; Portrety miast 2000, s. 62–63; Sommer 2007, s. 303, nr KFS 1697.

J.W.Z.

 156 Uspokojenie sytuacji w Rzeczypospolitej po elekcji Augusta II
Friedrich Kleinert
Norymberga, 1698

a) nr inw. ZKW.N.830/2596
cyna, bity, 44,5 mm, 23,20 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2597 (il.)
cyna, bity, 44,5 mm, 26,41 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Na postumencie popiersie ukoronowanego Augusta II w lewym profilu, w wieńcu laurowym oraz zbroi kirasjerskiej 
z narzuconym i spiętym na lewym ramieniu płaszczem. Popiersie otoczone skrzyżowanymi gałązkami palmowymi. Na po-
stumencie napis: AVGVST[us]:II· / REX.POLON[iae]. / EL[ector]:SAX[oniae]: / FELICITATIS / POLON: / RESTAVRA: / TOR. 
(August II, król Polski, elektor Saksonii, szczęśliwości Polski odnowiciel). Obok postumentu siedzi personifikacja Felicitas lub 
Pax i trzyma róg obfitości, lewą ręką wskazuje popiersie króla. Pod jej stopami pokonana hydra. W otoku napis: REFERT 
SATVRNIA – REGNA (Wraca królestwo Saturna). Obwódka liniowa i profilowana.
Rewers: Dwie postacie w strojach polskich z odkrytymi głowami klękają przed Augustem II, również ubranym w strój polski, w czapce 
ze szkofią oraz płaszczu gronostajowym, witającym ich z otwartymi ramionami. W tle personifikacja Concordii trzymającej dwa propor-
ce zwaśnionych stron. W otoku napis: CONCORDIA PROCERVM ET EXERCITVVM (Zgoda między magnatami i wojskiem). W od-
cinku napis w trzech wierszach: OB REGNVM / PACATVM. / 1698· (Na uspokojenie królestwa, 1698). Obwódka liniowa i profilowana.
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Obrzeże ZKW.N.830/2596: Napis: ORIETVR IN DIEBVS EIVS IVSTITIA ET ABVNDANTIA PACIS DONEC AV[fera]TVR 
LVNA. PS. 7Z. F[riedrich].K[leinert].  (Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie. Psalm 
72). Sygn. FK (Friedrich Kleinert).

Medal wybity z okazji uspokojenia sytuacji w Rzeczypospolitej po zamieszkach związanych z elekcją Au-
gusta II. Chodziło o rokosz nieopłacanego od śmierci Jana III wojska koronnego. Rządy nowego króla 
miały oprócz uporządkowania sytuacji politycznej przywrócić szczęśliwość w kraju – August II jawi się 
tu jako felicitatis Poloniae restaurator.

Obrzeże medalu cytuje w inskrypcji Ps 72,7 odnoszący się do nastania Królestwa Chrystusa na Ziemi: 
„Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość / i wielki pokój, dopóki księżyc nie zgaśnie” (cyt. za: Biblia Tysiąc-
lecia, Poznań–Warszawa 1980). Psalm ten bywa też zwany Modlitwą za króla, co dopełnia propagandowy 
charakter medalu wraz z odwołaniem się do rzymskiego złotego wieku Saturna, opiewanego przez Wer-
giliusza w IV eklodze. Oryginalny wers 6 z Pieśni Sybillińskiej brzmiący: redeunt Saturnia regna, zmieniony 
(skrócony) do formy: refert Saturnia regna (Wergiliusz, Pieśń Sybillińska [IV ekloga], w: idem, Bukoliki 
i Georgiki. Wybór, tłum. Z. Abramowiczówna, Wrocław 2006, s. 25).

Przedstawione na rewersie nieczęsto spotykane w polskiej obyczajowości klękanie przed władcą ko-
mentuje E. Raczyński: „Przodkowie nasi z większą podobno godnością przedstawiali się królom swoim, 
jak tu na stronie odwrotnéj widzimy” (Raczyński 1841, s. 57).

Medal ten występuje też w srebrze oraz brązie (Gumowski 1950a, nr 64). W literaturze nie są wy-
mieniane odmiany czy egzemplarze medalu bez napisu na obrzeżu, co może wskazywać, że medal 
ZKW.N.830/2597 jest późniejszą kopią. Nietypowe i pionierskie jest także, wg M. Gumowskiego, sygno-
wanie medalu na obrzeżu (Gumowski 1925a, s. 106).

Twórca medalu Friedrich Kleinert (1633–1714) wraz z norymberskimi wytwórcami C.G. Laufferem i La-
zarusem Gottliebem Laufferem utworzyli medalierską spółkę wydawniczą. Do kręgu artystów związanych 
z nimi lub zatrudnianych przez nich należeli m.in. znani medalierzy: Georg Hautsch, J. Wagenseil, Philipp 
Heinrich Müller czy A. Vestner (zob. Gumowski 1925a, s. 106–107). Znani byli z szerokiej emisji historycz-
nych medali państw niemieckich oraz użycia maszyn do wykonywania ostrych, wysokich brzegów w swych 
wyrobach numizmatycznych, co było specjalnością zwłaszcza Friedricha Kleinerta (Forrer 1907, s. 174).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 208 v.–209, nr XXVIII; Album rycin 1822–28, nr 210; Bentkowski 1830, s. 95–96, nr 324; Ampach 1835, 
s. 607, nr 15003; Raczyński 1841, s. 55–57, nr 294; Reichel 1842b, s. 230, nr 1803; Mikocki 1850, s. 88, nr 197; Zeltt 1867, s. 72, nr 1513; 
Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12366; Gumowski 1925a, s. 106; Gumowski 1950a, nr 64; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 5–6, nr 2610; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 207–208, nr 2596 i 2597 (te egzemplarze); Tentzel 1981, t. 2, s. 715–717; Stahr 2008, s. 124, nr 149. 

J.W.Z.

 157 August II i Widukind (Wittekind)
Martin Heinrich Omeis
Drezno, 1699

a) nr inw. ZKW.N.142 (il.)
srebro, bity, 44 mm, 43,65 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2598
srebro, bity, 44 mm, 43,75 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie ukoronowanego Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce oraz zbroi kirasjerskiej z narzuconym 
i spiętym na prawym ramieniu płaszczem. Na przecięciu ramienia w ligaturze sygn. MHO [Martin Heinrich Omeis]. W otoku 
napis: D[ei]·G[ratia]·FRID[ericus]·AUGUST, POLONIARUM REX. SAX[oniae]· DUX & ELECT[or]·16 99· (Z Bożej łaski Fryde-
ryk August, król Polaków, książę i elektor Saksonii, 1699. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
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Rewers: Fantazyjne popiersie Widukinda w prawym profilu, w koronie spiczastej i płaszczu gronostajowym zdobionym 
gwiazdami i klejnotami. W otoku napis: WITTEKIND, ANGRIVARIORUM REX, SAX[oniae]: PROCERUM DUX· (Widukind, 
król Angriwariów, saskiej szlachty wódz). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże ZKW.N.142: Napis: [ozdobnik] REGES CREAN / TVR REGIBVS (Królowie kreowani są z królów).

Medale te ukazują oficjalny wizerunek władcy w 1699 r., użyty też na medalu nr kat. 158. Są prze-
znaczone bardziej dla saskiego niż polskiego odbiorcy, o czym świadczy tytulatura króla z zachowanym 
imieniem Fryderyk. Użycie zaś słowa „książę” (łac. Dux, także w domyśle wódz) odnosi się do porówna-
nia z przedstawionym na rewersie jednym z największych bohaterów narodowych Saksonii, wodzem, 
księciem i królem Angrii (saskiego plemienia Angrarenów, Angriwariów) – Widukindem (ok. 730–807). 
Wykreowany przez ówczesnego nadwornego medaliera Augusta II wizerunek Widukinda – symbolu 
saskiej niepodległości i oporu wobec Karola Wielkiego – jest zbliżony do XVI-wiecznych przedstawień 
wodza inspirowanych XI-wiecznym nagrobkiem władcy w Enger (jak np. miedzioryt Frantza Fridericha 
z 1581 r. lub ilustracja z Abconfractur und Bildniss alles Grosshertzogen, Chur und Fürsten, welche vom 
Jahre nach Christi geburt 842. biss auff das jetzige 1599. Jahr, das Land Sachssen, Löblich und Christlich 
regiert haben / Sampt Ihres Lebens / aus glaubwirdigen Historien zusamen getragen / und in deutsche Reime 
bracht Johanna Agricoli z 1599 r.). Medalowy profil twarzy Augusta II jest prawie identyczny z profilem 
twarzy Widukinda, co współgra z inskrypcją z obrzeża i wskazuje na pokrewieństwo władców. W isto-
cie nie było jednak genealogicznie żadnego wspólnego pochodzenia, co podkreślali m.in. E. Raczyński 
(1841, s. 13) oraz E. Hutten-Czapski (1957, t. 2, s. 6), opisując ten numizmat.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 204 v.–205, nr VI; Dassdorf 1801, s. 119, nr 1089 (bez napisu na obrzeżu); Album rycin 1822–28, nr 215 (bez 
napisu na obrzeżu); Bentkowski 1830, s. 96–97, nr 328 (z napisem na obrzeżu); Ampach 1835, s. 608, nr 15013–15014; Raczyński 1841, s. 13, nr 268 
(bez napisu na obrzeżu); Mikocki 1850, s. 88, nr 1979 (z napisem na obrzeżu); Zeltt 1867, s. 71, nr 1492 (z napisem na obrzeżu); Erbstein 1908, 
s. 167, nr 3712 (z napisem na obrzeżu); Chełmiński 1904, s. 85, nr 1059; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 6, nr 2613; Gumowski 1950a, nr 71, 72; Ka-
miński, Kowalczyk 1969, s. 20, nr 111 (ZKW.N.142); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 208, nr 2598 (ZKW.N.830/2598); Tentzel 1981, t. 2, s. 725–727 
(z napisem na obrzeżu); Arnold 1985, s. 53; Stahr 2008, s. 124–125, nr 150 (bez napisu na obrzeżu); Cierpisz 2017, s. 146–147, nr 3.

J.W.Z.

 158 Odzyskanie przez Polskę Kamieńca Podolskiego
Martin Heinrich Omeis
Drezno, 1699

a) nr inw. ZKW.N.143 (il.)
srebro, bity, 44 mm, 43,55 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2599
srebro, bity, 44 mm, 43,60 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Ukoronowane popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce oraz zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spię-
tym na prawym ramieniu płaszczem. Na przecięciu ramienia w ligaturze sygn. MHO [Martin Heinrich Omeis]. W otoku na-
pis: D[ei]·G[ratia]·FRID[ericus]·AUGUST, POLONIARUM REX SAX[oniae]·DUX & ELECT[or]·16 – 99· (Z Bożej łaski Fryderyk 
August, król Polaków, książę i elektor Saksonii, 1699). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Panorama Kamieńca Podolskiego nad Smotryczem. Poniżej klęcząca na prawym kolanie kobieca postać alegoryczna 
uosabiająca miasto, w koronie murowej, trzymająca w lewej ręce tarczę z herbem Podola, prawą zaś wskazująca na twierdzę 
kamieniecką. W otoku napis: GLORIOSE RECUPERATUM·D[ie]·22·SEPT[embris]· – CAMINIEC – IN PODOLIA (Kamieniec 
Podolski szczęśliwie odzyskany dnia 22 września). Z boków postaci data: 16 – 99. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże: Napis: [ozdobnik] DIVINO ANNVENTE NVMINE EX VOTO NON INIQVO NON INIVSTO FELICITER ET (Z Bo-
skim patronatem i wedle życzenia prawego i sprawiedliwego szczęśliwie etc.). Wyróżnione wielkością litery tworzą chrono-
stych: D+I+V+I+V+V+M+I+X+V+I+I+V+I+I+V+L+I+C+I (= 1699). 

Medal wybity z okazji odzyskania utraconego w ramach pokoju buczackiego z 1672 r. Kamieńca Podol-
skiego. Twierdzę wraz z częścią ziem Podola przywrócono Koronie na mocy pokoju między Ligą Świętą 
a Turcją zawartego w Karłowicach i podpisanego 22 I 1699 r. W dniu 22 IX 1699 r. komisarze polscy 
z generałem artylerii koronnej Marcinem Kątskim odebrali klucze do twierdzy oraz miasta od ostatnie-
go tureckiego dowódcy – baszy Kamieńca Kahramana Mustafy. 

Medal ma propagandowy kontekst, sławiący czyny Augusta II. Dodatkowo corona muralis na głowie 
personifikacji Kamieńca Podolskiego podkreśla zasługi wojenne i osobisty udział władcy w zwycięskiej 
wojnie z Turcją. Odzyskanie Podola wraz z twierdzą kamieniecką było zgodne ze zobowiązaniami zawar-
tymi w zaprzysiężonych przez króla pacta conventa, w których władca obiecywał przywrócenie dawnych 
granic królestwa (Volumina Legum, t. 6, Petersburg 1860, s. 30–31). E. Raczyński błędnie sugerował za 
J.Ch. Albertrandim, że medal ten powstał dopiero za panowania syna Augusta II jako swoiste przypo-
mnienie zasług ojca (Raczyński 1841, s. 56–57).

Martin Heinrich Omeis wykorzystał awers tego medalu także do innego numizmatu (zob. nr kat. 157); 
występują też odmiany: bita w złocie oraz z innym napisem na obrzeżu – również tożsamym z drugim 
medalem autorstwa Martina Heinricha Omeisa (nr kat. 157 –  ZKW.N.142).

Literatura: Lochner 1738, 6. Woche, s. 41–42; Albertrandi [b.d.] a, k. 216, nr XXXI; Dassdorf 1801, s. 119, nr 1082; Album rycin 1822–28,  
nr 213; Bentkowski 1830, s. 97, nr 329; Ampach 1835, s. 607–608, nr 15008; Raczyński 1841, s. 55–57, nr 298; Reichel 1842b, s. 230–231, nr 1805; 
Mikocki 1850, s. 88, nr 1980; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12369; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 6, nr 2614; Gumowski 1925a, s. 100; Gu-
mowski 1950a, nr 69; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 20, nr 112 (ZKW.N.143); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 208, nr 2599 (ZKW.N.838/2599); 
Tentzel 1981, t. 2, s. 718–722; Rzeczpospolita w dobie Jana III 1983, s. 219–220, nr 607 (te egzemplarze); Arnold 1985, s. 53; Grund 1996,  
nr 0 1699/01; Arnold 1995b, s. 183, nr 275; Pod jedną koroną 1997, s. 262–263, nr VIII 2; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 59, nr 66; 
Bogacz, Sakwerda 1999, s. 110; Portrety miast 2000, s. 62–64; Stahr 2008, s. 125, nr 151; 100 rarytasów 2012, s. 186, nr 81.

J.W.Z.

 159 Przyjazd króla Augusta II na targi lipskie 30 września 1699 r. 
G.L. Kaufmann (?)
Lipsk (?), 1699 (?)
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nr inw. ZKW.N.10891
srebro, bity, 15,5 mm, 2,33 g 
zakup na aukcji antykwarycznej w 2018 r. (4 aukcja, Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak,  
10–12 II 2018 r.)

Awers: Ukoronowane popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z przerzuconym przez prawe ramię, spię-
tym broszą gronostajowym płaszczem królewskim. W otoku napis: AUG[ustus]·II· – D[ei]·G[ratia]·REX·POLON[iae]· (August II, 
z Bożej łaski król Polski). Brzeg podniesiony.
Rewers: Stojący na posadzce ozdobiony festonami ołtarz, na nim ornamentowana poduszka z leżącymi pod koroną kró-
lewską skrzyżowanymi insygniami władzy (miecze elektorskie i berło). W otoku półkolem napis: HONORE, TIMORE. (Czcią 
i bojaźnią). U dołu z prawej sygn. G·L·K[aufmann]·. Brzeg podniesiony.

M. Gumowski przypisuje ten medalik mało znanej lipskiej medalierce G.L. Kaufmann na podstawie jego 
podobieństwa do numizmatu honorującego pobyt króla na dorocznych targach lipskich 30 IX 1699 r. 
(Gumowski 1950a, nr 81). Medalik jest datowany i posiada ten sam awers co tutaj opisywany. Jednak 
w dostępnym historycznym źródle z epoki – wydanym pierwotnie w 1705 r. Saxonia Numismatica – au-
tor dzieła W.E. Tentzel, choć potwierdza powód emisji numizmatu, nie wskazuje projektanta. W 1752 r. 
niejasno opisuje ten medalik J.-G. Boehme, stwierdzając, że numizmat ten należy do grupy wykona-
nych głównie przez Wermutha; dodatkowo też autor Neueröfnetes Groschen=Cabinet  na rewersie widzi 
trzy kolumny (sic!) (Boehme 1752, s. 712–713).

Awers tego medalika u Albertrandiego jest opisany z błędami; pomyłki w odczycie są też u F. Bent-
kowskiego.

Literatura: Boehme 1752, s. 712–713, tabl. XI, nr 86; Albertrandi [b.d.] a, k. 207, nr XX (odm.?); Dassdorf 1801, s. 119, nr 1088; Bentkowski 
1830, s. 95, nr 322 (odm.?); Ampach 1835, s. 608, nr 15012; Raczyński 1841, s. 1, nr 264; Mikocki 1850, s. 87, nr 1967; Chełmiński 1904, s. 85, 
nr 1058 (galwan srebrzony); Helbing 1933, s. 33, nr 599; Gumowski 1950a, nr 83; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 3, nr 2693; Tentzel 1981, t. 2, 
s. 725–726. 

J.W.Z.

 160 Przyjazd króla Augusta II na targi lipskie 30 września 1699 r.
G.L. Kaufmann 
Lipsk, 1699

a) nr inw. ZKW.N.139
srebro, bity, 15,5 mm, 2,29 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2600 (il.)
srebro, bity, 16 mm, 2,33 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Ukoronowane popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej i spiętym na prawym ramieniu płaszczu. 
W otoku napis: AUG[ustus]·II· – D[ei]·G[ratia]·REX·POLON[iae]· (August II, z Bożej łaski król Polski).
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Rewers: Widok Lipska opromienianego przez słońce. W otoku napis: AVGVSTA IN LVCE REFVLGET (W Augusta świetle 
rozbłyskuje). W odcinku napis: LIPS[ia]·30 SEPT[embris] 1699· (Lipsk, 30 września 1699). 

Medalik (żeton) wybity z okazji wizyty Augusta II na targach lipskich 30 IX 1699 r. nie jest sygnowany, ale 
znane są też medale z identycznym awersem, lecz odmiennym rewersem, sygnowane: G. L. K., projektu 
lipskiej medalierki G.L. Kaufmann (zob. nr kat. 159). Istnieją także galwaniczne, srebrzone kopie tego 
medalika (Chełmiński 1904, s. 85, nr 1057).

Literatura: Dassdorf 1801, s. 119, nr 1087; Bentkowski 1830, s. 98, nr 333; Ampach 1835, s. 608, nr 15011; Merseburger 1894, s. 108, nr 2537; 
Chełmiński 1904, s. 85, nr 1057; Erbstein 1908, s. 167, nr 3714; Merzbacher 1911, s. 48, nr 693; Gumowski 1950a, nr 81; Kamiński, Kowal-
czyk 1969, s. 20, nr 108 (ZKW.N.139); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 208, nr 2600 (ZKW.N.830/2600); Tentzel 1981, t. 2, s. 725–726; Bogacz, 
Sakwerda 1999, s. 111; Stahr 2008, s. 125–126, nr 152.

J.W.Z.

 161 Powrót Augusta II do Drezna 1699 
Christian Wermuth
Gotha, 1699
nr inw. ZKW.N.140
srebro, bity, 8 mm, 0,5 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w paludamentum spiętym na prawym ramieniu. W oto-
ku napis: D[ei].G[ratia].AVGVSTVS II·REX POL[oniae]·&EL[ector]·SAX[oniae] (Z Bożej łaski August II, król Polski i elektor 
Saksonii). Pod popiersiem sygn. W[ermuth].
Rewers: Ułożone częściowo anagramatycznie w krzyż (litera T pierwszego słowa jest zwornikiem łączącym) słowo: VIVATAVIV 
– VIVATAVIV (Niech żyje!).

Istniejący w kilku wariantach niewielki medalik wybito na powrót króla do stolicy Elektoratu Drezna, 
gdzie wyprawiono z tej okazji święto – Augustalia (22 VIII 1699 r.). Awers użyty był też w innym srebr-
nym żetonie wydanym na powrót elektora do Drezna (Gumowski 1950a, nr 88).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 208 v., nr XXVII; Zeltt 1867, s. 70, nr 1489; Gumowski 1950a, nr 89; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 23, nr 2692; 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 20, nr 109 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, s. 725; Wohlfahrt 1992, s. 425, nr 55009.

J.W.Z.

 162 Spotkanie Augusta II z Piotrem I w Birżach 1701
medalier nieokreślony
Polska lub Saksonia, lub Rosja, 1701 (?)
nr inw. ZKW.N.144
srebro, bity, 15 mm, 1,5 g; wtórnie dolutowane uszko do zawieszania
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Uwieńczona laurem głowa Augusta II, w prawym profilu. W otoku napis: AVGVSTVS II REX POLONIAE (August II, 
król Polski). 
Rewers: Uwieńczona laurem głowa Piotra I w prawym profilu. W otoku napis: PETRVS ALEX[eiewich]·MAGN[us]·RVSS[iae]· 
ZAAR· (Piotr Aleksiejewicz, Wielki Car Rosji). 

Niewielki medalik związany jest ze spotkaniem króla Polski Augusta II z carem Rosji Piotrem I w Birżach. 
Odbyło się ono w lutym lub marcu 1701 r. i miało na celu zawarcie przymierza przeciwko Szwecji. Obaj 
władcy w stylizacji all’antica przedstawieni są w ten sposób, że zarówno portret króla Polski, jak i cara 
może być awersem numizmatu. Konterfekt Augusta II był już wcześniej użyty w medalowych półduka-
tówkach koronacyjnych z 1697 r. (zob. Kahnt 2009, s. 220, nr 250); występuje też na medaliku z okazji 
odzyskania polskiego tronu w 1709 r. (Stahr 2008, s. 127, nr 156). 

Najczęściej występują złote odbitki o wadze ½ dukata oraz srebrne. Istnieją też srebrzone kopie gal-
waniczne (Chełmiński 1904, s. 85, nr 1061).

Literatura: Bentkowski 1830, s. 101, nr 343 (złoto); Ampach 1835, s. 609, nr 15026; Chełmiński 1904, s. 85, nr 1060 (złoto); Ossbahr 1927, nr 97c; 
Gumowski 1950a, nr 106; Hutten-Czapski 1957, t. 1, s. 24, nr 2696; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 19, nr 96 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 163 Przyjazd króla Augusta II na targ noworoczny w Lipsku 31 grudnia 1704 r.
Johann Wilhelm Höckner
Drezno, 1704
nr inw. ZKW.N.830/2603
srebro, bity, 35 mm, 21,77 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Fryderyka Augusta w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym i spiętym na 
prawym ramieniu płaszczem. W otoku napis: FRID[ericus]·AUGUST[us]·D[ei]·G[ratia]·REX – POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]· 
L[ithuaniae]·ET·EL[ector]·SAX[oniae] (Fryderyk August, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski i elektor Saksonii). Na 
przecięciu ramienia sygn. IWH [Johann Wilhelm Höckner]. Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok Lipska oświetlanego promieniejącym słońcem. W otoku napis w trzech wierszach: REDIENS CUNCTA FACIT  
ILLE SERENA (Ów powracający wszystko czyni przyjemnym). W odcinku napis: LIPSIAM INGRED[itur]· / NUNDIN[is]· 
HYEMAL[is]· / MDCCIV· (Przyjechał do Lipska na targi zimowe 1704). Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.

Medal wykonany przez pracującego w drezdeńskiej mennicy rytownika Johanna Wilhelma Höckne-
ra (czynny ok. 1702–1733) z okazji przyjazdu króla na targ noworoczny (Neujahrsmesse/Wintermesse) 
naśladuje numizmat Christiana Wermutha wybity na przybycie Augusta II do Drezna 31 XII 1703 r. 
(Dassdorf 1801, s. 126, nr 1121). Fundującym ich emisję mieszczanom chodziło o zaskarbienie sobie 
wdzięczności władcy i uzyskanie potwierdzenia przywilejów handlowych miasta.

Awers to dosyć późno wykorzystany typ młodzieńczego wizerunku króla autorstwa Martina Heinricha 
Omeisa, używany już od koronacji w 1697 r. (zob. nr kat. 149). Prospekt miasta z rewersu jest bardziej 
uproszczony niż widoki Lipska z medali Philippa Heinricha Müllera (zob. nr kat. 170), chociaż zapewne 
obydwa oparte są na tym samym sztychu z epoki. Numizmat ten znany jest jedynie w srebrze.
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Literatura: Dassdorf 1801, s. 126, nr 1121; Bentkowski 1830, s. 101, nr 346; Ampach 1835, s. 611, nr 15046; Erbstein 1911, s. 45, nr 16649; 
Gumowski 1950a, nr 122; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 208, nr 2603 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, s. 736, nr 79/III.

J.W.Z.

 164 Papieski medal dedykowany Augustowi II
Ermenegildo Hamerani
Rzym, 1705
nr inw. ZKW.N.830/2604
brąz lub miedź, bity, 44 mm, 36,53 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w zbroi kirasjerskiej z narzuconym płaszczem królew-
skim. W otoku napis: AVGVSTVSYIIY – POLONIAR[um]YREXY (August II, król Polaków). W odcinku napis: A[nno]·MDCCV· 
(W roku 1705). Obwódka profilowana.
Rewers: Słońce z twarzą promieniejące na kulę ziemską. W otoku napis: CVNCTIS – CLEMENS (Dla wszystkich łaskawy). 
Obwódka profilowana.

Medal ten wybito w Rzymie, prawdopodobnie na zamówienie papieża Klemensa XI, czyli Giovannie-
go Francesca Albaniego, dla podkreślenia dobrych relacji z królem Polski. W mennicy użyto stempla 
rewersu z innego papieskiego medalu (Negelein 1720, s. 69), zaś na awersie jest nietypowe, nieznane 
z innych medali popiersie Augusta II. 

Ze względu na datę emisji (1705 r.) w starszej literaturze (zob. Bidermann, Albertrandi) medal ten 
błędnie łączono z Orderem Orła Białego i zjazdem w Tykocinie. Próbowano też wiązać ten numizmat 
z wojną domową ze Stanisławem Leszczyńskim (Raczyński 1841, s. 113; Hutten-Czapski 1957, t. 2,  
s. 9) lub z bliżej nieokreślonym kardynałem Albanim (Dassdorf 1801, s. 128 i za nim Gumowski 1950a, 
nr 137).

Literatura: Negelein 1720, s. 1054–1055; Bidermann 1755, s., 5 nlb.; Albertrandi [b.d.] a, k. 227 v.–231, nr XLV; Dassdorf 1801, s. 128, nr 1135; 
Bentkowski 1830, s. 103–104, nr 354; Raczyński 1841, s. 113, nr 320; Mikocki 1850, s. 90, nr 1999; Zeltt 1867, s. 73, nr 1528; Forrer 1904, s. 398; 
Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 9, nr 2629; Gumowski 1950a, nr 137; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209, nr 2604 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 165 Spotkanie w Kaliszu 1706
medalier nieokreślony
Saksonia, 1706

a) nr inw. ZKW.N.146 (il.)
srebro, bity, 26 mm, 6,37 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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b) nr inw. ZKW.N.830/2622
srebro, bity, 26 mm, 6 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Augusta II w prawym profilu, z krótkimi włosami, w owocującym wieńcu laurowym, w ozdobnej zbroi 
antycznej. W otoku napis: FRIDER[icus].AUGUST[us] – REX.ET ELE[c]T[or].SAX[oniae]. (Fryderyk August, król i elektor 
Saksonii). W odcinku data: MDCCVI. (1706). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Wizerunek wschodzącego zza gór słońca nad pustkowiem. W otoku napis: NONDUM APPARUIT. (Jeszcze się nie 
ujawniło). W odcinku arabeska. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal zw. abdykacyjnym lub Na spotkanie w Kaliszu. Dotyczy wydarzeń dziejących się bezpośrednio 
po pokoju altransztadzkim z 24 IX 1706 r. zawartym między zjednoczonymi Rzecząpospolitą i Saksonią 
a Szwecją.

Wspomniane spotkanie w Kaliszu odbyło się 29 X 1706 r., gdy wypuszczono z niewoli na mocy posta-
nowień traktatu pokojowego z Altranstädt pojmanych szwedzkich jeńców, w tym ich dowódcę generała 
Arvida Axela Mardefelta. Wypełniając warunki pokojowe, August II musiał m.in. zrzec się korony polskiej 
na rzecz Stanisława Leszczyńskiego oraz zerwać przymierze z Rosją. Użyte na medalu sformułowanie 
Rex (Król) bez Poloniae (Polski) jest konsekwencją tej ugody. Jednak po ustaleniach pokojowych (29 X 
1706 r.) nastąpiło nieoczekiwane zwycięstwo wojsk popleczników Augusta II nad Szwedami i ich stron-
nikami pod Kaliszem. Choć nie zmieniło to w żaden sposób układu sił, to wzbudziło nadzieję w królu. 
NONDUM APPARUIT, znaczące dosłownie „Jeszcze się nie ujawniło/okazało”, odnosi się do sytuacji 
Augusta II w Polsce. Konwersja Augusta II na katolicyzm oraz walka z protestancką Szwecją pozwalają 
przypuszczać, że samo zdanie jest być może zaczerpnięte z Wyznań św. Augustyna: Nondum apparuit 
quod erimus – „Jeszcze się nie okazało, kim będziemy” (ks. 13, rozdz. 15, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 
1987, s. 350). Motyw słońca (w domyśle słońce to jedyny, prawdziwy władca), które wychyla się zza gór, 
aby oświetlić i ożywić krainę, jest znany od czasów starożytnych. Do sztuki saskiej początków XVIII w. był 
wprowadzony zapewne z kanonów sztuki francuskiej epoki Króla Słońce Ludwika XIV.

M. Conradi wymienia też egzemplarze w miedzi (Conradi 1797, s. 23).

Literatura: Boehme 1752, s. 723, nr 91, il. Tab. XI/91; Albertrandi [b.d.] a, k. 231–232, nr XLVI; Conradi 1797, s. 23; Lipsius 1809, s. 216, nr 37; 
Bentkowski 1830, s. 107, nr 370; Raczyński 1841, s. 123–126, nr 325; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 10, nr 2632; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 2, 
nr 115 (ZKW.N.146); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 211, nr 2622 (ZKW.N.830/2622); Koperwas 1998, s. 30, nr 54.

J.W.Z.

 166 Medal nagrodowy nadawany po bitwie pod Kaliszem 1706
Timofiej Iwanow (?)
Petersburg, 2. poł. XVIII w./przed 1802 (?)
nr inw. ZKW.N-dep.FC/621
brąz złocony, bity, owal 43 × 40 mm, 32 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Piotra I w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej i płaszczu spiętym na prawym ramie-
niu. W otoku napis: ЦPЬ·ПETPБ·AЛE ИEBИЧЬ · (Car Piotr Aleksiejewicz).
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Rewers: Centralnie konny portret Piotra I z regimentem feldmarszałkowskim w prawej ręce, w konwencji all’antica, na tle 
bitwy. U góry z obłoku wyłania się ręka wieńcząca cara. W otoku napis: ЗA BѢPНOCT – И МУЖECTBO (Za wierność i mę-
stwo). W odcinku data: 1706.

Jest to naśladownictwo (w literaturze nazywane zwykle późniejszą kopią) jednego z medali pamiątko-
wych i nagrodowych po wygranej 29 X 1706 r. bitwie przez posiłkującą Augusta II koalicję sasko-rosyj-
sko-polską (zob. nr kat. 165) nad wspierającymi Stanisława Leszczyńskiego oddziałami szwedzko-pol-
skimi. Oryginalny numizmat wykonał Gottfried Haupt w 1706 r. (zob. np. Diakov 2004, s. 81, nr 24.1) 
i był rozdawany uczestnikom bitwy (zależnie od rangi) w złotych, srebrnych lub – dla zwykłych żołnierzy 
– odbitkach z brązu bądź cyny o wartości 1 rubla. 

Awers medalu powtarza w nieco uproszczony sposób wizerunek Piotra I z oryginału, zaś napis oto-
kowy (inny niż na oryginalnym medalu G. Haupta) wykonany jest alfabetem sprzed reformy w 1710 r. 
Z kolei rewers to wierne powtórzenie numizmatu z 1706 r. Oprócz odbitek brązowych istnieją też złote, 
srebrne i cynowe.

Literatura: Reichel 1842a, t. 1, s. 61, nr 1046; Forrer 1907, s. 39; Fischer, Seagrim 1969, s. 71, nr 364 (ten egzemplarz); Durow 2003, s. 29; 
Diakov 2004, s. 84, nr 24.3 (złoto, srebro).

J.W.Z.

 167 Medal satyryczny
Christian Wermuth
Gotha, 1706
nr inw. ZKW.N.148
srebro, bity, 26,9 mm, 7,16 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Napis w ośmiu wierszach: Es ist / Friede / und ist / Keiner / das weist du / und noch Einer· / 1706· (Jest pokój i go nie ma, 
to wiesz ty i ktoś jeszcze, 1706). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w ośmiu wierszach:  QUIA / MUNTUS / fuld / tezibi / ERGO / OPORTET / MULTUM / PATI (Kiedy 
świat chce być oszukany, trzeba się wiele nacierpieć). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże: Napis: DER STILLSTAND AUF ZEHN WOCHEN GAR. BRING UNS DEN FRIED ZUM NEUEN IAHR * 1707 * 
(Zawieszenie broni trwa od dziesięciu tygodni, przyniesie nam pokój w nowym roku 1707).
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Jest to medal z rodzaju prześmiewczych (Spottmedaillen) projektu Christiana Wermutha, wybity z oka-
zji preliminariów pokojowych w Altranstädt zawartych po dziesięciotygodniowym zawieszeniu broni  
(24 IX–4 XII 1706). Zniekształcona łacińska pisownia: Quia muntus fuld tezibi, winna wyglądać: Quia 
mundus vult decipi, i pochodzi zapewne z lipskiej gwary językowej (Wohlfahrt 1992, s. 261). Jest to 
przekształcenie łacińskiej sentencji Quia mundus vult decipi, ergo decipiatur, przypisywanej Petroniuszo-
wi lub św. Augustynowi, używanej powszechnie jako figura retoryczna brzmiąca: „Skoro świat chce być 
oszukany, niech tak będzie”.

Znane są odbitki także w cynie; rewers wykorzystany był też w innych medalikach.

Literatura: Leyser 1791, s. 414, nr 1006; Dassdorf 1801, s. 130–131, nr 1144; Ampach 1835, s. 614, nr 15072; Zeltt 1867, s. 72, nr 1520; 
Merseburger 1894, s. 115, nr 2685; Le Maistre 1912, s. 103, nr 415; Gumowski 1950a, nr 156; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 166, nr 6663; 
Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 117 (ten egzemplarz); Wohlfahrt 1992, s. 261, nr 07023.

J.W.Z.

 168 Medal satyryczny
Christian Wermuth
Gotha, 1706
nr inw. ZKW.N.149 
srebro, bity, 26,9 mm, 7,19 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Napis w ośmiu wierszach: Es ist / Friede / und ist / Keiner / das weist du / und noch Einer· / 1706· (Jest pokój i go nie ma, 
to wiesz ty i ktoś jeszcze, 1706). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w ośmiu wierszach:  Wier / Zweÿ / haben einen / Sinn! / Geldt! / Niemand / weiss / wohinn· (Obaj mamy jedną myśl! 
Pieniądze! Ale nie wiemy, skąd [je brać]). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże: Napis: ZEHN WOCHEN STILLSTAND.BRACHT FRIED ZUM SACHSEN LAND*ANNO 1707* (Dziesięć tygodni 
zawieszenia broni przyniosło pokój w Saksonii, roku 1707).

To kolejny medal z rodzaju prześmiewczych (Spottmedaillen) projektu Christiana Wermutha, wykonany 
z okazji preliminariów pokojowych w Altranstädt. Medalier wykorzystał użyty wcześniej stempel awersu 
(zob. nr kat. 167). Aluzja zawarta w lemmie rewersu odnosi się prawdopodobnie do trudnej sytuacji finan-
sowej mieszkańców elektoratu, łożących na kontrybucję wojenną dla Szwecji w wysokości 23 mln talarów.

Literatura: Leyser 1791, s. 414, nr 1007; Ampach 1835, s. 614, nr 15071; Merseburger 1894, s. 115, nr 2683; Le Maistre 1912, s. 103, nr 414; 
Hutten-Czapski 1957, t. 5, s. 102, nr 10788; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 118 (ten egzemplarz); Wermuth 1976, s. 7, nr 29; Wohlfahrt 
1992, s. 260–261, nr 07021.

J.W.Z.

 169 Pokój w Altranstädt 1706
Christian Wermuth 
Gotha, 1706
nr inw. ZKW.N.147
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srebro, bity, 27 mm, 7,52 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Prawa dłoń trzyma wyciągnięty miecz, nad nim promieniejące słońce ze stylizowanym tetragramem יהוה (Jahwe). 
Na głowni miecza napis idący ku górze: TERROR PANIC9[us] LIPS[iae] (Strach i panika w Lipsku). Wokół miecza wie-
niec laurowy z napisem: AVG[usti]·26·27 (26–27 sierpnia), oraz gałązki: laurowa i palmowa, pod nim napis: TER[ror]·II·4. 
SEPT[embris].MAX[imus]·(Drugi największy strach 4 września). W otoku napis: GOTT GIBT FRIED IM SACHSEN LANDE 
(Bóg dał pokój w Saksonii). U dołu: 17 – 06. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Ozdobna tarcza owalna z herbem elektorskim Saksonii pod czapką elektorską obramowana skrzyżowanymi liśćmi 
palmowymi. W otoku napis:  GLÜCK UND HEIL ZU ALLEM STANDE (Szczęście i zdrowie dla każdego stanu). Obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony. 
Obrzeże: Napis: DER STILLSTAND AUF ZEHN WOCHEN WAR / BRING UNS DEN FRIED ZUM NEUEN IAHR·1707* (Za-
wieszenie broni trwa od dziesięciu tygodni, przyniesie nam pokój w nowym roku 1707). 

Niewielki medalik z czasów inwazji szwedzkiej na Saksonię w okresie III wojny północnej. Odwołuje się 
do paniki mieszkańców Lipska przed wkraczającymi do Elektoratu latem 1706 r. wojskami Karola XII. 
Wyraża nadzieję, że po trwającym ponad 10 tygodni zawieszeniu broni (24 IX–4 XII 1706) nowy rok 
przyniesie już trwały pokój.

Medal ten, wybity zapewne w grudniu 1706 r., istnieje w kilku odmianach (Gumowski 1950a, nr 160–
165), zarówno z napisami na obrzeżach, jak i bez.

Literatura: Dassdorf 1801, s. 130, nr 1142; Ampach 1835, s. 613-614, nr 15068; Hildebrand 1874, s. 533, nr 94; Merseburger 1894, s. 115, 
nr 2680; Gumowski 1950a, nr 164; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 165–166, nr 6662; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 116 (ten egzemplarz); 
Wohlfahrt 1992, s. 262–263, nr 07 032.

J.W.Z.

 170 Pokój w Altranstädt 1706
Philipp Heinrich Müller 
Norymberga, 1706

a) nr inw. ZKW.N.203 (il.)
srebro, bity, 37 mm, 19,14 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2620 
srebro, bity, 37 mm, 18,31 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Bóg wojny Mars, w zbroi, w płaszczu i hełmie, podaje prawą rękę odzianemu w lwią skórę Herkulesowi, trzymają-
cemu w lewej ręce maczugę. Obie postacie depczą leżącą Niezgodę z jadowitą żmiją w lewej ręce. U góry półkolem napis: 
COGNATO SANGVINE VICTA· (Krwią spowinowaconą zwyciężona). U dołu sygn. P[hilipp]·H[einrich]·M[üller]·. W odcinku 
w czterech wierszach napis: PAX SVECIAM INTER ET / POLONIAM PACTA / ALT RANSTAD· / MD CC VI· (Pokój między 
Szwecją a Polską zawarty w Altranstädt w 1706). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Bóg handlu Merkury, trzymający w lewej ręce kaduceusz, unosi się nad miastem. U góry półkolem napis: ALTA PAX 
GENTEIS ALAT ENSESQVE LATEANT· (Niech głęboki pokój narody karmi, miecze niech leżą). W odcinku: LIPSIA· (Lipsk). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Obrzeże: Napis: [ozdobnik] IIDEM INTER SE POSITO CERTAMINE REGES FOEDERA IVNGEBANT.VIRG[ilius]. (Ci sami 
królowie, porzuciwszy swary, utwierdzają przymierze. Wergiliusz).

Wybity na cześć pokoju w Altranstädt medal jest doskonałym przykładem recepcji wzorców antycznych 
na początku XVIII w. Dotyczy to zarówno sfery ikonograficznej, jak i literackiej. Autorem numizmatu 
był popularny i ceniony augsbursko-norymberski artysta Philipp Heinrich Müller. Zatrudniony jako za-
rządca mennicy w Norymberdze, pracował także w Salzburgu. Wykonywał stemple medali i monet dla 
wielu księstw Rzeszy (m.in. talary salzburskie), także medali dla dworów Rosji i Szwecji (Forrer 1909,  
s. 196–205).

Awers medalu ukazuje dwóch głównych adwersarzy w wojnie północnej (1700–1721) w stylizacji 
all’antica. Jako niezwyciężony bóg wojny Mars występuje tu Karol XII, zaś August II to potężny saski Her-
kules (Hercules Saxonicus). Lemma w otoku prawdopodobnie podkreśla pokrewieństwo między wład-
cami jako braćmi ciotecznymi. Matki obu królów (Anna Zofia i Ulryka Eleonora) były siostrami, córkami 
króla Danii Fryderyka III Oldenburga. 

Rewers ukazuje unoszącego się nad Lipskiem Merkurego, który jako herold ogłasza pokój zawarty 
w podlipskim Altranstädt. Panoramiczny widok miasta zbliżony jest nieco do współczesnych mu przed-
stawień Lipska z medali Christiana Wermutha lub Johanna Wilhelma Hoecknera. Użycie wizerunku 
Lipska może mieć dwojakie znaczenie. Jedno to wspomniane nawiązanie do miejsca zawarcia pokoju, 
drugie – symboliczne, związane z lemmą medalu, która obiecuje spokój i dobrobyt, jakże ważne dla 
handlowego miasta. Częściowy cytat z półkola otoku: ALTA PAX,  pochodzi z tragedii Lucjusza Anneusza 
Seneki (Młodszego) Hercules furens (w. 929–931, tłum. J.A. Bardziński, Toruń 1696). Wiersze te dotyczą 
rozmowy Herkulesa z jego ziemskim ojcem Amfitrionem, która ma miejsce tuż przed atakiem szaleń-
stwa zesłanym na herosa przez Junonę. Również do propagandy sprawiedliwie dzielonej władzy między 
równorzędnymi bohaterami odwołuje się inskrypcja z obrzeża medalu, czyli cytat z Eneidy Wergiliusza  
(ks. VIII, w. 655–657, tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1998). Fragment ten dotyczy historii przymierza i po-
działu władzy w Rzymie między Romulusem i królem Sabinów Tytusem Tacjuszem.

Literatura: Negelein 1720, s. 638; Leben Stanislai 1737, s. 93–95; Chevrières 1741, t. 1, s. 105–106; Heubel 1745, s. 700, nr 146; Albertrandi 
[b.d.] a, k. 232–232 v., nr XLVII; Dassdorf 1801, s. 129–130, nr 1140; Album rycin 1822–28, nr 224; Bentkowski 1830, s. 106–107, nr 367; 
Ampach 1835, s. 613, nr 15065; Raczyński 1841, s. 114–115, nr 322; Reichel 1842b, s. 245, nr 1875; Mikocki 1850, s. 90, nr 2004; Zeltt 1867, 
s. 73, nr 1529; Hildebrand 1874, s. 535–536, nr 99; Chełmiński 1904, s. 86, nr 1071; Wilmersdörffer 1907, s. 63, nr 12912; Le Maistre 1912,  
s. 101, nr 406; Helbing 1917, s. 54–55, nr 983; Gumowski 1950a, nr 143; Hutten-Czapski 1957, t. 2,  s. 10, nr 2631; Kamiński, Kowalczyk 1969, 
s. 26, nr 165 (ZKW.N.203); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 211, nr 2620 (ZKW.N.830/2620); Koperwas 1998, s. 29, nr 53; Orzeł i Trzy Korony 
2002, s. 314–315, nr IV 25 (ZKW.N.203); Tre kronor 2003, s. 26, nr IV 25 (ZKW.N.203).

J.W.Z.

 171 Powrót Augusta II na tron polski
Albrecht Krieger
Lipsk (?), 1709
nr inw. ZKW.N.152
srebro, bity, 30 mm, 11 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Uwieńczona laurem głowa króla w prawym profilu. W otoku napis: AVGVSTVS.
Rewers: Zamknięta korona królewska. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·REX & EL[ector]· (Z Bożej łaski król i elektor).

Medalik (żeton) z okazji powrotu Augusta II na tron polski w 1709 r. bity był w złocie (o wadze dwóch  
i pół–trzech dukatów), w srebrze i miedzi. W starszej literaturze błędnie uznawany za żeton korona-
cyjny lub pośmiertny. Przedstawia antykizujący portret króla stylizowany na rzymskie medaliony i rów-
nocześnie celowo nawiązujący do żetonów koronacyjnych z 1697 r., co razem tworzy niezwykle jasny 
i prosty ikonograficznie przekaz propagandowy. 

Stempel wykonał prawdopodobnie Albrecht Krieger (Krüger), czynny w Lipsku w 1. poł. XVIII w., 
na co wskazuje podobieństwo do innych numizmatów tego twórcy (zob. np. Kahnt 2009, s. 236 oraz nr 
kat. 172). 

Literatura: Dassdorf 1801, s. 139, nr 1185; Raczyński 1841, s. 1, nr 263; Zeltt 1867, s. 70, nr 1487; Merseburger 1894, s. 64, nr 1468; Gumow-
ski 1950a, nr 458; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 24, nr 2700; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 121 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 172 Powrót Augusta II na tron polski
Albrecht Krieger 
Lipsk (?), 1709

a) nr inw. ZKW.N.153
srebro, bity, 30,2 mm, 12,97 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2606
srebro, bity, 30,5 mm, 10,51 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.9958 (il.)
złoto, bity, 30,5 mm, 10,34 g; ślad po próbie przewiercenia lub przebicia
z kolekcji Banku Handlowego w Warszawie SA, zakup z rąk prywatnych w 1995 r.

Awers: Uwieńczona laurem głowa króla w prawym profilu. W otoku napis: AVGVSTVS.
Rewers: Królewski herb Augusta II. W otoku napis: D[ei]:G[ratia]:REX POL[oniae]: – ET EL[ector]:SAX[oniae]: (Z Bożej łaski 
król Polski i elektor Saksonii).
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Bity w złocie (o wadze dwóch i pół – trzech dukatów), w srebrze i miedzi popularny medal (żeton) 
z okazji powrotu Augusta II na tron polski w 1709 r. Na awersie wykorzystano przypisywany lipskiemu 
medalierowi Albrechtowi Kriegerowi stempel, ten sam co w medalu nr kat. 171. 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 203 v., nr IV (złoto); Dassdorf 1801, s. 139, nr 1186; Album rycin 1822–28, nr 229 (srebro); Bentkowski 
1830, s. 88, 109–110, nr 380 (srebro) i nr 297 (złoto); Raczyński 1841, s. 1, nr 262; Mikocki 1850, s. 96, nr 1958 (złoto); Zeltt 1867, s. 70, nr 1486; 
Merseburger 1894, s. 65, nr 1469 (miedź); Helbing 1909, s. 59, nr 1002; Erbstein 1908, s. 168, nr 3727; Schlessinger 1929, s. 56, nr 1416; 
Frankiewicz 1930, s. 42, nr 778; Gumowski 1950a, nr 459; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 24, nr 2701 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, 
s. 21, nr 122 (ZKW.N.153); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209, nr 2606 (ZKW.N.830/2606); Orzeł Biały 1995, s. 296, nr IV 125 (ZKW.N.9958); 
Kahnt 2009, s. 236, nr 266 (złoto); Zacher 2013, s. 8; Garbaczewski 2016, s. 121–122, nr 33 (złoto).

J.W.Z.

 173 Trzechsetlecie założenia Akademii (uniwersytetu) w Lipsku (4 grudnia 1709 r.)
Christian Wermuth
Gotha, 1709
nr inw. ZKW.N.154
brąz, bity, 72 mm, 164,64 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w zbroi rzymskiej z twarzą Sylena, przez ramiona 
przerzucone paludamentum. Pod przecięciem ramienia napis: ANN[o]·MDCCV·ÆT[atis]·XXXV / ELECT[oratus]·XII· / ET  
CORONAT[ionis]·VIII· (W roku 1705, w wieku 35 lat, elektorstwa 12 lat, od koronacji 8 lat). W otoku napis: D[ei]·G[ratia] 
·AUGUST9[us] II·REX – POL[oniae]·M[agnus]·D[ux]·L[ithuaniae]·S[ancti]·R[omani]·I[mperii]·A[rchi]·M[areschalcus]·D[ux]· 
E[lector]·SAX[oniae]· (Z Bożej łaski August II, król Polski, wielki książę litewski, Świętego Cesarstwa Rzymskiego arcymarsza-
łek, książę elektor Saksonii). Pod popiersiem sygn. C[hristian].W[ermuth]. Obwódka liniowa.
Rewers: Stojąca w długiej szacie Pallas Atena z atrybutami: siedzącą sową na hełmie, włócznią w prawej ręce oraz tar-
czą (egidą) z głową Meduzy (gorgoneionem) na stosie panoplii (z prawej strony) oraz symboli wiedzy, techniki, przemysłu 
(z lewej strony). W otoku napis: VTRIQVE – INTENTA (Uważająca na jedno i drugie). W odcinku w czterech wierszach 
napis: MEMORIAE NATAL[is]·III ACAD[emiae]  LIPS[iensis]:· / AN[nno]: MDCCIX·IV·DEC[embris]· CEL[ebrato]·SACR[um]· 
/ CHRISTIAN WERMUTH·F[ecit]· / C[um]·PRIV[ilegio]·CÆSAR[eo] (Ku pamięci obchodów 3. jubileuszu Akademii Lipskiej 
w roku 1709 dnia 4 grudnia uroczyście obchodzonego Christian Wermuth zrobił z przywilejem cesarskim).

Awersowe popiersie króla wykonano na 35. urodziny władcy (12 V 1705 r.), obchodzone równocze-
śnie z dwunastoleciem objęcia elektoratu i ośmioleciem koronacji. Pierwotnie wykorzystane w medalu  
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sławiącym herkulejską postawę króla w wojnie o koronę polską (Raczyński 1845, s. 88, nr 310). Zapew-
ne ten wyidealizowany konterfekt króla miał wchodzić w skład jego planowanej historii medalowej 
na wzór francuskiej histoire métallique Ludwika XIV (wydawanej m.in. jako Médailles sur les principaux 
événements du règne de Louis le Grand, avec des explications historiques, Paris 1702).

W tym przypadku został jednak użyty do stworzenia jubileuszowego medalu z okazji trzechsetlecia 
Akademii Lipskiej, ufundowanej i założonej w 1409 r. na podstawie bulli antypapieża Aleksandra V 
przez odległych przodków Augusta II z rodu Wettinów – książąt Fryderyka I Kłótnika i Wilhelma II Bo-
gatego. 

Bogini Atena (Minerwa), będąca równocześnie patronką wojny słusznej i sprawiedliwej, a także mą-
drości, sztuk i rzemiosła, jest trafnym dopełnieniem propagandowego przekazu tego numizmatu. Inten-
cjonalne jest dodanie przez medaliera do atrybutów bogini siedzącej sowy – jej świętego zwierzęcia, 
będącego symbolem mądrości i wiedzy. Użycie tego ateńskiego atrybutu córki Zeusa, będącej także 
opiekunką miast, może też sugerować pewną kontynuację między Atenami a Lipskiem (zw. w domyśle 
Nowymi Atenami lub Atenami Saskimi, w których kwitnie starożytna, pochodząca z Attyki mądrość). 
Samo ikonograficzne ujęcie postaci stojącej bogini prawdopodobnie zaczerpnięto z angielskiego meda-
lu projektu Johna Crokera z 1707 r., bitego z okazji unii Anglii i Szkocji (Eimer 1987, s. 69, nr 423). Tamto 
przedstawienie opatrzone jest lemmą: NOVÆ PALLADIUM TROIÆ, i stąd zapewne utożsamić można 
boginię z medalu Wermutha również jako Pallas Atenę.

Medal ten został wybity przez samego medaliera, zgodnie z otrzymanym w 1699 r. przywilejem ce-
sarskim (cum privilegio caesareo) na bicie medali we własnym domowym zakładzie (Forrer 1916, s. 432).

Istnieją egzemplarze srebrne i brązowe, wymieniane m.in. przez M. Gumowskiego (1950a, nr 210).

Literatura: Negelein 1720, s. 943–944; Histoire Métallique 1767, s. 187; Leyser 1791, s. 501, nr 1456; Dassdorf 1801, s. 141, nr 1197; 
Hauschild 1805, s. 389 nr 2506; Album rycin 1822–28, nr 222 (awers); Laverrenz 1887, s. 264, s. 264, nr 23; Chełmiński 1904, 
s. 86, nr 1077; Gumowski 1950a, nr 210; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 123 (ten egzemplarz); Tentzel 1981, t. 2, s. 738–739, 
tabl. 79, nr VI (awers); Arnold 1985, s. 52–53; Wohlfahrt 1992, s. 286–288, nr 09 035; Arnold 1995a, s. 36.

J.W.Z.

 174 Trójprzymierze królów Polski, Danii i Prus
Heinrich Paul Groskurt
Drezno, 1709
nr inw. ZKW.N.830/2607
srebro, bity, 44 mm, 28,97 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Trzy uwieńczone laurem królewskie głowy w długich perukach opasane trójkątem. Każda z nich odpowiednio pod-
pisana po bokach trójkąta:  FRIDERICVS· / AVG[ustus]:REX POL[oniae]: (Fryderyk August, król Polski); FRIDERICVS / REX 
DAN[iae]:& N[orwegiae]: (Fryderyk, król Danii i Norwegii); FRIDERICVS / REX BORVSS[orum]: (Fryderyk, król Prusaków). 
W otoku napis: TRIANGV= – LVS MAIE=  – STATICVS (Trójkąt majestatyczny). Obwódka profilowana.
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Rewers: Napis w 10 wierszach: QVOD TRES / IN AMPLEXUS / MVTVOS COIERINT / REGES / TANQVAM REGIVM TRIVM 
/ FRIDERICORVM / RESERVATVM AETAS NOSTRA / NOTET POSTERITAS / ADMIRETVR. / MDCCIX. (Że trzej monarcho-
wie związek wspólny zawarli, niech wiek nasz zanotuje to jako rzecz trzem królom Fryderykom właściwą, a potomność niech 
podziwia, 1709). Poniżej sygn. GROSKURT.F[ecit]. (Groskurt zrobił). Obwódka profilowana.

Medal powstał na pamiątkę spotkania trzech królów w Berlinie. Jak pisał ksiądz J.Ch. Albertrandi: „Fryderyk 
Król Duński [...] przybył razem z Królem Augustem dnia 2 Lipca do Potsdamu, i tam razem wszyscy Królo-
wie, naradzali się względem sposobu uskromnienia Szwedzkiéy dumy” (Albertrandi [b.d.] a, k. 236–236 v.).

Numizmat ten ma dwie odmiany, różniące się tytulaturą króla polskiego. W pierwszej po imieniu 
FRIDERICVS następuje AVGVST:REX, w opisywanej zaś: AVG:REX POL. Może to wynikać, jak sugeruje  
M. Gumowski (1950a, nr 221), z pomyłki medaliera lub pokazywać, że poprawniejszą wersję wykonano 
już po bitwie pod Połtawą i umocnieniu się pozycji Augusta II na tronie polskim. 

Istnieją odbitki złote, srebrne i miedziane (Gumowski 1950a, nr 222).
W kolekcji Bratringa medal ten figuruje wśród medali króla w Prusach Fryderyka I. Do tego medalu 

nawiązują też ikonograficznie medale z okazji zdobycia Stralsundu w 1715 r.  (zob. nr kat. 181, 182). 

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 235 v.–236 v., nr LIII; Dassdorf 1801, s. 136, nr 1170; Album rycin 1822–28, nr 230 (złoto, srebro); 
Bentkowski 1830, s. 111, nr 387; Ampach 1835, s. 617, nr 15098; Raczyński 1841, s. 132, nr 331; Mikocki 1850, s. 92, nr 2022; Zeltt 1867,  
s. 73, nr 1538; Chełmiński 1904, s. 86, nr 1076; Doubletten 1911, s. 83, nr 1734; Bratring 1912, s. 36, nr 814; Le Maistre 1912, s. 228, nr 949; 
Gumowski 1950a, nr 222; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 12, nr 2641; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209, nr 2607 (ten egzemplarz); Arnold 
1985, s. 53; Pod jedną koroną 1997, s. 300, nr IX 19; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 314, nr IV 24 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 26,  
nr IV 24 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 128, nr 157.

J.W.Z.

 175 Medal wikariacki Augusta II
medalier nieokreślony
Saksonia, 1711

a) nr inw. ZKW.N.159
srebro, bity, 33,5 mm, 10,48 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2608
ślady przebijania na obrzeżu
srebro, bity, 33,5 mm, 10,12 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.3179 (il.)
złoto, bity, 33,4 mm, 13,73 g
zakup z rąk prywatnych w 1984 r.

Awers: Stojący na szachownicowej posadzce król w zbroi i płaszczu, w długiej peruce i koronie zamkniętej trzyma berło w pra-
wej ręce. Z jego prawej strony stół z insygniami elektorskimi (czapka i miecz), po lewej uchylająca się zasłona z frędzlami.
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Rewers: Na dwóch skrzyżowanych i związanych wstążką gałązkach (palmowej i laurowej) królewski herb Rzeczypospolitej 
i elektorski Saksonii. Po bokach herbów data: 17 – 11. U góry w otoku w trzech wierszach napis: AVG[ustus].II D[ei].G[ratia]. 
REX POL[oniae].ET EL[ector].SAX[oniae]. / VICARIVS / IMP[erii]. (August II, z Bożej łaski król Polski, elektor Saksonii, wi-
kariusz cesarstwa).

Jest to jeden z medali króla Polski i elektora Saksonii Augusta II wydany z okazji uzyskania trzeciej, bar-
dzo ważnej godności – stanowiska wikariusza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 
Stanowisko to, wprowadzone Złotą bullą cesarza Karola IV w 1356 r., przysługiwało wspólnie (od 1745 r. 
wymiennie) elektorom (palatynom) saskiemu i reńskiemu. De facto oznaczało ono administrowanie 
cesarstwem w okresie interregnum. Wikariat, czyli zastępstwo cesarza, przysługiwał elektorom, o ile nie 
wybrano następcy panującego jeszcze za życia władającego cesarza. August II został wikariuszem po 
śmierci Józefa I (17 IV 1711 r.). Jego wikariat trwał niecałe pół roku, do czasu wyboru (12 X 1711 r.) 
nowego cesarza – Karola VI. Elektorowi saskiemu będącemu wikariuszem cesarstwa podlegały kraje 
posługujące się prawem saskim (Saksonia, Westfalia i północne kraje niemieckie). Wszelkie akty praw-
ne i decyzje wikariusza musiały być następnie zatwierdzone przez nowo wybranego władcę Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego. Wikariusz cesarstwa (Rzeszy) był prestiżowym tytułem, co dopełniało politykę 
dynastyczną króla Polski i elektora Saksonii i dawało dynastii Wettinów wysoką pozycję.

Numizmaty dotyczące wikariatu Augusta II emitowano zarówno jako serię monet pamiątkowych, 
jak i medali. Opisywany medal występuje w srebrze oraz złocie, w odmianie cztero-, dwuipół- i dwudu-
katowej. Awers medalu pokazuje króla w konwencji portrait d’apparat, rewers wykorzystano zaś także 
w pamiątkowych czterodukatówkach (zw. medalowymi) (zob. np. Kahnt 2009, s. 259).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 238 v.–239, nr LIX; Madai 1788, s. 139, nr 3003; Baumgarten 1812, s. 186, nr 761; Bentkowski 1830, s. 115, 
nr 403; Ampach 1835, s. 621, nr 15137; Mikocki 1850, s. 93, nr 2034; Merseburger 1894, s. 65, nr 1495; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12372; 
Gumowski 1950a, nr 269; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 391, nr 4623 (srebro), t. 3, s. 166, nr 6669 (złoto); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 22, nr 127 
(ZKW.N.159); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209 (ZKW.N.830/2608); Orzeł Biały 1995, s. 296, nr VI 126 (ZKW.N.3179).

J.W.Z.

 176 Medal wikariacki Augusta II
Albrecht Krieger (?)
Lipsk (?), 1711
nr inw. ZKW.N.4629
srebro, bity, 49 mm, 39,85 g 
zakup na rynku antykwarycznym w 1986 r. 

Awers: Uwieńczone laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w antykizującej zbroi z twarzą Sylena 
i paludamentum przerzuconym przez prawe ramię. W otoku napis: FRID[ericus]·AUGUST[us]·D[ei]·G[ratia]·REX POLON 
[iae]·ET EL[ector]·SAX[oniae]· (Fryderyk August, z Bożej łaski król Polski i elektor Saksonii). Obwódka profilowana.
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Rewers: Trójarkadowy łuk triumfalny usadowiony na trójschodkowym podeście. Dekorację łuku stanowią kolumny ko-
rynckie oraz rzeźbiarskie personifikacje Obfitości, Sprawiedliwości, Siły i Przemysłu (Handlu). Boczne arkady zamknięte są 
balustradami tralkowymi, na bokach których znajdują się wazy, za nimi postacie alegoryczne; nad zamkniętą archiwoltą 
i przekrytą półkopułą środkową arkadą anioł lub geniusz sławy dmący w trąby. Wypełnienie wewnętrznej przestrzeni każdej 
z trzech arkad stanowią ustrojone festonami ołtarze, od lewej – z czapką elektorską i mieczem elektorskim, pod którymi 
inskrypcja: ELECT[or], w środkowej: na poduszce korona królewska i berło, niżej inskrypcja: REX, oraz w prawej arkadzie: 
Orzeł cesarski na ołtarzu podpisany VICAR[ius]. Od dołu poszczególnym arkadom odpowiadają daty: 1694 – MDCICVII 
(1697) – 1711. U góry w otoku napis: OMNIBVS – PAR EST (Wszystkim równy). Obwódka profilowana.

Jest to nieustalonego autorstwa najbardziej dekoracyjny medal wykonany z okazji objęcia wikariatu Ce-
sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego 12 X 1711 r. Awers przedstawia elektora, króla i wikariusza 
mającego „odzienie zbroia, z płaszczem krolewskim” (Albertrandi [b.d.] a, k. 238), rewers zaś – trójarka-
dowy łuk triumfalny. Budowla ta, mająca więcej cech barokowej architektury okazjonalnej niż typowych 
rzymskich bram triumfalnych, pokazuje kolejne etapy wywyższenia Augusta II. Szczególnie podkreślona 
jest środkowa, największa, królewska arkada. Symbolikę dopełniają personifikacje właściwe dla wielkie-
go, sprawiedliwego, silnego monarchy: Obfitość, Sprawiedliwość, Siła i Handel. Figury alegoryczne ze 
zwieńczenia łuku triumfalnego zbliżone są do emblematycznych wyobrażeń „czujności” oraz „działania 
doskonałego”. Stempla strony z popiersiem użyto w 1714 r. na medalu z okazji 45. urodzin króla oraz na 
niedatowanym medalu z dewizą VIRIDIS SVB TEGMINE RVTAE. Projekt i wykonanie tego królewskiego 
konterfektu przypisuje M. Gumowski (1950a, nr 267) lipskiemu medalierowi Albrechtowi Kriegerowi 
(Krügerowi).

Literatura: Leyser 1791, s. 422–423, nr 1051; Albertrandi [b.d.] a, k. 238–238 v., nr LVIII; Album rycin 1822–28, nr 236; Bentkowski 1830, s. 114, 
nr 396; Ampach 1835, s. 620–621, nr 15129; Raczyński 1841, s. 185, nr 364; Reichel 1842b, s. 236, nr 1838; Zeltt 1867, s. 76, nr 1577; 
Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12373; Gumowski 1950a, nr 267; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 108, nr 7795; Stahr 2008, s. 128–129, nr 158.

J.W.Z.

 177 Medal August II z dewizą Pro regni custodia 

Heinrich Paul Groskurt 
Drezno, po 1713
nr inw. ZKW.N.151
brąz srebrzony, 44 mm, 36,83 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Głowa Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]· AVGVSTVS II·REX·POLON[iae]· 
ELECT[or]·SAXON[iae]· (Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu szyi sygn. GROSKURT. Obwódki 
liniowe.
Rewers: Zamknięta korona królewska oraz berło skrzyżowane z saskimi mieczami ceremonialnymi (elektorskimi). W otoku 
górą napis: PRO REGNI CUSTODIA (Na straż królestwa). Obwódki liniowe.
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Jest to najmniejsza z trzech wersji medalu z dewizą PRO REGNI CUSTODIA, mająca dodatkowo (ze 
względu na mniejszą średnicę stempla) nieznacznie uproszczoną ikonografię rewersu – wizerunki ko-
rony, berła i mieczy elektorskich są mniej ornamentowane w stosunku do większych wariantów tego 
numizmatu (zob. nr kat. 178).

Sam wizerunek króla, powielany następnie przynajmniej czterokrotnie w kilku wariantach (w różnej 
wielkości), jest projektu drezdeńskiego malarza Georga Christiana Fritzschego (Arnold 1995a, s. 38). 
Artysta przesłał ten konterfekt wraz z 17 innymi projektami medali do Warszawy w lipcu 1712 r., gdzie 
przebywał wówczas król. Na ich podstawie nadworny medalier Heinrich Paul Groskurt wykonał cztery 
stemple do medali mających zapewne stanowić element propagandowej histoire métallique (nazywaną 
przez M. Gumowskiego „serią medali królewskich”) Augusta II (Arnold 1986, s. 248). Wszystkie te medale 
miały w zamyśle obrazować heroiczną postawę króla w czasie walki o powtórne przejęcie władzy w Rze-
czypospolitej. Opisywany medal wybijano w trzech wielkościach – 44 mm, ok. 63 mm i ok. 82 mm, w sre-
brze, brązie (często złoconym) oraz cynie. Istnieją też późniejsze bicia oraz odlewy żelazne i ołowiane. 

Brak daty na medalach powodował w starszej literaturze spekulacje dotyczące powodu ich emisji. 
Według E. Hutten-Czapskiego medale związane były z obecnością wojsk saskich w Polsce (Hutten-Czap-
ski 1957, t. 2, s. 25), zaś E. Raczyński pisał: „zdaje się więc, że August II, puszczając w obieg ten medal, 
tem samem oświadczał, iż mieczy saskich na obronę królestwa polskiego używał. Medal ten więc odnosi 
się w mniemaniu naszem do wojska saskiego, które król August pomimo jawnego wstrętu narodu, utrzy-
mywał w Polsce” (Raczyński 1841, s. 139).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 241, nr LXII (srebro); Dassdorf 1801, s. 139, nr 1183; Bentkowski 1830, s. 118, nr 411; Ampach 1835, 
s. 618, nr 15110; Doubletten 1911, s. 45, nr 923; Gumowski 1950a, nr 424; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 25, nr 2707; Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 21, nr 120 (ten egzemplarz); Dzienis 1984, nr 1492, s. 108; Pod jedną koroną 1997, s. 102–103; Za Ojczyznę i Naród 2005, s. 157; 
Stahr 2008, s. 129, nr 160.

J.W.Z.

 178 Medal Augusta II z dewizą Pro regni custodia 
Heinrich Paul Groskurt 
Drezno, po 1713 (?)
nr inw. ZKW.N.830/2605
żelazo, lany, 63 mm, 81,26 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Głowa Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·AVGVSTVS II·REX·POLON[iae]· 
ELECT[or]·SAXON[iae]· (Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu szyi sygn. GROSKURT. Obwódki 
liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Zamknięta korona królewska oraz berło skrzyżowane z saskimi mieczami ceremonialnymi (elektorskimi). W otoku 
napis: PRO REGNI CUSTODIA (Na straż królestwa). Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.

Jest to późniejszy odlew medalu z dewizą PRO REGNI CUSTODIA, mający ikonografię rewersu – wize-
runki korony, berła i mieczy elektorskich – bardziej ornamentowaną (m.in.  dodany jest na rękojeściach 
herb wielkiego archikanclerza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, która to funkcja była przynależna elek-
torom Saksonii) niż na mniejszym wariancie (zob. nr kat. 177). Przedstawienie miecza na medalu jest 
bardzo zbliżone do wyglądu miecza elektorskiego (zob. Pod jedną koroną 1997, s. 99). Okoliczności 
emisji tego numizmatu są tożsame z nr. kat. 177.

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 241, nr LXII (srebro o wadze 4 talarów); Dassdorf 1801, s. 139, nr 1182; Bentkowski 1830, s. 118, nr 412; 
Ampach 1835, s. 618, nr 15109; Raczyński 1841, s. 138, nr 335; Gumowski 1950a, nr 423; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 25, nr 2706 (srebro); 
Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209, nr 2605 (ten egzemplarz); Za Ojczyznę i Naród 2005, s. 157; Stahr 2008, s. 129, nr 159. 

J.W.Z.

 179 Medal Augusta II z dewizą Cum vita deponam 
Heinrich Paul Groskurt 
Drezno, po 1713 (?)
nr inw. ZKW.N.155
brąz, bity, 82 mm, 215,93 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Głowa Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·AVGVSTVS II·REX·POLON[iae]· 
ELECT[or]·SAXON[iae]· (Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu szyi sygn. GROSKURT. Obwódki 
liniowe, brzeg podniesiony.
Rewers: Zamknięta korona królewska oraz berło skrzyżowane z saskimi mieczami ceremonialnymi (elektorskimi). W otoku 
napis: CVM VITA DEPONAM (Z życiem złożę). Obwódki liniowe, brzeg podniesiony.
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Jest to medal odbity z jednego z czterech stempli wykonanych po 1713 r. przez Heinricha Paula Gros- 
kurta. Od poprzedniego medalu, z dewizą PRO REGNI CUSTODIA, różni się jedynie lemmą na rewer-
sie i kompozycją regaliów. Okoliczności emisji numizmatu są tożsame z nr. kat. 177. W myśl niezłomnej 
walki o koronę polską August II deklaruje, że domyślną (przedstawioną ikonograficznie jako skrzyżo-
wane regalia) koronę złoży tylko z życiem (cum vita deponam). E. Hutten-Czapski, zapewne za F. Bent-
kowskim, który dodał do dewizy rewersu medalu datę: 1709, błędnie opisuje ten medal jako wybity po 
klęsce Szwedów pod Połtawą w tymże 1709 r. (Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 111).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 236 v.–238, nr LIV; Bentkowski 1830, s. 113, nr 391; Ampach 1835, s. 618, nr 15102; Raczyński 1841, s. 127, 
nr 326; Reichel 1842b, s. 236, nr 1837; Zeltt 1867, s. 73, nr 1532; Chełmiński 1904, s. 86, nr 1079; Gumowski 1950a, nr 425; Hutten-Czapski 
1957, t. 4, s. 111, nr 7811; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 21, nr 123 (ten egzemplarz); Stahr 2008, s. 130, nr 161 (wariant o śr. 65 mm).

J.W.Z.

 180 Medal Augusta II z dewizą Adversis resistendum prudentia
Heinrich Paul Groskurt 
Drezno, po 1713 (?)
nr inw. ZKW.N.830/2615
srebro, bity, 44,5 mm, 43,35 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Głowa Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce. W otoku napis: D[ei].G[ratia]. AVGVSTVS II.REX POLON[iae]. 
ELECT[or].SAXON[iae]. (Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu szyi sygn. GROSKURT. Obwódki 
liniowe, profilowane.
Rewers: Odziany w skórę lwa Herkules walczy z czterogłową hydrą. W otoku napis: ADVERSIS RESISTENDVM PRVDENTIA 
(Przeciwnościom przeciwstawiać się roztropnością). Obwódki liniowe, profilowane.

Za E. Raczyńskim i E. Hutten-Czapskim medal ten początkowo uważany był za pochodzący z czasów 
wojny z Karolem XII i Stanisławem Leszczyńskim (1703–1706). Wynikało to zapewne z interpretacji 
lemmy na rewersie i jej tłumaczenia jako aluzji do zwycięstwa Augusta II nad Szwedami dzięki cierpli-
wym i rozważnym ruchom dyplomatycznym. Jak zauważa E. Raczyński, napis nie odpowiada przed-
stawieniu alegorycznemu. W istocie medal ten może odnosić się do zwycięstw wojennych króla Polski. 
Jest to jeden z wybranych w Warszawie w 1712 r. projektów (zob. nr kat. 178). Wybijany w trzech 
rozmiarach. Opisywany egzemplarz różni się od większych odbitek rodzajem sygnatury medaliera:  
GROSKURT. zamiast H. P. GROSKURT.

Medal wybijano w srebrze, brązie, miedzi, istnieją też odlewy srebrne i brązowe (Gumowski 1950a, 
nr 430).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 226, nr XLI; Album rycin 1822–28, nr 217 (wariant o większej średnicy); Bentkowski 1830, s. 103, nr 353; 
Ampach 1835, s. 618, nr 15107; Raczyński 1841, s. 111–112, nr 317; Doublettten 1911, s. 45, nr 922; Gumowski 1950a, nr 430; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 2, s. 25, nr 2703; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 210, nr 2615 (ten egzemplarz); Arnold 1985, s. 53–54; Arnold 1995a, s. 38; 
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Pod jedną koroną 1997, ss. 252, nr VII 14; Orzeł i Trzy Korony 2002, s. 314, nr IV 23 (ten egzemplarz); Tre kronor 2003, s. 26, nr IV 23 (ten 
egzemplarz); Stanisław Leszczyński 2005, s. 71 (ten egzemplarz); 100 rarytasów 2012, s. 190, nr 83; Zacher 2013, s. 21 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 181 Zdobycie Stralsundu 1715 
medalier nieokreślony
Saksonia, 1715
nr inw. ZKW.N.161
srebro, bity, 34 mm, 14,92 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Trzy królewskie głowy w długich perukach opasane trójkątem. Każda z nich odpowiednio podpisana po bokach trój-
kąta: FRIDERICVS· / AVG[ustus]·REX·POL[oniae]: (Fryderyk August, król Polski); FRIDERICVS· / REX·DAN[iae]: & N[orwe-
giae]: (Fryderyk, król Danii i Norwegii); FRID[ericus]:WILH[elmus]: / REX·BORVSS[orum]: (Fryderyk Wilhelm, król Prusaków). 
W otoku napis: DREY·FRIDRI – CHE·KAN·MAN – HIER·SEHEN· (Trzech Fryderyków można tu zobaczyć). Obwódka liniowa, 
brzeg podniesiony.
Rewers: Widok miasta otoczonego murami obronnymi i bastionami. Nad nim wstęga z napisem: STRALSUNDIA (Stral-
sund). W otoku napis: WER·MAG·DENSELBEN·WIEDER·STEHEN· (Kto może się im przeciwstawić). W odcinku napis 
w czterech wierszach: A·DANIS·SAXONIBVS. / ET·PRUSSIS OBSIDIO / NE·CAPTA· / 23 Xbr[Decembris]·1715 (Przez Duń-
czyków, Sasów i Prusaków oblężeniem zdobyty 23 grudnia 1715). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal powstał z okazji zdobycia przez koalicyjne wojska duńsko-sasko-pruskie ówcześnie szwedzkiego 
Stralsundu 23 XII 1715 r. Nawiązuje ikonograficznie do wcześniejszych medali wybitych z okazji spo-
tkania trzech Fryderyków w Berlinie w 1709 r. (zob. nr kat. 174). W 1715 r. miejsce zmarłego w 1713 r. 
króla w Prusach Fryderyka I w triangulus maiestaticus zajął jego syn i następca – Fryderyk Wilhelm I.

Według M. Gumowskiego (1950a, nr 300) występowały też złote odbitki medalu o wadze 10 dukatów. 

Literatura: Leyser 1791, s. 428, nr 1079 (?); Bentkowski 1830, s. 117, nr 409; Ampach 1835, s. 623, nr 15160; Mikocki 1850, s. 94, nr 2039; 
Zeltt 1867, s. 74, nr 1540; Gumowski 1950a, nr 298; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 26, nr 129 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 182 Zdobycie Stralsundu 1715 
medalier nieokreślony
Saksonia, 1715
nr inw. ZKW.N.830/2611
srebro złocone, bity, 34 mm, 16,06 g; dolutowana zawieszka
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego
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Awers: Trzy królewskie głowy w długich perukach opasane trójkątem. Każda z nich odpowiednio podpisana po bokach 
trójkąta: FRIDERICVS· / AVG[ustus]·REX·POL: (Fryderyk August, król Polski); FRIDERICVS·/ REX·DAN[iae]:&N[orvegiae]: 
(Fryderyk, król Danii i Norwegii); FRID[ericus]:WILH[elmus]: / REX·BORUSS[orum]: (Fryderyk Wilhelm, król Prusaków). 
W otoku napis: DREY·FRIDRI – CHE·KAN·MAN – HIER·SEHEN· (Trzech Fryderyków można tu zobaczyć). Brzeg podniesiony.
Rewers: Widok miasta otoczonego murami obronnymi i bastionami. Nad nim wstęga z napisem: STRALSUNDIA (Stral-
sund). W otoku napis: WER·MAG·DENSELBEN·WIEDER·STEHEN· (Kto może się im przeciwstawić). W odcinku napis 
w czterech wierszach: A DANIS·SAXONIBVS / ET PRUSSIS OBSIDI / ONE CAPTA·23· / DEC·1715 (Przez Duńczyków, Sasów 
i Prusaków oblężeniem zdobyty 23 grudnia 1715). Brzeg podniesiony.

Jest to odmiana medalu nr kat. 181, różniąca się rozstawem, wielkością i krojem liter napisu w odcinku 
na rewersie. Ponadto inskrypcja nie jest oddzielona liniami bocznymi, inny też jest sposób zapisu daty. 
J.A. Szwagrzyk przypisuje ten numizmat medalierowi drezdeńskiemu Heinrichowi Paulowi Groskurto-
wi – zapewne przez podobieństwo do medalu jego autorstwa z 1709 r. (zob. nr kat. 174).

Literatura: Dassdorf 1801, s. 148, nr 1232; Ampach 1835, s. 140, nr 11240; Ossbahr 1927, nr 189; Gumowski 1950a, nr 300; Hutten-Czapski 
1957, t. 2, s. 392, nr 4632; Szwagrzyk 1971, s. 70, nr XII/21, s. 70; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209–210, nr 2611 (ten egzemplarz); Stahr 
2008, s. 130, nr 162.

J.W.Z.

 183 Medal Augusta II z dewizą Hoc tegmine tuta
Albrecht Krieger (Krüger) (?)
Lipsk (?), 1715 (?)
nr inw. ZKW.N.10121
srebro, bity, 45 mm, 26,66 g 
zakup na aukcji antykwarycznej w 2005 r. (62 aukcja, Union Bank Swiss, Bazylea 25–27 I 2005 r.)

Awers: Uwieńczone owocującym laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w antykizującej 
zbroi z paludamentum przerzuconym przez prawe ramię. W otoku napis: FRID[ericus]·AVGVST[us]·D[ei]·G[ratia]·REX  
POLON[iae]·ET EL[ector]·SAX[oniae]· (Fryderyk August, z Bożej łaski król Polski i elektor Saksonii). Brzeg profilowany.
Rewers: Na szachownicowej posadzce kamienny stół / ołtarz z leżącymi na nim insygniami królewskimi (korona, ber-
ło, jabłko) oraz elektorskimi (czapka i miecz). Powyżej promienista tarcza z imieniem Boga Jahwe zapisanym hebrajskim  
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tetragramem יהוה trzymana przez wyłaniającą się z obłoków rękę. W otoku napis: HOC TEGMINE TVTA [Pod tą osłoną 
(tarczą) bezpieczne]. Brzeg profilowany.

Medal ten prawdopodobnie związany jest z sejmem lubelskim, który obradował w 1715 r. Negocjowa-
no tam m.in. zawieszenie broni z konfederacją tarnogrodzką, pragnącą z pomocą Piotra I odsunąć od 
władzy Augusta II. Ostatecznie osiągnięto porozumienie dopiero w listopadzie 1716 r., co następnie 
zatwierdzono na sejmie niemym w 1717 r. Bardzo zbliżone ikonograficznie do innego niedatowanego 
medalu (zob. np. Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 64, nr 5478) jest popiersie władcy z awersu. Podobna 
w wymowie jest też lemma medalowa (odpowiednio: HOC TEGMINE TVTA i VIRIDIS SVB TEGMINE 
RVTAE). Sentencja HOC TEGMINE TVTA występuje na datowanych medalach z 1715 r. (Bentkowski 
1830, s. 118, nr 414), zaś pomniejszony rewers użyty był także na kolejnym niedatowanym medaliku 
(Album rycin 1822–28, nr 211). Jak pisał E. Raczyński, medale te odnosić się mogły do „opieki”, którą 
król przy pomocy wojska saskiego otaczał Polskę „pomimo jawnego wstrętu narodu” (Raczyński 1841, 
s. 139). Projekt i wykonanie tego numizmatu, tak jak i innych o podobnym popiersiu króla, przypisuje 
M. Gumowski medalierowi Albrechtowi Kriegerowi (Krügerowi).

Literatura: Bentkowski 1830, s. 118, nr 413 (?); Raczyński 1841, s. 138, nr 336; Gumowski 1950a, nr 441; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 64, nr 5977; 
Koperwas 1998, s. 32, nr 59; Stahr 2008, s. 131, nr 163.

J.W.Z.

 184 Sejm niemy i uspokojenie kraju
medalier nieokreślony 
Saksonia, 1717
nr inw. ZKW.N.163
srebro, bity, 22 mm, 3,33 g; wtórnie przedziurkowany
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Krajobraz z nadrzecznym miastem, nad nim burzowe chmury z błyskawicami. Z lewej strony promieniejące słońce. 
W otoku napis: DISCUTIT ET REFICIT (Rozprasza i naprawia). W odcinku napis w trzech wierszach: POLONIA / VINDICATA 
RE= / QUIETI. (Polska przywrócona do spokoju). Obwódka promienista. 
Rewers: Napis w pięciu wierszach: GOTT / SE▲ IN DER / HŐHE GEEHRT, / DER DIE RUHE / HAT BESCHERT. (Niech bę-
dzie pochwalony Bóg na wysokości, który obdarzył pokojem). W odcinku napis w dwóch wierszach: WARSCHAW.d[en].1 /  
FEBR[uar] 1717. (Warszawa, dnia 1 lutego). Obwódka promienista. 

Niewielki medalik, klasyfikowany też jako żeton (Mikocki 1850, s. 94, nr 2040), dotyczy przywrócenia 
spokoju po zawarciu pokoju z konfederacją tarnogrodzką (26 XI 1715 – 1 II 1717). Chociaż traktat z kró-
lem Augustem II zawarto już 3 XI 1716 r. w Warszawie, to dopiero następujący po nim tzw. sejm niemy 
ratyfikował to porozumienie. Stąd umieszczenie na rewersie jego daty – 1 II 1717 r. W myśl porozumie-
nia zaprzestano działań zbrojnych, wszystkie wojska saskie (oprócz 1200-osobowej gwardii królewskiej), 
a później wojska rosyjskie opuściły ziemie Rzeczypospolitej. 

Numizmat występuje w srebrze i brązie, a jego projektantem był być może Christian Wermuth (Gu-
mowski 1950a, nr 315).

Literatura: Joachim 1752, s. 725–726, tabl. XII, nr 94; Albertrandi [b.d.] a, k. 241, nr LXIII; Dassdorf 1801, s. 150, nr 1238; Bent-
kowski 1830, s. 119, nr 416; Raczyński 1841, s. 140, nr 339; Reichel 1842b, s. 238, nr 1846; Welzl de Wellenheim 1845, s. 548, 
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nr 11350; Mikocki 1850, s. 94, nr 2040; Chełmiński 1904, s. 87, nr 1085; Erbstein 1908, s. 168, nr 3736; Merzbacher 1913, 
s. 38, nr 741; Gumowski 1950a, nr 315; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 14, nr 2651; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 22, nr 131 
(ten egzemplarz); Koperwas 1998, s. 32, nr 60; Stahr 2008, s. 132, nr 165 (brąz).

J.W.Z.

 185 Odnowienie Orderu Orła Białego
Heinrich Paul Groskurt 
Drezno, między 1717 a 1721

a) nr inw. ZKW.N.830/2609 (il.)
srebro, bity, 44 mm, 36,33 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2610
srebro, bity, 44 mm, 25,56 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.-dep.FC/845
brąz, bity, 44 mm, 33,46 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Głowa Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce. W otoku napis: D[ei].G[ratia].AVGVSTVS II.REX.POLON[iae].
ELECT[or].SAXON[iae]. (Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu szyi sygn. GROSKURT.
Rewers: Na szachownicowej posadzce bogato dekorowany tron królewski z dwoma orłami i koroną w zwieńczeniu zaplec-
ka, na którym zawieszone są wstęga z krzyżem oraz gwiazda Orderu Orła Białego. W otoku napis: RESTAVRATOR ORDINIS 
AQVILAE ALBAE (Odnowiciel Orderu Orła Białego).

Medal ten związany jest z uroczystościami orderowymi, tzw. świętami orderowymi obchodzonymi, zwy-
kle dorocznie, od 1715 r. najczęściej w dniu imienin władcy – 3 sierpnia. Stanowił on jedną z licznych 
nagród w konkursach strzeleckich. Inskrypcja z rewersu sławi Augusta II jako „odnowiciela” Orderu 
Orła Białego, co wg najnowszych ustaleń miało miejsce w ostatnich latach XVII w., chociaż prawdo-
podobnie pierwsze publiczne przedstawienie nowego odznaczenia odbyło się w 1705 r. w Tykocinie.

M. Gumowski datuje medal na lata po 1714 r. (Gumowski 1950a, nr 434), sugerując się zapewne 
wyglądem insygniów wprowadzonych w przedstawionym kształcie w 1713 r. P. Arnold początkowo da-
tował numizmat na 1704 r. (Arnold 1985, s. 53), następnie jednak na podstawie badań archiwalnych 
ostatecznie ustalił czas jego powstania na lata między 1717 a 1721 lub tuż przed świętami orderowymi 
w latach 1718 i 1720 (Za Ojczyznę i Naród 2005, s. 161–162).

Awers przedstawia idealizowany portret króla wprowadzony przez Heinricha Paula Groskurta po 
śmierci Martina Heinricha Omeisa, głównego medaliera i rytownika stempli mennicy w Dreźnie w la-
tach 1703–1738, ok. 1713 r. To wyobrażenie Augusta II zyskało aprobatę władcy i wykorzystywane było 
wielokrotnie w przedstawieniach medalierskich wykonywanych przez Groskurta (zob. nr 177–180) 
w tzw. histoire métallique władcy.
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Dla medali związanych z tzw. odnowieniem Orderu Orła Białego wykonano dwa stemple: większy 
(dla numizmatów o średnicy ok. 63–65 mm) oraz mniejszy (do opisywanych odbitek o średnicy 44 mm). 
Wybijano z nich egzemplarze złote (Bentkowski 1830, s. 104, nr 357), srebrne i brązowe. Istnieją też póź-
niejsze odlewy brązowe (Stahr 2008, s. 132).

Literatura: Albertrandi [b.d.] a, k. 227–227 v., nr XLIII; Dassdorf 1801, s. 128, nr 1133; Album rycin 1822–28, nr 238; Bentkowski 1830, s. 104, 
nr 358 (srebro); Ampach 1835, s. 612,  nr 15054; Raczyński 1841, s. 92, nr 314; Mikocki 1850, s. 90, nr 2001; Zeltt 1867, s. 73, nr 1526; Cheł-
miński 1904, s. 85, nr 1065; Erbstein 1908, s. 167, nr 3718; Gumowski 1950a, nr 435; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 25–26, nr 2709 (srebro); 
Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 209, nr 2609, 2610 (ZKW.N.830/2609 i ZKW.N.830/2610); Arnold 1985, s. 53; Arnold 1995a, s. 36–37; Bogacz, 
Kozarska-Orzeszek 1995, s. 59, nr 67 (srebro); Orzeł Biały 1995, s. 308, nr VII 18 (ZKW.N.830/2609 i ZKW.N.830/2610); Pod jedną koroną 
1997, s. 102–103; Koperwas 1998, s. 31, nr 57; Za Ojczyznę i Naród 2005, s. 161, 166 (ZKW.N.830/2609 i ZKW.N.830/2610); Stahr 2008,  
s. 132–133, nr 166; Garbaczewski 2016, s. 122–123.

J.W.Z.

 186 Medal ślubny Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii Józefy Habsburg 1719 
Christian Wermuth 
Gotha, 1719

a) nr inw. ZKW.N.172 (il.)
srebro, bity, 28,5 mm, 7,52 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2612
cyna, bity, 27,5 mm, 6,59 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Wznoszący się nad górami ukoronowany orzeł trzyma w szponach medalion z portretem Marii Józefy. W otoku 
napis: DIGNISSIMO (Najgodniejszemu). Obwódki liniowa, perełkowa, liniowa.
Rewers: Napis w 13 wierszach: FRID[erico]·AVG[usto]· / REG[ni]·POL[oniae]·ET EL[ectoratus]·SAX[oniae]· / PR[incipi]· 
HAERED[itario]· / ET / MARIAE IOSEPHAE / ARCHI-DVCI AVSTRIAE / IMP[eratoris]·IOSEPHI FILIAE / MATRIMONIVM / 
FELICITER / INEVNTIBVS / VIENNAE XX·AVG[usti]· / MDCCXIX· / D[at]·D[icat]·D[edicat]·C[hristian].W[ermuth]. (Fryde-
rykowi Augustowi, Królestwa Polskiego i Elektoratu Saksonii dziedzicznemu księciu, i Marii Józefie, arcyksiężniczce Austrii, 
córce cesarza Józefa zawierającym szczęśliwe małżeństwo w Wiedniu 20 sierpnia 1719, daje, oferuje i poświęca [ten medal] 
Christian Wermuth). Obwódki liniowa, perełkowa, liniowa.

Jest to jeden z wielu medali wybitych z okazji zaślubin młodego królewicza z cesarską córką Marią Jó-
zefą w Wiedniu. Zaślubiny odbyły się po długotrwałych pertraktacjach dotyczących kontraktu ślubnego 
prowadzonych przez saskiego feldmarszałka hrabiego Jana Henryka Flemminga. On to osobiście miał 
rozrzucać owe medale wśród tłumu.

Jak głosi inskrypcja, medal ten wykonał i darował Christian Wermuth. Dla odmiany od zwykłej 
czcionki wersalikowej na awersie użyto w słowie Dignissimo zwykle wykorzystywanych w medalach ko-
ronacyjnych i ślubnych „liter większych w piśmie ręcznym używanych” (Bentkowski 1830, s. 122).

Z okazji tego szczęśliwego wydarzenia wybito całe serie monet pamiątkowych i medali. M. Conradi 
wymienia ich aż 22 rodzaje. Opisywany numizmat występuje w srebrze i brązie złoconym.
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Literatura: Leyser 1791, s. 435, nr 1113; Conradi 1797, s. 54, nr 8; Albertrandi [b.d.] a, k. 243 v.–244, nr LXV; Dassdorf 1801, s. 157,  
nr 1261; Album rycin 1822–28, nr 243; Bentkowski 1830, s. 122, nr 421; Ampach 1835, s. 627, nr 15195; Raczyński 1841, s. 146, nr 342; 
Mikocki 1850, s. 95, nr 2057; Zeltt 1867, s. 75, nr 1558; Merseburger 1894, s. 67, nr 1531; Erbstein 1909, s. 213, nr 11640; Merzbacher 1911, 
s. 48, nr 698; Gumowski 1950a, nr 342; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 15, nr 2659; Weber 1985, s. 82–83; Wohlfahrt 1992, s. 367, nr 19 003; 
Orzeł Biały 1995, s. 296, nr VI 127 (ZKW.N.830/2612); Stahr 2008, s. 133, nr 167.

J.W.Z.

 187 Medal ślubny Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii Józefy Habsburg 
medalier nieokreślony
Wiedeń (?), 1719
nr inw. ZKW.N.175
srebro, bity, 40 mm, 17,8 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Na szachownicowej posadzce para trzyma się za ręce nad owalnym, dekorowanym festonami ołtarzem z płoną-
cym sercem. Na ołtarz padają promienie słoneczne. Królewicz Fryderyk August jest w wysokiej peruce, antykizującej zbroi 
i płaszczu królewskim z podbiciem gronostajowym. Arcyksiężniczka jest w dekoltowanej, bogato dekorowanej sukni i płasz-
czu. W otoku napis: FELICI AVSPICIO MANVS IVNGVNTVR (Pod szczęśliwą wróżbą ręce są złączone). W odcinku napis: 
FELIX AVTOR MANEAT / IEHOVAH· (Niech Bóg będzie szczęśliwym powodem). Obwódka profilowana.
Rewers: Napis w ośmiu wierszach: / FRID[ericus]·AVGVSTVS. / PRINCEPS REGIVS / ET ELECTORAT[us]9·SAXONICI /  
HAERES / CVM / MARIA IOSEPHA / ARCHID[ucem] AVSTRIAE / NVPTIAS CELEBR[at]· (Fryderyk August, królewicz i dzie-
dzic Elektoratu saskiego, z Marią Józefą, arcyksiężniczką austriacką, obchodzi zaślubiny). W odcinku w trzech wierszach 
napis: VIENAE·A[nno]:1719· / D[ie].20.AVG[usti]. / ·· (W Wiedniu roku 1719, dnia 20 sierpnia). Obwódka profilowana.

Jest to medal zaślubinowy Fryderyka Augusta i Marii Józefy, najprawdopodobniej pochodzenia wie-
deńskiego. Jest umieszczony w wykazie Conradiego pod numerem czwartym w spisie medali ślubnych. 
Występuje w złocie (o wadze 5¾ dukata) i srebrze (Gumowski 1950a, nr 337).

Literatura: Secretarius 1719, s. 387; Conradi 1797, s. 53, nr 4; Bentkowski 1830, s. 124, nr 438; Merzbacher 1913, s. 94, nr 2018; Gumowski 
1950a, nr 337; Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 62, nr 5971; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24, nr 143 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 188 Medal ślubny Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii Józefy Habsburg
medalier nieokreślony
Wiedeń (?), 1719
nr inw. ZKW.N.174
srebro, bity, 27,5 mm, 5,71 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Na szachownicowej posadzce ołtarz z dwoma gorejącymi sercami. Na płycinie ołtarza herby Saksonii i Austrii. Pod 
ołtarzem skrzyżowane gałązki mirtowe. W otoku napis: COLESTIBVS – IGNIB[us]9 ARDENT. (Niebiańskim ogniem płoną). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w dziewięciu wierszach: FELIX / FRID[erici]·AVGVSTI· / PRINCIPIS REGII / ET ELECTORAT·SAXONICI· 
/ HAEREDIS. / CVM / MARIA IOSEPHA / ARCHID[ucem].AVSTRIAE. / CONIVGIVM. (Szczęśliwe małżeństwo Fryderyka 
Augusta, królewicza i dziedzica Elektoratu saskiego, z Marią Józefą, arcyksiężniczką austriacką). W odcinku w dwóch wier-
szach napis: VIENNAE.1719· / D[ie].20·AVG[usti]· (W Wiedniu dnia 20 sierpnia). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to nieczęsto spotykany medal ślubny niewymieniony przez Conradiego we wspominanym wcześniej 
(zob. nr kat. 186) spisie 22 medali dotyczących ślubu i wesela Fryderyka Augusta i Marii Józefy.

Awers medalu wykorzystuje popularną symbolikę małżeństwa – płonące (gorejące) serca poświęco-
ne na ołtarzu, czemu błogosławi Bóg, zsyłając promienie z pogodnego nieba. Ikonograficznie wywodzi 
się z medalu ślubnego księcia Johanna Georga von Sachsen-Weißenfels z 1698 r. (zob. Tentzel 1981, t. 3, 
s. 590, tabl. 88 II). Powtórzono zarówno ołtarz z herbem (rozciągnięty dla umieszczenia tam też herbu 
arcyksiężniczki), jak i łacińską lemmę. 

Medal wg M. Gumowskiego jest autorstwa nieznanego wiedeńskiego medaliera.

Literatura: Dassdorf 1801, s. 156, nr 1258; Stecki 1873, nr 1708; Gumowski 1950a, nr 344; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 23, nr 142 (ten 
egzemplarz).

J.W.Z.

 189 Medal ślubny Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii Józefy Habsburg
medalier nieokreślony
Wiedeń (?), 1719
nr inw. ZKW.N.176
srebro, bity, 27,3 mm, 6,53 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Na wozie ciągniętym przez orły i powożonym przez uskrzydlone putto arcyksiężniczka jako Wenus (z gałązką mir-
tową w ręku) zmierzająca pod pogodnym niebem do Drezna. W otoku napis: FELIX ADVENTV IAM TE VENERABITVR  
ALBIS (Ledwie przybyłaś, już Cię adoruje szczęśliwa Łaba). W odcinku w dwóch wierszach: DRESD[ae].2.SEPT[embris] / 
·· (Drezno, 2 września). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Napis w dziewięciu wierszach: FELIX / FRID[erici]·AVGVSTI· / PRINCIPIS REGII / ET ELECTORAT·SAXONICI· 
/ HAEREDIS. / CVM / MARIA IOSEPHA / ARCHID[ucem].AVSTRIAE. / CONIVGIVM. (Szczęśliwe małżeństwo Fryderyka 
Augusta, królewicza i dziedzica Elektoratu saskiego, z Marią Józefą, arcyksiężniczką austriacką). W odcinku w dwóch wier-
szach napis: VIENNAE 1719· / D[ie].20·AVG[usti]· (W Wiedniu dnia 20 sierpnia). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
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Jest to medal mający taki sam rewers jak nr kat. 188. Jednak oprócz upamiętnienia ślubu Fryderyka Au-
gusta z Marią Józefą odnosi się też do przyjazdu panny młodej na wesele do stolicy Elektoratu Saksonii 
w dniu 2 IX 1719 r. Jadąca na muszlowym wozie z baldachimem do Drezna arcyksiężniczka Maria Józe-
fa ma atrybuty dwóch bogiń. Pierwsza to królowa Olimpu Junona (jej wóz ciągną orły, będące również 
nawiązaniem do herbu Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego), której wg rzymskich 
zwyczajów podlegała umowa ślubna. Druga bogini to Wenus, do której symboliki należy m.in. wiecz-
nie zielona gałązka mirtowa (murtos) w ręku arcyksiężniczki, zaś powożące wozem putto może być jej 
synem Kupidynem. W ogólną symbolikę szczęśliwego małżeństwa i miłości można też wpisać gołębia 
siedzącego na lewej ręce Marii Józefy oraz róg obfitości.

Zarówno E. Hutten-Czapski, jak i M. Gumowski błędnie opisują ptaki ciągnące wóz jako gołębie; 
bardzo często też gałązka mirtowa mylona jest z palmową (Mikocki 1850, s. 95; Bentkowski 1830, s. 122).

Medal ten znajduje się w spisie M. Conradiego jako trzynasty medal ślubny. Niestety, autor ten dodał 
do medalu nieistniejącą sygnaturę Christiana Wermutha (Conradi 1797, s. 55), którą powtórzył zapewne 
za nim F. Bentkowski. W rzeczywistości numizmat ten, występujący w złotych i srebrnych odbitkach, 
tak jak i poprzedni jest prawdopodobnie dziełem nieznanego wiedeńskiego medaliera, jak sugeruje  
M. Gumowski (1950a, nr 343).

Literatura: Conradi 1797, s. 55; Dassdorf 1801, s. 157, nr 1261; Bentkowski 1830, s. 122, nr 444; Mikocki 1850, s. 95, nr 2062, 2063 (złoto, srebro); Merse-
burger 1894, s. 67, nr 1532; Gumowski 1950a, nr 343; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 15, nr 5972; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24, nr 144 (ten egzemplarz).

J.W.Z.

 190  Medal ślubny Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii Józefy Habsburg
Christian Wermuth
Gotha, 1719
nr inw. ZKW.N.173
srebro, bity, 32,5 mm, 21,05 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Stojący Fryderyk August jako Jazon (w antykizującym stroju, zbroi, hełmie i tunice) trzyma w prawej ręce złote runo. 
Za nim jabłoń z trzema owocami. W otoku napis: VIRTVTE – VIRILI [ozdobnik] (Dzielnością męską). W odcinku: IASON 
SAX (Jazon Saski). Obwódki liniowe.
Rewers: Napis w 15 wierszach: FRIDER[icus]· / AVGVSTVS / PR[incipis]·REG[ni]· POL[oniae]· / ET EL[ectoratus]·SAX[oniae]· 
HAERES / PRAEMIVM VIRTVTIS / AVRO PRAESTANTIVS / VIRTVTE SPECTATAM / PRINC[ipissam]·MAR[iam]·IOSEPHAM 
/ ARCHIDVCEM AVSTRIAE / SVB IVBILO REPORTANS / DRESDAE / INTRODVXIT D[ie]·II·SEPT[embris] / IGNI LVSOR· 
EMISSO / D[ie]·X·SEPT[embris]· / MDCCXIX· (Fryderyk August, królewicz polski i dziedzic saski, wypatrzoną nagrodę cnoty, 
cenniejszą od złota, Marię Józefę, arcyksiężniczkę Austrii, z radością do Drezna przywiózł dnia 2 września, przy zabawie ogni 
sztucznych dnia 10 września 1719 roku). Po bokach inskrypcji sygn. C[hristian]. – W[ermuth]. Obwódki liniowe.

Jest to występujący w dwóch wersjach (z sygn. Christiana Wermutha i bez), w odbitkach srebrnych, 
brązowych i w ołowiu medal ślubny przyszłego Augusta III. Mimo znanego autorstwa nie jest ujęty 
w dziele M. Conradiego.
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Medale królewskie. August II

Ikonograficznie numizmat odwołuje się do mitycznego Jazona, który ze swojej wyprawy przywiózł  
nie tylko złote runo, ale i cenniejszy od niego skarb – żonę. Antykizująca charakteryzacja Fryderyka Au-
gusta ma też związek z odbywającymi się podczas wesela uroczystościami i zabawami w Dreźnie, zwłasz-
cza pierwszego dnia Festiwalu Planet (10 IX 1719 r.), w trakcie którego odgrywano na Łabie wyprawę 
Argonautów (zob. nr kat. 191).

Literatura: Leyser 1791, s. 435, nr 1113; Neue allgemeine deutsche Bibliothek 1798, t. 37, s. 267–268; Hauschild 1805, s. 226, nr 1385; 
Ampach 1835, s. 627, nr 15197; Mikocki 1850, s. 95, nr 2064; Merseburger 1894, s. 67, nr 1533; Merzbacher 1913, s. 38, nr 742 (brąz); 
Schlessinger 1929, s. 56, nr 1408; Gumowski 1950a, nr 340; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 23, nr 141 (ten egzemplarz); Wohlfahrt 1992,  
s. 367, nr 19 006. 

J.W.Z.

Seria siedmiu medali ślubnych Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) i Marii 
Józefy z okazji Festiwalu Planet (10–26 września 1719 r.) (nr kat. 191–197)

Poślubiona 20 VIII 1719 r. w Wiedniu (zob. nr kat. 187–189) młoda para: Fryderyk August Wettin i Ma-
ria Józefa Habsburg, przybyła do Saksonii 2 września i wtedy odbył się uroczysty wjazd do Drezna. 
Już wcześniej jako oprawę artystyczną wesela zaplanowano tzw. Festiwal Planet, który rozpoczął się 
w niedzielę 10 IX 1719 r. W poprzedzającym święto tygodniu codziennie odbywały się przedstawienia 
dworskie, odnowiono sale teatralne i operowe, np. 4 września w drezdeńskim zamku zorganizowano 
największy do tej pory bal, podczas którego grała orkiestra złożona z 94 muzyków, dzień później ode-
grano komedię francuską, następnie urządzono polowanie z udziałem ponad 4000 osób. 7 września 
odbyła się z kolei prapremiera opery Antonia Lottiego Ascanio, następnego dnia ćwiczono gonitwy do 
pierścienia. 

Właściwe Święto Planet (zw. też Festiwalem Planet) rozpoczęło się 10 września. Bardzo dokładny opis 
wszystkich zabaw, uroczystości, parad znajduje się w Theatrum Ceremoniale Historico-Politicum (1719– 
1721) J.Ch. Lüniga oraz w nieco późniejszym 20. t. Historischer Münz=Belustigung J.D. Köhlera z 1748 r. 
Już w trakcie trwania święta wykonano na zlecenie królewskie wiele rysunków i rycin dokumentujących 
zabawę, m.in. znany cykl rycin C.H.J. Fehlinga, na których być może wzorował się medalier. 

Ogółem koszt zabaw wzorowanych na rozmaitych uroczystościach Króla Słońce i cesarskiego dworu 
wiedeńskiego (jako wzór posłużył zwłaszcza ślub cesarza Leopolda I) wyniósł 4 mln talarów (zob. J. Sta-
szewski, August II Mocny, Wrocław 1998, s. 212). Była to ponoć jedna z ostatnich wielkich barokowych 
zabaw XVIII-wiecznej Europy.

W skład serii wchodzi siedem medali wykonanych na zlecenie królewskie przez pochodzącego z Nor-
wegii medaliera Olufa Wifa, w kolejności układu „szczęśliwej konstelacji” (constellatio felix), stanowiącej 
motto całego święta: Słońce, Mars, Jupiter, Luna / Diana, Merkury, Wenus, Saturn.

Medale odbijano w złocie, srebrze (np. w kolekcji Staatliche Kunstsammlungen Dresden – nr 1991/
A169–175) i brązie; pierwotnie powstało po 200 srebrnych medali na każde święto, czyli w sumie 1400 
sztuk, o ówczesnej wartości 350 grzywien srebra.

Seria pochodzi ze znanej kolekcji medali kapitana Andrew Christiana Zabriskiego (1853–1916), no-
wojorskiego przedsiębiorcy i jednocześnie prezydenta American Numismatic Society. Kolekcja była pier-
wotnie sprzedana w 1909 r.

Literatura: Köhler 1748, t. 20, 4.–6. Stück, s. 25–48; Leyser 1791, s. 426–428, nr 1117–1123, 1124–1130; Conradi 1797, s. 55–56; Dassdorf 
1801, s. 159–161, nr 1269–1275; Bentkowski 1830, s. 126, nr 448 (sześć medali serii); Ampach 1835, s. 628, nr 15202–15205; Merseburger 
1894, s. 67–68, nr 1535a–g; Engelhardt 1909, s. 325, nr 1364a–g; Forrer 1916, s. 497; Gumowski 1950a, nr 328–334; Hutten-Czapski 1957, 
t. 4, s. 109–110, nr 7800–7806 (srebro); Weber 1985, s. 42–85; Wybór dzieł 1989, nr 251 (te egzemplarze); Constellatio Felix 2014, s. 28. 

J.W.Z.
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 191 Medal poświęcony Słońcu, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/812
brąz, bity, 48,6 mm, 57,36 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Stojąca personifikacja Słońca (bóg Apollo) z promienistym nimbem wokół głowy, odziana w płaszcz i ozdobne san-
dały. Z prawej dłoni wystrzeliwuje fajerwerki, w lewej trzyma lirę, nad którą umieszczony jest astronomiczny symbol słońca 
oraz alchemiczny symbol złota. W otoku napis: MOVET – IGNEUS IGNES  (Płonący porusza płomienie). U dołu sygn. WIF. 
Obwódka profilowana.
Rewers: Widok przedstawienia i fajerwerków na Łabie przed Pałacem Holenderskim (10 IX 1719). Na ozdobnym ogro-
dzeniu nabrzeża rzeki, po obu stronach Świątyni w Kolchidzie napis: MARIA – IOSE[pha] (Maria Józefa). W odcinku data: 
MDCCXIX· (1719). Obwódka profilowana.

W niedzielę 10 IX 1719 r. jako pierwsze z cyklu tworzącego Festiwal Planet odbyło się Święto Słońca 
pod patronatem boga Apollina. Główną atrakcją tego dnia było wypełnione fajerwerkami (m.in. wy-
pisującymi na niebie imię Maria Josepha) przedstawienie legendy o Argonautach. W domyśle złotym 
runem była córka cesarza, a Jazonem – młody Fryderyk August (zob. też nr kat. 189).

Po porannej mszy goście królewscy udali się do przygotowanego na widowisko Pałacu Holenderskie-
go. Król oprowadzał księżniczkę Marię Józefę po pałacu i ogrodzie. Na miejscu stały już przygotowane 
na święto czerwono-złote trony dla rodziny Augusta II.

O trzeciej po południu odegrano serenadę La Gara degli Dei autorstwa Johanna Davida Heinichena 
traktującą o współzawodnictwie siedmiu bogów patronujących cyklowi Festiwalu Planet.

Po piątej wieczorem towarzystwo obejrzało zakończoną wielkimi fajerwerkami trójaktową sztukę 
opowiadającą historię Argonautów.  Miejscem widowiska była Łaba, na której z wykorzystaniem ilumi-
nacji, okazjonalnej architektury oraz sztucznych ogni odgrywano przedstawienie mitologiczne ukazujące 
m.in. bitwę gondoli. Osiągnięciem technicznym były „świetlne obrazy” na rzece – w tym, co widać na 
rewersie medalu, utworzenie imienia Marii Józefy po bokach świątyni w Kolchidzie, gdzie Jazon, poko-
nawszy potwory, zdobył upragnione złote runo, co oznajmiono wystrzałem z 50 armat.

Literatura: Leyser 1791, s. 436, nr 1117; Conradi 1797, s. 55; Dassdorf 1801, s. 159, nr 1269; Ampach 1835, s. 628, nr 15202; Merseburger 
1894, s. 67, nr 1535a; Engelhardt 1909, s. 325, nr 1364a; Forrer 1916, s. 497; Mikocki 1850, s. 96, nr 2066; Gumowski 1950a, nr 328; Hutten- 
-Czapski 1957, t. 4, s. 109, nr 7800 (srebro); Weber 1985, s. 42–43; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 64, nr 74 (srebro).

J.W.Z.
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Medale królewskie. August II

 192 Medal poświęcony Marsowi, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/813
brąz, bity, 48,5 mm, 66,07 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Stojący bóg Mars (personifikacja planety Mars) w zbroi, z włócznią w prawej ręce oraz tarczą z symbolem astro-
nomicznym planety (równocześnie alchemicznym symbolem żelaza). Nad jego hełmem promieniejąca gwiazda sześcio-
promienna. W otoku napis: CAMPUM DE – SI – GNAT HONORIS   (Wyznacza zaszczytne pole walki). W odcinku sygn. 
WIF·F[ecit]· (Wif zrobił). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok z lotu ptaka od strony południowej Starego Rynku w Dreźnie, na którym odbywają się turnieje oraz goni-
twy rycerskie. Na rynku rozmieszczone są także trybuny i loże pełne oglądających widowisko. W odcinku data: MDCCXIX· 
(1719). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Wielki turniej z okazji święta drugiej planety – Marsa – odbył się 12 IX 1719 r. Był to pierwszy turniej 
rycerski od czasów elektora nomen omen Augusta Wettina (1553–1586). Z braku zachowanych źródeł 
określających zasady średniowiecznej i renesansowej walki turniejowej (w Saksonii) wymyślono z oso-
bistym udziałem Augusta II i wydrukowano nowe reguły. Wezwanie do turnieju ogłaszali, z towarzysze-
niem bicia w bębny i dęcia w trąby, heroldowie na placach Drezna. Uczestniczyć w nim mogli jedynie 
szlachetnie urodzeni.

Zawody odbyły się na specjalnie urządzonym na tę okazję Starym Rynku w Dreźnie, który obudowano 
architekturą okazjonalną (w tym widocznymi na medalu bramami triumfalnymi i drewnianymi lożami 
dla widzów). Grenadierzy odgrodzili całą powierzchnię rynku, zaś jedyny dostęp na plac stanowiły wspo-
mniane bramy usytuowane na wylotach prowadzących na Stary Rynek ulic. Przez jedną z owych bram 
(Kreuztor) na rynek wjeżdżał uroczysty pochód biorących udział w święcie. Pośród jadących była postać 
symbolizująca boga Marsa na rydwanie oraz kawalerowie w formacji kadrylu (quadrille). Orszak zatrzy-
mywał się przed lożą królewską i bóg Mars wspólnie z elektorem obserwowali turniej rozgrywany między 
stronami noszącymi białe lub czarne wstęgi. Walki prowadzono konno (gonitwa na kopie w szrankach) 
oraz pieszo (parami i zbiorowo). Dodatkowymi efektami specjalnymi były salwy oddawane przez gre-
nadierów oraz granaty rzucane przez pikinierów, co miało potęgować „wir bitewny” (Weber 1985, s. 53).

Po walce wręczano nagrody, a następnie formowano orszak, który opuszczał Stary Rynek w takim 
samym porządku jak podczas wjazdu.

Literatura: Leyser 1791, s. 437, nr 1119; Conradi 1797, s. 56; Dassdorf 1801, s. 160, nr 1271; Merseburger 1894, s. 67, nr 1535b; Engelhardt 
1909, s. 325, nr 1364d; Erbstein 1909, s. 213, nr 11638; Gumowski 1950a, nr 334; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 109–110, nr 7801 (srebro); 
Weber 1985, s. 48–49.

J.W.Z.
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 193 Medal poświęcony Jupiterowi / Jowiszowi, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/814
brąz, bity, 48 mm, 42,58 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Siedzący w chmurach odziany w płaszcz i ukoronowany brodaty bóg Jupiter (personifikacja planety Jowisz) trzyma 
w prawej ręce atrybuty – wiązkę płomieni i błyskawic. Po jego lewej stronie siedzi orzeł z astronomicznym symbolem planety 
Jowisz (alchemicznym metalu – cyny). Nad głową Jupitera promieniejąca gwiazda sześciopromienna.  W otoku napis: CIRCI 
CERTA – MEN ADORNAT  (Zawody cyrkowe ozdabia). U dołu pośród krajobrazu, m.in. wśród rosnących czworolistów, 
sygn. WIF . Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok z lotu ptaka dziedzińca pałacu Zwinger w Dreźnie, na którym odbywają się walki turniejowe. W odcinku 
data: MDCCXIX· (1719). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Na medalu ukazano wiernie odwzorowany Zwinger, w którego ogrodach odegrano Karuzel Czterech 
Żywiołów (Karussel der Vier Elemente). Sama forma widowiska (karuzelu) wywodziła się z francuskiej 
oraz cesarskiej tradycji turniejowej (Weber 1985, s. 54) i łączyła przedstawienie teatralne z elementami 
walki oraz baletem konnym w układzie kadrylu. 

Jako scenę wykorzystano zaprojektowaną przez M.D. Pöppelmanna przestrzeń dziedzińca i ogrodów, 
zmieniając ją w pole turniejowe otoczone drewnianymi trybunami, lożami oraz służącymi do właściwych 
gier szrankami. W sumie wydzielono pięć torów do gonitwy oddzielonych piramidami, drzewkami poma-
rańczowymi w donicach lub zdrojami; przygotowano też złote papierowe kule na postumentach.

Święto rozpoczęto śpiewami na cześć jego patrona – Jupitera. Od strony loży królewskiej wzniesiono 
inscenizację, będącą ruchomym przedstawieniem króla bogów tronującego nad chaosem zaprojekto-
waną przez Alessandra Mauro.

Orszak biorących udział w zabawie dzielił się na cztery kadryle (quadrille) odpowiadające żywiołom, 
liczące w sumie ponad 600 ludzi i przeszło 400 koni. Pierwszy był prowadzony przez króla Augusta II ka-
dryl ognia, w którym dominowała symbolika tego żywiołu, m.in. haftowane salamandry, znaki słoneczne 
itd. Drugi był kadryl wody prowadzony przez księcia Fryderyka Augusta w szatach zdobionych srebrny-
mi rybami. Trzeci kadryl (żywioł ziemi) w barwach złoto-brązowych był pod wodzą księcia Weißenfels, 
a czwartemu (żywioł powietrza) przewodził książę Fryderyk Wirtemberski.

Turniej pokazany na medalu w sposób uproszczony polegał na odbyciu trzech gonitw. Należało 
w pełnym galopie strącić lancą (lub kopią) pierścień, trafić dzirytem w tarcze turniejowe oraz strącić 
szpadą papierową kulę ustawioną na postumencie; osobną konkurencją była walka na gliniane kule 
(dowódcy walczyli osobno, pozostali uczestnicy kadryli grupowo).

W większości gier turniejowych zwyciężył osobiście król; zwycięzców obdarowywały królowa i księż-
niczka Maria Józefa.
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Karuzel zakończył się baletem konnym „w polskim stylu” (Art Polonaise) prowadzonym przez króla, po 
czym uczestnicy w porządku własnych kadryli opuścili Zwinger.

Literatura: Leyser 1791, s. 437, nr 1121; Conradi 1797, s. 56; Dassdorf 1801, s. 160, nr 1273; Merseburger 1894, s. 67, nr 1535c; Engelhardt 
1909, s. 325, nr 1364c; Gumowski 1950a, nr 332; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 110, nr 7802 (srebro); Weber 1985, s. 54–55.

J.W.Z.

 194 Medal poświęcony Księżycowi / Dianie, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/815
brąz, bity, 48,2 mm, 59,60 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Stojąca bogini Diana jako personifikacja Księżyca. Bogini odziana w przepasaną szatę (w typie krótkiej tuniki), z wy-
soko wiązanymi butami myśliwskimi. W prawej ręce trzyma oszczep myśliwski, w lewej łuk, na plecach ma przewieszony 
przez lewe ramię kołczan pełen strzał; nad jej głową półksiężyc – astronomiczny symbol Księżyca (alchemiczny symbol 
srebra). U jej prawego boku pies myśliwski w obroży. W otoku napis: IN MOTUS CINCTA FERINOS  (Uważna na ruchy 
zwierząt). U dołu pośród krajobrazu sygn. WIF. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok z lotu ptaka fragmentu Drezna i Łaby, gdzie odbywa się wielkie polowanie z okazji Święta Diany. W odcinku 
data: MDCCXIX· (1719). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Dnia 18 IX 1719 r. odbyły się na Łabie tzw. Wasserjagen, łowy na wodzie, jako hołd dla patronki święta 
– bogini Diany, personifikacji Księżyca z kolejnego dnia Festiwalu Planet.

Wytyczono kompleks terenu na rzece oraz obu brzegach, który odgrodzono płotami i siatkami. Na wo-
dzie zaporę stanowił kamienny most na Łabie, który służył też mieszkańcom miasta do oglądania łowów. 
Już na dwa tygodnie przed polowaniem złapano zwierzęta (400 sztuk grubego zwierza, czyli sarny, dziki, 
jelenie, oraz wiele drobniejszych gatunków), które przechowano, a następnie przegnano z pobliskiego 
lasu na nadrzeczne łąki, będące królewskim terenem łowieckim. Na rewersie numizmatu widać moment 
mitologicznego wstępu do polowania, którym było wypłynięcie statku Diany w otoczeniu gondoli. 

Statek użyty do łowów przyozdobiony był od dziobu rzeźbami czterech jeleni, czyli zwierząt poświę-
conych bogini, rufę zaś stanowiła ogromna muszla. Sama postać odgrywająca Dianę była w koronie 
z topazami i odziana w zieloną suknię lamowaną srebrem (metalem „księżycowym”, związanym z bo-
ginią). Gdy statek dopłynął do królewskich łąk, bogini i towarzyszące jej nimfy w towarzystwie chóru 
dworskiego i akompaniamentu muzyków odśpiewały po włosku kantatę Diana su l’Elba (Weber 1985, 
s. 63). Następnie zagrano na łowy. Zwierzynę wypłoszono z lasu na łąki i rzekę. Polowanie polegało na 
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strzelaniu do zwierząt z łodzi i drewnianych stanowisk strzeleckich zbudowanych po obu stronach Łaby, 
z których najwspanialszy był namiot królewski.

Po siódmej wieczorem zakończono polowanie i powrócono do zamku, gdzie odegrano francuską 
sztukę La Princesse d’Elide.

Istnieje też odmiana tego medalu, gdzie rewers zawiera inny, niezrealizowany projekt Jagdhausu 
oraz terenu łowieckiego (Sommer 2007, s. 327).

Literatura: Leyser 1791, s. 436–437, nr 1118; Conradi 1797, s. 55; Dassdorf 1801, s. 159–160, nr 1270; Ampach 1835, s. 628, nr 15203; 
Merseburger 1894, s. 68, nr 1535d; Engelhardt 1909, s. 325, nr 1364b; Gumowski 1950a, nr 329; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 110, nr 7803 
(srebro); Weber 1985, s. 61–62.

J.W.Z.

 195 Medal poświęcony Merkuremu, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/816
brąz, bity, 48,2 mm, 62,13 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Unoszący się bóg Merkury (personifikacja planety Merkury) nad równiną. Odziany w ornamentowany płaszcz spięty pod 
szyją oraz kapelusz ze skrzydełkami (petasos). Bóg ma uskrzydlone stopy, nad głową promieniejącą gwiazdę sześciopromienną. 
W wyciągniętych rękach trzyma szkatułę z dziełami rzemiosła (krucyfiksem, łańcuchami pereł i in.). W otoku napis: CALLET COM-
MERCIA MUNDI   (Rozgrzewa handel światowy). U dołu pośród krajobrazu sygn. WIF. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok pałacowego dziedzińca Zwingeru z lotu ptaka od strony fosy i bramy Kronentor – z przygotowaną insceni-
zacją: straganami, piramidami, stróżującymi janczarami oraz parą królewską pośrodku. W odcinku data: MDCCXIX· (1719). 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

W środę 20 IX 1719 r. na dziedzińcu Zwingeru odbyło się kolejne divertissement z cyklu Festiwalu Pla-
net. Polegało m.in. na tzw. zabawie w gospodarstwo, bardzo modnej od zakończenia wojny trzydzie-
stoletniej; we Francji przyjęła się pod nazwą Hôtelliere allemande. W zabawie tej brała też udział od-
powiednio przebrana para królewska. Oprócz tego odbywał się dokładnie zaplanowany jarmark we 
wcześniej zbudowanych straganach. 

Towarzystwo dworskie formowało ściśle uporządkowany orszak, w którym każdy uczestnik miał przy-
pisane odpowiednie miejsce, strój i zachowanie (np. tylko król i książę mieli w swoich parach małżonki, 
wszyscy inni mieli wyznaczone osoby). Pochód ten, liczący w sumie 376 osób, przechodził w ustalo-
nej sekwencji przez wzorowany na targach lipskich jarmark na dziedzińcu Zwingeru, zatrzymując się  
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w wyznaczonych miejscach (np. na loterii, u wróżącej Cyganki, popisujących się cyrkowców, komików 
czy w tureckim seraju urządzonym w grocie). Orszak podzielony był na grupy zw. narodami, wśród nich 
byli m.in. Persowie (prowadzeni przez młodego Fryderyka Augusta), Węgrzy, Francuzi, Polacy, Chiń-
czycy, Turcy, Amerykanie, Cyganie i in. Oprawę literacką widowiska zapewnił nadworny poeta Johann 
Ulrich von König, który pozdrawiał wierszami kolejnych uczestników Nationenaufzug. Po pochodzie od-
poczywano i wieczerzano w Sali Marmurowej Zwingeru, następnie znów udawano się na jarmark. 

Warto dodać, że wśród rozmaitych stoisk i straganów znajdowało się jedno należące do słynnego me-
daliera Christiana Wermutha z Gothy, na którym można było bezpośrednio kupować medale (Köhler 1748, 
t. 20, s. 43).

Po kolacji na wspomnianych wcześniej 16 piramidach zapalono po 200 lamp, iluminując cały dziedzi-
niec pałacowy, na którym zabawa trwała aż do 3 rano.

Opisane widowisko odbywało się pod patronatem boga Merkurego przedstawionego na awersie 
medalu. W części opisów numizmatu (m.in. Weber 1985, s. 64) Merkury posiada ważny atrybut – uskrzy-
dlone sandały (talaria) – jednak wydaje się, że Oluf Wif, rytując postać boga na stemplu, raczej doczepił 
skrzydełka bezpośrednio do jego pięt.

Literatura: Leyser 1791, s. 437, nr 1120; Conradi 1797, s. 56; Dassdorf 1801, s. 160, nr 1272; Ampach 1835, s. 628, nr 15204; Merseburger 
1894, s. 68, nr 1535e; Engelhardt 1909, s. 325, nr 1364e; Gumowski 1950a, nr 330; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 110, nr 7804 (srebro); Weber 
1985, s. 64–65; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 64, nr 75 (srebro).

J.W.Z.

 196 Medal poświęcony Wenus, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/817
brąz, bity, 48,2 mm, 49,20 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Jadąca na dwukołowym wózku muszlowym bogini Wenus jako personifikacja planety Wenus. Bogini trzyma w wycią-
gniętej prawej ręce wieniec różany, w którym znajduje się znak astronomiczny planety Wenus (alchemiczny znak miedzi). Wóz 
ciągną dwa gołębie. W otoku napis: AD METAM TEMPORE DUCIT   (Z czasem osiąga cel). U dołu pośród krajobrazu sygn. 
WIF. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Widok Großer Garten z lotu ptaka. Centralnie: przestrzeń przed Sommerpalais, na której odbywa się gonitwa do 
pierścienia dam. W odcinku data: MDCCXIX· (1719). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Szóste widowisko z cyklu planetarnego przedstawione na rewersie medalu było poświęcone plane-
cie i bogini Wenus. Odbyło się 23 IX 1719 r. na terenie poddrezdeńskiego Wielkiego Ogrodu (Großer  
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Garten), do którego jak i w poprzednich świętach wyruszał z zamku uroczysty orszak, zwyczajowo 
w formacji kadrylowej. Pierwszy kadryl prowadzony był w rytmie marsza operowego przez króla i mło-
dą parę, następne zaś składały się z wozów z damami w otoczeniu dwóch kawalerów i laufrów. Każdy 
kadryl miał swoje barwy, co było istotne dla późniejszej gonitwy. W orszaku uczestniczyli też aktorzy dla 
mającego się odbyć w teatrze ogrodowym widowiska teatralnego z elementami baletu.

Gonitwa do pierścienia rozpoczęła się w południe. Widoczne na numizmacie pole turniejowe po-
dzielone było, podobnie jak podczas innych świąt, tzw. piramidami, między którymi rozwieszono pier-
ścienie. W sumie było 12 piramid, których układ stworzył 12 torów do gonitwy. Każdą gonitwę odbywał 
jeden kadryl, celując lancami w pierścienie. W sumie miało miejsce 10 gonitw, a główną nagrodę zdo-
była księżniczka Maria Józefa.

Kolejną atrakcją tego dnia było przedstawienie muzyczno-baletowe (divertissement de musique et de 
danse „Les quatres saisons”) w ogrodowym teatrze. 

Na medalu przedstawiono to symbolicznie w postaci jednej tańczącej pary na północny wschód od 
pałacu. Tańce symbolizowały cztery pory roku. Elementy muzyczne były autorstwa Johanna Christopha 
Schmidta, kapelmistrza u króla Augusta II. Widowisko, w którym uczestniczyło ponad 100 wykonawców, 
składało się z recytatywów, arii, pieśni chóralnych, części instrumentalnych oraz baletowych.

Po zmierzchu iluminowano ogród, na stawie za pałacem pływały włoskie gondole. Uczestnicy zabawy 
udali się do stojącej nad wodą ośmiobocznej świątyni Wenus, gdzie kontynuowano pieśni i tańce aż do świtu.

Literatura: Leyser 1791, s. 437–438, nr 1122; Conradi 1797, s. 56; Dassdorf 1801, s. 161, nr 1274; Merseburger 1894, s. 68, nr 1535f; Engel-
hardt 1909, s. 325, nr 1364g; Gumowski 1950a, nr 333; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 110, nr 7805 (srebro); Weber 1985, s. 69–70.

J.W.Z.

 197 Medal poświęcony Saturnowi, z serii Festiwalu Planet
Oluf Wif 
Drezno, 1719 
nr inw. ZKW.N-dep.FC/818
brąz, bity, 48,3 mm, 66,38 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich; zakup na aukcji antykwarycznej w 1989 r.  
(aukcja Glendining’s, Londyn, 15 III 1989 r.); dawniej w kolekcji Andrew C. Zabriskiego

Awers: Owinięty płaszczem siedzący na skałach brodaty bóg Saturn (personifikacja planety Saturn) trzyma w prawej ręce 
kawałek rudy ołowiu wraz z własnym symbolem astronomicznym (oraz symbolem metalu – ołowiu), w lewej dzierży topo-
rek górniczy. Nad jego głową znajduje się sześciopromienna gwiazda. U podnóża skały pracują dwaj górnicy, wydobywając 
rudę. W otoku napis: REDEUNT SATURNIA REGNA   (Powraca królestwo Saturna). U dołu pośród krajobrazu sygn. WIF. 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Dom Górniczy i Świątynia Saturna, przed którymi odbywa się parada górników wraz z pokazami maszyn i proce-
sów wytopu, odlewu i bicia monet. W odcinku data: MDCCXIX (1719). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
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Ostatnie, zamykające cykl Festiwalu Planet święto (26 IX 1719 r.) odbyło się pod patronatem boga Sa-
turna i przebiegało inaczej niż wcześniejsze imprezy. Wykorzystano istniejącą od 1574 r., wprowadzoną 
przez elektora Augusta Wettina saską tradycję świąt i parad górniczo-hutniczych, do której dodano 
wielkie polowanie, komedię włoską oraz fajerwerki.

Postać boga na awersie pochodzi z okazjonalnej architektury, którą stanowiła tzw. Świątynia Saturna 
i Dom Górniczy, zaprojektowane i odpowiednio iluminowane na odbywające się święta. REDEUNT SA-
TURNIA REGNA to występujący też na innych medalach (zob. nr kat. 156) cytat z IV eklogi Wergiliusza 
(w. 4–7).

Na rewersie widać wspomnianą Świątynię Saturna (zbudowaną w położonym pod ówczesnym Dre-
znem, nad Łabą, naturalnym parku, tzw. Plauenscher Grund) nad Domem Górniczym, który miał trzy 
sale, a jego fasadę ozdobiły cztery piramidy. Te elementy połączone były łukami z bogatą dekoracją rzeź-
biarską i łacińskimi mottami. W głównej sali zasiadał król oglądający widowisko. Naprzeciwko budowli 
znajdowała się kolejna, mniejsza, również ozdobiona obeliskami, nad którą górowało wzgórze z ilumino-
wanym napisem: CONSTELLATIO FELIX.

Między budowlami, na wielkim placu oświetlonym pochodniami i lampami odbyła się właściwa pa-
rada górników i hutników podzielonych na odpowiadające ich specjalnościom korpusy i dywizje, wyróż-
niające się własnymi znakami, chorągwiami itp.

Doskonale widoczne jest na rewersie medalu, jak paradujący górnicy prezentują swoje maszyny 
przed władcą. Pokazywano m.in. model kopalni oraz wszelkie minerały wydobywane w Saksonii. Z kolei 
hutnicy zaprezentowali piec do wytopu metalu oraz m.in. przebieg bicia monet i medali; niektóre z wy-
tworzonych wówczas medali rozrzucano wśród uczestników święta (zob. nr kat. 198).

Na koniec odśpiewano młodej parze górniczą pieśń Glück auf i w towarzystwie tysięcy widzów król 
powrócił do Drezna żegnany przez okolicznych chłopów.

Literatura: Köhler 1741, t. 13, Erster Supplements-Bogen, s. 417–418; Leyser 1791, s. 438, nr 1123; Conradi 1797, s. 56; Dassdorf 1801, s. 161, 
nr 1275; Ampach 1835, s. 628, nr 15205; Mikocki 1850, s. 96, nr 2067; Merseburger 1894, s. 68, nr 1535g; Engelhardt 1909, s. 325, nr 1364f; 
Erbstein 1909, s. 213, nr 11639; Merzbacher 1913, s. 94, nr 2019 (ołów); Gumowski 1950a, nr 331; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 110, nr 7806 
(srebro); Arnold, Quellmalz 1978, s. 68; Weber 1985, s. 75–76; Stahr 2008, s. 134, nr 169 (srebro).

J.W.Z.

 198 Medalik wykonany podczas święta Saturna 26 września 1719 r.
Heinrich Paul Groskurt (?)
Plauenscher Grund, 1719
nr inw. ZKW.N.208
srebro, bity, 29,5 mm, 7,25 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Wędrujący uskrzydlony Amor w czapce górniczej z różdżką w rękach. W otoku napis: RUTHE WEISE GLÜCKLICH 
AN· (Różdżko, pokazuj szczęśliwie). U dołu pośród krajobrazu odłożony łuk. Otok sznurowy.
Rewers: Nagie uskrzydlone putto wybija monetę młotkiem. Na kowadle data: 1719. W otoku napis: DAS ICH AUS BEUT 
MÜNTZEN KAN (Abym z kopalin mógł monety wybijać). U dołu pośród krajobrazu odłożone atrybuty Amora – łuk i kołczan 
pełen strzał. Otok sznurowy.
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Przypisywany Heinrichowi Paulowi Groskurtowi medalik wybijany zarówno w złocie (trzy dukaty), jak 
i w dwóch rozmiarach w srebrze bezpośrednio podczas Święta Saturna z cyklu Festiwalu Planet uświet-
niającego wesele syna Augusta II Fryderyka Augusta z księżniczką Marią Józefą (zob. nr kat. 197). Istnieje 
też odmiana tego medalika zawierająca inny rewers. Wykonano ją z okazji wspomnianego Święta Saturna.

Literatura: Köhler 1741, t. 13, 19. Stück, s. 145; Leyser 1791, s. 438–439, nr 1132; Conradi 1797, s. 54, nr 10; Gumowski 1950a, nr 345; 
Dassdorf 1801, s. 161, nr 1276; Bentkowski 1830, s. 124, nr 441; Ampach 1835, s. 629, nr 15207; Mikocki 1850, s. 95, nr 2061; Merseburger 
1894, s. 68, nr 1538; Erbstein 1908, s. 170, nr 3766; Erbstein 1909, s. 213, nr 11641; Helbing 1917, s. 55, nr 989; Kamiński, Kowalczyk 1969, 
s. 26, nr 170 (ten egzemplarz); Arnold, Quellmalz 1978, s. 68; Weber 1985, s. 79–80. 

J.W.Z.

 199 Narodziny Fryderyka Augusta, syna Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) 
i Marii Józefy 1720 
Christian Wermuth
Gotha, 1720
nr inw. ZKW.N.168
bizmut srebrzony, lany, 35 mm, 13,79 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Dwa stojące na skałach orły (z lewej z mitrą elektorską, z prawej z koroną cesarską) trzymają w szponach owocujący 
wieniec laurowy lub ruciany związany u dołu wstążką. W środku wieńca gwiazdka (?). W otoku kursywą napis: SAXONICAE 
DOMVI (W domu saskim). U dołu: C[hristian].W[ermuth].F[ecit]. – C[um].P[rivilegio].C[aesareo]. (Christian Wermuth zro-
bił z przywilejem cesarskim). Obwódka perełkowa.
Rewers: Napis w 20 wierszach: IN / MAIORANITENTI / DECVS ET ROBVR / AVSTRIACA / D.XIIX.NOVEMBRIS / NATVS 
/ MARIA IOSEPHA / FRIDERICVS AVGVSTVS / FRID[erici]·AVG[usti]·PR[incipis]·REG[ii]·ET EL[ectoralis]·S[axoniae]· 
FILIVS / FRID[erici]·AVG[usti]·REG[ii]·POL[oniae]·ET EL[ectoris]·SAX[oniae]·NEPOS  / FVTVRVS INVINCENDO ORIENTE 
/ CAROLO VI· CAESARI AVGVSTO, / QVOD FVIT INVENDICANDO OCCIDENTE / FRIDERICO III· CAESARI / STIRPIS 
CONDITOR ALBERTVS / NOV[um?]9REGI[um?]9FRIDERICVS III· / CVM AVGVSTO CAROLO AVCTVR[us]9 / ET 
IMPLETVRVS ILLUD / FRIDERICI III· / A[ustriae]·E[st]·I[mperare]·O[rbi]·V[niverso]·. (W Austrii podpora i ozdoba w dążeniu 
do wyższych godności. Dnia 18 listopada urodzony [z] Marii Józefy Fryderyk August. Fryderyka Augusta, królewicza polskiego 
i następcy elektora saskiego, syn. Fryderyka Augusta, króla Polski i elektora saskiego, wnuk. W przyszłości niezwyciężony na 
Wschodzie jak Karol VI, który był niezwyciężony na Zachodzie, [jak] cesarz Fryderyk III, założyciel rodu Albert, Fryderyk III; 
[jak] Fryderyk III z cesarzem Karolem mający powiększyć i ustanowić tę nową, wspaniałą władzę królewską. Austria rządzi 
światem). Obwódka perełkowa.
Cztery pierwsze wiersze zawierają chronostych: I+M+I+I+I+D+CV+V+V+I+C (= 1720).

Jest to kopia rzadkiego medalu wybitego z okazji narodzin pierwszego dziecka królewicza polskiego i na-
stępcy Augusta II – Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) (zob. też nr kat. 200). Urodzony 18 listo-
pada książę Fryderyk August żył tylko nieco ponad trzy miesiące i nie spełnił pokładanych w nim nadziei.

Tego samego stempla awersu użył Christian Wermuth dla medalu z okazji wizyty króla pruskiego 
Fryderyka Wilhelma I w Dreźnie w 1728 r. (zob. np. Wohlfahrt 1992, s. 388–389, nr 28 003). Trzymany 
przez orły wieniec F. Bentkowski określa jako ruciany (Bentkowski 1830, s. 128).
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Medal posiada długą, trudną do tłumaczenia, nie do końca jasną inskrypcję na rewersie, o której 
pisał M. Gumowski, że „napis wyrażał nadzieję, by nowo narodzony wnuk Augusta II naśladował swych 
wielkich przodków ces. Karola V [powinno być: VI], Fryderyka III i Alberta austryackiego” (Gumowski 
1950a, nr 359). Dodać należy, że wymieniany Albert to chyba raczej słynny Albrecht der Beherzte czy 
też Albertus Animosus, założyciel albertyńskiej linii Wettinów (zob. nr kat. 145), w prostej linii przodek 
nowo narodzonego wnuka Augusta II. Efektowna jest zawarta w pierwszych czterech wersach inskrypcji 
trawestacja cytatu z Żywota Gnejusza Juliusza Agrykoli (Gnaeus Iulius Agricola) Tacyta o małżeństwie 
Agrykoli z Domicją Decidianą w oryginale brzmiącego: Ad maiora nitenti decus ac robur (fuit) (Było mu 
w dążeniu do wyższych godności ozdobą i podporą; Tacyt, Dzieła zebrane, t. 2, Warszawa 1957, s. 296, 
tłum. S. Hammer). 

Medal powstał zapewne na zlecenie cesarskie, o czym może świadczyć użycie zwrotu stworzonego 
przez cesarza Fryderyka III, sławiącego monarchię habsburską: A.E.I.O.V., oraz podkreślenie przez me-
daliera, że działa na mocy przywileju cesarskiego.

Istnieją egzemplarze w ołowiu, cynie oraz późniejsze kopie.

Literatura: Conradi 1797, s. 59; Bentkowski 1830, s. 128, nr 453; Mikocki 1850, s. 96, nr 2071; Gumowski 1950a, nr 359; Kamiński, Kowal-
czyk 1969, s. 23, nr 136 (ten egzemplarz); Wohlfahrt 1992, s. 367, nr 20 001. 

J.W.Z.

 200 Narodziny Fryderyka Augusta, syna Fryderyka Augusta (przyszłego Augusta III) 
i Marii Józefy 1720 
Heinrich Paul Groskurt
Drezno, 1720
nr inw. ZKW.N.177
brąz, bity, 44 mm, 31,12 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Pięć cedrów pod promieniejącym słońcem. Trzy cedry z lewej mają tarcze z monogramem FA, dwa cedry z prawej 
– tarcze z monogramami CE i MJ. W otoku napis: FORTVNAE CRESCENTI – DOMVS AVGVSTAE  (Wzrastającej fortunie 
domu Augustowego [królewskiego]). W odcinku napis w pięciu wierszach: NATIVITATE PRINCIPIS / FRIDERICI AVGVSTI 
/ COELITVS FIRMATAE / A[nno]·O[rbis]·R[edempti]·MDCCXX· / D[ie]·XVIII·NOV[embris]: (Na urodzenie księcia Fryderyka 
Augusta z nieba wzmocnione roku odkupienia świata 1720, dnia 17 listopada). Brzeg profilowany. 
Rewers: Dziesięć tarcz w wieńcu laurowym. Pięć z nich zawiera portrety rodziny królewskiej, pięć jest pustych. W otoku 
napis:  DONEC TOTVS IMPLEATVR ORBIS  (Póki się cały okrąg nie wypełni). U dołu pod wstążkami wieńca sygn.  
H[einrich]. P[aul]. G[roskurt]. Brzeg profilowany.

Medal zaprojektowany przez Heinricha Paula Groskurta, od 1703 r. nadwornego medaliera w Dreźnie, 
wybity między 17 XI 1720 r. a 22 I 1721 r. To daty życia wnuka królewskiego, syna królewicza, trzeciego 
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tych imion Fryderyka Augusta. Odpowiada to monogramom na tarczach cedrów na awersie medalu. 
Pozostałe dwa monogramy to imiona małżonki króla – Krystyny Eberhardyny (CE) – oraz żony króle-
wicza – Marii Józefy (MJ). Uproszczone portrety całej rodziny królewskiej przedstawiono na tarczach 
w wieńcu laurowym na rewersie medalu. Kolejnych pięć tarcz pozostaje pustych. Czekają na narodziny 
kolejnych potomków królewicza Fryderyka Augusta.

Ten propagandowy medal bity był w srebrze oraz w brązie (Gumowski 1950a, nr 357).

Literatura: Leyser 1791, s. 452–453, nr 1205; Dassdorf 1801, s. 163, nr 1282; Bentkowski 1830, s. 127, nr 450; Raczyński 1841, s. 152–153, 
nr 347; Gumowski 1950a, nr 357; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 16, nr 2662; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24, nr 145 (ten egzemplarz); Stahr 
2008, s. 134–135, nr 170.

J.W.Z.

 201 Karnawał w Dreźnie 1722
Heinrich Paul Groskurt
Drezno, 1722
nr inw. ZKW.N.178
brąz, bity, 49 mm, 33,79 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Widok na pałac Zwinger w Dreźnie od południowego wschodu – na Długą Galerię z wieżą (Kronentor) oraz boczne 
pawilony. Z przodu przygotowane płotki i figury do karuzela komicznego. Obwódka profilowana.
Rewers: Osiem postaci w strojach i maskach teatralnych na mostkach w dwóch rzędach. Pod dolnym mostkiem sygn. HPG 
(Heinrich Paul Groskurt). Obwódka profilowana.

Medal błędnie określony jest w katalogu Gawrońskiego jako „Ćwiczenia wojskowe na placu przed pa-
łacem Drezdeńskim” (Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24); w istocie dotyczy karuzela komicznego na 
zakończenie wielkiego karnawału w Dreźnie w 1722 r. Świadczy o tym m.in. wariant medalu posiada-
jący napis na obrzeżu: CAROUSSEL COMIQVE LE MARDI GRAS 1722, czyli w tłumaczeniu: „Karuzel 
komiczny, tłusty wtorek 1722”. Była to dworska, wywodząca się z tradycji turniejowej zabawa, która 
odbyła się 17 II 1722 r. na dziedzińcu Zwingeru na zakończenie karnawału. W zabawie brało udział 72 
kawalerów i 72 damy, a w paradzie osiem oddziałów jeźdźców tworzących kadryl konny (quadrille; zob. 
Diplomatische Geschichte Dresdens 1819, s. 75).

F. Bentkowski (1830, s. 131) i L. Mikocki (1850, s. 98), opisując medal, wspominają o postaciach 
w trzech rzędach (sic!) na rewersie. To tzw. comici italiani, czyli aktorzy z comedia dell’arte w maskach 
i kostiumach. Stoją od lewej najprawdopodobniej: Pulcinella, Pantalone, Pierrot, Arlecchino, poniżej zaś 
Scapino, Mezzetino, Il Capitano, Scaramuccia. 

Dla uczestników karuzela medalier Heinrich Paul Groskurt wykonał co najmniej 100 srebrnych me-
dali na królewskie zamówienie.
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W literaturze opisywane są (z wyjątkiem Conradiego, który stwierdza, że „każdy będący tam kawaler 
otrzymywał od JW króla ten medal w złocie i srebrze”; Conradi 1797, s. 62–63) srebrne odbitki z na-
pisem obrączkowym. Jednakże w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Staatliche Kunstsammlungen 
w Dreźnie znajduje się także brązowa odbitka (nr inw. 1909/297).

Literatura: Hagnisches Original–Münzkabinet 1771, s. 155, nr 203 (srebro); Dassdorf 1801, s. 167, nr 1293 (srebro); Conradi 1797, s. 62–63 
(złoto i srebro); Diplomatische Geschichte Dresdens 1819, s. 75–76 (srebro); Bentkowski 1830, s. 131, nr 461 (srebro); Mikocki 1850, s. 98, 
nr 2073 (srebro); Merseburger 1894, s. 103, nr 2411 (srebro); Antoine-Feill 1908, s. 113, nr 2571 (srebro); Erbstein 1911, s. 19, nr 16068 
(srebro); Helbing 1933, s. 33, nr 604 (srebro); Gumowski 1950a, nr 368 (srebro); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24, nr 146 (ten egzemplarz); 
Heinz 2006b, s. 76–79; Sommer 2007, s. 330, nr KFS 1722 (srebro).

J.W.Z.

 202 Protest wobec represji po tumulcie toruńskim 1724
medalier nieokreślony
Toruń (?), 1724
nr inw. ZKW.N.8589
srebro, bity, 39 mm, 21,15 g 
zakup z rąk prywatnych w 1995 r.

Awers: Na tle panoramy otoczonych umocnieniami zabudowań Torunia ubrana w żałobne szaty siedząca personifikacja 
miasta (Thorunia) opiera się o tarczę z herbem miasta. W otoku napis: THORUNI LIBERTATE VIOLATA. (Wolność Torunia 
pogwałcona). W odcinku data: VII DECEMR [Decembris]. / MDCCXXIIII. (7 grudnia 1724). Brzeg podniesiony.
Rewers: Scena ścięcia burmistrza Torunia Johanna Gottfrieda Roesnera, obok szubienica oraz zwłoki poprzedniego ska-
zańca. W otoku napis: CRUDELITATE IESUI – TARUM (Okrucieństwem jezuitów). W odcinku napis w dwóch wierszach: 
CONSULE AC IX. CIVIBUS / TRUCIDATIS. (Burmistrza i dziewięciu obywateli zamordowano). Brzeg podniesiony.

Medal wykonany w proteście przeciwko represjom towarzyszącym tumultowi toruńskiemu. 17 VII 1724 r. 
doszło do rozruchów między miejscowymi protestantami a katolikami, w wyniku których tłum zdemo-
lował pomieszczenia kolegium jezuickiego oraz być może pobliski cmentarz. Miało też dojść do profa-
nacji i palenia obrazów. Zakon natychmiast oskarżył luterańskiego burmistrza o bierność i brak ochrony 
gmachu jezuickiego. Sprawa w sądzie asesorskim trwała aż do 16 listopada, kiedy wydano wyrok skazu-
jący na śmierć burmistrza Johanna Gottfrieda Roesnera oraz inne osoby. Wyrok wykonano 7 XII 1724 r. 
Dodatkowo odebrano ewangelikom kościół Najświętszej Marii Panny i zwiększono udział katolików 
we władzach miejskich. Konsekwencją tych działań było międzynarodowe oburzenie i różne działania 
propagandowe obu stron konfliktu, czego przykładem jest ten numizmat. Prawdopodobnie z uwagi na 
szybkie przygotowanie stempli i liczbę emitowanych egzemplarzy opisywany medal był dwukrotnie bity, 
co widoczne jest na jego rewersie.

Literatura: Köhler 1744, t. 16, 44. Stück, s. 345–346; Madai 1788, s. 454, nr 6521; Albertrandi [b.d.] a, k. 246 v., nr LXIX; Bentkowski 1830, 
s. 131, nr 462; Raczyński 1841, s. 162–165, nr 351; Reichel 1842b, s. 243–244, nr 1871; Koehne 1845, s. 176, nr 423; Vossberg 1845, s. 49, 
nr 423; Mikocki 1850, s. 99, nr 2096; Mathy 1858, s. 129, nr 2001; Zeltt 1867, s. 77, nr 1595; Chełmiński 1904, s. 91, nr 1181; Helbing 1909, 
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s. 60, nr 1022; Erbstein 1911, s. 82, nr 17465; Kube 1914, s. 57, nr 1314; Bahrfeldt 1916, s. 56, nr 9169; Schlessinger 1929, s. 56, nr 1411; 
Gumowski 1950a, nr 370; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 17, nr 2665; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 62, nr 70; Czar srebra 2007, s. 253, 
nr V.2.30 i s. 254, nr V.2.31.

J.W.Z.

 203 Odnowienie kościoła ewangelickiego w Pretzsch przez królową Krystynę Eberhardynę
Peter Paul Werner
Norymberga, 1727
nr inw. ZKW.N.179
cyna, bity, 45 mm, 27 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Krystyny Eberhardyny w lewym profilu, z przepaską perłową we włosach, w dekoltowanej sukni z podbitym 
gronostajami płaszczem. W otoku napis: D[ei].G[ratia].CHRISTIANA·EBERHARDINA·REG[ina]·POL[oniae]·SAX[oniae]· 
ELECTRIX· (Z Bożej łaski Krystyna Eberhardyna, królowa Polski, elektorowa Saksonii). U dołu sygn. pw (Peter Werner). 
Obwódki liniowe i profilowana.
Rewers: Pośrodku parterów ogrodowych umieszczony na trzystopniowym podeście płonący ołtarz ozdobiony festonami 
i trupią czaszką. U góry w chmurach chrystogram. W otoku napis: AUGUSTAE – DELICIAE·  (Królewskie przyjemności). 
W odcinku w trzech wierszach napis: AEDE PRETISCI SACRA / RESTAURATA. / A[nno].1727. (Święty kościół w Pretzsch 
odnowiony roku 1727). Obwódki liniowe i profilowana.
Obrzeże: Napis: [arabeska] DIVINVM RENOVARE IUBET REGINA TIMOREM · (Odnowić bojaźń Bożą nakazuje królowa).

Występujący w kilku odmianach medal pamiątkowy wybito z okazji odnowienia w latach 1720–1727 
ewangelickiego kościoła św. Mikołaja w Pretzsch (Pretsch, Prezsch) nad Łabą, zniszczonego po wojnie 
trzydziestoletniej. Niektórzy autorzy (np. Reichel, Hutten-Czapski, Stahr) określają dodatkowo ten me-
dal jako wydany na śmierć królowej, co jednak nie wydaje się prawidłowe.

Rewers numizmatu przedstawia zapewne idealizowany fragment zaprojektowanego jeszcze w 1702 r. 
przez słynnego architekta M.D. Pöppelmanna ogrodu zamkowego w Pretzsch. Ogrodu nie ukończono 
za życia królowej. Stojący w nim ołtarz, zgodnie z symboliką starotestamentową, do której odwoływała 
się królowa jako gorliwa protestantka, jest pamiątką spotkania z Bogiem i miejscem składania mu ofiar, 
a w ujęciu nowotestamentowym symbolizuje śmierć, ofiarę i zmartwychwstanie Chrystusa. Jak głosi in-
skrypcja otokowa, do przyjemności królowej przebywającej „na dobrowolnym wygnaniu” w Pretzsch 
należała – oprócz rozbudowy zamku i ogrodu – wierna służba Bogu.

Medal, występujący w kilku odmianach, wykonał norymberski medalier i rytownik stempli Peter Paul 
Werner, pracujący od ok. 1712 r. dla wielu dworów Rzeszy (m.in. stemple monet margrabstwa Bran-
denburgii), a także brytyjskiego i niderlandzkiego. Rewers tego numizmatu wykorzystany był w medalu 
A. Heiniga (zob. np. Raczyński 1841, s. 30). 

Bity był w srebrze, ołowiu i cynie w wersjach z napisem na obrzeżu lub bez. Występują także później-
sze odlewy (Stahr 2008, s. 135).
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Literatura: Lochner 1740, 48. Woche, s. 377 (bez napisu na obrzeżu); Leyser 1791, s. 441, nr 1143; Bentkowski 1830, s. 132–133, nr 467 
(bez napisu na obrzeżu); Raczyński 1841, s. 30, nr 286 (rew.); Reichel 1842b, s. 238-239, nr 1850; Forrer 1916, s. 453; Gumowski 1925a,  
il. nr 135 (awers); Gumowski 1950a, nr 377; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 18, nr 2666; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 24, nr 147 (ten egzem-
plarz); Stahr 2008, s. 135, nr 171 (bez napisu na obrzeżu).

J.W.Z.

 204 Medal pośmiertny Krystyny Eberhardyny (?)
Heinrich Paul Groskurt
Drezno, 1727 (?)
nr inw. ZKW.N.191
srebro, bity, 25 mm, 7,18 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w antykizującej zbroi oraz płaszczu spiętym na lewym ra-
mieniu lwią zapinką. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·AVGVSTVS II· – REX POL[oniae]:ELECT[or]:SAX[oniae]: (Z Bożej łaski 
August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu ramienia sygn. H[einrich].P[aul].G[roskurt]. Obwódka profilowana, 
brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie Krystyny Eberhardyny w lewym profilu, w sukni i płaszczu. W otoku napis: CHRIST[ina]·EBERH[ardina]·– 
D[ei]·G[ratia]·ELX[ectrix].SAXON[iae]· (Krystyna Eberhardyna, z Bożej łaski elektorowa Saksonii). Na przecięciu ramienia 
sygn. H[einrich].P[aul].G[roskurt]. Obwódka profilowana, brzeg podniesiony.

Niedatowany, występujący jedynie w srebrnych odbitkach medalik wybito prawdopodobnie na pamiątkę 
śmierci królowej Polski i elektorowej Saksonii Krystyny Eberhardyny 4/5 IX 1727 r. na zamku w Pretzsch.

Ten sam awers został użyty też w medalu nr kat. 205.

Literatura: Dassdorf 1801, s. 169, nr 1305; Album rycin 1822–28, nr 245; Ampach 1835, s. 632, nr 15238; Raczyński 1841,  
s. 30, nr 285; Mikocki 1850, s. 87, nr 1965; Zeltt 1867, s. 71, nr 1503; Wilmersdörffer 1907, s. 38, nr 12375; Erbstein 1908, s. 169, 
nr 3738; Merzbacher 1911, s. 48, nr 700; Gumowski 1950a, nr 449; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 26, nr 2711; Kamiński,  
Kowalczyk 1969, s. 25, nr 156 (ten egzemplarz); Koperwas 1998, s. 34, nr 65.

J.W.Z.

 205 Powrót do zdrowia Augusta II
Heinrich Paul Groskurt
Drezno, 1728
nr inw. ZKW.N.184
srebro, bity, 25 mm, 7,2 g 
z kolekcji Jana Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w antykizującej zbroi oraz płaszczu spiętym na lewym 
ramieniu lwią zapinką. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·AVGVSTVS II· – REX POL[oniae]:ELECT[or]:SAX[oniae]: (Z Bożej łaski 
August II, król Polski, elektor Saksonii). Na przecięciu ramienia sygn. H[einrich].P[aul].G[roskurt]. Obwódka profilowana, 
brzeg podniesiony.
Rewers: Siedząca na tronie Salus karmi z patery węża (Eskulapa) wijącego się wokół krzaka. U góry półkolem napis: SALVTI 
AVGVSTI (Dla zdrowia Augusta). U dołu tablica z trójwierszowym napisem: CONFIRM[ata]:PRINCIP[is]: / VALETVD[ine]: / 
DRESDAE·MDCCXXVIII· (Po wzmocnieniu zdrowia panującego w Dreźnie, 1728). Obwódka profilowana, brzeg podniesiony.

Przedstawienie personifikacji Salus karmiącej węża pojawiało się już na monetach Cesarstwa Rzymskie-
go. Ikonografia tych monet związana była z ideą Salus Augusta lub Salus Augusti utożsamiającej zdro-
wie publiczne, czyli dobrobyt, pokój, ze zdrowiem panującego. W przypadku króla i elektora Augusta II 
chodzi o powrót do zdrowia po chorobie, której władca nabawił się jeszcze w 1726 r., w czasie powrotu 
z sejmu grodzieńskiego do Warszawy. Zapewne z powodu cukrzycy odezwała się dawna rana stopy. 
Z czasem wdało się zakażenie, rozwinęła się też gangrena. Dopiero sprowadzony z Francji paryski le-
karz – doktor Petit – zdołał wyleczyć chorego króla, operując mu stopę. Oficjalne uroczystości z okazji 
ozdrowienia władcy odbyły się „w całej Polsce” 26 X 1728 r. (Conradi 1797, s. 71).

Literatura: Conradi 1797, s. 71; Dassdorf 1801, s. 171–172, nr 1318; Album rycin 1822–28, nr 253; Bentkowski 1830, s. 134, nr 473; Ampach 
1835, s. 633, nr 15251; Raczyński 1841, s. 175, nr 355; Gumowski 1950a, nr 449; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 19, nr 2673; Kamiński, Kowal-
czyk 1969, s. 25, nr 150 (ten egzemplarz); Zacher 2011, s. 6.

J.W.Z.

 206 Manewry w Zeithain pod Mühlbergiem
Christian Wermuth
Gotha, 1730
nr inw. ZKW.N.185
brąz, bicie, 28 mm, 9,09 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zwrócony w lewo konny pomnik Augusta II na postumencie w stylizacji all’antica. W otoku napis: AVGVSTVS 
II·P[ius?].F[elix?]. – GLORIOSVS OVANS. [August II Święty, Szczęśliwy – wspaniale uczczony owacją]. W odcinku data: 
MDCCXXX· / D[ie]·XXVII·IVN[i]· [1730 / Dnia 27 czerwca]. Obwódka perełkowa. 
Rewers: Napis w 10 wierszach: EVROPÆ / REDIENS / REGVM REX / SENIOR ORBIS / MÜHLBERG / EX CASTRIS / MARTIS 
/ PRAELVDIA / FINIT· /   [Powracający z Europy król królów, pan świata, w obozie w Mühlbergu marsowe preludia zakoń-
czył]. Obwódka perełkowa. 

Jest to jeden z występujących w kilku wersjach medali wybitych z okazji zakończenia manewrów  
w Zeithain pod Mühlbergiem nad Łabą (Wohlfahrt 1992, s. 395–397).

Numizmat być może powstał jako medalik podarunkowy dla oficerów biorących udział w wymienio-
nych ćwiczeniach wojskowych, odbywających się w czerwcu 1730 r., których koszt wyniósł ponad 3 mln 
talarów (Leyser 1791, s. 445).

Awers numizmatu to nieistniejący podówczas (imaginacyjny) pomnik konny króla i elektora, wzo-
rowany zgodnie z paneuropejską modą na paryskiej konnej statui Ludwika XIV (przedstawionej tutaj 
w lustrzanym odbiciu wobec oryginału – zob. nr kat. 207), na której odsłonięcie wybito medal w 1699 r. 
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Być może ten wymyślony wizerunek królewski mógł być pierwszą przymiarką do konnego pomnika 
władcy w Dreźnie, ostatecznie wykonanego wg innego wzoru (projektu Jeana Josepha Vinacha), a odsło-
niętego w 1736 r., już po śmierci króla. Uwagę zwraca też nietypowa, nawiązująca do starożytnej tradycji 
perskiej tytulatura Augusta zawarta w dystychach na rewersie medalu: „Król królów, pan (senior) świata”. 
Może to mieć także związek z typową dla 1. poł. XVIII w. późnobarokową hiperbolizacją, przywołującą 
rzymski wzorzec imperatora / augusta odprawiającego triumf (Morka 1986, s. 157–158).

Literatura: Leyser 1791, s. 444–445, nr 1158; Conradi 1797, s. 73; Neue allgemeine deutsche Bibliothek 1798, t. 37, s. 268; Dassdorf 1801, 
s. 174, nr 1329; Ampach 1835, s. 634, nr 15262; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 19–20, nr 2676; Gumowski 1950a, nr 396; Kamiński, Kowalczyk 
1969, s. 25, nr 151 (ten egzemplarz); Morka 1986, s. 157–158; Wohlfahrt 1992, s. 396, nr 3010.

J.W.Z.

 207 Manewry w Zeithain pod Mühlbergiem
Christian Wermuth
Gotha, 1730

a) nr inw. ZKW.N.186 (il.)
brąz, bity, 28 mm, 9,59 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.187
cyna srebrzona, bity, 28 mm, 8,68 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Zwrócona w prawo konna statua Augusta II na postumencie w stylizacji all’antica. Na środku postumentu, w pły-
cinie data: MDCC / XXX (1730). W otoku napis: QVO NON AVGVSTIOR – ALTER (Nikt od niego wspanialszy). W odcinku 
w dwóch wierszach napis: MÜHLBERG· / MENS[e]·IVN[io]· (Mühlberg w miesiącu czerwcu). Po bokach postumentu sygn. 
C[hristian]. – W[ermuth]. Obwódka perełkowa.
Rewers: Napis w dziewięciu wierszach: CAMPVS / NOSTER / APERTVS / DVLCIS QVIETIS / IN PVGNA CERTVS / TOT 
HOMINVM / COHORTE / REFER· / TVS· [Obóz nasz otwarty, ale w spoczynku i spokoju, pewny w bitwie, wiele kohort (od-
działów) zawierający]. Obwódka perełkowa. 

Jest to medal bardzo zbliżony do nr. kat. 206. W tej odmianie numizmat jest bezpośrednio wzorowany 
na francuskim medalu Jeana Maugera z 1699 r. przedstawiającym konny pomnik Ludwika XIV w Pary-
żu (aukcja internetowa nr 129884, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, 2017).

Literatura: Leyser 1791, s. 444, nr 1157; Conradi 1797, s. 72–73; Neue allgemeine deutsche Bibliothek 1798, s. 268; Dassdorf 1801, s. 174, 
nr 1327; Ampach 1835, s. 634, nr 15261; Mikocki 1850, s. 97, nr 2081; Merseburger 1894, s. 114, nr 2654; Erbstein 1909, s. 214, nr 11650; 
Hutten-Czapski 1957, t. 3, s. 63, nr 5975; Gumowski 1950a, nr 398; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 25, nr 152 (ZKW.N.186); Morka 1986,  
s. 157–158; Wohlfahrt 1992, s. 397, nr 30 013.

J.W.Z.
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 208 Obchody dwusetlecia wyznania augsburskiego
Peter Paul Werner
Gdańsk, 1730
nr inw. ZKW.N.683
srebro, bity, 42 mm, 29,70 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana Husa w prawym profilu, w birecie i todze. W odcinku napis: IOHANN. HUSSUS. / NAT[us]. 1373. 
CREM[atus]. / 1435 (Jan Hus, urodzony 1373, spalony 1435). W otoku napis w trzech wierszach: «««ANNUS BIS SECU-
LARIS«««  / QVOD MOISES PERFICERE VOLVIT· (Dwusetlecie / czego Mojżesz chciał dokonać). Wewnętrzna obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie Marcina Lutra w prawym profilu, w todze. Poniżej z lewej sygn. W. (Werner). W odcinku, po obu stro-
nach herbu Gdańska napis:  D[octor] . MART[inus] . / LUTH[erus] . / N[atus].1483 / +1546 (Doktor Marcin Luter, urodzo-
ny 1483, zmarł 1546), oraz sygn. D[aniel].S[ievert]. W otoku napis: «««AUGUSTANÆ CONFESSIONIS«««  / IOSVA  
ABSOLVIT·(Wyznanie augsburskie / Jozue dokończył). Wewnętrzna obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Połączone legendy otoków awersu i rewersu zawierają chronostych: V+D+M+I+I+C+V+L+V+I+I+V+L+V+I  
(= 1730).

Medal wybity na dwusetlecie Wyznania augsburskiego (Confessio Augustana), czyli podstawowej księgi 
wyznaniowej luteranizmu, autorstwa Filipa Melanchtona, którą ogłoszono na sejmie Rzeszy w Augsbur-
gu 25 VI 1530 r. Od jej tytułu biorą swoją nazwę Kościoły ewangelicko-augsburskie. Medal zamówiono 
w Norymberdze, gdzie jego stemple wykonał Peter Paul Werner. Odbity w gdańskiej mennicy przez jej 
zarządcę Daniela Sieverta. Medal zawiera błędną datę śmierci Jana Husa – 1435 zamiast 1415 – jednak 
istnieją inne wersje (z poprawionymi stemplami) tego numizmatu (zob. nr kat. 209 i Hutten-Czapski 
1957, t. 2, s. 20).

Jak napisał E. Raczyński, związek tego medalu z Polską wynika jedynie z ówczesnej przynależności 
Gdańska do Rzeczypospolitej: „Numizmata te, odnoszą się raczéj do stosunków prywatnych miasta Gdań-
ska, aniżeli do stosunków jego z Polską, [...], mniemanie publiczne bowiem w Gdańsku, bezpośredni wpływ 
wywarło na opinią mieszkańców Prus królewskich wówczas Polsce podległych” (Raczyński 1841, s. 180).

Literatura: Bentkowski 1830, s. 134, nr 475 (?); Raczyński 1841, s. 180, nr 357; Reichel 1842b, s. 242, nr 1864; Mikocki 1850, s. 98–99, 
nr 2092; Vossberg 1852, s. 115, nr 1132; Zeltt 1867, s. 76, nr 1590; Doubletten 1911, s. 127, nr 2618; Erbstein 1911, s. 146, nr 18676; Rühle 
1928, s. 293–294, nr 55; Gumowski 1950a, nr 404; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 20, nr 2677; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 59, nr 578 (ten 
egzemplarz); Stahr 2008, s. 136, nr 173; Gdańsk protestancki 2017, s. 263, nr 100.

J.W.Z.
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 209 Obchody dwusetlecia wyznania augsburskiego
Peter Paul Werner
Gdańsk, 1730
nr inw. ZKW.N.684
srebro, bity, 31,2 mm, 14,57 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Popiersie Jana Husa w prawym profilu, w birecie i todze. W wewnętrznym otoku napis: M[agister]. IOHANNES 
/ HUSSUS. BOH[emus]: (Magister Jan Hus Czech). W odcinku w dwóch wierszach napis: NAT[us] . 1373.CREM[atus]. / 
1415 (Urodzony 1373, spalony 1415). W otoku napis: .:ANNUS BIS SECULARIS:. / QVOD MOISES PERFICERE VOLVIT· 
(Dwusetlecie / czego Mojżesz chciał dokonać). Obwódki: wewnętrzna perełkowa, zewnętrzna liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Popiersie Marcina Lutra w prawym profilu, w todze. Poniżej sygn. W. [Werner]. W wewnętrznym otoku napis: 
D[octor].MARTIN: / LUTHERVS. W odcinku, po obu stronach herbu Gdańska napis: N[atus]·1483 / +1546,  oraz sygn.  
D[aniel].S[ievert]. W otoku napis: .:AUGUSTANÆ CONFESSIONIS:. / IOSVA ABSOLVIT· (Wyznanie augsburskie / Jozue 
dokończył). Obwódki: wewnętrzna – perełkowa i zewnętrzna – liniowa, brzeg podniesiony.
Połączone legendy otoków awersu i rewersu zawierają chronostych: V+D+M+I+I+C+V+L+V+I+I+V+L+V+I (= 1730).

Jest to mniejsza odmiana medalu nr kat. 208, z poprawną datą śmierci Jana Husa oraz nieznacznie 
zmienionym umiejscowieniem napisów otokowych. Oprócz wersji srebrnej występują odmiany w zło-
cie i cynie (Gumowski 1950a, nr 405).

Literatura: Mikocki 1850, s. 99, nr 2093; Vossberg 1852, s. 115, nr 1133; Zeltt 1867, s. 77, nr 1591; Erbstein 1911, s. 146, nr 18677; Rühle 
1928, s. 294, nr 56; Gumowski 1950a, nr 405; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 20, nr 2678; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 59, nr 579 (ten egzem-
plarz); Dutkowski, Suchanek 2000, s. 259–260, nr 623.

J.W.Z.

 210  Jednostronny medal Augusta II
Fickler 
Drezno, po 1730 (?)
nr inw. ZKW.N.123
brąz, bity, 77 mm, 200,52 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli 

Awers: Popiersie Augusta II w długiej peruce zwróco-
ne en trois quarts w prawo, w ornamentowanej arabe-
skami i maską Sylena kirasjerskiej zbroi oraz płaszczu 
obszytym gronostajami spiętym na prawym ramieniu, 
z gwiazdą Orderu Słonia. W otoku napis: FRID[ricvs]: 
AVGVSTVS II·REX  POLON[iae]·ELECT[or]·SAXON[iae] 
(Fryderyk August II, król Polski, elektor Saksonii). Obwódka 
profilowana, brzeg podniesiony.
Rewers: –
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Nietypowy, nieczęsto spotykany, datowany na ostatnie lata życia króla (po ok. 1730 r.) jednostronny me-
dal przedstawiający ciężko chorego, „naznaczonego wiekiem i bólem” (Arnold 1985, s. 55) Augusta II. 
Według dokumentów źródłowych zaprojektowany przez drezdeńskiego medaliera o nazwisku Fickler. 
W zbiorach drezdeńskiego Münzkabinettu znajduje się srebrna odbitka numizmatu.

Literatura: Raczyński 1841, s. 1, nr 261; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 3, nr 2691; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 19, nr 94 (ten egzemplarz); 
Arnold 1985, s. 55; Pod jedną koroną 1997, s. 214, nr V 13 (srebro).

J.W.Z.

 211 Pięćsetlecie Torunia
medalier nieokreślony
Toruń (?), 1731
nr inw. ZKW.N.830/2613
srebro, bity, 47 mm, 24,41 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Krajobraz wypełniony od lewej stojącą pod dębem strażnicą, na niej data: 1231, strzeżoną przez rycerza krzyżackiego 
z tarczą herbową zakonu; dalej widok Torunia otoczonego murami, na których data: 1235, poniżej Wisła z mostem, z płyną-
cymi łodziami i tratwą. U dołu oddział knechtów zmierzający do miasta. W otoku dołem napis: RECORDATVR DESIDERAB 
[ilium]·SVOR[um]·ANTIQ[orum]·THREN.I.7. (Wspomina cenności swoje dawniej posiadane. Tren I.7). Obwódka liniowa.
Rewers: Herb Torunia nad skrzyżowanymi gałązkami oliwnymi. W otoku napis: NATAL. THOR. – QVINCENTES: (Pięć-
set lat od założenia Torunia). Centralnie napis w czterech wierszach: ES STEHT NVN THORN 500 IAHR / ER LŐST AVS  
MANCHERLEY GEFAHR / BLEIBDVIHR SCHVTZ HERR ZEBAOTH / VND HILF IHR FERNER AVS DERNOTH (Toruń stoi 
już więc pięćset lat wybawiony z niejednego niebezpieczeństwa. Bądź jego opieką, Panie Zastępów, i wybawiaj go dalej 
z ucisku). W odcinku data: A[nno].C[hristi]. 1731. (Roku Chrystusowego 1731). Obwódka liniowa.

Medal na pięćsetlecie założenia miasta odwołuje się na awersie do historii podwójnego założenia 
miasta przez Krzyżaków. Pierwsze założenie Starego Torunia, przez landmistrza Hermanna von Balka,  
w ramach kolonizacji ziemi chełmińskiej miało miejsce w 1231 r. Była to wg legendy strażnica-warow-
nia (Schilderhaus) zbudowana wokół rozłożystego dębu. Prawa miejskie nadano Toruniowi w 1233 r. 
W 1235 r. z powodu ciągłych wylewów Wisły miasto przeniesiono. Wtedy też zawarto umowę z księ-
ciem Konradem Mazowieckim regulującą status posiadłości zakonnych. 

Do dawnej, w domyśle: świetnej, przeszłości miasta nawiązuje lemma medalowa, stanowiąca cytat  
z starotestamentowych Lamentacji. Tłumaczenie polskie pełnego 7. w. (za: Biblia Tysiąclecia, Poznań–
Warszawa 1980, s. 970) brzmi: „Jerozolima wspomina / w dniach tułaczki i biedy; / wszystkie cenne dobra 
/ dawniej posiadane, / gdy naród wpadł w ręce wroga, / i nikt mu nie pomógł; / ciemięzcy patrząc szydzili 
/ z jej zniszczenia”. Użycie tego trenu, jak sugeruje za J.Ch. Albertrandim E. Raczyński (1841, s. 179), być 
może stanowi aluzję do wydarzeń z lipca 1724 r., czyli tzw. tumultu toruńskiego (zob. nr kat. 202).
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Zamieszczony na rewersie medalu czterowiersz, w którym wykorzystano inne starotestamentowe 
imię Boga, „Herr Zebaoth” (hebr. El Sabaoth – Pan Zastępów), również wskazuje na protestanckie kono-
tacje tego numizmatu.

Oprócz wersji srebrnej znane są też złote odbitki (o wadze ośmiu dukatów) medalu, m.in. w zbiorach 
Münzkabinett, Staatliche Museen zu Berlin.

Literatura: Casseburg 1737, s. 59, nr 21; Köhler 1750, t. 22, 14. Stück, s. 105–106; Madai 1788, s. 454–455, nr 6522; Albertrandi [b.d.] a,  
k. 264–264 v., nr IV; Album rycin 1822–28, nr 255; Bentkowski 1830, s. 135, nr 477; Raczyński 1841, s. 178, nr 356; Reichel 1842b, s. 244,  
nr 1872; Vossberg 1845, s. 49–50, nr 427; Mikocki 1850, s. 99–100, nr 2097; Chełmiński 1904, s. 91–92, nr 1182; Rappaport 1908, cz. II, s. 31, 
nr 4090; Doubletten 1911, s. 46, nr 939; Kube 1914, s. 57, nr 1315; Bahrfeldt 1916, s. 57, nr 9171; Gumowski 1950a, nr 408; Hutten-Czapski 
1957, t. 2, s. 21, nr 2681; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 210, nr 2613 (ten egzemplarz); PTPN 1982, s. 119, nr 238–239; Czar srebra 2007,  
s. 303, nr VII.2.51–52; Stahr 2008, s. 137, nr 174.

J.W.Z.

 212 Medal pośmiertny Augusta II
Peter Paul Werner
Gdańsk, 1733
nr inw. ZKW.N.189
odlew późniejszy (?)
srebro, lany, 50 mm, 35,54 g, uszkodzona powierzchnia
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: Płonący wiecznym ogniem ołtarz z herbem Gdańska w płycinie. Na trójstopniowym podeście dwa orły heraldycz-
ne: Polski i Prus Królewskich. Na podstawie ołtarza napis: D[ie].1·FEBR[uarii]: (Dnia 1 lutego). Na drugim stopniu podestu 
sygn. P[eter]·P[aul]·W[erner]·. W otoku napis: AVGVSTI II REGIS POLONIÆ OPTIMI PRINCIPIS·, w wewnętrznym otoku:  
ÆTERNITATI (Augusta II, króla Polski, najlepszego władcy, ku wieczności). W odcinku napis: LVGENS VRBS / GEDANEN-
SIS· (Opłakujące miasto Gdańsk). Obwódka liniowa. Chronostych z otoku i odcinka: V+V+I+II+I+L+I+I+M+I+I+CI+I
+I+I+LV+V+D+I (= 1733).
Rewers: Na stopniu prowadzącym do okrytej kirem trumny siedzące dwie płaczki personifikujące Koronę (atrybuty: ko-
rona królewska oraz herb Królestwa Polskiego – Orzeł) oraz Litwę (atrybuty: mitra książęca oraz herb Wielkiego Księstwa 
Litewskiego – Pogoń). W otoku u góry napis: LUGETUR (Opłakuje się). W odcinku sygn. P[eter]·P[aul]·W[erner]·. Obwódka 
liniowa.

Niedługo po nieoczekiwanej śmierci króla Augusta II w Warszawie w dniu 1 II 1733 r. rada miejska 
Gdańska zamówiła u norymberskiego medaliera Petera Paula Wernera sześć stempli do medali po-
śmiertnych władcy. Za ich odbitki odpowiadał wardajn w gdańskiej mennicy Daniel Sievert (Sivert), 
którego sygnatura (D.S.), oprócz projektanta, znajduje się na niektórych medalach. Całość gdańskiego 
zamówienia wraz z miedziorytami przedstawiającymi kombinacje stempli wydano w okolicznościowym, 
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dwustronicowym druku ulotnym zatytułowanym Beschreibung der Trauer-Medaillen welche die den Todt 
Ihres Allergnädigsten Königs und Herrn Augusti des Andern, beweinende Stadt Dantzig gepräget (Dantzig 
[1733]). Medal ten to kombinacja stempli nr 2 i 4. Stempel nr 2, czyli awers medalu, występuje też 
w kombinacji ze stemplem nr 1, przedstawiającym pośmiertny portret uwieńczonego laurem Augusta II, 
przypominający oblicze Gajusza Juliusza Cezara z jego pośmiertnych denarów.

Znane są odbitki medalu w srebrze, cynie i ołowiu oraz późniejsze odlewy.

Literatura: Beschreibung der Trauer=Medaillen 1733, s. 1, il. 2, 4; Raczyński 1841, s. 182, nr 360; Vossberg 1852, s. 116, nr 1138; Zeltt 1867, 
s. 77, nr 1592; Philipp 1907, s. 36, nr 528; Bahrfeldt 1910, s. 167, nr 8733; Rühle 1928, s. 297, nr 63; Gumowski 1950a, nr 414; Hutten-Czapski 
1957, t. 2, s. 22, nr 2685 (ołów); Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 25, nr 154 (ten egzemplarz); Szemplińska-Ignaczak 1976, s. 163; Dutkowski, 
Suchanek 2000, s. 244, nr 593a; Cierpisz 2017, s. 147–148, nr 7 (ten egzemplarz). 

J.W.Z.

 213 Medal pośmiertny Augusta II
Peter Paul Werner
Gdańsk, 1733
nr inw. ZKW.N.830/2614
cyna, bity, 48,5 mm, 37,78 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: W związanym wstążką u dołu wieńcu mirtowym siedmiowierszowa inskrypcja: AVGVSTVS II / REX POLONIÆ /  
MAGNVS DVX / LITHVANIAE / VARSAVIAE / IVSTA NATVRÆ / PERSOLVIT. (Augusta II, król Polski,wielki książe litewski  
w Warszawie dług śmiertelności wypłacił). Chronostych: V+V+V+II+X+L+I+M+V+DVX+LI+V+I+V+VI+IV+V+LVI 
(= 1733). Na wstążce sygn. i data: D[aniel]. – D[ie]·1.FEBR[uarii]· – S[ievert] (Daniel Sievert. Dnia 1 lutego). Obwódka 
liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Na stopniu prowadzącym do okrytej kirem trumny siedzące dwie płaczki personifikujące Koronę (atrybuty: korona 
królewska i herb Królestwa Polskiego – Orzeł) oraz Wielkie Księstwo Litewskie (atrybuty: mitra książęca i herb Wielkiego 
Księstwa Litewskiego – Pogoń). W otoku u góry napis: LUGETUR. (Opłakuje się). W odcinku sygn. P[eter]·P[aul]·W[erner]·. 
Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Jest to kolejny medal pochodzący z norymberskiego zamówienia rady miejskiej Gdańska (zob. nr kat. 
212). Tym razem wykorzystano kombinację stempli 3 i 4 (Beschreibung der Trauer=Medaillen 1733, s. 1). 
Tak jak i w poprzednim przypadku wykonano odbitki w srebrze, cynie i ołowiu.

Literatura: Beschreibung der Trauer=Medaillen 1733, s. 1, il. 3–4; Albertrandi [b.d.] a, k. 248 v., nr LXXII; Bentkowski 1830, s. 136–137, nr 484; 
Mikocki 1850, s. 98, nr 2090; Vossberg 1852, s. 116, nr 1139; Mathy 1858, s. 154, nr 2614; Helbing 1909, s. 60, nr 1018; Gumowski 1950a,  
nr 415; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 22, nr 2686; Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 210, nr 2614 (ten egzemplarz); Dutkowski, Suchanek 2000, 
s. 246, nr 597; Heinz 2006a, s. 84–85; Stahr 2008, s. 139, nr 178.

J.W.Z.
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 214  Medal pośmiertny Augusta II
Peter Paul Werner
Gdańsk, 1733
nr inw. ZKW.N.190
srebro, bity, 38 mm, 21,68 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

Awers: W związanym wstążką u dołu wieńcu mirtowym napis w sześciu wierszach: AVGVSTI SECVNDI / REGIS POLONIAE  
/ PATRIS PATRIAE / MORS / IN OPINATA / LVGETVR (Augusta II, króla polskiego, Ojca Ojczyzny śmierć nieoczekiwaną się 
opłakuje). Chronostych: V+V+I+CV+DI+I+L+I+I+I+M+I+I+LV+V (= 1733). Obok wstążki sygn. D[aniel] – S[ievert]. 
Brzeg podniesiony.
Rewers: Stojący Saturn wśród urn i łzawnic trzyma kosę i klepsydrę. Z tyłu grobowiec, do którego prowadzą trzy stopnie, 
na nim stoi łzawnica. Brzeg podniesiony.

Jest to ostatni z zamówionych przez radę miejską Gdańska medali pośmiertnych Augusta II. Tak jak 
i w poprzednich przypadkach stemple rytował Peter Paul Werner w Norymberdze, zaś wykonanie od-
bitek nadzorował Daniel Sievert (Sivert), wardajn gdańskiej mennicy.

Uskrzydlona naga postać starca z uwagi na wiek i atrybuty (klepsydra i kosa) to prawdopodobnie 
Saturn (Chronos), choć bywa też nazywana aniołem śmierci (Mikocki 1850, s. 96) lub geniuszem (do-
słownie: „gieniuszem” – zob. Raczyński 1841, s. 183). W przywoływanym Beschreibung der Trauer=Me-
daillen..., powstałym w roku śmierci króla (1733), postać tę określano jako alegoryczny Czas, a wieniec 
oplatający inskrypcję z awersu nazwano laurowym. Widoczna z tyłu budowla też ma różne interpretacje. 
Bywa nazywana murem lub ołtarzem. 

Medal ten powielano wielokrotnie w różnych metalach, odlewano go też w cynie, cynku, brązie 
i żelazie.

Literatura: Beschreibung der Trauer=Medaillen 1733, s. 1, il. 5–6; Albertrandi [b.d.] a, k. 248 v.–249, nr LXXIII; Bentkowski 1830, s. 136, nr 483; 
Raczyński 1841, s. 183, nr 363; Mikocki 1850, s. 96, nr 2089; Vossberg 1852, s. 117, nr 1140; Mathy 1858, s. 154, nr 2615; Zeltt 1867, s. 75,  
nr 1572; Bahrfeldt 1910, s. 168, nr 8736; Rühle 1928, s. 297, nr 65; Gumowski 1925a, il. 134; Gumowski 1950a, nr 417; Hutten-Czapski 1957, 
t. 2, s. 3, nr 2688; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 25, nr 155 (ten egzemplarz); Dutkowski, Suchanek 2000, s. 246, nr 598ab.

J.W.Z.

 215 Medal pośmiertny Augusta II
Heinrich Peter Groskurt
Drezno, 1733
nr inw. ZKW.N.188
odlew późniejszy
brąz, lany (?), 53 mm, 47,44 g 
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli
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Awers: Stojące na postumencie popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w zbroi all’antica z paludamen-
tum. W otoku zewnętrznym napis: D[ei]·G[ratia]·FRIDERICVS·AVGVSTVS·MAGNVS·REX·POL[oniae]·&[et]·EL[ector]· 
SAX[oniae]·, w otoku wewnętrznym napis: MIRACVLVM SECVLI·PATER PATRIAE·OPTIMVS PRINCEPS· (Z Bożej łaski 
Fryderyk August Wielki, król Polski i elektor Saksonii, cud wieku, ojciec ojczyzny, najlepszy władca). W odcinku w trzech 
wierszach napis: PROH DOLOR CALENDIS FEBRVARII / VARSAVIAE INTER VIVOS / ESSE DESIIT. (Niestety 1 lutego 
w Warszawie przestał żyć). Chronostych: D+L+C+L+DI+V+II+V+VI+I+V+I+V+D+II (= 1733). Pod ramieniem sygn. 
H[einrich]P[aul]G[roskurt]. Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.
Rewers: Na szachownicowej posadzce stojący na postumencie ukoronowany medalion w wieńcu laurowym z portre-
tem Augusta III. Na postumencie medalionu królewski herb Augusta III, wokół medalionu wstęga z napisem: AVGVSTVS  
AVGVSTI – MAGNI FILIVS (August, syn Augusta Wielkiego). Obok ołtarza uskrzydlony geniusz składa ofiarę przy zapalonym 
trójnogu oraz wskazuje prawą ręką na medalion. W otoku napis: CONSENESCAT – MECVM (Zestarzeje się razem ze 
mną). W odcinku w trzech wierszach: OPTIMO PRINCIPI / PATRIAE PATRI / S[acrum]. (Najlepszemu władcy, ojcu ojczyzny, 
poświęcone). Obwódka liniowa, brzeg podniesiony.

Medal pośmiertny Augusta II odnosi się też do nadziei pokładanych w jego następcy Auguście III. Mło-
dy Wettin określany jest już tymi samymi antykizującymi wzniosłymi tytułami co zmarły „wielki” ojciec: 
Optimus Princeps, Pater Patriae; dodatkowo wyrażone jest życzenie, żeby młody August dożył tak wspa-
niałego wieku jak jego rodzic. 

F. Bentkowski (1830, s. 137, nr 485) mylnie opisuje popiersie z medalionu jako Augusta II. Istnieją 
egzemplarze złote, srebrne, brązowe oraz późniejsze odlewy jak opisywany.

Literatura: Leyser 1791, s. 446–447, nr 1171, 1172 (złoto, srebro); Albertrandi [b.d.] a, k. 248–248 v., nr LXXI; Dassdorf 1801, s. 176–177, 
nr 1342; Hauschild 1805, s. 2229, nr 1410 (miedź); Baumgarten 1812, s. 200–201, nr 827 (złoto); Album rycin 1822–28, nr 256 (srebro); 
Bentkowski 1830, s. 137, nr 485; Ampach 1835, s. 636, nr 15278; Raczyński 1841, s. 181, nr 358; Mikocki 1850, s. 97–98, nr 2085; Zeltt 1867, 
s. 75, nr 1568; Chełmiński 1904, s. 87, nr 1091; Wilmersdörffer 1907, s. 39, nr 12378; Gumowski 1950a, nr 409; Hutten-Czapski 1957, t. 2,  
s. 3, nr 2682; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 25, nr 153 (ten egzemplarz); PTPN 1982, s. 119, nr 241; Arnold 1985, s. 55–56; Pod jedną koroną 
1997, s. 107, nr II 34 (srebro); Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 62, nr 71 (srebro); Heinz 2006a, s. 81–82 (srebro); Stahr 2008, s. 137–138, 
nr 175 (srebro).

J.W.Z.

 216  Medal pośmiertny Augusta II
Georg Wilhelm Vestner
Norymberga, 1733
nr inw. ZKW.N.5422
srebro, bity, 44 mm, 29,57 g 
zakup z rąk prywatnych w 1988 r. 
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Awers: Uwieńczone laurem popiersie Augusta II w prawym profilu, w długiej peruce, w antykizującej zbroi, z medalio-
nem na szyi oraz paludamentum. W otoku napis: D[ei]·G[ratia]·AVGVSTVS II· REX POLON[iae]·ELECT[or]·SAXON[iae]· 
(Z Bożej łaski August II, król Polski, elektor Saksonii). Pod przecięciem ramienia sygn. VESTNER.F[ecit]. (Vestner zrobił). 
Obwódka profilowana, brzeg podniesiony.
Rewers: Wśród podgórskiego krajobrazu grobowiec w formie przechylonej piramidy, na której zawieszone atrybuty herkulej-
skie: skóra nemejskiego lwa, maczuga, kołczan. Na podstawie obelisku sygn. V[estner]. W oddali góra Olimp. Obok grobowca 
unosi się wśród chmur skrzydlaty geniusz trzymający otoczony siedmioma gwiazdami medalion z portretem Augusta II. Z góry 
(z nieba) spływają na medalion promienie. W otoku napis: INPERTVR VINDEX TERRAE RADIANTIBVS ASTRIS. Ovid[ius] 
(Mściciel Ziemi wznosi się ku promieniejącym gwiazdom, Owidiusz).  W odcinku w trzech wierszach napis: MORTALES 
EXVIT ARTVS / VARSAVIAE KAL[endis] FEB[ruarii] / MDCCXXXIII (Odrzucił swe śmiertelne ciało w Warszawie pierwszego 
lutego 1733). Obwódka profilowana, brzeg podniesiony.

Twórca medalu Georg Wilhelm Vestner (1677–1740) podobnie jak Christian Wermuth miał przywilej 
bicia medali w swojej prywatnej pracowni. Otrzymał go w 1728 r. (Forrer 1916, s. 253). Wykorzystał 
awers poprzednio użyty na jednym z wielu wybitych w 1730 r. numizmatów odnoszących się do wiel-
kich manewrów wojskowych pod Mühlbergiem nad Łabą (np. Bernheimer 1984, s. 164, nr 269). 

INPERTUR VINDEX TERRAE RADIANTIBUS ASTRIS – sentencja określająca Herkulesa jako Mści-
ciela Ziemi – jest zapewne swobodną interpretacją fragmentów ks. IX Metamorfoz (w. 241, 272). Zdanie 
to oraz bezpośredni już cytat z Owidiusza: MORTALES EXUIT ARTUS (Owidiusz, Metamorfozy, ks. IX,  
w. 268–269, s. 266, tłum. A. Kamieńska, Wrocław 2004) obrazują ascendencję bohatera do sfery niebiań-
skiej jako triumfalny finał jego apoteozy. Dodatkowo podkreśla to geniusz (wg J. Banacha uskrzydlona 
postać to anioł – Banach 1987, s. 45) z medalionem portretowym króla wśród promieniejących gwiazd 
(radiantibus astris). Gwiazdy są symbolem szczęśliwej konstelacji oraz miejsca w niebie, które zajmie 
bohater.

Jest to ostatni akord epopei, w której władca sam kreował się na antycznego herosa (zob. nr kat. 147).

Literatura: Leyser 1791, s. 448, nr 1176; Conradi 1797, s. 75; Albertrandi [b.d.] a, k. 249, nr LXXIV; Dassdorf 1801, s. 176, nr 1341; Album 
rycin 1822–28, nr 257; Bentkowski 1830, s. 135, nr 480; Ampach 1835, s. 635-636, nr 15277; Raczyński 1841, s. 183, nr 362; Reichel 1842b,  
s. 241, nr 1862; Mikocki 1850, s. 97–98, nr 2088; Zeltt 1867, s. 75, nr 1571; Chełmiński 1904, s. 87, nr 1092; Wilmersdörffer 1907, s. 39, nr 12377; 
Erbstein 1908, s. 170, nr 3746, 3747 (brąz, cyna); Gumowski 1950a, nr 416; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 22, nr 2683; PTPN 1982, s. 119, nr 242; 
Banach 1987, s. 42, 44–45; Bogacz, Kozarska-Orzeszek 1995, s. 68, nr 81; Stahr 2008, s. 138, nr 176; Zacher 2013, s. 22–23.
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 217 Zwycięstwa wojenne księcia Maurycego Saskiego
Jean Dassier i synowie: Antoine Dassier, Jacques-Antoine Dassier 
Genewa, 1747

a) nr inw. ZKW.N.830/2653 (il.)
brąz lub miedź, bity, 55 mm, 69,43 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

b) nr inw. ZKW.N.830/2654
brąz lub miedź, lany, 52 mm, 38,21 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Maurycego Saskiego z krótkimi włosami w prawym profilu, w zbroi kirasjerskiej. Pod przecięciem ramienia 
sygn. I·D·ET FILS F[ecit] (Jean Dassier i synowie zrobili). W otoku napis: MAURITIUS SAXO GALL[iae]·MARESC[halcus] 
D[ux]·CURL[andiae]·ET SEM[igalliae]· (Maurycy Saski, marszałek Francji, książę Kurlandii i Semigalii). Obwódka liniowa, 
profilowana.
Rewers: Uwieńczona laurem Wiktoria/Sława siedząca na antykizujących panopliach (m.in. sztandary, lufa armatnia, zbroja, 
rózgi liktorskie) pisze na tarczy historię zwycięstw Maurycego Saskiego. W otoku napis: BELGI[ae]·GALL[iae]·PROPUG[nator]· 
AUSTR[iae]·CAPT[or]·FOED[us]·VICT[or]· (Belgii i Francji obrońca, Austrii zdobywca, koalicji zwycięzca); dalej sygn. jak na 
awersie. W odcinku napis w dwóch wierszach: NUM[mus]·SIGN[atus]·A·MDCCXLVII / KAL[endae]·DECEM[bris]· (Medal 
wydany w 1747, w kalendy grudniowe). Obwódka liniowa, profilowana.

Maurycy Saski, syn naturalny Augusta II Wettina i Aurory von Königsmarck, marszałek i głównodowo-
dzący francuski, wsławił się świetnymi zwycięstwami pod Fontenoy (11 V 1745 r.) i Raucoux (11 X 1746 r.) 
w czasie wojny o sukcesję austriacką (1740–1748). Medal wybito, jak głosi inskrypcja, w kalendy (czyli 
w pierwszy dzień) grudnia 1747 r. w dwóch wersjach (zob. nr kat. 218), w apogeum sławy wojennej księ-
cia. Zaprojektowany w słynnej genewskiej pracowni rodziny Dassierów. Z trzech synów Jeana Dassiera 
(1676–1763), potomka Domaine’a Dassiera (1641–1719), rytownika stempli w genewskiej mennicy, jako 
współtwórców numizmatu można uznać też Antoine’a (1718–1780) i Jacques’a (1715–1759) Dassierów. 
Medal sławiący marszałka Francji i księcia Kurlandii i Semigalii uważany jest za jeden z najlepszych wy-
konanych przez pracownię Dassierów (Eisler 2010, s. 54). Prezentowana tu pierwsza wersja – mająca 
na awersie zwrócone w prawo popiersie – wzorowana jest na pastelowym portrecie księcia autorstwa 
Maurice’a Quentina de La Tour. Rewers medalu jest taki sam w obu wersjach (zob. nr kat. 218).

Literatura: Forrer 1923, s. 206; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 26–27, nr 2714; Koperwas 1998, s. 39, nr 79; Eisler 2010, s. 152, 217, nr 352a.

J.W.Z.
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 218 Zwycięstwo wojenne księcia Maurycego Saskiego 
Jean Dassier i synowie: Jacques-Antoine Dassier, Antoine Dassier 
Genewa, 1747 

a) nr inw. ZKW.N.199
brąz, bity, 55 mm, 65,87 g
z kolekcji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2651 (il.)
srebro, bity, 55 mm, 80,47 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

c) nr inw. ZKW.N.830/2652
brąz lub miedź, bity, 55 mm, 65,55 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

d) nr inw. ZKW.N-dep.FC/294
brąz złocony i lakierowany, bity, 55 mm, 74,34 g
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich

Awers: Popiersie Maurycego Saskiego w lewym profilu, w długiej peruce, w zbroi kirasjerskiej, ze wstęgą Orderu Orła Bia-
łego. Na przecięciu ramienia sygn. I[ohannes]·D[assier]·ET FILS F[ecit]. (Jean Dassier i synowie zrobili). W otoku napis: 
MAURIT[ius]· SAXO GALL[iae]·MARESC[halcus]·GEN[eral]·D[ux]·CURL[andiae] ET SEM[igalliae]· (Maurycy Saski, mar-
szałek generalny Francji, książę Kurlandii i Semigalii). Obwódka liniowa, profilowana.
Rewers: Uwieńczona laurem Wiktoria siedząca na panopliach pisze na tarczy historię zwycięstw Maurycego. W otoku 
napis: BELGI[ae]·GALL[iae]·PROPUG[nator]·AUSTR[iae]·CAPT[or]·FOED[us]·VICT[or]· (Belgii i Francji obrońca Austrii 
zdobywca koalicji zwycięzca). W odcinku napis w dwóch wierszach: NUM[mus]·SIGN[atus]·A·MDCCXLVII / KAL[endae]· 
DECEM[bris]· (Medal wydany w 1747, w kalendy grudniowe). Obwódka liniowa, profilowana.

Medal pamiątkowy na zwycięstwa wojenne, w drugiej wersji z popiersiem w lewym profilu i długiej 
peruce. Za wzór posłużyło terakotowe popiersie autorstwa Laurenta Delvaux wykonane w czasie kam-
panii wojennych, w których uczestniczył Maurycy Saski (zob. Eisler 2010, s. 54). Rewers zachowano 
jak w poprzednim medalu (nr kat. 217). Wykonanie odmiennych portretów księcia na medalach bi-
tych w tym samym czasie świadczy o wszechstronności i tworzeniu przez pracownię Dassierów różnych 
i niepowtarzanych kolejno wizerunków portretowanych osób (zob. Eisler 2010, s. 54).

Dodatkowo popiersie księcia z tej wersji medalu posłużyło jeszcze zapewne za wzór dla późniejszego 
medalu Jeana-Daniela Kamma (zob. nr kat. 219).

Literatura: Forrer 1923, s. 206; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 26–27, nr 2714; Kamiński, Kowalczyk 1969, s. 26, nr 162 (ZKW.N.199); Fischer, 
Seagrim 1969, s. 43, nr 199 (ZKW.N.-dep.FC/294); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 215, nr 2651, 2652 (ZKW.N.830/2651 i ZKW.N.830/2652); 
Eisler 2010, s. 152, 217, nr 352b.  
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 219 Odsłonięcie pomnika nagrobnego księcia Maurycego Saskiego 1777
Jean-Daniel Kamm 
Strasburg, po 1777
nr inw. ZKW.N.830/2656
cyna, bity, 56 mm, 42,25 g
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Maurycego Saskiego w lewym profilu, w długiej peruce, w zbroi kirasjerskiej, ze wstęgą Orderu Orła Białe-
go. Na przecięciu ramienia sygn. D.KAM.FE[ecit]. (Daniel Kamm wykonał). W otoku napis: MAURIT[ius]·SAXO GALL[iae]· 
MARESC[halcus]·GEN[eral]·D[ux]·CURL[andiae] ET SEM[igalliae]· (Maurycy Saski, marszałek generalny Francji, książę Kur-
landii i Semigalii). Obwódka liniowa.
Rewers: Nagrobek Maurycego Saskiego w kościele św. Tomasza w Strasburgu z częściowo nieczytelnym napisem w dwóch 
wierszach: MAURITIO SAXO / CURL[andiae] ET SEMIGA[lliae] / DUCI SU RE EXP / SEMPER VICTORI / LUDOVICUS XV / 
VICTORIA AUCTOR / ET IPSE DUX PONI[ere] IUSIT / O CAMBORITI XXX NOV[embris] / MDCCL ÆTATIS LV (Maurycemu 
Saskiemu księciu Kurlandii i Semigalii, naczelnemu wodzowi zawsze zwycięskiemu, Ludwik XV, zwycięstw autor i sam wódz, 
kazał postawić. Umarł w Chambord 30 listopada 1750 w wieku 55). Obwódka perełkowa.

Medal pamiątkowy wykonał Jean-Daniel Kamm, strasburski medalier czynny ok. 1758–1793, wyko-
nujący głównie medale związane z historią i bieżącymi wydarzeniami w mieście, do których należało 
uroczyste odsłonięcie nagrobka księcia Maurycego Saskiego w dniu 20 VIII 1777 r. Numizmat ten wy-
korzystuje jako wzór wcześniejszy awers medalu księcia (zob. np. Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 26–27,  
nr 2713) projektu Jeana i Jeana-Antoine’a Dassierów z 1747 r. (druga wersja – zob. nr kat. 218). 

Na rewersie medalu widnieje powstały z inicjatywy króla Francji Ludwika XV i wystawiony w koście-
le ewangelickim św. Tomasza w Strasburgu nagrobek księcia Maurycego (Jean-Baptiste Pigalle, 1756– 
1777), również napis na rewersie to skrócona wersja inskrypcji nagrobnej.

E. Hutten-Czapski wymienia też egzemplarze ołowiane (Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 27, nr 2714). 
Według Koehnego medal ten wybijano z różnych stempli (Koehne 1846, s. 24).

Literatura: Ampach 1835, s. 737, nr 16004; Raczyński 1841, s. 169, nr 354; Koehne 1846, s. 24, nr 15; Chełmiński 1904, s. 87, nr 1094 ; Wil-
mersdörffer 1907, s. 49, nr 12622; Forrer 1909, s. 191; Doubletten 1911, s. 129, nr 2661; Hutten-Czapski 1957, t. 2, s. 27, nr 2714; Kolekcja 
Węsierskiego 1974, s. 216, nr 2656 (ten egzemplarz).

J.W.Z.
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 220 Odsłonięcie pomnika nagrobnego księcia Maurycego Saskiego 1777
Frédéric Charles Müller
Strasburg, po 1812, przed 1821 (?)

a) nr inw. ZKW.N.200 (il.)
cyna, bity, 56 mm, 38,21 g
z kolek0cji Stanisława Gawrońskiego z Szukli

b) nr inw. ZKW.N.830/2655
cyna, bity, 55 mm, 39,64 g 
z kolekcji gen. Jerzego Węsierskiego

Awers: Popiersie Maurycego Saskiego w lewym profilu, w długiej peruce, w zbroi kirasjerskiej, ze wstęgą i gwiazdą Orderu 
Orła Białego. Na przecięciu ramienia sygn. MÜLLER. W otoku napis w dwóch wierszach: MAURIT[ius] SAXO GALL[iae]· 
MARESC[halcus] GEN[eral] D[ux]·CURL[andiae] ET SEM[igalliae]· (Maurycy Saski, marszałek generalny Francji, książę Kur-
landii i Semigalli). Obwódka w typie kimationu lesbijskiego kwiatowego.
Rewers: Nagrobek Maurycego Saskiego w kościele św. Tomasza w Strasburgu z napisem: MAURITIO SAXON[iae] /  
CURL[andiae] ET SEMIGAL[liae] / DUCI SUPR[emo] EXERC[it?] PI[?] / SEMPER VICTORI / LUDOVICUS XV / VICTO-
RIA[e] AUCTOR / ET IPSE DUX TEST[imonium?] / LIMP C[astello?] CAMBORDI XXX / NOV[embris] MDCCL ÆTATIS LV 
(Maurycemu Saskiemu księciu Kurlandii i Semigalii, naczelnemu wodzowi zawsze zwycięskiemu, Ludwik XV, zwycięstw 
autor i sam wódz, zaświadcza [niejasny skrót] Chambord 30 listopada 1750 w wieku 55). Obwódka w typie kimationu 
lesbijskiego kwiatowego.

Jest to XIX-wieczny medal pamiątkowy ze strasburskim nagrobkiem księcia Maurycego Saskiego odsłonię-
tym w 1777 r. Medal często błędnie datowany na XVIII w. (Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 248, nr 8608) z uwa-
gi na podobieństwo do wcześniejszego medalu pośmiertnego księcia (Jeana-Daniela Kamma, ok. 1771– 
1790) (zob. nr kat. 219). Działający w latach 1812–1837 w Strasburgu medalier Frédéric Charles Müller 
(1789–1837) wykorzystał powtórzony przez Kamma (zob. nr kat. 219) awers medalu zaprojektowany 
przez Jeana i Jeana-Antoine’a Dassierów w 1747 r. (zob. nr kat. 218). E. Hutten-Czapski wymienia też 
egzemplarze ołowiane (Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 248, nr 8608). Nie do końca jasna i czytelna jest 
inskrypcja z rewersu numizmatu, w której występuje zwrot, skrót lub jego fragment: LIMP C (Hutten- 
-Czapski podaje: I·I MEC· zapewne z mało czytelnej odbitki). 

W obrocie aukcyjnym pojawił się egzemplarz tego medalu z grawerowaną datą: 1821 (nr 18022 – 
Philippe SAIVE Numismatique), co być może datuje medal ante quem.

Literatura: Rizzini 1892–1893, s. 78–79, nr 141; Forrer 1909, s. 191; Hutten-Czapski 1957, t. 4, s. 248, nr 8608; Kamiński, Kowalczyk 1969, 
s. 26, nr 163 (ZKW.N.200); Kolekcja Węsierskiego 1974, s. 216, nr 2655 (ZKW.N.830/2655); Koperwas 1998, s. 39, nr 80.
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