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MEDAL JOHANNA MARTENA SCHMELZINGERA 
(SMELTZINGA) UPAMI ĘTNIAJ ĄCY ZWYCI ĘSKIE 
ZMAGANIA WOJENNE POD MURAMI WIEDNIA.  

PRÓBA INTERPRETACJI NA PRZYKŁADZIE  
WYBRANYCH DZIEŁ SZTUKI  

Jan Gustaw Rokita 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych 
 

Streszczenie 

Autor artykułu, pt. „Medal Johanna Martena Schmelzingera (Smeltzinga) 
upamiętniający zwycięskie zmagania wojenne pod murami Wiednia. Próba interpretacji na 
przykładzie wybranych dzieł sztuki” omawia szczegółowo dwanaście przykładów zabytków 
z epoki podporządkowanych podobnej tematyce, w części całkowicie nieznanych polskiemu 
czytelnikowi. Autor podjął się niełatwej próby ich zestawienia i porównania z artefaktem 
medalierskim. Medal autorstwa Johanna Martena Schmelzingera (Smeltzinga) będący 
przedmiotem zainteresowania autora podporządkowany był na pierwszym miejscu 
identyfikacji osoby królewskiej z gromowładnym Jowiszem. Popiersie królewskie, w ujęciu 
profilowym w polskim stroju: gronostajowym płaszczu i żupanie z pętlicami oraz wieńcu 
laurowym na głowie zajmuje większą część awersu interesującego nas dzieła medalierskiego. 
Inskrypcja stanowiąca integralną część awersu zawiera tytulaturę przypisywaną Sobieskiemu. 
Kompozycja rewersu zdominowana została natomiast przez tematykę mitologiczną. 
Komentarzem dla znajdującego się na odwrocie medalu wyobrażenia gromowładnego 
Jowisza (o rysach twarzy aktualnie panującego) unoszącego się wśród obłoków i ciskającego 
z góry piorunami na spadający w morskie odmęty turecki półksiężyc jest odpowiedni napis 
otokowy. 

W podsumowaniu autor zauważa, iż symbolika związana z Jowiszem, od zawsze 
zarezerwowana była dla władcy, który próbował na różne sposoby dowieść o wyjątkowości 
piastowanego przezeń urzędu królewskiego czy książęcego oraz nieograniczonych, własnych 
prerogatywach. Osoba kluczowego bohatera rzymskiego panteonu wydawała się najbardziej 
odpowiednia dla osiągnięcia powyższego celu. Jowisz, bowiem, mimo, iż teoretycznie nie 
różnił się od pozostałych mieszkańców Olimpu, posiadał nadprzyrodzone zdolności będąc 
jednocześnie nieśmiertelnym zawsze pełnił zwierzchnie funkcję nad pozostałymi 
wyimaginowanymi bóstwami. 
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Medal autorstwa Johanna Martena Schmelzingera (Smeltzinga) będący 
przedmiotem naszego zainteresowania podporządkowany był na pierwszym 
miejscu identyfikacji osoby królewskiej z gromowładnym Jowiszem 1 (rys. 1).  

 

 
 

Rys. 1. Johann Marten Schmelzinger (Smeltzing), Medal z okazji oswobodzenia 
cesarskiej stolicy, Wiednia srebro bite, Leyda, 1683: na awersie realistyczny 

portret królewski, na rewersie postać Jana III Sobieskiego identyfikowanego 
z gromowładnym Jowiszem ciskającym pęk piorunów w kierunku spadającego 

półksiężyca, na emitowany z inicjatywy dysponenta królewskiego. Źródło: 
katalog aukcyjny firmy  Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt/M, 4. November 

2009, Auction, Lot 39872 
 
Popiersie królewskie, w ujęciu profilowym w polskim stroju: 

gronostajowym płaszczu i żupanie z pętlicami oraz wieńcu laurowym na głowie 
zajmuje większą część awersu. Inskrypcja stanowiąca integralną część awersu 
zawiera tytulaturę przypisywaną Sobieskiemu: IOAN[nes] III D[ei] G[ratia] 

                                                           

1 Av. Warszawa, Muzeum Narodowe, nr inw. 11774 MNW, Rv. Warszawa, Biblioteka 
Narodowa, Zakład Zbiorów Ikonograficznych, nr inw. I.G. 18311, Raczyński 1838, poz. 221, 
Catalouge, poz. 2521, Bartynowski, I.G. 18311, I.G. 18312, Chelminski 1904, U. Thieme, F. 
Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart […], 
Leipzig 1907-1950, t. 31, s. 154, Cz. Kamiński, W. Kowalczyk, Medale i medaliony polskie i 
związane z Polską. Katalog wystawy, Warszawa 1969, poz. 67, J. Strzałkowski, Słownik 
medalierów polskich i z Polską związanych 1508-1965, Warszawa 1982, s. 108, Katalog 
aukcyjny firmy Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt/M, 4. November 2009, Auction, Lot 
39872. Sygnatura zawierająca inicjały autora medalu: I.S. została umieszczona w dolnej 
części awersu, w otoku.  
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POL[oniae] REX FID[ei] DEF[ensor] 2. Oglądający po przeczytaniu ostatniej 
części napisu: FID[ei] DEF[ensor] nie miał wątpliwości, jakim wartościom 
i ideałom hołdował monarcha. Warto zatrzymać się dłużej nad propagandowym 
znaczeniem powyższego fragmentu tekstu. 

Interesujące nas określenie Obrońca Wiary („Défenseur de la Foi”) zostało 
uwzględnione po raz pierwszy w treści bulli Leona X skierowanej do Henryka 
VIII, datowanej na 11 października 1521 roku. Papież wdzięczny monarsze za 
jednoznaczne potępienie i opowiedzenie się przeciwko postulatom głoszonym 
przez Marcina Lutra i jego zwolenników widział w przedstawicielu dynastii 
Tudorów ewentualnego sojusznika w walce z rodzącą się dopiero reformacją. 
W specjalnym liście przywódca Kościoła Katolickiego zwracał się do 
panującego w następujących słowach: 
„Nos [...] qui in hac Sancta Sede a qua omnes dignitates ac tituli emanant, 
sedemus [...] Majestati tuae titulum hunc, videlicet Fidei Defensorem, donare 
decrevimus, prout te tali titulo per praesentes insignimus, mandantes omnibus 
Christifidelibus, ut Majestatem tuam hoc titulo nominent, & cum ad eam 
scribent, post dictionem Regi adjungant Fidei defensori” 3. 

Bezpośrednią przyczyną szczególnego wyróżnienia Henryka VIII stało się 
wydanie (w tym samym roku) rozprawy pt. O obronie siedmiu sakramentów 
(„Assertio Septem Sacramentorum”), przypisywanej tradycyjnie władcy 
angielskiemu. W powyższym traktacie otwarcie skrytykowano główne postulaty 
protestantów wskazując na potrzebę zachowania sakramentalnego charakteru 
małżeństwa oraz zwierzchności papieskiej. Mimo anulowania w 1534 roku (po 
I akcie supremacji, przyjętym 3 listopada br.) przez papieża Pawła III błędnej 
decyzji swojego poprzednika oraz wydania ekskomuniki, żyjący w sprzeczności 
z zasadami ewangelii angielski panujący nadal uważał siebie za obrońcę 
prawdziwej wiary. W proklamacji wydanej 23 stycznia 1542 roku i ogłoszonej 
zaś 6 lutego br. w Londynie potwierdzającej aktualność wszelkich dokumentów 

                                                           

2 Określenie użyte w stosunku do króla należy uznać za przedwczesne. Sobieski tytuł 
„Defensor Fidei” otrzymał dopiero 25 VII 1684 roku od papieża Innocentego XI. W liście 
wystosowanym do króla przywódca kościoła pisze: „Okazałeś się, Wasza Królewska Mość, 
godnym nie tylko korony polskiej, ale nawet korony całego świata”. Niewątpliwie jednak 
powyższa inskrypcja trafnie odzwierciedlała poglądy współczesnych odbiorców wdzięcznych 
monarsze za zaangażowanie podczas odpierania kolejnych najazdów Turków i Tatarów oraz 
świadomych znaczenia batalii pod Wiedniem, Cyt. za Pisma do wieku i spraw Jana 
Sobieskiego, wyd. F. Kulczycki, Kraków 1880, s. 45-46. 
3 Cyt. za G., R., Elton Reform and Reformation: England 1509-1558, Harvard 1977, s. 45-67. 
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wystawionych przez kancelarię królewską przed 30 kwietnia 1542 roku po raz 
kolejny pojawia się identyczne sformułowanie. Cyt.  
„Henry VIII, by the grace of God King of England, France, and Ireland, 
Defender of the Faith, and of the Church of England and also in Ireland in Earth 
the Supreme Head” 4. 

Na mocy odrębnej ustawy parlament brytyjski, obradujący od 14 stycznia 
do końca marca 1544 roku jednoznacznie poparł roszczenia panującego 
i umożliwił dziedziczenie tytulatury przez kolejnych następców tronu. 
Powyższy akt prawny miał szczególne znaczenie dla jedynego żyjącego 
potomka Henryka VII, w linii męskiej, Edwarda. Cyt. 
„Where our most dread natural and gracious sovereign liege lord the King hath 
heretofore been, and is justly, lawfully and notoriously named and declared to 
be, King of England, France and Ireland, defender of the faith, and of the church 
of England, and also of Ireland, in earth supreme head ... That all and singular 
his Grace's subjects and resiants... shall from henceforth accept and take the 
same his Majesty's stile ... Henry the Eighth, by the grace of God King of 
England, France and Ireland, defender of the faith, and of the church of England, 
and also of Ireland, in earth the supreme head” 5. 

O podobne tytuły często z pozytywnym rezultatem zabiegali u przywódcy 
Kościoła Katolickiego również i pozostali europejscy władcy, roszczący sobie 
prawo do występowania zbrojnie w razie zagrożenia swobód wyznawców 
chrześcijaństwa. Mowa w tym miejscu o neapolitańskim dukacie, dostępnym 
w licznych wersjach (złotych i srebrnych), autorstwa Giovanniego Battisty 
Ravaschieri z lat 1554-1556, dedykowanym Filipowi II Hiszpańskiemu, 
panującemu w Neapolu 6 (rys. 2). Na rewersie monety wewnątrz dwóch 
związanych wstążką gałązek laurowych, uzupełnionych o krzyż (w górnej 
części) znalazła się inskrypcja: FIDEI DEFENSOR. Podobiznę dysponenta 
w koronie clausa umieszczono z kolei na awersie medalu. 

 
 

                                                           

4 Cyt. za L. Hughes, F. Larkin, Tudor Royal Proclamations, Yale 1964-1969, s. 23-56. 
5 Cyt. za J. Ridley, Henry VIII, London 1984, s. 72-87. 
6 Katalog aukcyjny firmy Numismatica Ars Classica, London, Auction 60, Los 101. 
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Rys. 2. Giovanni Battista Ravaschieri, Moneta o wartości dukata (bita w srebrze), 
Neapol, Filip II Habsburg, 1554-1556: na awersie głowa panującego honorowana 
koroną, na rewersie napis: FIDEI DEFENSOR. Źródło: katalog aukcyjny firmy  

Numismatica Ars Classica, London, 7 Juni 2011, Auction 60, Lot 101 
 
Wizerunek medalierski Sobieskiego stanowi natomiast dalekie echo 

wcześniejszych dzieł sztuki, zwłaszcza grafiki, przybliżających w podobny 
sposób zarówno anatomię jak i kostium królewski. Interesująco przedstawia się 
zwłaszcza portret Jana III Sobieskiego powstały najpewniej po jesieni 1676 
roku, autorstwa anonimowego rytownika niemieckiego 7 (rys. 3). Sylwetka 
monarchy polskiego została upamiętniona w popiersiu zwróconym en trois 
quarts w prawo i ujęta w owalu obwiedzionym wicią na kształt wieńca 
laurowego. Ubiór portretowanego składa się z żupana z pętlicami, wzorzystej 
futrzanej delii posiadającej kołnierz gronostajowy o zbliżonym jak na awersie 
kształcie oraz spiętej na wysokości szyi drogocenną, horyzontalną zaponą (brak 
analogii na medalu). Monarcha pozbawiony został nakrycia głowy w miejsce, 
którego została uwidoczniona fryzura w postaci włosów przyciętych krótko 
i koliście. 

 

                                                           

7 Kórnik, Biblioteka PAN, nr inw. A.XV.1376, Kraków, Muzeum Narodowe, Zbiory 
Czartoryskich, nr inw. R. 2604, Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów 
Ikonograficznych, nr inw. G.213, H. Widacka, Jan III Sobieski w grafice XVII i XVIII wieku, 
Warszawa 1987, s. 147, poz. 166, il. 146, Katalog portretów BN, t. 2, s. 150, poz. 1795, il. w 
t. 6, 1997, s. 213, H. Widacka, Lew Lechistanu. Jan III Sobieski w grafice, Warszawa 2010 
2010, s. 198-199. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                           Nr 137   maj 2015 r. 

9 

 
 

Rys. 3. Nieokreślony rytownik niemiecki, Portret graficzny Jana III Sobieskiego, 
miedzioryt, po jesieni 1676 (reprodukcja z: H. Widacka, Lew Lehistanu,  

Warszawa 2010) 
 
Zachowały się jeszcze dwie grafiki reprezentujące zbliżony poziom 

artystyczny, powstałe również po jesieni 1676 roku. Autorem pierwszej z nich 
jest Johann Jakob Thurneysen 8 (rys. 4). Ujęcie portretowanego w popiersiu 
skierowanym en trois quarts w prawo, w owalu skontrastowane zostało z 
neutralnym tłem, ograniczonym owalną ramą. Również i w tym wypadku 
władca odziany jest w żupan z pętlicami wraz z nałożoną nań futrzaną delią, 
zwieńczoną gronostajowym kołnierzem i horyzontalną zaponą. Warto zwrócić 
także uwagę na dekorację płaszcza królewskiego, której motywem przewodnim 
są powtarzające się wici roślinne, podobne do tych uwzględnionych na awersie. 

 

                                                           

8 Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Zbiorów Ikonograficznych, nr inw. G.7021, 
Muzeum Narodowe, nr inw. 62690, E. Czapski, Spis rycin przedstawiających portrety 
przeważnie polskich osobistości w zbiorze Emeryka hrabiego Hutten-Czapskiego w Krakowie, 
Kraków 1901, poz. 692, H. Widacka, op. cit., 1987, s. 158-159, poz. 190, il. 165, H. Widacka, 
op. cit., 2010, s. 194-195. 
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Rys. 4. Johann Jakub Thurneysen (Thourneyser) st., Portret graficzny Jana III 
Sobieskiego, miedzioryt, częściowo ruleta, Bazylea, po jesieni 1676  

(reprodukcja z: H. Widacka, Lew Lehistanu, Warszawa 2010) 
 

Twórcą drugiego portretu królewskiego, sporządzonego po jesieni 1676 
roku jest Fredrich Wilhelm Schmuck 9 (rys. 5). Jan III Sobieski przywdział 
kostium narodowy, którego najważniejszymi elementami są żupan z pętlicami 
oraz wzorzysta, podbita futrem delia z gronostajowym kołnierzem, udrapowana 
również w analogiczny sposób jak na kompozycji medalierskiej. Istotnym 
dodatkiem do stroju monarchy jest spinająca wspomnianą delię horyzontalna 
zapona. Zbliżone do portretu graficznego autorstwa Thurneysena jest również 
ujęcie monarchy w popiersiu, z głową zwróconą en trois quarts w prawo, 
ukazane na neutralnym tle w owalu. 

 

                                                           

9 Kraków, Muzeum Narodowe, nr inw. 33433, E. Czapski, op. cit., poz. 685, H. Widacka, 
op.cit., 1987, s. 157-159, poz. 188, il. 164, H. Widacka, op. cit., 2010, s. 196-197. 
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Rys. 5. Fryderyk Wilhelm Schmuck (?), Portret graficzny Jana III Sobieskiego, 
miedzioryt, akwaforta, po jesieni 1676 roku (reprodukcja z: H. Widacka,  

Lew Lehistanu, Warszawa 2010) 
 

Kompozycja rewersu zdominowana została natomiast przez tematykę 
mitologiczną. Komentarzem dla znajdującego się na odwrocie medalu 
wyobrażenia gromowładnego Jowisza (o rysach twarzy aktualnie panującego) 
unoszącego się wśród obłoków i ciskającego z góry piorunami na spadający 
w morskie odmęty turecki półksiężyc jest odpowiedni napis otokowy: OHE! 
RUIS OLYMPO PRAECEPS IN TARTARA. Treść inskrypcji sugeruje, że 
imperium osmańskie będące jak dotąd u szczytu powodzenia i sukcesów 
militarnych poniosło spektakularną klęskę.  

Jowisza (łac. „Jupitera”) począwszy od czasów starożytnego Rzymu, 
kojarzono nie tylko z majestatem cesarza posiadającego niczym nieograniczoną 
władzę zwierzchnią nad każdą inną, lecz uznawano za patrona wszystkich 
sprawujących urzędy w imperium rzymskim 10. Najważniejszym miejscem gdzie 
w czasach starożytnych oddawano cześć Jowiszowi był rzymski Kapitol. Nie 
                                                           

10 C. Koch , Der römische Juppiter. Dissertation, Darmstadt 1968, s. 74, R. Fears, The Cult of 
Jupiter and Roman Imperial Ideology, Aufstieg und Niedergang der römischen, W. Haase 
(Hrsg.), Bd. II 17, 1, Berlin, New York 1981, s. 3-41.  
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sposób ustalić dokładnej daty rozpoczęcia budowy świątyni ukończonej 
najprawdopodobniej ok. 509 roku p.n.e. jednak inicjatywę samego 
przedsięwzięcia tradycyjnie przypisuje się Tarkwiniuszowi Starszemu. 
Monarcha nie dożył uroczystego oddania do użytku zainicjowanego dzieła 
budowlanego, umierając w 578 roku p.n.e 11. Prócz Jowisza na Kapitolu czczono 
również Junonę, boską małżonkę oraz Minerwę, boginię mądrości. Warto 
zwrócić uwagę również na łaciński tytuł bóstwa: „Iuppiter Optimus Maximus”, 
nadany przez współczesnych mieszkańców Rzymu, do którego nierzadko 
odwoływali się europejscy władcy chcąc zaznaczyć wyjątkowość piastowanej 
funkcji królewskiej czy cesarskiej. Z oczywistych względów starożytni cesarze 
nie mogli bezpośrednio uznawać się za równych Jowiszowi, przypisywali więc 
sobie jedynie bezpośrednie kontakty z nim bądź wywodzili własny rodowód od 
bohaterów Panteonu np. synów i córek władcy Olimpu. Nowożytni władcy nie 
czuli się skrępowani podobnymi ograniczeniami 12.  

Rzymianie czcili Jowisza pod kilkoma różnymi postaciami. Najbardziej 
zbliżony do ikonograficznej wizji Schmelzingera wydaje się być Jupiter Tonans 
(łac. „grzmiący Jowisz”). Tradycyjnie początek kultu szczególnie 
celebrowanego przez kolejnych reprezentantów rodziny cesarskiej przypisuje się 
udokumentowanemu wydarzeniu historycznemu z przeszłości. Cesarz Oktawian 
August (Gaius Iulius Caesar Octavianus) wracając do Rzymu z kampanii 
wojskowej prowadzonej w latach 29-19 p.n.e. przeciwko mieszkańcom 
Kantabrii (północna część półwyspu Iberyjskiego) uległ poważnemu 
wypadkowi zostając porażonym piorunem. Szczęśliwie ocalony władca obiecał 
złożyć ofiarę na Kapitolu oraz dokonać odpowiedniej fundacji. 1 września 
22 roku p.n.e. nastąpiła uroczysta konsekracja nowej świątyni poświęconej 
wyłącznie Jowiszowi Kapitolińskiemu, którego nieodłącznym atrybutem były 
odtąd błyskawice 13. 

Wracając do czasów nowożytnych, najbliższych Sobieskiemu nie sposób 
nie zatrzymać się dłużej nad jednym z najsłynniejszych antykizowanych 
konterfektów doby nowożytnej, który posiada wiele cech wspólnych z 
medalierskim wizerunkiem Jana III Sobieskiego i stanowi pośredni, lecz bardzo 

                                                           

11 F. Coarelli, Rom. Ein archäologischer Führer. Verlag von Zabern, Mainz 2000, s. 44-55. 
12 F. Canciani, A. Constantini, Zeus/Iuppiter, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 
(LIMC). Bd. VIII, Zürich, München 1997, s. 421-470. 
13 Wspomniana historia została przytoczona przez Swetoniusza, w drugiej księdze pracy pt. 
Żywoty Cezarów („De vita Caesarum”), przeł. J. Wolski, J. Niemirska-Pliszczyńska, Wrocław 
1983 s. 29, oraz w pracy Pliniusza Starszego w publikacji Historia Naturalna („Naturalis 
historia”), Wrocław 2004, s. 36, 10, 34, 78. 
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ważny punkt odniesienia dla wielu późniejszych artystów (malarzy, 
rytowników, rzeźbiarzy), pracujących na ówczesnych dworach europejskich. 
Mowa w tym miejscu o dziele malarskim, pędzla Charlesa Poersona, który 
uwiecznił w 1655 roku na płótnie kilkunastoletniego Ludwika XIV 14 (rys. 6).  

 

 
 

Rys. 6. Charles Poerson, Reprezentacyjny konterfekt Ludwika XIV wykreowanego 
na Jowisza pokonującego Frondę, płótno, olej, Paryż, 1655, Wersal, Pałac 

Królewski. Źródło:http://www.turquoisemoon.co.uk/blog/louis-xiv-the-sun-king-
snippets-of-french-history/ 

 
Młody monarcha nobilitowany podobnie jak Sobieski na wielu artefaktach 

medalierskich wieńcem laurowym (zamiast korony), w prawej dłoni ściska 
wiązkę piorunów. Nieco odmienne, mimo zachowania wymogów antykizacji 
pozostaje odzienie, z oczywistych względów w przypadku pracy Poersona 
oddane z należytą starannością. I w tym wypadku można wyróżnić, niebieski, 
szeroki płaszcz, spięty broszą na prawym ramieniu, który znajduje swój dużo 
skromniejszy odpowiednik na drugiej stronie medalu Schmelzingera. 
                                                           

14 Paryż, (Wersal), Pałac Królewski. 
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Największą wartość przedstawia nieodłączna część rynsztunku Ludwika XIV - 
antyczna zbroja płytowa, pięknie grawerowana, cyzelowana i zdobiona 
motywami roślinnymi. Do największych różnić należy natomiast zaliczyć, prócz 
wspomnianej scenografii, na którą w wypadku monarchy francuskiego składają 
się rzymskie ruiny i sporych rozmiarów czerwona kotara a także zaaprobowane 
zapewne przez dysponenta ujęcie i położenie postaci. Gromowładny, Sobieski 
znajduje się w pozycji stojącej natomiast następca tronu kraju nad Sekwaną 
siedzącej (na taborecie). Ciekawie również zadośćuczyniono potrzebie ukazania 
oponentów królewskich. Tarcza z głową meduzy spoczywająca na ziemi pod 
stopą monarchy stanowić mogła przestrogę dla wszystkich sprzeciwiających się 
woli „króla słońce”. Stojący obok orzeł przypominał natomiast o przymiotach 
wyróżniających Ludwika XIV spośród innych panujących. 

Istnieje jeszcze druga, kompozycja artystyczna z Ludwikiem XIV w roli 
Jowisza pokonującego nieprzyjaciół, namalowana przez Charlesa Le Bruna na 
podstawie wcześniejszej grafiki, skomentowana zaś kilkadziesiąt lat później 
w regularnie ukazującym się periodyku pt. Mercure galant. Interesujące nas 
wydanie pochodzi z grudnia 1684 roku 15 (rys. 7). Powyższa realizacja będąca 
jedynie częścią większej całości z pewnością bardziej przypominała, 
wcześniejszą o rok koncepcję Schmelzingera. Aktualny numer wspomnianej 
gazety poświęcony był zwycięstwom wojsk francuskich odnoszonym na terenie 
Belgii (zdobycie Gandawy, w wyniku oblężenia trwającego między 5 a 11 
marca 1678 roku). Wspomniane płótno, wraz z innymi obrazami prezentującymi 
największe osiągnięcia militarne Ludwika XIV zdobiło pulpit Galerii 
Lustrzanej, jednego z największych pomieszczeń rezydencji w Wersalu. 
Panujący ukazany w dojrzałym wieku siedzi na orle w towarzystwie trzech 
skrzydlatych postaci kobiecych w otoczeniu obłoków, ciskając w kierunku, 
zbuntowanej ludności, winnej szacunek królowi, piorunami. Ochronę 
portretowanemu zapewnia umieszczona w lewym ręku srebrna tarcza z głową 
Meduzy (po środku). Ubiór, podobnie jak w poprzednio opisywanych 
przypadkach stanowi szeroki płaszcz (koloru żółtego), zbroja płytowa 
(widoczna jedynie fragmentarycznie) a także tzw. fartuszek ze spływającymi 
podłużnymi paskami, które należy uznać za imitację pasu cingulum. 
                                                           

15 Paryż, (Wersal), Pałac Królewski, Galeria Lustrzana (plafon). Do innych doniosłych 
momentów z okresu panowania Ludwika XIV ukazanych na plafonie Galerii Lustrzanej 
należy zaliczyć: przyłączenie do Francji regionu Franhe-Comne w ramach tzw. Reunionów, 
zakończenie wojny z Holandią w 1671 roku, klęska armii tureckiej na Węgrzech w 1661 
(możliwa dzięki posiłkom francuskim wspierającym wojska austriackie), utworzenie z 
inicjatywy kardynała Richelieu wspólnej ligi francusko-niemiecko-holenderskiej. 
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Rys. 7. Charles Le Brun, Kompozycja malarska, na której ukazano Ludwika XIV 
w roli Jowisza walczącego za pomocą piorunów przeciwko zbuntowanym królewskim 
poddanym (mieszkańcom Gandawy), płótno, olej, Paryż, ok. 1684, Wersal, Galeria 

Lustrzana. Źródło:http://www.galeriedesglaces-versailles.fr/html/11/selection/ 
page_notice-ok.php?myPos=1 

 
Niewykluczone, iż Schmelzinger (Smeltzing) pragnąc zadośćuczynić 

potrzebom dworu Jana III Sobieskiego mniej lub bardziej świadomie odwoływał 
się do epizodów znanych z Gigantomachii, związanych jednak nie z osobą 
Jowisza a Zeusa. Należy w tym miejscu zaznaczyć jednak, iż dla starożytnych 
Rzymian, przyjmujących bez większych oporów greckie wartości, kulturę czy 
religie powyższe rozbieżności nie miały oczywiście większego znaczenia. 
Nowym bohaterom panteonu przypisywano dawne role. Podobnych problemów 
nie miał również Owidiusz piszący Metamorfozy, w których przełożył na język 
łaciński i odpowiednio zinterpretował wiele mitów powstałych na terenie 
półwyspu peloponeskiego. Twórczością wspomnianego rzymskiego pisarza 
inspirował się najpewniej twórca kolejnego medalu będącego przedmiotem 
naszych rozważań. 

Mimo, iż brak jest bezpośrednich przesłanek pozwalających jednoznacznie 
rozstrzygnąć powyższy problem badawczy, oparty na antycznej opowieści 
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kontekst podobnych przedstawień przypominających o wybranych epizodach 
z udziałem najważniejszego bohatera panteonu rzymskiego, sporządzanych na 
wcześniejszych kompozycjach medalierskich nie pozostawia większych 
wątpliwości. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na medal powstały w 1660 roku 
z inspiracji Karola II Stuarta 16 (rys. 8).  

 

 
 

Rys. 8. Georg Brower, Medal powstały z inicjatywy Karola II Stuarta pragnącego 
uświetnić w odpowiedni sposób restaurację monarchii angielskiej, srebro bite, 
Londyn, 1660: na rewersie ilustracja gromowładnego Jowisza ciskającego 
piorunami w Gigantów, emitowany z inicjatywy dysponenta królewskiego 
(władcy brytyjskiego). Źródło: katalog aukcyjny firmy Nomos AG, Zürich, 

25. Oktober 2011, Auction 5, Lot 63 
 

Zlecenie wykonał George Brower znany z późniejszych realizacji w sposób 
jednoznacznie pozytywny komentujących udział monarchy polskiego w 
walkach na przedpolach cesarskiej stolicy. Władca angielski pragnął na 
pierwszym miejscu odpowiednio uczcić restaurację monarchii. Szczególnie 
interesować nas będzie jednak rewers medalu. Siedzący na skrzydlatym orle 
(widoczne jedynie skrzydła) unoszącym się wśród chmur Zeus (Jowisz), którego 
ciało przykrywa jedynie płaszcz unieszkodliwia gigantów korzystając z własnej 
przewagi i nadzwyczajnych umiejętności. Gromowładnego uwieczniono w całej 
postaci (zamiast do pasa). Bez różnicy pozostają natomiast czynności 
wykonywane przez wyimaginowaną postać oraz wspomniane atrybuty 
zapewniające panowanie nad żywiołami. Prawa dłoń wymierzająca słuszną karę 
                                                           

16 Katalog aukcyjny firmy Nomos AG, Zürich, 25. Oktober 2011, Auction 5, Los 63. 
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buntownikom ściska wiązkę gromów. Lewa ręka natomiast (zgięta na wysokości 
łokcia) sprawiająca wrażenie opartej o chmurę pozostaje lekko wycofana dla 
umożliwienia w dalszej kolejności dokonania ataku. Kolejne pioruny 
wydobywające się spod obłoków dosięgają przeciwnika uśmiercając go. 
Tragiczną konsekwencją powziętej, błędnej decyzji o rebelii są martwe ciała 
olbrzymów rozrzucone bezwładnie między skałami i kamieniami. Liczne zwłoki 
sprawny obserwator dostrzeże w głębi na drugim planie na terenie doliny 
poprzedzającej niezidentyfikowany masyw górski. Fantastyczne stworzenia 
przybierające ludzkie kształty i rysy uosabiały w rzeczywistości oponentów 
królewskich, tzw. regicides. Uprawnionym, więc jest stwierdzenie, iż przekaz 
medalierski był w obu wypadkach zbliżony. Każdy bez względu na pochodzenie 
czy wyznawaną religię opowiadający się przeciwko legalnej władzy królewskiej 
musi ponieść nieuchronną porażkę a w konsekwencji śmierć. 

 

 
 

Rys. 9. Anton Meybusch, Medal, którego przekaz miał podnosić rangę dokonań 
królewskich Karola XI oraz właściwie informować odbiorcę o zakończonych 

sukcesem bitwach pod Halmstad (17 sierpnia 1676 roku), w okolicach cieśniny Lund 
(4 grudnia 1676 roku), oraz pod Landskrönom (14 lipca 1677 roku), srebro, 

Szwecja, 1677: na awersie podobizna Joiwsza ciskającego piorunami i broniącego 
królewskiej korony. Źródło: katalog aukcyjny firmy  Künker, Osnabrück, 

13. März 2014, Auction 247, Lot 5511 
 

Udowodnieniu wpływu najbardziej wpływowej z istot zamieszkujących 
Olimp na przebieg doniosłych wydarzeń rozgrywających się w określonym 
miejscu i czasie podporządkowany został rewers kolejnego z medali. Należy 
przypomnieć, iż interesujące nas dzieło sztuki podnoszące rangę dokonań 
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królewskich Karola XI, powstało ok. 1677 roku w warsztacie Antona 
Meybuscha 17 (rys. 9).  

Przyczyną emisji były kolejne triumfy odnoszone nad Duńczykami 
w latach 1676-1677 pod auspicjami monarchy. Większą część krążka 
medalierskiego zajmuje rekonstrukcja zmagań wojennych między Szwedami 
a Duńczykami. Żołnierze reprezentujący wrogie sobie mocarstwa polityczne 
noszą antyczne umundurowanie. Możemy, więc wyróżnić wzorowane na 
dawnych odpowiednikach hełmy z pióropuszami, płytowe pancerze wykonane 
ze stali, owalne tarcze (z wyodrębnioną rozetą), okrycia dolnej części ciała 
przypominające rzymskie fartuszki złożone z szeregu pasków cingulum. Należy 
zwrócić uwagę także na broń zaczepną używaną przez obie strony konfliktu 
nieznajdującą odpowiednika w uzbrojeniu rzymskiego legionisty, lecz we 
współczesnym arsenale. Szwedzi zadają straty nieprzyjacielowi korzystając 
z tradycyjnego, miecza o średniowiecznej jeszcze genezie. Duńczycy natomiast 
bronią się i nacierają przy pomocy zakrzywionej szabli przypominającej 
przykłady rzemiosła wojennego spopularyzowane (w innym kształcie 
i wyglądzie, lecz o podobnej skuteczności) w starożytnej Persji czy Egipcie. 
Na wyposażeniu innych członków armii pozostających pod komendą monarchy 
panującego w Sztokholmie i Kopenhadze, których rysy zostały 
zindywidualizowane znajdują się ponadto chorągwie oraz włócznie (?). Gotowe 
do rozpoczęcia ataku masy wojska rozlokowano po dwóch stronach. Kluczowa 
dla naszych rozważań pozostaje górna część rewersu. Wyłaniająca się wśród 
chmur sylwetka Jowisza miała utwierdzać oglądającego w przekonaniu, iż 
wynik batalii był z góry przesądzony przez czynniki wyższe. Najważniejszym 
akcesorium Boga wydaje się jednak w tym wypadku nie wiązka piorunów, lecz 
korona szwedzka (leżąca na niedostępnej skale), o którą bezskutecznie zabiegał 
król duński. 

Podsumowując należy zauważyć, iż także i w tym wypadku medalier nie 
pozostał wierny dostępnym przekazom pisanym. Przeciwnie starożytny mit 
posłużył do ukazania aktualnych problemów politycznych, bliskich 
zamawiającemu. Nie ulega także wątpliwości, iż powyższe prace medalierskie 
były wysoko oceniane przez samego dysponenta. Nie mniejsze znaczenie niż 
poziom artystyczny czy szlachetny kruszec miał jasny i czytelny przekaz 
dostosowany do potrzeb chwili.  

                                                           

17 Katalog aukcyjny firmy Künker, Osnabrück, 13. März 2014, Auction 247, Los 5511. 
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Postać Jowisza przypominająca o dobrze znanych epizodach 
zaczerpniętych bezpośrednio z mitologii rzymskiej znalazła się również na 
kartach nowożytnych kompendiów emblematycznych. Nadzwyczajne zdolności, 
jakimi dysponował najważniejszy z pogańskich bogów miały zostać użyte w 
celu krzewienia i umacniania wiary chrześcijańskiej. Nadmienić należy 
zwłaszcza o emblemacie opublikowanym w dziele zbiorowym pt. Vigiliae 
Rhetorum, Et Somnia Poetarvm, Symbolicè [et] Emblematicè Expressa… 
wydanym około 1681 roku w Salzburgu 18 (rys. 10).  

 

 
 

Rys. 10. Jowisz wyłaniający się wśród chmur oraz mierzący piorunami w stronę 
Morfeusza, opublikowany w zbiorze emblematów pt. Vigiliæ Rhetorum, Et 

Somnia Poetarvm, Symbolicè [et] Emblematicè Expressa, wydanym około 1681 
roku w Salzburgu (Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek,  

sygn. M: QuN 607 5). Zródło: http://diglib.hab.de/drucke/qun-607-
5/start.htm?image=00109 

                                                           

18 Vigiliae Rhetorum, s. 109. 
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Oczywiście anonimowego autora powyższej grafiki nie można posądzać 
o chęć zmotywowania społeczności europejskiej do walki z siłami zła tj. 
z Turcją muzułmańską. Sposób przybliżenia odbiorcy dobrze znanego motywu 
zasługuje jednak na uwagę ze względu na zastosowanie podobnych środków 
artystycznych, co na drugiej stronie opisywanego przez nas dzieła 
medalierskiego. Oświetlana przez promienie słoneczne podobizna 
gromowładnego, nobilitowanego koroną (pozbawionego jednak płaszcza) 
wyłania się wśród obłoków. Godna omówienia jest gwałtowna reakcja bohatera 
antycznych podań i opowieści. Prawa dłoń podobnie jak na medalu spoczywa 
podparta. Lewa natomiast trzymająca pioruny pozostaje zgięta w łokciu nie zaś 
uniesiona. Jowiszowi towarzyszy ponadto orzeł oznaczający najwyższą godność 
królewską i cesarską. Na pierwszym planie możemy dostrzec Morfeusza 
w przezroczystej chuście narzuconej na głowę i skrzydłach motyla, 
wyposażonego w skrzydła motyle i dzierżącego gałązkę maku. Wyimaginowany 
byt wyróżniający się umiejętnością usypiania ludzi oraz przybierania wyglądu 
dowolnej osoby winien być kojarzony, jako postać jednoznacznie negatywna, 
uosabiająca złudne, niespełnione marzenia senne. W głębi na drugim planie 
wznoszą się nieokreślone bliżej wiejskie zabudowania gospodarcze. 

Kontrast pomiędzy chrześcijańskim przesłaniem wspomnianego napisu 
otokowego na rewersie Schmelzingera a inspirowanym wierzeniami Rzymian 
wyglądem kompozycji rewersu nie dziwi jeśli zważyć, iż w interesującej nas 
epoce analogiczne postępowano dosyć często. Ranga i znaczenie znakomitych 
osiągnięć militarnych Sobieskiego, do których należy zaliczyć zwyciężenie 
armii tureckiej ze względu na znaczną przewagę liczebną i doskonałe uzbrojenie 
mogącej wydawać się współczesnym nie do pokonania w sposób najlepszy 
mogły zostać podkreślone właśnie poprzez porównanie władcy do Jowisza. 
Istnieją również inne powody korzystania przez artystów nowożytnych ze 
spuścizny antyku. Mimo, iż Kościół Katolicki czcił wielu świętych cechujących 
się za życia heroizmem wszelkie próby identyfikacji ich godnego naśladowania 
życiorysu z czynami współcześnie żyjących jednostek były surowo zakazane. 
Droga do świętości musiała bowiem zostać poprzedzona długotrwałym 
procesem kanonizacyjnym, który mógł się rozpocząć jedynie po śmierci 
przyszłego kandydata na ołtarze.  

Do zachowanych przedstawień ikonograficznych, odbiegających jednak 
o koncepcji Schmelzingera, na których osobę władcy polskiego sportretowano 
jako gromowładnego władcę Olimpu należy zaliczyć obraz, autorstwa Jana 
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Reisnera, powstały najpewniej po 1683 roku pt. Gloryfikacja mecenatu 
artystycznego Jana III Sobieskiego 19 (rys. 11).  

 

 
 

Rys. 11. Jan Reisner, Gloryfikacja mecenatu artystycznego Jana III Sobieskiego, 
płótno, olej, po 1682, (reprodukcja z: Chwała i sława Jana III, Warszawa 1983) 

 

                                                           

19 Kraków, Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, nr inw. PZS 2139, M. Ryszkiewicz, 
Malarstwo polskie. Manieryzm-barok, Warszawa 1971, poz. i il. 166, M. Karpowicz, Jerzy 
Eleuter Siemiginowski malarz polskiego baroku, Warszawa-Wrocław-Kraków-Gdańsk 1974., 
s. 57-59, il. 1, Chwała i sława Jana III, s. 136, kat. nr 18. Reinser w pełni świadomie 
nawiązał tym samym do wzorców francuskich z okresu panowania Ludwika XIV. Znany jest 
bowiem konterfekt królewski autorstwa Jeana Nocereta z 1670 roku, na którym sam władca 
arcychrześcijański jak i poszczególni członkowie jego rodziny zostali uwiecznieni jako 
mieszkańcy Olimpu. O użyciu powyższego zabiegu świadczą zwłaszcza swobodne stroje, 
pozy i gesty portretowanych a także sama niebiańska sceneria, por. Chmielewski, Krawczyk 
2010, s. 98. 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                           Nr 137   maj 2015 r. 

22 

Fakt identyfikacji osoby Sobieskiego z Jowiszem znajduje potwierdzenie 
nie tyle w utrwaleniu panującego na podobieństwo starożytnych Rzymian 
(paludament i wieniec laurowy na głowie) co w ważnym atrybucie 
towarzyszącym modelowi. Wiązka piorunów, która od zawsze była uważana za 
symbol władzy i siły została umieszczona w ręku monarchy. Odmienne jest 
w tym wypadku jednak przesłanie propagandowe interesującego nas dzieła 
sztuki. O ile, więc na rewersie medalu autorstwa Schmelzingera Jowisz ciska 
piorunami w turecki półksiężyc utożsamiany z imperium osmańskim o tyle na 
obrazie Reisnera stanowi uosobienie dobrotliwego i opiekuńczego władcy - 
mecenasa sprawującego osobistą opiekę nad artystą prowadzonym przed oblicze 
królewskie przez personifikację Imitatio 20. 

Również w niedalekiej przyszłości, dysponent pozytywnie ustosunkowany 
wobec postulatów dworu królewskiego nie zrezygnował z podobnych sposobów 
prezentacji szerszemu gronu odbiorców wizerunku panującego. O powyższym 
świadczy kolejna grafika pt. Apoteoza Jana III Sobieskiego, autorstwa 
nieznanego bliżej rytownika holenderskiego lub gdańskiego pochodząca z ok. 
1687 roku (kolejne wydanie: 1688 rok) 21 (rys. 12). Podobizna Jowisza 
siedzącego na lecącym ku słońcu orle została uwzględniona w górnej części 
ryciny. Kreację monarchy, zgodną z zasadami antykizacji osiągnięto dzięki 
zastosowaniu odpowiedniego stroju. Władca ukazany został w wieńcu 
laurowym na głowie, w płaszczu oraz rzymskich sandałach. Nieodłącznymi 
atrybutami, które należy przypisać Sobieskiemu są regiment (dzierżony 
w prawej dłoni) i tarcza z monogramem I 3, znajdująca się bezpośrednio przy 
monarsze. Na królewskie kompetencje wskazują natomiast insygnia 
koronacyjne (berło i korona aperta) podtrzymywane przez dwie ręce 
wyłaniające się wśród obłoków, które rozstępują się, aby umożliwi ć dalszą 
drogę ubóstwionemu władcy. Uzupełnienie interesującego nas graficznego 
portretu króla stanowią personifikację „Veritas” i Gdańska (usytuowane 

                                                           

20 Dzieło malarskie Reisnera z pewnością przeznaczone było jedynie na prywatne potrzeby 
króla i najbliższego otoczenia. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż sposób prezentacji 
monarchy i jego małżonki nie mógł zyskać akceptacji szlacheckich poddanych szczególnie 
wyczulonych na wszelkie projekty wzmocnienia królewskich kompetencji, które traktowano 
na równi z próbami wprowadzenia tak znienawidzonego absolutum dominium. 
21 Warszawa, Biblioteka Narodowa, Zakład Starych Druków, nr inw. XVII.4.1188 adl., 
XVII.4.2030, XVII.4.2227, W.4.346 adl. (ed. 1687), XVII.4.1146, XVII.4.2310, XVII.4.2392 
(ed. 1688), Estreicher 1896, t. 14, s. 469, 1898, t. 16, s. XXII, H. Widacka, op. cit., 1987, s. 
102, poz. 89, il. 77, H. Widacka 2008, s. 54, il. na s. 55, H. Widacka, op. cit., 2010, s. 412-
413. 
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poniżej), a także postument z tytułem dzieła, do którego załączona została 
wspomniana rycina. 

 

 
 

Rys. 12. Anonimowy rytownik holenderski lub gdański, Apoteoza Jana III 
Sobieskiego jako gromowładnego Jowisza wznoszącego się na orle do nieba i 

dzierżącego regiment, miedzioryt, częściowo akwaforta, 1687  
(reprodukcja z: H. Widacka, Lew Lehistanu, Warszawa 2010) 

 
Podsumowując należy stwierdzić, iż symbolika związana z Jowiszem, od 

zawsze zarezerwowana była dla władcy, który próbował na różne sposoby 
dowieść o wyjątkowości piastowanego przezeń urzędu królewskiego czy 
książęcego oraz nieograniczonych, własnych prerogatywach. Osoba kluczowego 
bohatera rzymskiego panteonu wydawała się najbardziej odpowiednia dla 
osiągnięcia powyższego celu. Jowisz, bowiem, mimo, iż teoretycznie nie różnił 
się od pozostałych mieszkańców Olimpu, posiadał nadprzyrodzone zdolności 
będąc jednocześnie nieśmiertelnym, zawsze pełnił zwierzchnie funkcje nad 
pozostałymi bóstwami. Szczególnie interesujące pozostaje wykorzystanie 
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omawianych atrybutów. Pioruny bowiem służyły zawsze ukazaniu wyższości 
nad wrogiem, który wobec licznych talentów wojskowych dysponenta musi 
polec na polu bitewnym. Orzeł natomiast pojawia się zawsze w sytuacji kiedy 
artyście zależało, aby udowodnić za pomocą ikonografii przekonanie, iż 
dobrego i rozważnego władcę czeka w niebie nagroda w postaci wiecznej 
chwały i sławy, niedostępnej dla zwykłych śmiertelników. Doskonałym 
przykładem zilustrowania powyższych idei przez współczesnych artystów za 
pomocą dzieła sztuki może być omawiany konterfekt Ludwika XIV pędzla 
Charlesa Poersona oraz Apoteoza Jana III Sobieskiego, autorstwa nieznanego 
bliżej rytownika holenderskiego lub gdańskiego. 

Niezależnie od dysponenta, jego pochodzenia, wyznania czy 
manifestowanych wartości najistotniejsze elementy narracji dotyczącej 
konkretnych wybranych epizodów z życia władcy Olimpu pozostają w zasadzie 
bez zmian. Jednoznacznie pozytywnym bohaterem jest oczywiście sam 
Gromowładny, z którym oczywiście należy identyfikować dysponenta. Również 
i przeciwnik najczęściej pozostaje nieokreślony. W przypadku medalu 
Schmelzingera złowrogą potęgę osmańską oznacza, bowiem strącany z obłoków 
półksiężyc. Na medalu George Browera upamiętniono zaś wrogów Karola II 
Stuarta pod postacią zbuntowanych Gigantów, ponoszących słuszną karę za 
próbę wypowiedzenia posłuszeństwa i bunt. Decydująca pozostaje jak się 
wydaje kategoria samego czynu. Zarówno bowiem spiskowcy i wrogowie wiary 
muszą ponieść klęskę gdyż próbowali naruszyć istniejący ład i porządek, 
którego gwarantem był nie tylko panujący lecz przede wszystkim Bóg 
(chrześcijański).  

Niewątpliwie cechą charakterystyczną przykładów dzieł sztuki, w których 
programie artystycznym szczególną rolę przewidziano dla monarchy - 
dysponenta jest wierność z jaką artyści zaspokajający potrzeby dworu oddawali 
sylwetkę panującego przy jednoczesnym zastosowaniu kostiumu antycznego 
i atrybutów nieodzownych dla Jowisza. Powyższe świadome nawiązywanie do 
wzorców antycznych przy jednoczesnym zachowaniu zasad aktualizacji wydaje 
się być twórczą kontynuacją tendencji zapoczątkowanych przez twórców 
działających na dworze wersalskim na rzecz Ludwika XIV. Również 
i dysponent gdański pragnący uzyskać przychylność panującego, jednocześnie 
zaś nie będący tak bardzo jak mieszkańcy pozostałych miast uzależniony opinią 
reprezentantów polskich nobilitas mógł w pewni świadomie nawiązać we 
własnym jednostkowym interesie do podobnych form gloryfikacji Sobieskiego. 
Nie ulega jednak wątpliwości, w świetle odrębności ustrojowych 
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Rzeczypospolitej, iż rola ewentualnego przeciwnika protektora bogów Olimpu 
musiała być zarezerwowana dla wroga zewnętrznego. Trudno sobie wyobrazić 
by Sobieski, wywodzący się z magnaterii a więc zobowiązanych solidarnością 
wewnątrzstanową zdecydował się na jednoznaczną dyskredytację własnych, 
nawet najbardziej zagorzałych oponentów politycznych.  

 
Źródła 
Vigiliæ Rhetorum = Vigiliæ Rhetorum, Et Somnia Poetarvm, Symbolicè [et] 
Emblematicè Expressa, Et in Alma Archiepiscpoali Universitate Salisburgensi 
Publice Affixa Infrà Octavam SS. Corporis Christi Anno M. DC. LXXXI. Nunc 
autem Cum Facultate Superiorum Ære & Typis Data, Salzburg, 1681 
(Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, sygn. M: QuN 607 5). 
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III , b.d. [XIX/XX], Gabinet Ikonograficzny Biblioteki Narodowej w Warszawie, 
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Polskiej stycznych w Gabinecie Król. Alex. Uniwersytetu w Warszawie 
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i porządkiem ułożony przez […] w Warszawie […] Warszawa 1830. 
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monnaies polonaises du comte E. Hutten-Czapski, t. I-V, St. Petersbourg - 
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Raczyński = Raczyński E., Gabinet Medalów Polskich oraz tych które się 
dziejów Polski tyczą począwszy od najważniejszych aż do końca panowania 
Jana III (1673-1696), t. II, Wrocław 1838. 
Chelmiński 1904 = Sammlung des Herrn Sigismund von Chelminski, Szarawka 
(Russland). Münzen und Medaillen von Polen und sonstige auf Polen bezügliche 
Gepräge ; die öffentliche Auction findet statt: Montag, den 25. April 1904 und 
folgende Tage, München, 1904. 
Schubert1979 = Schubert E., König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen 
deutschen Verfassungsgeschichte, Göttingen 1979. 

 

◙ 
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MEDALIERSKA OSOBLIWO ŚĆ KORONACYJNA  

DLA KRÓLA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO 

Zbigniew Kutrzeba 
Wrocław 

 
6 września 1764 r. głosami pięciu tysięcy pięciuset osiemdziesięciu 

czterech szlachciców Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek obrany został 
królem. Nominat wyznaczył koronację na dzień 25 listopada tegoż roku, na 
imieniny swej protektorki carycy Katarzyny. Łamiąc tradycję trwającą od 1320 
roku przyjął koronę w Warszawie, a nie w Krakowie. Odmienił też drugie ze 
swych imion – został  Stanisławem Augustem. 

Świeżo obrany król elekcyjny pragnął oczywiście upamiętnić fakt koronacji 
pamiątkowym medalem. Przy nieistniejącej jeszcze Mennicy Warszawskiej 
medal koronacyjny zamówiono u czynnego w Londynie włoskiego rytownika 
Thomasa Pingo (1714-1776). Odbity w 1764 roku medal22, sporządzony wg 
wskazówek i rysunku Antoniego Zygmunta Albertrandiego, warszawskiego 
malarza, nie spodobał się królowi, zapadła więc decyzja powtórnego wykonania 
medalu. Decyzja ze wszech miar udana zaowocowała niedługo po otwarciu 
Mennicy Warszawskiej w 1766 r. pięknym medalem autorstwa Jana Filipa 
Holzhaeussera (1741-1792), nowoprzybyłego do Warszawy medaliera23. 

Przypomnijmy te obydwa medale. 
 

 
                                                           

22 medal o średnicy 33 mm odbito w brązie, srebrze i niewielkiej ilości złocie 
23 także i ten medal koronacyjny o średnicy 37 mm odbito w brązie, srebrze i złocie 
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Na medalu J. F. Holzhaeussera subtelnie wymodelowany portret króla 

stanowił, zgodnie z życzeniem Stanisława Augusta, wzorzec do umieszczenia na 
monetach i medalach królewskich, a spoczywająca na poduszce korona 
podkreślała dostojeństwo jego majestatu, a tych atrybutów nie widać na medalu 
Thomasa Pingo. Czy nawiąże do tego pięknego wizerunku pamiątkowa emisja 
numizmatyczna na 250-lecie Mennicy Warszawskiej, przypadające 10 lutego 
2016 roku? 

Jednak w tym samym niemal czasie, w 1765 r. w odległej Francji, powstaje 
jeszcze jeden medal. Tak opisuje go profesor Wincenty Łoś: „Na medalu tym 
z głównej strony widzimy popiersie jakiegoś mężczyzny mającego być królem, 
lecz zupełnie do króla niepodobnego, z włosami utrefionymi, z tyłu 
związanymi”24. Pod numerem 489 pokazuje ten medal w swym dziele Edward 
hr. Raczyński25. 

Przyjrzyjmy się temu medalowi. 
 

                                                           

24
 por. Wincenty Łoś „Wizerunki króla Stanisława Augusta. Przyczynek do dziejów sztuki 

w Polsce” Kraków 1876, str. 38-39 
25 por. Edward Raczyński „Gabinet Medalów Polskich oraz tych, które się dziejów Polski 
tyczą z czasów panowania Stanisława Augusta” wydany przez Edwarda hr. Raczyńskiego we 
Wrocławiu drukiem Henryka Richtera MDCCC tom IV 
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Na prezentowanym XIX wiecznym odlewie przedstawiono na aversie 
wyobrażenie króla w prawo, z włosami utrefionymi związanymi z tyłu wstęgą. 
„Żadnego nie ma podobieństwa”, jak stwierdza Edward hr. Raczyński. Napis 
wokół STANISLAUS AUG (ustus ) D (ei ) G ( ratia ) REX POLONIAE to jest 
Stanisław August z bożej łaski król polski. Na reversie przedstawiono wysokie 
i rozłożyste drzewo laurowe z napisem nad nim HEROIBUS UMBRA (cień dla 
bohaterów). W odcinku poniżej napis OFF ( ert ) OBSEQ ( uentissimus ) SERV 
(us )  CARRIER DE BOISMONSIER. MDCCLXV  to znaczy ofiaruje sługa 
najpowolniejszy do usług Carrier de Boismonsier 1765. 

Odlew medalu, wykonany w stopie nieszlachetnym, ma średnicę 43 mm 
i waży aż 52,92 g – jest więc bardzo gruby i ciężki. 

Drugi egzemplarz, ale bity, także najprawdopodobniej w XIX wieku, 
jednostronnie o grubości ok. 2 mm w cynie, jako tzw. „cliche - klisza” 
wykonana na gorąco z oryginalnego stempla medalu, ma średnicę 44,5 mm 
i waży 16,61 g. 
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Autor medalu nie jest znany. 
Carrier de Boismonsier, który podpisał się na medalu, określany jest przez 

Edwarda Raczyńskiego jako „człowiek z pośrodka gminnej chałastry”. Nic 
o nim nie wiemy, poza niewątpliwymi motywami, które pchnęły go do 
wytworzenia tego medalierskiego dziwoląga. To oczywisty szarlatan 
zorientowany na zrobienie kariery i majątku, przeświadczony, być może 
zasłyszanymi głosami Polaków mieszkających w Paryżu, o szczodrobliwości 
świeżo obranego króla Stanisława Augusta. Kierując się takimi chęciami polecił 
nieznanemu rytownikowi stworzenie z gliny i zahartowanie w ogniu wypukło 
rytego wizerunku króla, obejmującego tron przy pomocy Minerwy, a na tej 
podstawie rycie w miedzi mniejszych wizerunków, barwionych dla ozdoby 
wierzchów tabakierek i puszek. 

Można domniemywać, że zarówno przy tych obiektach jak i przy medalu 
wytwarzał wokół siebie mit, że prace te prowadzi z rozkazu króla. 

Z tym całym „dobytkiem” przybył do Warszawy, jako zupełnie nikomu 
nieznany, przywożąc poza medalem tabakierki i puszki. 

Był nawet przyjęty, o dziwo dość życzliwie, przez Stanisława Augusta. 
Kiedy jednak zaczął być ścigany przez francuskich wierzycieli, a w Warszawie 
napiętnowany, schronił się w klasztorze oo. Bernardynów, wysyłając stamtąd 
prośby do wcześniej obdarowywanych o wsparcie w ubóstwie. 

I z tym wsparciem powrócił do Francji. 
Dla numizmatyków pozostał po nim medal – dziwoląg i kicz – wybity 

równo 250 lat temu - który jest jednak obecnie wielką rzadkością26. 
 
Autor serdecznie dziękuje Pani Paulinie Taradaj z Muzeum im. Emeryka 

Czapskiego w Krakowie za przekazane informacje dotyczące oryginału medalu 
znajdującego się w zbiorach Muzeum. 

 

◙ 

                                                           

26
 Obydwa prezentowane medale ze zbiorów autora. Oryginał o średnicy 44,5 mm, wadze 

50,33 g i grubości 4,6 mm jest w zbiorze Emeryka Czapskiego w Krakowie, opisany jako 
medal srebrny ofiarowany królowi przez spekulanta Carrier de Boismonsier. Medalu brak 
w zbiorach Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu oraz Gabinetu Numizmatycznego 
Mennicy Warszawskiej.  
Nie notowany na aukcjach krajowych. Mimo podjętych prób autorowi nie udało się ustalić, 
czy egzemplarz medalu znajduje się w zbiorach numizmatycznych Biblioteki Paryskiej. 
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MARIA LESZCZY ŃSKA I LUDWIK XV 
POLKA NA TRONIE FRANCJI 

Andrzej Denis 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 

 

  

 

Maria Leszczyńska urodziła się 24 czerwca 1703 roku jako druga córka 
wojewody poznańskiego hrabiego Stanisława Leszczyńskiego. Dwa lata później 
w czasie trwania wojny północnej na ziemiach Rzeczypospolitej po klęsce 
wojsk saskich i opanowaniu stolicy Saksonii - Drezna przez wojska szwedzkie 
Karola XII w wyniku pokoju zawartego w Altranstad, August II Mocny zrzekł 
się korony polskiej. 4 października 1705 roku w katedrze warszawskiej 
arcybiskup lwowski Zieliński koronował na króla Rzeczypospolitej Stanisława 
Leszczyńskiego i jego żonę Katarzynę Opalińską. Elekcja, jak i koronacja 
odbyła się przy wsparciu oddziałów wojsk szwedzkiego sojusznika. 
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Rycina z koronacji Stanisława Leszczyńskiego 
 
I tak córka Leszczyńskich Maria stała się królewną. Zmienne były losy 

wojny północnej, w 1709 roku król szwedzki Karol XII - sojusznik i protektor 
Stanisława Leszczyńskiego przegrywa decydującą bitwę pod Połtawą z 
wojskami rosyjskiego cara Piotra I Wielkiego, co zadecydowało o dalszym 
przebiegu wydarzeń. Pokonany król Szwecji Karol XII uchodzi z niedobitkami 
wojska do Turcji, August II Mocny powraca na opuszczony tron 
Rzeczypospolitej. Stanisław Leszczyński ten tron traci, zostaje wywłaszczony ze 
swoich majątków w Wielkopolsce i bez środków do życia razem ze swa rodziną 
opuszcza Polskę. Zaczyna się tułaczka rodziny królewskiej przez Szwecję do 
Księstwa Dwu Mostów, posiadłości dziedzicznej Karola XII, potem wyjeżdżają 
do Alzacji. Leszczyńscy teraz żyją skromnie jak na ich status byłego króla 
Polski. Tutaj zastaje ich w 1725 radosna wiadomość, mająca odmienić ich 
tułaczy los. Dwór wersalski młodziutkiego króla Francji Ludwika XV poprosił 
Leszczyńskich o rękę ich córki Marii dla swego władcy. Intryga dworu i 
ministra regenta królestwa Francji wprowadziła Marię Leszczyńską na tron 
francuski na długie 40 lat.  
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Sytuacja na dworze francuskim 
W 1715 r. umiera bardzo długo panujący król Francji Ludwik XIV. Jego 

następcą został jego 5 letni prawnuk Ludwik XV nazywany "ukochany" (bien 
aime). W okresie małoletniości króla-dziecka Francją rządzi w latach 1715-1723 
regent książę Filip Orleański. 

 

     

 
 
We wczesnym okresie panowania króla Ludwika XV - jeszcze chłopca, 

były próby małżeństwa jego z 6-cioletnią Marianną Wiktorią, infantką 
hiszpańską - córką Filipa V. 

Młoda hiszpańska królewna kilku lat mieszkała na dworze królewskim 
w Wersalu, oczekując wieku dojrzałego do ożenku z Ludwikiem XV. 
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Medal nieletnich narzeczonych Ludwika XV i Infantki 
 

     

Ludwik XV i Infantka - kopia gipsowa 
 

 

Portret króla chłopca Ludwika XV 
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Król Francji -chłopiec Ludwik XV 
 
Po śmierci regenta królestwa Francji Filipa Orleańskiego, pierwszym 

ministrem i regentem został Ludwik Henryk Burbon - Conde. Podczas choroby 
młodego króla Ludwika XV w 1721 r. Rada Królewska za namową księcia 
regenta Henryka Burbon - Conde i jego metresy markizy de Prie podjęła decyzję 
zerwania umówionego z dworem hiszpańskim przyszłego związku 
małżeńskiego i odesłanie córki Filipa V Marianny Wiktorii do Hiszpanii. 
Ludwik XV dorastał do wieku młodzieńczego, a narzeczona infantka miała 6 
lat. Obawiano się, że przedwczesna śmierć młodego króla bez pozostawienia 
następcy tronu w razie jakiejś choroby oznaczałoby przejęcie korony francuskiej 
przez ród Orleanów i przepędzenie Burbonów z Wersalu. 
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Dorastanie młodego Ludwika XV - awersy medali 
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Koronacja chłopca króla Ludwika XV (kopia gipsowa) 
 
Szukano więc narzeczonej dla młodego króla – kandydatki w wieku 

nadającym się do rodzenia dzieci. Najbiedniejsza królewna Europy Maria 
Leszczyńska znalazła się na liście księżniczek - kandydatek na żonę młodego 
Ludwika. Książę Regent Ludwik Henryk Burbon – Conde ostatecznie wybrał 
jako właściwą i odpowiednią kandydatkę królewnę polską Marię Leszczyńską, 
starszą od swego narzeczonego o 6 lat. Tak się złożyło, że księżniczki z dworów 
katolickich były w wieku, który nie odpowiadał wiekowi Ludwika XV. 

 

 

Portret młodej Marii Leszczyńskiej z kwiatkiem 
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Zaręczyny Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej, medalier Jean du Vivier 
 

    

Zaręczyny Ludwika XV i Marii Leszczyńskiej, medalier Jean de Blanc 
 
W 1725 r. odbył się ślub Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV królem 

Francji w Fontainebleau, poprzedzony ślubem w Strasburgu. Uroczystości 
ślubne zostały uświetnione wybiciem kilku okolicznościowych medali 
du Viviera i Jeana de Blanca. 
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Medale ślubne, 2 odmiany z Marią z warkoczem 
 

    

Medal ślubny (scena w kościele) 
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Król Stanisław Leszczyński stał się teściem króla Francji, odznaczony 
przez niego najwyższym orderem królestwa – Orderem Św. Ducha. Nastały 
spokojne lata dla rodziny królewskiej Leszczyńskich, zamieszkałych teraz 
w zamku Chambord nad Loarą. 

 

   

Portret króla Stanisława Leszczyńskiego, mal. Jean Baptiste van Loo 
 
I tak Maria Leszczyńska jako ofiara intryg dworu została na długie 43 lata 

królową Francji. Dziesięcioro dzieci urodziła w ciągu 10 lat. Stwierdzenie ciąży 
u królowej Marii oznaczało kompletny zakaz kontaktu cielesnego z królem, jak 
i zakaz jazdy na koniu czy w powozie. Na spacery wynoszono ciężarną królową 
w lektyce. Dbając o swoją ciążę pozostawała królowa w letnie miesiące sama 
z małym dworem w Wersalu. Reszta dworu spędzała czas w Fontaineblau. 
Maria urodziła królowi Ludwikowi XV dwóch synów i 8 córek. Jeden 
z chłopców – książę Andegaweński zmarł jako małe dziecko, a następca tronu 
zwany Delfinem Francji - Ludwik Ferdynand, zmarł mając 36 lat, nie 
doczekawszy objęcia tronu Francji po swym ojcu Ludwiku XV. Pierwsze dzieci 
jakie się urodziły w Wersalu w 1727 r. królewskim rodzicom to były dwie córki 
bliźniaczki. W 1729 r. urodził się następca tronu (Delfin Francji) Ludwik 
Ferdynand. W 1730 narodził się drugi syn Filip Ludwik - książę Andegaweński. 
Powyższe narodziny synów i córek bliźniaczek były uczczone wybiciem 
okolicznościowych medali z parą królewską. 
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Medal z okazji narodzin córek królewskich – bliźniaczek 
 

    

Medal z okazji narodzin syna (delfina) następcy tronu 
 

    

Medal z okazji narodzin syna księcia Andegaweńskiego  
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W 1737 r. rodzi się ostatnie 10 dziecko Marii - córka Ludwika Maria, która 
zostaje później zakonnicą karmelitanką w opactwie Saint Denis.  

Ludwik XV na początku małżeństwa, przez 8 lat był wierny swojej żonie 
Marii, wyrósł na pięknego mężczyznę, który miał bogactwo, władzę i urodę. 

 

 

Portret Ludwika XV w zbroi, malował de la Tour 
 
Rozpustny dwór wersalski nie mógł zrozumieć dlaczego Ludwik XV 

pozostawał wierny swej Marii przez tyle lat. Dworzanie francuscy wierność 
małżeńską młodego króla uważali za brak stylu. Więc zaczęto podsuwać 
nieśmiałemu władcy metresy. W końcu król Ludwik XV uległ pokusie, a cały 
dwór się z tego bardzo cieszył. Maria do tej pory wierząca w stałość uczuć 
małżonka, bardzo cierpiała. Ludwik XV przedstawił swoją pierwszą metresę 
Luizę Julię hrabinę de Mailly. Od tego czasu królowa Maria zaczęła znosić 
metresy u boku swego męża. Najsłynniejszą i najbardziej wpływową z nich była 
markiza de Pompadour. 
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Portret markizy de Pompadour, mal. Boucher 
 

 

Madame du Barry 
 
Markiza de Pompadour spędziła na dworze wersalskim około 20 lat, miała 

duży wpływ na króla i przez wiele lat rządziła ona Francją, a nawet w końcu się 
zaprzyjaźniła z królową Marią. Inną znaną faworytą króla była madame du 
Barry. Królowa Maria była kobietą nadzwyczajnej urody, inteligencji i dobroci. 
Król Ludwik XV mimo swych metres kochał Marię i szanował do końca jej dni.  
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Portret królowej Marii z synem Delfinem Francji 
 
Maria Leszczyńska otrzymała bardzo staranne wykształcenie, jak dla kobiet 

w owych czasach, władała płynnie pięcioma językami: polskim, francuskim, 
niemieckim, włoskim i łaciną. Była bardzo oczytana, grała na instrumencie, 
malowała obrazy, które rozdawała przyjaciołom. Miała poczucie humoru, dużo 
wkładała energii i pieniędzy w działalność charytatywną. Wspomagała 
biedaków, przytułki i szpitale, biedne klasztory i ubogie rodziny. Nazywano ją 
„dobrą królową”. 

 

     

Fragmenty powiększone z medali z popiersiem królowej Marii  
 



                                                                              
___________________________________________________________________________ 

 
GDAŃSKIE ZESZYTY NUMIZMATYCZNE                                           Nr 137   maj 2015 r. 

45 

 

Maria Leszczyńska, portret w czerwonej sukni 
 
Mimo licznych urodzeń dziesięciorga potomstwa, następujące po sobie 

przypadki zgonów w rodzinie królewskiej spowodowały, że królowa Maria 
wpadła w depresję i straciła chęć do życia. Troje dzieci zmarło w dzieciństwie 
i troje w wieku dorosłym, w tym jej ukochany syn, następca tronu Ludwik 
Ferdynand - Delfin Francji w 1765 r. Te smutne chwile w rodzinie królewskiej 
przybliżyły do siebie Ludwika i Marię. Król teraz więcej czasu spędzał z żoną, 
robił jej prezenty. Był przy jej śmierci, przyprowadzając do łoża umierającej 
królowej Marii jej córki. Królowa pobłogosławiła swe dzieci i męża, bardzo 
wzruszony król Ludwik XV pocałował czoło swej zmarłej żony. Cały dwór 
i naród francuski pogrążył się w głębokiej żałobie po dobrej i ukochanej 
królowej (za Iwoną Wiemer). Królowa Maria Leszczyńska zmarła w 1768 roku. 

 
Losy ojca królowej Marii króla Stanisława I Leszczyńskiego 
Próby odzyskania tronu w Polsce 

Po ślubie swej córki Marii z królem Francji Ludwikiem XV król 
Stanisław I Leszczyński żył spokojnie ze swą małżonką Katarzyną z 
Opalińskich w zamku Chambord nad Loarą, bez zmartwień o przyszłość. 
W 1733 roku dotarła do niego wiadomość o śmierci króla Polski Augusta II 
Mocnego. Otworzyła się perspektywa odzyskania tronu Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów. Z poparciem zięcia Ludwika XV i z jego pieniędzmi 
Stanisław Leszczyński pojechał do Warszawy na elekcję. Tutaj 12 września 
1733 roku głosami 11.697 szlachty został ponownie wybrany jednogłośnie 
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królem Polski. I tym razem nie było mu dane rządzić ojczyzną. 5 października 
1733 r. stronnicy Sasa - Augusta III pod osłoną korpusu rosyjskiego generała 
Piotra Lacy ogłosili Augusta III królem Polski we wsi Kamion na Pradze. 
Ponowny już oficjalny wybór Leszczyńskiego stał się powodem wojny o tron 
Rzeczypospolitej. Nastąpiła zbrojna interwencja Rosji, Austrii i Saksonii, za 
których protekcją został obwołany anty królem August III Wettin. Wcześniej 
w 1733 r. został zawarty traktat „Trzech Czarnych Orłów”, mający na celu 
niedopuszczenie powrotu na tron polski Stanisława Leszczyńskiego. Wzięły 
w nim udział Rosja, Austria i Prusy. Miał on na celu osłabienie i utrzymanie 
beznadziejnej sytuacji wewnętrznej Polski. Ten akt podpisali Caryca Rosji Anna 
Iwanowna, cesarz Austrii Karol VI Habsburg i król Prus Fryderyk Wilhelm 
Hohenzollern. 

 

    

Rubel Anny 
 

    

Medal  Karola VI 
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Medal Fryderyka Wilhelma 
 
Plan zniszczenia i rozebrania Polski był już ustalonym na 40 lat przed 

I rozbiorem Polski. Wojska saskie 7 stycznia 1734 r. szybko opanowały Kraków 
- stolicę koronacyjną monarchów polskich i w tempie ekspresowym 
przeprowadzono ceremonię koronacji Augusta III Sasa pod osłona saskich 
bagnetów. Mieszkańcom Krakowa polecono zapalić świeczki w oknach 
domostw, jako świąteczną iluminacje z okazji koronacji. Kto nie wystawił 
zapalonej świeczki narażał się na szykany ze strony wojsk saskich 
sprawdzających „lojalność do nowego króla”. 

 

    

Medal koronacyjny Augusta III Sasa (Paweł Henryk Groskurt) 
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Powiększony fragment medalu ze sceną koronacji 
 

Ścigany przez wojska rosyjskie i saskie król Stanisław i ucieka z Warszawy 
do wiernej mu twierdzy gdańskiej, gdzie przeżywa kilkumiesięczne oblężenie 
korpusu rosyjskiego generała Piotra Lacy. 

 

 

Rycina z epoki płonącego i obleganego przez wojska rosyjskie Gdańska 
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Medal gdański Stanisława Leszczyńskiego z panoramą miasta 
 
Posiłki stronników króla Stanisława idące na pomoc swemu królowi, jak 

i skromny korpus francuski dowodzony przez hrabiego Ludwika de Plelo 
poniosły klęskę z wojskami gen. Lacy. Wobec beznadziejnej sytuacji król 
Stanisław ucieka z oblężonego Gdańska w przebraniu wieśniaka do Prus. Tutaj 
w Królewcu, nakłoniony przez dyplomatów francuskich, abdykował rezygnując 
z korony polskiej i powrócił do Francji. Skutkiem dyplomatycznych zabiegów 
o tron Polski Francja otrzymała w 1736 roku Lotaryngię, którą dożywotnio miał 
rządzić król Stanisław Leszczyński, jako książę Lotaryngii i Baru. Po jego 
śmierci księstwo miało przypaść Ludwikowi XV jako posag Marii 
Leszczyńskiej. 

 

    

Medal Stanisława Leszczyńskiego z tytulaturą księcia Lotaryngii i Baru 
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Stanisław Leszczyński chciał reform i wzmocnienia władzy centralnej 
w Polsce, zniesienia poddaństwa chłopów, ograniczenia „Liberum Veto”. 
Zawarł swe projekty w książce „Głos wolny wolność ubezpieczający” z 1733 r., 
a wydanej w 1748 r. August III Sas został uznany przez większość szlachty 
królem Polski, ale w zamian Stanisław Leszczyński został dożywotnio władcą 
bogatego księstwa Lotaryngii należącego do tego czasu do księcia Franciszka 
Stefana Lotaryńskiego i jego rodu od XV wieku. Jak do tej sytuacji doszło? 
A mianowicie cesarz Austrii Karol VI Habsburg nie miał męskiego potomka – 
następcy cesarskiego tronu, miał córkę arcyksiężniczkę Marię Teresę. Książę 
Franciszek Lotaryński oświadczył, iż chętnie poślubi córkę cesarza. Francja nie 
chciała dopuścić aby Lotaryngia przeszła do znienawidzonych Habsburgów 
i wypowiedziała Austrii wojnę. Jednak do wojny nie doszło w wyniku 
majstersztyku dyplomacji europejskiej i traktatu wiedeńskiego. W jego ramach 
książę Franciszek Lotaryński oddał swe dziedziczne księstwo Lotaryngię, 
zyskiwał wielkie księstwo Toskanii i rękę cesarzówny Marii Teresy (wyszła za 
niego z miłości). Francja zgodziła się na jego ślub z Marią Teresą Habsburg oraz 
zaakceptowała sankcję pragmatyczną, traktującą o tym, że po śmierci cesarza 
Karola VI, ze względu na brak potomka męskiego, władza cesarska przejdzie na 
jego córkę Marię Teresę. W wyniku zabiegów dyplomatycznych Stanisław 
Leszczyński musiał zrezygnować z prawa do tronu w Polsce. Zwrócono mu 
zabrane jego zadłużone dobra w Wielkopolsce i otrzymał dożywotnio księstwo 
Lotaryngii i Baru. Franciszek ks. Lotaryngii utworzył nową linię rodową 
habsbursko-lotaryńską. Miał bardzo liczne potomstwo z Marią Teresą, bo 
16-ścioro dzieci. Maria Teresa uczyniła go współregentem cesarstwa, panował 
wspólnie z Marią Teresą jako cesarz Franciszek I. Ich córka Maria Antonina 
wyszła za mąż za króla Francji Ludwika XVI – wnuka Marii Leszczyńskiej 
i Ludwika XV. Zginęła ścięta na gilotynie wraz Ludwikiem XVI w czasie 
Rewolucji Francuskiej.  
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Medal Marii Teresy i Franciszka jako współregentów 
 

    

Medal ces. Marii Teresy i Franciszka z dziećmi 
  
Stanisław Leszczyński jako książę Lotaryngii nie otrzymał pełni władzy 

nad swym księstwem. Rządził nim przysłany przez króla Ludwika XV jego 
kanclerz de la Galaiziere, przejmując politykę zagraniczną, wojsko i policję, 
sądownictwo i finanse. Król i książę Stanisław z pełną energią zabrał się za 
rozwój podupadłej Lotaryngii, doprowadzając ją do pełnego rozkwitu. 
Lotaryńczycy dali mu przydomek „dobroczyńca”, za prowadzoną przez niego 
politykę zdrowotną, socjalną, odnośnie szkolnictwa podstawowego i wyższego, 
rozwoju infrastruktury. Był ujmującym, wykształconym poliglotą, miłośnikiem 
kobiet, wykwintnego jedzenia, dobrych trunków i tytoniu. Co nie szkodziło jego 
zdrowiu – dożył 89 lat i zmarł od poparzenia od iskry z kominka w 1766 r. 
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Portret w zbroi  Stanisława Leszczyńskiego, malarz van Loo 
 

Główną rezydencją króla – księcia był zamek w Luneville. Jego dwór był 
otwarty dla filozofów, literatów i artystów. Bywali u niego Voltaire, 
Monteskiusz. Z jego inicjatywy przebudowano centrum Nancy z placem 
nazwanym Placem Stanisława, podobnie główna ulica Nancy. Zostawił po sobie 
w sercach Lotaryńczyków, jako ich władca, jak najlepsze wspomnienia 
i uznanie. Został pochowany w kościele Notre Dame de Bon Secours w Nancy 
23 lutego 1766 r. Jego szczątki zostały pochowane ostatecznie na Wawelu 
w Krakowie. Królowa Maria Leszczyńska była babcią 3 wnuków – francuskich 
królów: Ludwika XVI, Ludwika XVIII i Karola X. Byli to synowie zmarłego 
przedwcześnie w wieku 35 lat następcy tronu „delfina Francji” Ludwika 
Ferdynanda, syna Marii i Ludwika XV. Poniżej medale ilustrujące ostatnich 
królów Francji. 

 

    

Ludwik XVI 
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Ludwik XVIII 
 

 

Karol X 
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KOMUNIKATY 

 
 
Spotkania Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Gdańsku: 
 

- każdy pierwszy wtorek miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) godz. 17:00 w Sali 
Edukacyjnej Muzeum Historycznego Miasta Gdańska znajdującej się w Ratuszu 
Głównego Miasta (wejście od ulicy Piwnej) - otwarte spotkania połączone 
z odczytami, 
 

- w każdą środę - spotkania kolekcjonerskie wymienne, Urząd Pocztowy 
Gdynia 1, wejście od ul. Władysława IV, godz. 15:00-17:00, 
 

- w poniedziałki - spotkania kolekcjonerskie wymienne w Domu Filatelisty 
w Gdańsku, godz. 15:00. 
 
 
 
Strona internetowa PTN Oddział w Gdańsku: 

http://www.ptn-gdansk.za.pl 
 
Na stronie internetowej: 
- zapowiedzi bieżących wydarzeń (odczyty, wystawy), 
- informacja o wcześniejszych wydarzeniach numizmatycznych, 
- informacja o wszystkich wydanych do tej pory Gdańskich Zeszytach 

Numizmatycznych łącznie z pełnymi tekstami w wersji elektronicznej, 
- informacja o medalach wydanych przez OG PTN, 
- informacja o publikacjach na tematy numizmatyczne członków OG PTN, 
- informacja o władzach OG PTN, 
- linki do ciekawych stron numizmatycznych. 
 
 
 
Profil Oddziału Gdańskiego PTN na Facebooku: 

https://www.facebook.com/pages/Polskie-Towarzystwo-
Numizmatyczne-Oddział-w-Gdańsku/604906942928047 

 
 
 

ZAPRASZAMY 


