
Biblioteka Króla 

 

projektował: Augustyn Locci  

budowana w latach 1677–1680, rearanżacja i przebudowa w drugiej połowie XIX w. (w latach 70. 

XIX w. biblioteka pełniła funkcję zakrystii) 

dekoracja malarska: Claude Callot, lata 80. XVII w. 

 

Plafon z alegorią Filozofii (wiedzy rozumowej) i Teologii (wiedzy objawionej) 
 
Tonda: 
 Copernicus (1473–1543), toruoski astronom, twórca nowożytnej teorii heliocentrycznej. 

 Ptolomeus (ok. 100 – ok. 168), grecki astronom działający w Aleksandrii, ugruntował starożytną 

teorię geocentryczną. 

 

 Berninus (1598–1680), wybitny włoski architekt, rzeźbiarz i malarz. Przebudował Bazylikę 

św. Piotra w Rzymie i plac św. Piotra w duchu barokowym. 

 Vitruvius (I w. p.n.e.), rzymski architekt i inżynier wojskowy. Twórca człowieka witruwiaoskiego, 

wizerunku upowszechnionego przez Leonarda da Vinci. 

 

 Archimedes (ok. 287–212 p.n.e.), grecki matematyk, inżynier i konstruktor. Dokonał licznych 

odkryd w naukach przyrodniczych. 

 Galileus de Galile (1564–1642), włoski fizyk i astronom, pionier nowożytnej fizyki. Popierał teorię 

heliocentryczną Kopernika. 

 

 Raphael de Urbino (1483–1520), wybitny architekt i malarz włoskiego renesansu. Znany przede 

wszystkim z przedstawieo Madonny, z których najsłynniejsza to Madonna Sykstyńska. 

 Apelles (ok. 370 – ok. 300 p.n.e.) , najsłynniejszy i byd może najwybitniejszy malarz grecki czasów 

Aleksandra Wielkiego, nadworny artysta macedooskiego władcy. 

 

 Michael Angelus (1475–1564), malarz, rzeźbiarz, architekt, a także poeta. Jeden 

z najwybitniejszych przedstawicieli włoskiego renesansu. Budowniczy Bazyliki św. Piotra w Rzymie 

i dekorator Kaplicy Sykstyoskiej. Jego twórczośd w Rzymie objęta była mecenatem papieskim. 

 Phidias (ok. 490 – ok. 430 p.n.e.), najwybitniejszy grecki rzeźbiarz okresu klasycznego. Budowniczy 

Akropolu, autor słynnych posągów Atena Partenos i Zeus Olimpijski. 

 

 Paracelsus (1493–1541), przyrodnik, lekarz zajmujący się alchemią lekarską, uznawany za ojca 

nowożytnej medycyny. 

 Demostenes (384–322 p.n.e.), najsłynniejszy i najwybitniejszy grecki mówca, polityk i patriota. 

Potępiał dominację macedooską w ówczesnym świecie. Zginął śmiercią samobójczą. 

 

 Solon (ok. 635 – ok. 560 p.n.e.), mąż stanu i prawodawca, twórca reformy społecznej w Atenach. 

 Iustinianus (483–565), cesarz bizantyjski, święty Kościoła prawosławnego. Zreformował 

administrację paostwową i prawo, spisane w Kodeksie Justyniana. 

 

 



 

 Sarbievius (1595–1640), Maciej Kazimierz Sarbiewski, wybitny polski poeta neołacioski, teoretyk 

literatury, zaliczany do czołówki europejskich twórców barokowych, wykładowca w Akademii 

Wileoskiej, jezuita, nadworny kaznodzieja Władysława IV. 

 Horatius (65–8 p.n.e.), wybitny poeta rzymski. Dzięki protekcji Wergiliusza dostał się pod patronat 

Mecenasa, który wprowadził go na dwór Oktawiana Augusta. Do naszych czasów przetrwały 

Epody, Listy, Satyry i Pieśni. 

 

 Owidius (43 p.n.e. – 17 n.e.), poeta rzymski, jeden z najwybitniejszych twórców epoki Oktawiana 

Augusta. Jego największe działo to Metamorfozy, w których przedstawił dzieje świata, 

wykorzystując motyw przemiany zaczerpnięty z greckich i rzymskich mitów. 

 Homerus (VIII w. p.n.e.), najstarszy znany z imienia i najsłynniejszy grecki poeta oraz wędrowny 

pieśniarz. Uznawany za ojca epiki. Przypisuje się mu autorstwo eposów heroicznych Iliady i Odysei. 

 

 Aristoteles (384–322 p.n.e.), jeden z trzech najwybitniejszych filozofów greckich, założyciel szkoły 

filozoficznej w Likejonie. Jeden z wychowawców Aleksandra Wielkiego. 

 Lipsius (1547–1606), filozof flamandzki, historyk i filolog klasyczny. W swoich czasach wybitny 

znawca kultury i historii starożytnego Rzymu. 

 

 S. Augustinus (354–430), teolog i filozof, święty Kościoła katolickiego i doktor Kościoła. Przez 

kilkaset lat, do czasów Tomasza z Akwinu, jego poglądy kształtowały myśl filozoficzną Kościoła 

katolickiego. 

 Platon (427–347 p.n.e.), jeden z trzech – obok Arystotelesa i Sokratesa – największych filozofów 

starożytnej Grecji. Twórca skomplikowanego, wielopoziomowego i wielowątkowego systemu 

filozoficznego zwanego współcześnie idealizmem platooskim. Założyciel Akademii Ateoskiej. 

 

 Tasso Torquato (1544–1595), poeta chrześcijaoski, wybitny przedstawiciel włoskiego renesansu, 

autor Jerozolimy wyzwolonej, ówcześnie skrytykowanego dzieła nawiązującego do historii 

pierwszej krucjaty. 

 Treilius, postad niezidentyfikowana; zapis ten jest byd może efektem pomyłki popełnionej 

w czasie prac restauracyjnych w bibliotece w XVIII lub XIX w. 

 


