
Sypialnia 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 Wiosny 
malował Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski w drugiej połowie lat 80. XVII w. 

 
Najważniejsze postacie mitologiczne na plafonie 

 Flora (z twarzą Marysieoki) – rzymska bogini kwiatów i radości wiosennej. Święta na jej cześd 

przebiegały w atmosferze szaleostwa. 

 Narcyz – piękny młodzieniec, który rozkochał w sobie wszystkie nimfy, nie odwzajemniając jednak 

miłości żadnej z nich. Chcąc raz napid się wody ze strumienia, ujrzał własne odbicie i zakochał się 

bez pamięci sam w sobie. Umarł w koocu z próżnej tęsknoty, a na jego grobie wyrósł kwiat o 

złotym środku i białych płatkach – narcyz – kwiat zwodniczy, poświęcony bóstwom podziemnym. 

 Ajaks – wojownik walczący w wojnie trojaoskiej w obozie Greków. Po tym, jak zbroję zabitego 

Achillesa przyznano jego druhowi Odyseuszowi, oszalał z gniewu i rzucił się z mieczem na stado 

baranów, biorąc je za wrogie wojska. Zrozumiawszy swą haobę, odebrał sobie życie. 

 Boreasz – grecki bóg mroźnego wiatru północnego symbolizujący odchodzącą zimę. 

 
Symbolika plafonu 
Przedstawiona na plafonie wiosna to symboliczne odniesienie do urody i wdzięku Marii Kazimiery 

oraz miłości, jaką monarchini powinna wzbudzad w sercach wszystkich poddanych Rzeczypospolitej. 

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

 
EXIIT AD CAELUM RAMIS FELICIBUS ARBOS  
MIRATURQUE NOVAS FRONDES ET NON SUA POMA (ks. II) 
 
(...) Klinem żłobim głęboki otwór, w który oko 
Płodne wkładamy; wkrótce wyrasta wysoko 
Pieo gałęźmi rodnymi w niebo i zdumiony, 
Podziwia nowe liście i nie swoje plony. 
 



Ściana południowa: sadzenie winorośli  

 
OPTIMA VINETIS SATIO EST CUM VERE RUBENTI  
CANDIDIA VENIT AVIS LONGIS INVISA COLUBRIS (ks. II)  
 
Lepiej wino sadź, kiedy wiosna się rumieni, 
Wraca ptak srebrnopióry, wrogi dla zaskrooca (...), 
Lub w pierwszy chłód jesieni, kiedy konie Słooca 
Nie doszły jeszcze zimy, chod lato minęło. 
 
 
Ściana zachodnia: chwytanie roju pszczelego 

 
ANTE NOVIS RUBEANT QUAM PRATA COLORIBUS  
ANTE GARRULA QUAM TIGNIS NIDUM SUSPENDAT HIRUNDO (ks. IV)  
 
Nim łąki nowym kwiatów sczerwienią się kłębem, 
Nim jaskółka zawiesi gniazdo pod sosrębem, 
Ciepła wilgod w rozmiękłych fermentuje kościach, 
Widad wówczas - o cudzie! – istot dziwną postad. 
 
Ściana północna: walka byków 

 
ILLI ALTERNANTES MULTA VI PROELIA MISCENT  
VICTUS ABIT LONGEQUE IGNOTIS EXULAT ORIS (ks. III)  
 
(...) Gdy oni wściekle walczą i ranami broczą; 
Ciała zlewa krew czarna i splątawszy rogi 
Uparcie nacierają, ryk rzucając srogi; 
(...) Zwyciężony odchodzi w odległe ostępy (...). 


