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„Człowiek - boże igrzysko”
czyli o zaginionych inskrypcjach sprzed bramy zamku wawelskiego

W Monumenta Sarmatarum Szymona Starowolskiego
(Kraków 1655), wciąż największym zbiorze inskrypcji daw-
nej Rzeczypospolitej, po napisach z katedry krakowskiej
i kolegiaty Św. Jerzego, na s. 58 odnajdujemy nieznane skąd-
inąd trzy epigrafy1. Wydawca poprzedził je nagłówkiem:
„Antę portam arcis”, czyli ‘przed bramą zamku’, łub ‘na przo-
dzie bramy zamkowej’, nie sprecyzował jednak, którą z nich
ma na uwadze: czy pałacową - z portalem Berrecciego
(1534)1 2 3, czy pochodzący z czasów Władysława Jagiełły ze-
spół bramy dolnej z tzw. dziś bramą Wazów, czy może - co
mniej prawdopodobne - poboczną bramę przy Kurzej No-
dze' . Nic przy tym me wiemy o technice wykonania omó-
wionych niżej napisów.

1 W zbiorze inskrypcji europejskich Nathana Chytreusa (Yario-
rum in Europa itinerum deliciae..., Herbomae Nassoviorum 1594),
wśród inskrypcji krakowskich i wawelskich znajdujemy sześć sen-
tencji umieszczonych pod nagłówkiem „In arcis Cracoviensis por-
ta” (s. 797). Zapewne jednak pochodzą one z wewnętrznych portali
zamkowych i być może także z nadproży okiennych. Wskazuje na
to obecność wśród nich napisu „Ne quid nimis”, który według in-
wentarza z r. 1739 widniał na jednym z portali w tzw. Szarej Sieni,
zob. Materiały archiwalne do budowy zamku, wyd. A. Chmiel,
Kraków 1913 (Teka GKGZ 5: 1913, s. 667); por. S. Mossakow-
ski, Renesansowy> pałac na Wawelu a polska myśl polityczna i filo-
zoficzna epoki [w:] Idem, Sztuka jako świadectwo czasu. Studia
z pogranicza historii sztuki i historii idei, Warszawa 1980, s. 95-
149, s. 121, 125-126 i przyp. 130, 143 s. 146.

: Zob. ostatnio P. Stępień, Sień wjazdowa pałacu wawelskie-
go - uwagi po konseiwacji (Studia Waw. 4: 1995, s. 181-182).

3 W XVI w. funkcjonowały trzy wjazdy na wzgórze: od ulicy
Kanoniczej przez tzw. zespół bramy dolnej (z tzw. dziś Bramą Wa-
zów), następnie przez bramę pod wykuszem Kurzej Nogi oraz bram-
kę czy raczej furtkę w murze południowym, między dworem Rabsz-
tyn a kuchniami zamkowymi (zob. Z. Pianowski, Wawel obron-
ny. Zaiys przemian fortyfikacji grodu i zamku krakowskiego w. IX-
XIX, Kraków 1991 (Bibl. Waw. 8), s. 70-71,76-77, 97 - tu o wjaz-

Napis I:

Ludit in humanis divina potentia rebus
Et certam praesens vix habet hora fidem

To dystych z Listów z Pontu Owidiusza (IV, 3, 49-50)4,
mówiący o boskiej wszechmocy, która zabawia się sprawami
ludzkimi i o niepewności każdej godziny życia. Jako inskryp-
cja zaistniał zapewne w czasach Zygmunta I, gdy warsztat Be-
nedykta Sandomierzanina (1520-1529) wykonał m.in. portal
prowadzący do apartamentu I piętra w wieży Duńskiej, na któ-
rym widnieje sentencja: TENDIT IN ARDVA VIRTVS, za-
czerpnięta z tego samego utworu Owidiusza (II, 2, lll)5, jak

dach na wzgórze, s. 91-93, gdzie o budowie w latach czterdziestych
w. XVI u podstaw wzgórza muru, łączącego zespół bramy dolnej
z mułem miejskim przy baszcie Jordance. Por. E.M. Firlet, Zabu-
dowa wawelskiego wzgórza na portrecie Zygmunta I Starego z roku
1554. Najstarszy widok zamku od strony północno-zachodniej (Stu-
dia Waw. 7/8: 1997/1998, s. 183-185). Zespół bramy dolnej ma dość
obfitą dokumentację ikonograficzną od w. XVI po XIX, kiedy to
w większości został rozebrany, por. J. Banach, Ikonografia Wawe-
lu, t. 1-2, Kraków 1977, zob. t. 1, fig. 20, 24-27, 36, 58-60, 71-75
(Źródła DW: 9).

4    Por. Ovidius, Epistulae ex Ponto [w:] Ovid with an English
Translatiotr. “Tristia“Ex Ponto ”, by A.L. Wheel er, Cambridge,
Massachusetts - London MCMLIX (The Loeb Classical Library),
s. 434. W angielskim tłumaczeniu (s. 435): „Divine power plays with
human affairs, and surę trust can scarce be placed in the present hour.”

5    Zob. Ovidius, o.c., s. 330; Mossakowski, o.c., s. 119 (tu
błędnie wskazany w. 113). Potencjalnym źródłem cytatu mogła być
znana zapewne w Krakowie edycja: Libri de Ponto ąuattuor cum
indice praeposito rerum scitu dignarum nuper emendatissime im-
pressi Viennae Pannoniae opera Hieronimi Yietoris et Ioannis Sin-
greni Calcographorum, 1514. Prace dekoracyjne we wnętrzach zam-
kowych (m.in. kamieniarka, snycerka, malarstwo) były wykonywa-
ne w latach 1527-1535, zob. Mossakowski, o.c., s. 98.
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i prowadzący z krużganku I piętra na schody poselskie portal z
sentencją: EXITVS ACTA PROBAT, zaczerpniętąz Heroid(II,
85) tegoż autora6 * *. Nader śmiały, w kontekście chrześcijańskim,
humanistyczny ton przekazanej przez Starowolskiego inskryp-
cji raczej nie godzi się z potrydencką formacją ideową. Do pew-
nego stopnia może nawet dziwić, że tak eksponowany epigraf
przetrwał przynajmniej do pierwszej połowy XVII wieku.

Napis II:

Omne malum etiam mediocre magnum est, Fortuna mul-
tis dat satis nulla

W jego przekazie najprawdopodobniej połączono dwie od-
rębne sentencje, z których pierwsza mówi, że każde, nawet
nieznaczne zło jest wielkie, druga zaś, że Fortuna wielu ob-
darza, lecz niczym w wystarczającej mierze. Prawdopodob-
nie były one rozmieszczone albo w dwóch wierszach - jedna
pod drugą, albo też na dwóch osobnych polach inskrypcyj-
nych. Źródła pierwszej części napisu nie udało się ustalić,
druga wydaje się trawestacją wersu z epigramu X księgi XII
epigramów Marcjalisaó

Napis III:

Missus est a Regina Iascus sive loannes Kmita praefectus
Cracoviensis ad sedandum tumultum, sagitta Hungarica in
turba in collum ictus, ex equo defluxit et expiravit. Ibi neces-
sarii et familiares eius furentes, facto undiąue concursu in
Hungaros, cohorti magnam caedem fecere, non eorum tan-

6 Zob. Mossakowski, o.c., s. 122 i fig. 84 na s. 123. Wbrew
opinii ugruntowanej w dawnej literaturze (i jak stwierdził cytowany
autor) nie mieścił się tam apartament królewski (por. A. Fischin-
g e r, Czym była Kurza Noga na Wawelu (Rocz. Krak. 55:1989, s. 75-
87); R. Skowron, Apartament królewski w Zamku krakowskim w
XVIIwieku. Analiza wstępna (Studia Waw. 5: 1996, s. 77-89); M. Ja-
ni cki, Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożno-
ści... (Studia Źródłoznawcze 37: 2000, s. 90-94) oraz Corrigenda
i Addenda do tego artykułu, (Studia Źródłoznawcze 38: 2000, s. 176).
Sentencja ,,Exitus acta probat” kończy też pierwsze z poetyckich
epitafiów biskupa Jana Konarskiego, które wisiały niegdyś przyjego
nagrobku, por. w niniejszym tomie Studia Waw., s. 61-62.

W całości brzmi on: ,,Habet Afncanus miles, tamen captat. i For-
tuna multis dat nimis, satis nulli” cyt. za: M. Yalerii Martialis epigram-
maton libri, t. I-II, wyd. L. Friedl aender. Leipzig 1886; t. II, s. 225.

* Por. T. Kruszyński, Ornat Piotra Kmity i ołtarz św. Anto-
niego fundacji Kmitów w katedrze Wawelskiej, Kraków b.r., s. 7-8
(z błędnym zapewne objaśnianiem „napis umieszczony nad bramą
zamku wawelskiego”).

9    Zob. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku.
Spisy, oprać. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. No-
wakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red.
A. Gąsiorowski, Komik 1992, nr 393.

10    Kronika Janka z Czarnkowa, oprać. J. Szlachtowski,
MPH II, wyd. A. B ielowski, Lwów 1872, s. 676: „ad domum suam

tum, qui se in tumultu illo obtulerant, sed eorum quoque, qui
in hospitiis ac diversortis inventi sunt. Centum sexaginta Hun-
gari eo die trucidati feruntur atque ii modo salvi fuerunt, qui
in Arcem effugere potuerunt. Triduo deinde Arx clausa et ab
armatis obsessa fuerat, anno Domini 1376s

Obszerna inskrypcja typu res gestcie relacjonowała oko-
liczności tragicznej śmierci starosty krakowskiego Jaśka
Kmity (7 XII 1376 r.) Według kroniki Janka z Czarnkowa,
Węgrzy należący do dworu królowej-regentki Elżbiety Ło-
kietkówny usiłowali zagarnąć wozy zboża i siana prowadzo-
ne do domu Przedbora z Brzezia (wówczas już marszałka
Królestwa9), położonego w pobliżu „bramy Bocheńskiej”, za-
pewne tożsamej z bramą zwaną później Grodzką1". Między
ludźmi marszałka a Węgrami królowej wywiązała się bójka.
Do jej uśmierzenia skierowany został starosta krakowski. Gdy
konno zmierzał ku tumultowi, prowadząc oddział pieszych,
ugodziła go w szyję strzała, wypuszczona przez jakiegoś
Węgra. Kmita osunął się z konia i padł martwy. Następstwem
tego zdarzenia była rzeź Węgrów w Krakowie, o której infor-
muje też inskrypcja11. Relację Janka zasadniczo przejął Dłu-
gosz12 . Sformułowania inskrypcji zdąjąsię niezależne od prze-
kazu obydwóch kronikarzy. Można natomiast dopatrzyć się
pewnej zbieżności stylistycznej z przekazem Macieja z Mie-
chowa {Chronica Polonorum, 1519 i 1521), skądinąd od Dłu-
gosza zależnym13. Z kolei tradycja, zapisana wśród szesna-
stowiecznych kopii dokumentów dotyczących altarii św. An-
toniego w katedrze (fundowanej przez Jaśka Kmitę na kilka
miesięcy przed śmiercią), sugeruje, że ranionego przy bramie
„Kazimierskiej” (jak przynajmniej do końca XV wieku okre-
ślano bramę Grodzką14), ale utrzymującego się w siodle sta-

circa valvam Bochnensem”. Jak stwierdzili komentatorzy Annalium
Długosza, brama o takiej nazwie nie była znana. Najprawdopodob-
niej Janko, a za nim także Długosz miał na uwadze trakt w stronę
Bochni, a więc drogę prowadzącą przez Stradom i Kazimierz,
zob. J. Długosz, Annales seu Cronicae Regni Polonicie [dalej: An-
nales], ks. X, s. 294, przyp. 83, por. PSB 28: 1985, s. 698 [oprać.
J. Wyrozumski].

11    Por. Kronika Janka z Czarnkowa..., l.c.: „Qui [i.e. Kmita et
peditatus eius] cum ad locum contentionis pervenissent. litigantes
sedare praedictos volentes, ąuidam Ungams, ut dicitur, quis tamen
fuit ignoratur, sagittam emittens, utrum voluntarie vel non nescitur,
dominum Jaschkonem Kmitam militem strenuum, capitaeneum pra-
edictum. ad collum ipsa sagitta sagitavit. Qui mox cadens de equo
spiritum exhalavit”, por. Kalendarz katedry krakowskiej, MPHn V:
Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, wyd. Z. Kozłow-
ska-Budkowa, Warszawa 1978, s. 190.

12    Długosz, Annales, ks. X, s. 53-54.
13    W przekazie Macieja z Miechowa zwraca uwagę m.in. fraza:

„ab uno Hungaro, cuius sors ignota erat, telo Hungarico in collum
percussus ex equo defluens, expiravit” (Chronica Polonorum. Kra-
ków 1521, (wyd. II) s. 257).

14    Według M.Tobiasza (Fortyfikacje dawnego Krakowa. Kra-
ków 1973, s. 110: por. Pianowski, o.c., s. 71), bramę Grodzką
określano tak do końca w. XV. Zapewne nazwa ta funkcjonowała
także później.
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rostę wprowadzono w obręb murów zamkowych, gdzie, zdjęty
z konia, skonał. Według tej tradycji miejsce zgonu upamięt-
niono (w nieoznaczonym jednak czasie) przedstawieniem
pasji, umieszczonym na pobliskim murze („Passio Domini in
muro in memoriam obitus sui”)15.

Najprawdopodobniej do tej komemoracji odnosi się
wzmianka zawarta w Kalendarzu krakowskim na rok 1724.
Wśród przedrukowanych tam czterowierszy o królowych pol-
skich znajdujemy także jeden poświęcony Elżbiecie Łokietków-
nie. Wzmiankuje on przypominający śmierć Kmity „obraz idąc
ku zamku przy drodze”16. Można przypuszczać, że obrazowi
towarzyszyło owo, wspomniane wyżej, przedstawienie pasji,
a także przytoczona przez Starowolskiego inskrypcja. Łącząc
hipotetycznie w pewną całość znane ze źródeł (choć nie współ-
czesnych) elementy upamiętniające wydarzenia r. 1376: inskryp-
cję, przedstawienie Pasji (wykonane nie wiadomo jaką techni-
ką) i obraz, zakładać musimy, zgodnie z przywołaną szesnasto-
wieczną relacją o śmierci Kmity, że memoria taka musiała znaj-
dować się na samym wzgórzu, w obrębie murów - patrząc od
strony miasta, przynajmniej za zespołem bramy dolnej lub może
bliżej południowej ściany katedry i bramy górnego zamku1".

'■ Tradycja zanotowana w rękopisie z ostatniego dziesięciole-
cia XVI w., zawierającym lustrację województwa krakowskiego z
r. 1564. a spisanym dla Sebastiana Lubomirskiego kasztelana
małopolskiego (zob. Lustracja województwa krakowskiego 1564,
cz. 1, wyd. J. Małecki, Warszawa 1962, s. XX-XXI, XXII),
AGAD. Zbiór Branickich z Suchej, sygn. 49/64, s. 726: Fundatio
et erectio altaris tituli sancti Antonij confessoris in ecclesia cathe-
drali Cracoviensi in Castro sitti(\): Primum dictum altare sancti
Antonij in ecclesia cathedrali Cracoviensi non habet suam capel-
lam sed in parte meridionali corporis ecclesiae unifornaci aplica-
tum est. Quod magnificus dominus Ioannes Kmitha heres de Wisz-
nicze gubernator Regni Poloniae et capitaneus Cracoviensis, quem
Hungari vulneraverant circa valavam Casmiriensem(!), qui mor-
tuus est in Castro, ubi hodie est Passio Domini in muro, in memo-
riam obitus sui, quia ibi est depositus de equo et ibi mortuus est,
pro quo magna vindicta facta est et erat in Hungaris, quia multi
interfecti sunt et sepulti in monasterio sancti Francisci in ambitu,
in capella Hungarorum. Nobilis de domo Srzeniewitarum(l) sub
pontificatu Floriani episcopi Cracoviensis, quod altare anno Do-
mini millessimo trecentessimo septuagessimo sexto fundavit, ad
quod altare praedicti Kmithe heredes de Wisznicze habent ex anti-
quo sepulturam et ibi sepeliuntur” (por. Kruszyński, o.c., s. 27,
o fundacji altarii: s. 6, 24-28). Konfmnacja fundacji altarii św.
Antoniego w katedrze krakowskiej wystawiona przez biskupa Flo-
riana z Mokrska 2 X 1376. zob. Kodeks dyplomatyczny katedry
krakowskiej św. Wacława, cz. II: 1367-1423, wyd. F. Piekosiń-
ski, Kraków 1883. nr CCXCV, s. 61-62 (edycja na podstawie kopii
dokumentu w tzw. Liber anticjuus, k. 385 v.). Oryginał dokumentu
znajduje się w zbiorach dr Tomasza Niewodniczańskiego w Bitbur-
gu, kserokopia w Bibliotece Instytutu Flistorycznego Uniwersytetu
Warszawskiego, sygn. A 12.

16 Dwa końcowe wersy epigramatu brzmią: „Za niej Kmita w
tumulcie zabity jest srodze, j Co świadczy obraz idąc ku zamku przy
drodze”. Wzmiankę tę przypomniał Ambroży Grabowski (Skarb-
niczka naszej archeologii, Lipsk 1854, s. 34-35); „było to zapewne

Fundację tego rodzaju pomnika przodka można by przypi-
sać ostatniemu z Kmitów na Wiśniczu - Piotrowi Kmicie młod-
szemu (zm. 1553), marszałkowi wielkiemu koronnemu (od
1529), staroście krakowskiemu (od 1533) i jednocześnie kra-
kowskiemu wojewodzie (od 1536). W połowie lat dwudzie-
stych wieku XVI, gdy był jeszcze marszałkiem nadwornym
(1518-1529), zadbał o uczczenie antenatów w miejscu ich po-
chówku - w tzw. kaplicy Kmitów przy ołtarzu św. Antoniego
w katedrze18. Wiadomo też, że zapewne jako jeden z pierw-
szych możnowładców ozdobił wizerunkami przodków rodo-
wą rezydencję19.

O ile przeznaczeniem obydwu (czy może trzech osobnych)
inskrypcji sentencjonalnych: Owidiuszowej i po części Marcja-
lisowej miało być m.in. filozoficzne komentowanie nieszczęsnego
losu Jaśka Kmity, o tyle w epigraficznej sferze Wawelu mogły
one znajdować jeszcze inne odniesienie. Najprawdopodobniej
bowiem gdzieś w pobliżu wjazdu na zamek znajdował się drugi
napis upamiętniający gwałtowną i niespodziewaną śmierć.

W liście Andrzeja Krzyckiego do biskupa Piotra Tomic-
kiego, pisanym z Brzozowa 31 lipca 1524 r., znajdujemy pro-
jekty dwóch epigrafów, które Tomicki zamówił u siostrzeń-

malowidło ścienne, o którem jednak nic więcej nie wiadomo”, tak
sądził Jerzy Kieszkowski (Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki.
Z dziejów kultury i sztuki ZygmuntowsMch czasów, Poznań 1912,
s. 639, przyp. 55).

17    Por. P i a n o w s k i, o. c., plan IV.
18    Por. J. Wiesiołowski,Z kórnickiego kodeksu ,, Corpus Cri-

cianum". Przyczynki do dziejów poezji polsko-łacińskiej. Pamięt-
nik Biblioteki Kórnickiej 15: 1979, s. 255. Według zapisu dokona-
nego po r. 1505 przez Mikołaja Janowczyka z Koprzywnicy, altary-
stę św. Antoniego w katedrze krakowskiej od r. 1477 i prepozyta
krakowskiego przy ołtarzu św. Antoniego do początku w. XVI, spo-
cząć mieli do końca XV w. (prócz fikcyjnego protoplasty Otha (Ot-
tona) Kmity, rzekomego starosty generalnego Rusi, który umrzeć
miał w r. 1263): fundator altarii Jan albo Jaśko Kmita (zm. 1376),
Piotr Kmita kasztelan krakowski (zm. wg zapiski: 1410), Mikołaj
kasztelan przemyski (zm. 1453, zob.: Urzędnicy województwa ru-
skiego X1V-XVIII wieku (Ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sa-
nocka). Spisy [dalej: UrzWojRus], oprać. K. Przyboś, Wrocław
1987 s. 348, gdzie za K. Niesieckim i A. Bonieckim jako rok śmier-
ci: 1448), Jan kasztelan lwowski zm. 1460 (UrzWojRus, nr 827, wg
zapisu zm. w r. 1453, co jest zapewne błędnym powtórzeniem daty
z poprzedniego zapisu) oraz Dobiesław wojewoda sandomierski (zm.
1478), AGAD, Zbiór Branickich z Suchej, sygn, 49/64, s. 740-741.

19    Zob. Vita Petri Kmithae de Wiśnicze palcitini Cracoviensis
[zapewne autorstwa Stanisława Górskiego; w:] Annales Stani-
slai Orichovii, wyd. T. Działyński, Posnaniae MDCCCLIV, s. 198,
gdzie o zamku w Wiśniczu, czytamy m.in., że Kmita „picturis. Re-
gumque ac maiorum suorum imaginibus illustravit”. Jednym z cha-
rakterystycznych wówczas zjawisk to „historyzm skierowany ku wła-
snemu rodowi”, owocujący rozmaitymi fundacjami artystycznymi
ku czci przodków, ale zarazem w znacznej mierze ku własnej chwa-
le fundatorów. Jest to zresztą szerszy problem dotyczący traktowa-
nia dawnej i zaszczytnej metryki rodu jako czynnika społecznego
prestiżu, por. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce epoki
ostatnich Jagiellonów, Warszawa-Poznań 1985, s. 113 i n.
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ca. Pierwszy z nich, na pewno zrealizowany, przeznaczony
był na nagrobek w katedrze w Poznaniu, który Tomicki ufun-
dował swojemu poprzednikowi na tamtejszym biskupstwie:
Janowi Lubrańskiemu (zm. 1520)20. Drugi, co do którego re-
alizacji pewności nie mamy, upamiętniać miał zabicie pod
zamkiem krakowskim niejakiego Jana Grabskiego. Zabójstwa
dopuścił się Mikołaj Mielecki (nie tożsamy jednak z później-
szym hetmanem) i on też miał być fundatorem ekspiacyjnego
pomnika opatrzonego inskrypcją. Z listu nie dowiadujemy się
niczego o jego formie. Mógł on w jakiejś mierze nawiązywać
do znanych ze Śląska krzyży i kapliczek pokutnych21.

Jakkolwiek wobec nieprecyzyjności przekazu trudno prze-
sądzać o umiejscowieniu i funkcji zwłaszcza obydwu (czy może
trzech) inskrypcji sentencjonalnych, jak również obydwu in-
skrypcji historycznych (o ile druga z nich została zrealizowa-
na), można przypuszczać, że w edycji Staro wolskiego mamy
do czynienia z układem napisów, który odzwierciedla kolej-
ność ich odczytywania przez wstępującego na wzgórze czy też
dochodzącego do samego pałacu. Inskrypcje sentencjonalne
należałoby zatem hipotetycznie lokalizować albo przed zespo-
łem bramy dolnej, albo nad jego przejazdami, a inskrypcję ku
czci Kmity gdzieś - jak nadmieniliśmy - pomiędzy tzw. bramą
Wazów a fasadą budynku bramnego pałacu. Do niej bowiem,
jak się wydaje, ostatecznie pozwala się odnieść sformułowanie
nagłówka z edycji Staro wolskiego: „antę portam arcis”. Jeżeli
zaś sformułowanie to w istocie dotyczy samej bramy pałacu, to
trzeba by przyjąć, że omawiane inskrypcje musiały widnieć
gdzieś w jej pobliżu, może na ścianie tzw. grodu starościńskie-
go bądź przy przejeździe pomiędzy nim a graniczącą z budyn-

20    Inskrypcja o tekście tożsamym z zawartym w liście zachowa-
na fragmentarycznie w lapidarium katedry poznańskiej, por. T. Ja-
kimowicz, Pomnik nagrobny biskupa Jana Lubrańskiego w kate-
drze poznańskiej [w:] Jan Lubrański i jego dzieło, Kronika miasta
Poznania, 1999, nr 2, s. 127-135.

21    Biblioteka PAN w Kórniku, rkps 243, Corpus Cricianum,
k. 64-65 (por. Acta Tomicianci, t. VII, Poznań b.r., nr 45): ,,Reveren-
dissime mi domine, domine et benefactor gratiosissme. Cum alium
nunctium habere non potuerim hac duntaxat causa meum mitto, ut
Reverendissimam dominationem vestram inviserem, et elogia que
mandavit mitterem, ea forte excedunt prescriptum litterarum nume-
rum, verum usąue adeo brevibus nichil exprimi potest, et presertim
in statua si duntaxat viginti literae ponende essent, ąuibus ne nomi-
na ąuidem occisi et occisoris comprehendi possent” (k. 64r.: na wy-
sokości tego ustępu, na obciętym marginesie rękąXVI w.: „De Grab-
ski sub castro Cr[acoviensi] per Mieleczki occiso”, po liście teksty
napisów (k. 64v.-65r.), najpierw na nagrobek Jana Lubrańskiego,
a następnie, odkreślony znakiem |_-    ku    czci    Grabskiego:
„Ioanni Grabski hoc in loco fatali et indigno casu occiso. N(icolaus)
Mielieczki hoc inter alia doloris et penitencie sue fecit monumen-
tum” (na prawym marginesie na wysokości nazwiska Grabski nota:
krzyż równoramienny i słowo: Pokuta).

22    Por. J. Gwizdałówna, Ostatnie lata wawelskiego miastecz-
ka. Przemiany zabudowy zachodniej części wzgórza w drugiej poło-
wie XIX wieku (Studia Waw. 8: 1999, s. 130, fig. 1).

23    Zastosowana grafia ma w przybliżeniu oddać obecną formę
napisu, w którym m.in. zamiast klasycznego (także w renesansie)

kiem bramnym wozownią, czy wreszcie na samej fasadzie bra-
my - bo raczej nie w sieni wjazdowej prowadzącej na dziedzi-
niec arkadowy pałacu22.

Jednak bez względu na umiejscowienie sentencji filozo-
ficznych, ich śmiała w kontekście chrześcijańskim wymowa,
znajdowała najprawdopodobniej zamierzoną, ideową przeciw-
wagę w pełnej religijnej ufności (fiducji) dewizie

SI DEUS NOBISCUM QUIS CONTRA NOS.
widniejącej na hyzie portalu Berrecciego z roku 1534, na fasa-

dzie bramy sieni wjazdowej23. Nie mamy wszakże pewności, że w
XVI wieku była to inskrypcja tej samej treści, co obecna, malowa-
na. Jej liternictwo bowiem o charakterystycznych cechach późno-
barokowych pochodzi dopiero z lat trzydziestych XVIII wieku,
kiedy to fasadę budynku bramnego odnowiono. Pewne jednak
względy przemawiają za tym, że napis istniejący dziś w osiemna-
stowiecznej formie powtarza treść wcześniejszego24.

Dewiza Si Deus... jest trawestacją wersetu listu apostoła
Pawła do Rzymian (VIII, 31). Jako wyraz ufności w Bożą pro-
tekcję znakomicie komentowała znany z przekazów wystrój
fasady budynku bramnego, powstały zapewne w roku 1534,
a po trzystu latach raczej tylko odnowiony. Składały się nań
herby państwa i dynastii oraz malowane postaci świętych pa-
tronów (nad lewą bramką św. Wacława, nad prawą - św. Flo-
riana), a ponad głównym przelotem alegorie: Libertas, Religio,
Iustitia i Fortitudo22.0 znacznej popularności dewizy Si Deus...,
nie tylko w XVI stuleciu, świadczy m.in. umieszczenie jej we
właściwym brzmieniu według Wulgaty (SI DEVS PRO NO-
BIS QVIS CONTRA NOS) na rewersie medalu Zygmunta
Augusta z 1552 r., przypisywanego Gian Giacomo Caraglio-

epigraficznego „V” występuje minuskulne „u”, powiększone do wiel-
kości majuskuły, pochylone „5”, majuskulne „I” z kropką u góry
(choć nie jest to obce grafii renesansowej) i rażąca kropka na końcu
napisu. Jakkolwiek spodziewalibyśmy się w tym miejscu, raczej
inskrypcji kutej, niż malowanej, nie można wykluczyć, że pierwot-
ny napis istotnie był malowany, za czym może przemawiać powoły-
wana przez Stanisława Mossakowskiego wzmianka z r. 1611 o za-
malowywaniu napisów nad niektórymi portalami przy sali pod Me-
luzyną (zob. Mossakowski, o.c.,s. 118). W każdym razie grafia
obecnego napisu nie uprawnia do traktowania go jako szesnastowiecz-
nego. Jak się zatem wydaje, Mossakowski prawdopodobnie słusznie,
ale w sposób niezupełnie uzasadniony, uznał ten napis za dewizę Zyg-
munta I i całej rezydencji (ibidem, s. 102 i fig. na s. 103, por. s. 118).

24    Por. M. Majewski, M. Marzec, Portal Berrecciego z fasa-
dy budynku bramnego Zamku Królewskiego na Wawelu (dokumenta-
cja konserwatorska, Zamek Królewski na Wawelu, sygn. PZS-III-42/
3), s. 3, 5, 7. Wśród oryginalnych elementów portalu (pierwotnie w
całości z wapienia pińczowskiego, obecnie tylko w jego górnej par-
tii), konserwatorzy wyróżnili m.in. gzyms koronujący (ibidem, s. 14 i
fot. nr 40, 45, 57, 66—69). Cytowana tu dokumentacja konserwator-
ska (por. przyp. 24), nie wspomina, by obecny napis wymalowany
został na narzutce tynku, która mogłaby zasłaniać jakąś pierwotną
kutą inskrypcję. Zresztą nie wskazuje na to głębokość płycin gzymsu.

25    Por. S. Tomkowicz, Wawel (Teka GKGZ 4: 1908, s. 372);
Materiały archiwalne..., s. 220, 427 i 609, gdzie czytamy: „nad bra-
mą [...] na murze facjata (in anno 1736 «nowo» [uzupełnienie lekcji
wydawcy z innego przekazu] odmalowana, na której dwie statuy, to
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wi26. Interesujące, że w formule takiej samej jak na bramie
wawelskiej dewiza ta widnieje na medalu Izabeli Zapolyi wy-
konanym przez Stevena Herwijcka w roku 1557, a miała się
też znaleźć na proporcu miejskim Tamowa - według ordynacji
Jana Tarnowskiego z 1560 roku27.

Można przyjąć, że omawiane tu inskrypcje wawelskie
współistniały w epoce, a być może nawet powstały równocze-
śnie. Bez względu na swoją lokalizację przypuszczalnie miały
one zamierzone przez zleceniodawców wzajemne odniesienia.
Przynajmniej jeden z napisów upamiętniających gwałtowną
śmierć otrzymywał filozoficzny komentarz w sentencjach, które
tak silnie akcentują znikomość spraw ludzkich, a zarazem sta-
nowił historyczną egzemplifikację treści tych sentencji. Z ko-
lei śmiały w kontekście chrześcijańskim, i raczej pesymistycz-
ny ton znajdował swoją dobitną, ideowo jednoznaczną replikę
w szczególnie eksponowanej dewizie ewangelicznej z bramy
pałacu. Mielibyśmy zatem do czynienia w przypadku omawia-
nych inskrypcji, zgodnie z intelektualną modą Renesansu, ze
współgraniem w nich treści filozoficzno-moralnych, religijnych
oraz historycznych, treści przekazywanych wprawdzie w po-

jest po lewej stronie św. Wacław, a po prawej św. Florian odmalo-
wani, między którymi nad wrotami inskrypcja: SI DEUS NOBI-
SCUM QUIS CONTRA NOS. Nad tą inskrypcją gzems blachą mie-
dzianą obity, nad którym Libertas, Religio, Justitia et Fortitudo od-
malowane i trzy herby królewskie z kamienia rżnięte. Wyżej nad
nimi gzems drugi drewniany, blachą żelazną pobielaną obity, nad
którym różne malowanie, «ale od deszczu pozacierane i z tynkowa-
niem opada (!)»” [uzupełnienie wydawcy], por. A. Fischinger,
Fasada budynku bramnego Zamku Królewskiego na Wawelu [w:]
Majewski, Marzec, o.c., Aneks nr 4, s. 2; T. Jakimowicz,
Temat historyczny..., s. 61; Mossakowski, o.c., s. 102). Program
heraldyczny fasady budynku bramnego dopełniały jeszcze w XVII
w. orły, zapewne trybowane w blasze, na podwojach bramy, noto-
wane w inwentarzu z 1692 r. („wjeżdżając do samego dziedzińca,
brama, która ma wrota wielkie, pojedynkowe, blachą pobielaną w
herby orłowe pobite, pasy przez nie na krzyż, żelazne, zielono far-
bowane, goździami i puklami piłowanymi przybite” (Materiały ar-
chiwalne..., s. 552-553). O przemianach wystroju budynku bram-
nego w latach osiemdziesiątych XVIII w. zob. R. Skowron, Re-
stauracja i urządzenie zamku wawelskiego na przyjazd króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego w roku 1787 (Studia Waw. 1: 1992,
s. 76) por. P. Stępień, Sień wjazdowa pałacu wawelskiego - uwagi
po konserwacji (Studia Waw. 4: 1995, s. 181-182).

26 Zob. F. Kopera, Medal z popiersiem Zygmunta Augusta z
roku 1552 ze zbioru [Ottona] Siemaszki w Paiyżu, Wiad. NA 3, nr
36-37, osobna odbitka Kraków 1898. W. Korotyński w 1880 łączył
datę 1552 i sentencję ewangeliczną z niebezpiecznym dla Zygmun-
ta Augusta zdarzeniem, kiedy to podczas popisu strzelniczego w
Królewcu kula trafiła stojącego przy królu dworzanina, Marian Gu-
mowski natomiast z nobilitacją Caraglia w r. 1552. Magdalena Pi-
wocka wskazała ostatnio na zależność tego medalu od gemmy por-
tretowej Zygmunta Augusta z kolekcji Leo Merza w Bemie. Medal
obecnie w oryginale nieznany, zob. J. Wojciechowski, Caraglio
w Polsce (Rocz. HS, 25: 2000, s. 5-63), nr kat. 4, s. 46-47 (z wyka-
zem literatury przedmiotu). M. Piwocka, O trzech kameach z por-
tretami Zygmunta Augusta [w:] Amulet - znak — klejnot. Biżuteria w
Polsce. Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruń-
ski Oddział Stowarzyszenia Histoiyków Sztuki oraz Międzynarodo-

szczególnych napisach, jednakże ujmowanych w pewne zespoły
czy sekwencje, a wraz z artystycznym wystrojem rezydencji,
składających się na jej ideowy program28.

Rozważając charakter i sposób oddziaływania inskryp-
cji oraz ich potencjalnych ideowych interakcji, zwróćmy
uwagę, że sentencja Owidiuszowa stanowi możliwe, przy
czym przez badaczy zapoznane, źródło motywu „Człowiek
- boże igrzysko” w twórczości Jana Kochanowskiego. W do-
tychczasowych komentarzach nie wskazywano bowiem na
dystych Owidiusza - tak skądinąd bliskiego ojcu polskiej
poezji29. Oczywiście rozważając tę kwestię pamiętać należy
o popularności pewnych klasycznych motywów sentencjo-
nalnych w epoce. Tak na przykład w egzemplarzu Tragedii
Seneki, uważanym za ofiarowany przez Jana Kochanowskie-
go Stanisławowi Grzepskiemu, w tragedii Agamemnon
(II, 130) znajdujemy podkreślony ciemnobrunatnym inkau-
stem (tym samym, jak się wydaje, którym wpisany został w
r. 1552 pożegnalny epigram skierowany do Grzepskiego),
zwrot sentencjonalny, znany z wawelskiego portalu na dru-
gim piętrze krużganków: „Quod ratio neąuit, saepe sanavit

we Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, w dniach 6-7 marca 2003 r.,
Toruń 2003, s. 30 i fig. 3a i 6 na s. 175. Znamienne, że do sentencji
Si Deus pro nobis..., jako osobistej dewizy Zygmunta Augusta, na-
wiązał Trzecieski w epigramie Eiusdem Serenissimi Principis sym-
bolum: Si Deus Pro nobis, quis contra nos, dołączonym do wielo-
członowej Ad imńctissimum Principem ac Dominum Sigismundum
Augustum Polonorum Regem, Magnum Ducem Lituanorum ect. car-
men pareneticum, z r. 1566 (zob. A. Trzecieski, Carmina. Wier-
sze łacińskie, oprać., przekł., wstęp J. Krokowski, Wrocław
MCMVIII, s. 186-193, epigram na s. 190).

27    „Medal ten w złotym egzemplarzu znajdował się przed 1830
r. w gabinecie numizmatycznym Aleksandryjskiego Uniwersytetu
w Warszawie. Po zwinięciu Uniwersytetu ten zbiór medali przenie-
siono do Ermitażu w Petersburgu” (J. Zieliński, Holland Stefan
(Steven van Holland) medalier niderlandzki XVI wieku, Wiad. NA
5: 16/1905, nr 1(61), szp. 214-215 (za zwrócenie mi uwagi na tę
publikację składam gorące podziękowanie dr Magdalenie Piwoc-
kiej); Nauka Jego Mości około obrony miasta Tarnowa [w:] Mate-
riały źródłowe do dziejów miasta Tarnowa, wyd. J. Leniek, Tar-
nów 1897 (odb. z Sprawozdania Dyrekcji C.K. Gimnazjum w Tar-
nowie za rok szkolny 1896/7), s. 19, gdzie najpierw czytamy rozpo-
rządzenie o proporcu dla wsi podtamowskich, który miał być czer-
wony, z napisem: „Spes nostra Dominus, quid faciet nobis homo”,
a następnie o proporcu miejskim: „Miasto będzie miało swój propo-
rzec taki, jak u drabów bywa, który ma 6 łokci wzdłuż [...] łokci
wszerz, czerwony, Leliwa, na nim napis: Si Deus nobiscum quis
contra nos”. Sentencja Si Deus... widniała również na fasadzie zam-
ku w Brzegu, a jako dewizy używali jej także Habsburgowie, zob.
Mossakowski, o.c., s. 102, 104, przyp. 39.

28    Por. Mossakowski, o.c., passim', M. Janicki, Willa Eu-
stachego Wołłowicza w Werkach pod Wilnem i jej epigraficzny pro-
gram ideowy. Barok, IV/2(8): 1997, s. 129-130.

29    Por. J. Pelc, Kochanowski. Szczyt Renesansu w literaturze
polskiej. Warszawa 2001, zwłaszcza s. 165, 194,242,281-282,299-
300, 363, 394, 423, 461,471-472, 543, 595. Jako przykład może tu
służyć prawdopodobne wykorzystanie w Muzie (w. 18) sentencjo-
nalnego wersu z Listów z Pontu (IV, 16, 3): „Famaąue post cineres
maior wenit” (ibidem, s. 282, przyp. 50).
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mora”30. Cytowana m.in. przez Owidiusza delficko-sokra-
tejska maksyma NOSCE TE IPSVM (o późniejszych jesz-
cze neoplatońskich konotacjach) widnieje z kolei na portalu
prowadzącym dziś ze schodów Senatorskich na krużganki
I piętra31. Maksyma ta, popularna wśród myślicieli renesan-
sowych, stała się jednym z podstawowych ideowych zało-
żeń Elegii III „Księgi czwartej” Kochanowskiego - swo-
istej summy filozoficznej poety32.

Kochanowski bywał zapewne na wzgórzu wawelskim jesz-
cze w czasach studenckich, a niewątpliwie szczególnie czę-
sto w latach 1559-1562 - okresie silnych związków z dwo-
rem podkanclerzego Królestwa i biskupa krakowskiego Fili-
pa Padniewskiego33.

Akcentowany w sentencji Owidiusza motyw człowieka i je-
go spraw jako zabawki boga (gr. Anthropos Theou paignion),
wywieść można od Platona {Prawa, 644 d-e, VII 803 c, 804 a-
b). Z kolei Plotyn przedstawił w Enneadzie III koncepcję świa-
ta-teatru i człowieka-aktora, a w XVI wieku Pier Angelo Man-
zoli, zwany Pahngeniszem, stwierdzał, że „życie ludzkie nie
jest niczym innym jak tylko sztuką teatralną, widowiskiem sce-
nicznym [...] a człowiek-aktor zabawia swoją grą, śmiechem,
żartem, głupstwami i fraszkami nieśmiertelnych bogów”. Mo-
tyw „człowiek - boże igrzysko” - jak ujął go Kochanowski we
Fraszkach {Księgi trzecie, nr 76) - cieszył się zresztą znaczną
popularnością w literaturach europejskich XVI-XVII wieku34.

Przekształcony topos bóstwa śmiejącego się z ludzkich
poczynań {Deus ridens) w twórczości naszego poety pojawia
się już w łacińskim epitafium zmarłego 16 maja 1558 roku
w Padwie Erazma Kretkowskiego, opublikowanym epigra-

30    Bibl. Jag., Cimelia, sygn. O. 956, Seneca, Tragediae, Bazy-
lea 1541, s. 355 (publikacja na temat tego egzemplarza oraz związ-
ków Jana Kochanowskiego i Stanisława Grzepskiego w przygoto-
waniu). W wersji wawelskiej ta sentencja z Seneki ma postać: QVOD
RACIO NEQVIT SEPE SANAVIT MORA (zob. Mossakowski,
o.c., fig. 83 na s. 122 «w tekście na s. 121 napis oddany błędnie»).
Inna sentencja zaczerpnięta z Seneki to: MODERATA DVRANT -
napis nad portalem prowadzącym z krużganków do tzw. Szarej Sie-
ni {ibidem, s. 121 i fig. 82).

31    Jak wskazuje Mossakowski {o.c., s. 125 i fig. 86 na s. 124),
za Chytreusem {Yariorwn in Europa...), portal z tym napisem pier-
wotnie miał poprzedzać wejście do Sali Senatorskiej. Ta jednak, jak
wiadomo, znajdowała się zawsze na II piętrze. Wydaje się raczej, że
napis ten adresowany był do wchodzących tymi schodami na kruż-
ganki I piętra i kierujących się w stronę apartamentu królewskiego
poprzez tzw. Szarą Sień, nad której portalem napis napominał inte-
resanta MODERATA DVRANT (zob. przypis poprzedni).

32    Ww. 51-52, zob. Pelc, o.c., s. 411. Za podstawowe założe-
nie swego dzieła De natura et dignitate hominis (Kraków 1554) uznał
ją Jan z Trzciany, prawdopodobnie jeden z krakowskich profesorów
poety, ibidem.

33    Zob. M. Janicki, Jan Kochanowski po powrocie do ojczy-
zny i w dobie pierwszych sejmów egzekucyjnych (1559-1564). Pier-
wowzór czy wczesna redakcja fraszki ,. O Aleksandrzech ”?, Barok,

ficznie zapewne do roku 1560 w padewskiej bazylice Św. An-
toniego. Zmarły, przebywając wśród bogów Olimpu, śmieje
się z trosk i nadziei ludzkich35. We wspomnianej Elegii III
{Księgi czwarte, w. 149-156) odnajdujemy „wizję bóstwa
śmiejącego się z ludzkich roszczeń”36. W polskiej twórczości
motyw ten manifestowany jest w Pieśni XXIV {Księgi wtóre),
a przede wszystkim w dwóch fraszkach noszących ten sam
tytuł: O żywocie ludzkim {Księgipierwsze, nr 3 i 101). W ostat-
nich wierszach drugiej z nich poeta prosi Istotę Boską o łaskę
zażywania wraz z Nią owej rozkoszy śmiania się z ziemskich,
ludzkich spraw, analogiczną do tej, którą przedstawił w epita-
fium Kretkowskiego3 . We wspomnianej już fraszce z Ksiąg
trzecich (nr 76), zatytułowanej Człowiek boże igrzysko,
w pierwszych czterech wierszach czytamy:

„Nie rzekł jako żyw żaden więtszej prawdy z wieka,
Jako kto nazwał bożym igrzyskiem człowieka.
Bo co kiedy tak mądrze człowiek począł sobie,
Żeby się Bóg nie musiał jego śmiać osobie?”3*
Być może jednym ze źródeł tego motywu w twórczości

ojca poezji polskiej była Owidiuszowa sentencja niegdyś
utrwalona w inskrypcji wawelskiego zamku. W każdym ra-
zie, napisy przekazane przez Starowolskiego dołączyć należy
do znanego zespołu epigrafów renesansowej rezydencji wa-
welskiej (dotychczas najpełniej omówionych przez Stanisła-
wa Mossakowskiego)34 jako świadectwo wysokiej kultury
duchowej jej władców, gospodarzy i mieszkańców.

Marek A. Janicki

VI/2(12): 1999, s. 171-182. Później poeta ułożył epigramy, wykute
na nagrobku biskupa, por. w niniejszym tomie Studia Waw., s. 51,
przyp. 60.

34    Pelc, o.c., s. 365-366 (cyt. ze s. 366), por. Zofia Głom-
b i o w s k a, W poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskie-
go, Gdańsk 2001, s. 159-161; J. Kochanowski, Fraszki, oprać.
J. Pelc, wyd. III, Wrocław 1998, s. 161, przyp. 3. Zwróćmy tu jesz-
cze uwagę na objaśnienie czasownika ludo. -ere (rozpoczynającego
omawiany dystych Owidiusza) w Słowniku Jana Mączyńskiego
(.Lexicon Latino-Polonicum. Regiomonti Borussiae 1564, k. 198 v.)
‘gram, też kunsztuję. krotochw<i>lę, naśmiewam się z kogo, omyłam’.

35    Pelc, o.c., s. 174-175, 363, zob. J. Kowalczyk, Pomnik
Erazma Kretkowskiego w Padwie, Biuletyn HS 52: 1990, nr 1-2, s. 53-72.

36    Pelc, o.c., s. 410-411. Według Janusza Pelca elegia ta po-
wstała zapewne po powrocie do kraju w r. 1559, lecz prawdopodob-
nie też „raczej w latach sześćdziesiątych, a może nawet i później”
{ibidem, s. 196, por. s. 408).

37    „Wierzę, że tam na niebie masz mięsopust prawy | Patrząc na
rozmaite świata tego sprawy. [...] Panie, godno li. niech tę rozkosz
z Tobą czuję: | Niech drudzy za łby chodzą, a ja się dziwuję”. Ko-
chano wski, Fraszki..., s. 50.

38    Ibidem, s. 161, por. s. LIII-LIV.
39    Por. przyp. 1.
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