
Antykamera Królowej  

 

projektował: Augustyn Locci  

budowana w latach 1677–1680, rearanżacja i przebudowa po 1729 r. 

dekoracja sufitu i fasety wykonana w latach 1680–1690 

 
Plafon przedstawia alegorię Jesieni 
malował Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski w drugiej połowie lat 80. XVII w. 

 
Najważniejsze bóstwa na plafonie: 

 Pomona – rzymska bogini dojrzałych jabłek, opiekunka sadów, wzbudzająca miłośd, lecz 

ignorująca wszystkich zalotników, również Vortumnusa ukazującego się jej pod wieloma 

postaciami. 

 Vortumnus – rzymski bóg zmieniających się pór roku. Zakochany w Pomonie i podobnie jak ona 

kochający sady. Ukazał się raz bogini pod postacią starej kobiety ostrzegającej ją przed zgubnymi 

skutkami odrzucenia miłości. Ostatecznie zdobył serce Pomony, ukazując się jej we własnej 

postaci. W promieniach miłości Vortumnusa i Pomony dojrzewały odtąd drzewa owocowe. 

 

Symbolika plafonu 

Zilustrowana na plafonie jesieo, pora zbiorów, to symboliczne podkreślenie płodności królowej Marii 

Kazimiery. Mit o miłości Vortumnusa i Pomony jest natomiast odwołaniem do wspólnych rządów 

królewskiej pary zapewniających dobrobyt obywatelom Rzeczypospolitej. 

 
 
Przedstawienia prac rolniczych i zajęd wiejskich w okresie jesieni 
malowidła opatrzone dobraną sentencją łacioską z Georgik Wergiliusza (I w. p.n.e) 
przekład: Anna Ludwika Czerny, Warszawa 1956 
 
 
Ściana wschodnia: wybieranie miodu z uli 

 
DULCIA MELLA PREMES, NEC TANTUM DULCIA QUANTUM  
ET LIQUIDA ET DURUM BACCHI DOMITURA SAPOREM (ks. IV)  
 
Miód, w którym się przejrzystośd ze słodyczą godzi 
I niemało smak ostry Bakchusa łagodzi. 
 
 
 
 
 
 



Ściana południowa: badanie ziemi pod uprawę winorośli 

 
RARA SIT AN SUPRA MOREM SI DENSA REQUIRES  
ALTERA FRUMENTIS QUONIAM FAVET, ALTERA BACCHO (ks. II)  
 
Teraz, jak poznad każdą z tych gleb, wam oznajmię: 
Pytasz, czy lotna, czy też zwarta niezwyczajnie. 
Jedna lepsza dla zboża jest , dla Bakcha inna (...). 
Zwartsza jest dla Cerery, lotniejsza dla wina. 
 
 
Ściana zachodnia: palenie ścierniska 

 
SAEPE ETIAM STERILIS INCENDERE PROFUIT AGROS ATQUE 
LEVEM STIPULAM CREPITANTIBUS URERE FLAMMIS (ks. I) 
 
Dobrze niepłodne łany jest podpalid pono, 
W pryskających płomykach lekkie słomy spłoną (...). 
 
 
Ściana północna: orka pod woły 

 
ILLA SEGES DOMUM VOTIS RESPONDENT AVARI  
AGRICOLAE, BIS QUAE SOLEM, BIS FRIGORA SENSIT (ks. I)  
 
Taka rola dogodzi skrzętności oracza, 
Co dwakrod słooca, dwakrod przymrozków doświadcza. 
 


