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projektowali: Augustyn Locci, Jan Zygmunt Deybel 

wybudowana w latach 1680–1683, rozbudowana o dwa dodatkowe przęsła latach 1730–1733 

 

 Inskrypcja łacioska: 

JOHANNES III, REX POLONIAE, POST VICTORIAS 

QUIETE HIC FRUEBATUR NOVOS MEDITANS 

TRIUMPHOS, TANTEM MORTE PRAEVENTUS 

SUPREMUM DIEM EXPLEVIT A. D. MDCXCVI 

INTUERE VIATOR GRATAE POLONIS PRISTINAE 

GLORIAE MONUMENTA AB INIURIA TEMPORUM 

PIE VINDICATE ANNO MDCCCXXI 

 

Tu Jan III, król Polski, po zwycięstwach zażywał spokoju, nowe obmyślając triumfy. 

Jednak śmiercią zaskoczony dokonał ostatniego dnia życia w roku paoskim 1696. 

Przyjrzyj się, przechodniu, drogiemu Polakom pomnikowi dawnej chwały, 

ocalonemu z pietyzmem przed spustoszeniem, jakiego czas dokonywa. 

W roku 1821. 

 
(tłum. za: W. Fijałkowski, Wilanów, Warszawa 1973) 

 

 Malowidła freskowe z lat 90. XVII w. na suficie galerii ogrodowych przedstawiające historię 

miłości Amora i Psyche według Apulejusza z Madaury (Apulejusz, Metamorfozy albo Złoty Osioł, 

II w.). Malował Michelangelo Palloni.  

 

 

Zaślubiny sióstr Psyche  

 
ADSTAT HYMENAESIS PULCHERRIMA PSYCHE SORORUM 

Psyche, najpiękniejsza z sióstr, uczestniczy w godach weselnych. 

 

 

 

 

 

 



Wyrocznia Apolla 

 
INNUPTAE GENITOR PSYCHES ORACULA POSCIT 

Ojciec panny prosi o radę wyrocznię. 

 

 

Odprowadzenie Psyche na górę Thorus 

 
MONS ERIT ISTE THORUS; SUNT HEAC RESPONSA DEORUM 

Tą górą będzie Thorus; takie są wyroki boskie. 

 

 

Psyche w pałacu Amora 

 
FAMULANTUR IN AEDIBUS UMBRAE 

Służą w spokojnym, domowym zaciszu. 

 

(tłum. Dorota Dyda) 

 

 



 Ostatnie dwa malowidła freskowe na koocu galerii zdobiące sufity przęseł dobudowanych 

w latach 30. XVIII w.:  

 

Uśpiona Psyche, fresk nawiązujący do cyklu Palloniego namalowany przez artystów saskich 

na początku lat 30. XVIII w. 

 
 

Geniusz Sławy lub Umiłowanie cnoty, fresk nawiązujący do dzieła Annibale Carracciego z Galerii 

Drezdeoskiej, autorstwa Pietro Ayres da Savigliano, namalowany około 1817–1820 r. 

 
 

Mit o Amorze i Psyche 

Psyche (po grecku: dusza) była jedną z trzech królewskich córek. Jej niezwykła uroda sprawiała, że 

wielu modliło się do niej, zapominając o bogini Afrodycie.  

Piękna dziewczyna onieśmielała zalotników – siostry wyszły za mąż, a o jej rękę nikt się nie starał. 

Zrozpaczony ojciec udał się więc po radę do wyroczni delfickiej. Dowiedział się, że ma zaprowadzid 

córkę na szczyt góry Thorus i tam ją zostawid. Uczynił, jak nakazała wyrocznia. Wówczas zerwały się 

wiatry i zaniosły królewnę prosto do pałacu boga miłości Amora. Tam została ugoszczona z wszelkimi 

honorami.  

Bóg odwiedzał Psyche pod osłoną nocy, upominając ją, aby nigdy nie próbowała dowiedzied się, kim 

on jest, ponieważ sprowadziłaby na siebie nieszczęście. Ciekawośd była jednak silniejsza niż 

przestrogi Amora. Pewnej nocy, gdy Amor spał, dziewczyna zapaliła lampę oliwną, by przyjrzed się 

swojemu kochankowi. Oszołomiona jego nieziemską urodą zadrżała i wylała gorącą oliwę na ciało 



boga. Oparzony Amor zerwał się z krzykiem z łoża i zniknął w mrokach nocy. Wraz z nim zniknął 

również cudowny pałac i Psyche została sama na nagiej, pustej skale.  

Wędrowała po ziemi, szukając ukochanego, który w tym czasie leczył ranę w domu swojej matki 

Afrodyty. Potężna bogini, wciąż zazdrosna o urodę dziewczyny, zsyłała na nią ból i mękę, poddając ją 

wielu ciężkim próbom. Jedną z takich prób było zdobycie dla Afrodyty magicznego pudełka, po które 

Psyche musiała udad się aż do królestwa piekieł, do Persefony.  

Wracając z Hadesu, królewna zapragnęła poznad zawartośd tajemniczego pudełka. Otworzyła je 

i chwilę po tym zapadła w długi sen. Zbudził ją Amor ostrzem swej strzały. Bogowie ulitowali się 

wreszcie nad parą kochanków. Psyche została przyjęta na Olimpie, gdzie wkrótce odbyły się 

zaślubiny. Ze związku Amora i Psyche narodziła się Rozkosz. 

 

(tekst: Dorota Dyda) 

 

Pomnik konny Jana Sobieskiego 

wykonany około 1693 r. 

artysta nieznany 

technika wykonania: model pomnika wykonany w narzucie z zaprawy wapienno-piaskowej 

na metalowym stelażu 

 

 
 

Pomnik jest apoteozą Jana Sobieskiego, jednym z kluczowych elementów programu artystyczno- 

-ideowego gloryfikującego króla wojownika. Powstał dla upamiętnienia wiktorii wiedeoskiej i innych 

zwycięstw chrześcijaoskiego władcy nad imperium ottomaoskim. Jan Sobieski został przedstawiony 

jako starożytny heros na miarę cesarza Konstantyna czy Aleksandra Wielkiego. Antykizujący 

wizerunek monarchy jest podkreślony przez zbroję karacenową, szyszak z orłem oraz lwią skórę 

zastępującą siodło. 

Pierwotnie pomnik znajdował się w niszy w Wielkiej Sieni (zaaranżowanej na początku lat 90. XVII w. 

jako Salon Wojny), naprzeciw głównego wejścia do pałacu. Pod wieżę południową został przeniesiony 

ok. 1730 r. Kompozycję uzupełniono następnie dwiema statuami Herkulesa. 


