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 Medale polskie i z Polską związane

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.
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 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: –


