
Nowe kolory fasady pałacowej 

 

 Program renowacji fasad pałacowych realizowany był od 2003 r. przez Muzeum Pałac 

w Wilanowie we współpracy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł 

Sztuki warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.  

 

 Najważniejsze prace badawcze: sondy schodkowe (ukazujące kolejne warstwy farby), badania 

murów, odkrywki, analizy chemiczne tynków i pigmentów. Prace wykonywano m.in. przy użyciu 

laserów skanujących elewacje, kamer termowizyjnych i spektrofotometrów.  

 

 Badania wykazały, że ok. 20 proc. tynków pochodzi z okresu baroku. Na elewacji frontowej 

skrzydła północnego wykryto w kilku miejscach osiem warstw kolorystycznych. To dowodzi, że od 

czasów Elżbiety Sieniawskiej, czyli od 1720 r., średnio co 35 lat prowadzono w Wilanowie prace 

remontowe na dużą skalę.  

 

 Elżbieta Sieniawska, kontynuując dzieło Jana Sobieskiego i rozbudowując pałac, nie tylko 

zachowała proporcje i podział architektoniczny starej budowli, ale również jej kolorystykę. Zasadę 

spójności kolorystycznej całej bryły pałacu (nawiązującej do pierwotnej koncepcji artystycznej) 

zachowali również w połowie XIX w. August i Aleksandra Potoccy, przebudowując skrzydło 

północne. 

 

 Na podstawie wyników przeprowadzonych badao obecnie można wyróżnid dwie zasadnicze „fazy 

kolorystyczne” pałacu za czasów Jana III odpowiadające dwóm etapom budowy: 

 w latach 1681–1688, gdy pałac wzorowany był prawdopodobnie na willi włoskiej, ściany miały 

barwę białą, lekko zaróżowioną, natomiast wielki porządek (układ półkolumn i pilastrów)  

–ceglastoróżową. 

 po 1690 r., gdy odwołaniem architektonicznym stał się zapewne francuski dwór Ludwika XIV, 

wielki porządek i częśd innych elementów architektonicznych, jak np. obramienia okien, 

pomalowane zostały na kolor złotożółty. 

 

 W obu dekadach dekoracja rzeźbiarska (lub przynajmniej jej najważniejsza częśd) miała kolor 

wiśniowoczerwony. Żółta barwa elewacji zastąpiona została kolorem beżowym dopiero 

ok. 1900 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasada pałacowa od strony dziedzioca  

 

Sentencje łacioskie na fasadzie centralnej 

QUOD VETUS URBS COLUIT NUNC NOVA VILLA TENET 

Co czciło prastare miasto, teraz posiada Nowa Willa. 

 

REFULSIT SOL IN CLYPEIS 

Słooce rozbłysło na tarczach.  

(skrócony cytat z pierwszej Księgi Machabejskiej Starego Testamentu) 

 

SOCIANT CUM PACE TRIUMPHOS 

Łączą z pokojem triumfy. 

 

Dekoracja rzeźbiarska i sztukatorska korpusu głównego i galerii ogrodowych 

wykonana w latach 1686–1694 

artyści: Andrzej Szwaner, sztukatorzy wilanowscy Jan i Antoni, Thomas Quellinus i inni 

 

Płaskorzeźby na attykach korpusu głównego: 

 
 alkierz północny (od lewej): 

 wyprawa na czambuły tatarskie (1672 r.), 

 bitwa pod Chocimiem (1673 r.), 

 bitwa pod Lwowem (1675 r.), 

 elewacja centralna (od lewej): 

 elekcja Jana III Sobieskiego (1674 r.), 

 wjazd Jana III na koronację do Krakowa (1676 r.), 

 alkierz południowy (od lewej): 

 pokój w Żurawnie (1676 r.), 

 bitwa pod Wiedniem (1683 r.), 

 bitwa pod Parkanami (1683 r.). 

 

Postacie mitologiczne na attykach korpusu głównego: 

 
 alkierz północny (od lewej): 

 boginie: Wenus, Junona, Cerera, wyobrażające cnoty Marii Kazimiery: urodę, macierzyostwo, 

wiernośd małżeoską, 

 alkierz południowy (od lewej): 

 bogowie: Bachus, Apollo, Mars, wyobrażający cnoty Jana III: potęgę, władzę, walecznośd, 

 belweder (od lewej), 

 muzy: Klio, Erato, Euterpe, Kaliope. 

 

UWAGA: Oryginalne posągi (przeniesione do Pawilonu Rzeźby) zastąpiono kopiami 

 

 

 



Elewacje galerii ogrodowych: 

 
 Galeria Północna (środkowy portal w formie łuku triumfalnego żeoskiego): 

 nad portalem znajduje się medalion z wizerunkiem królowej kartagioskiej Dydony 

symbolizującej venustas (wdzięk kobiecy), 

 w niszach po obu stronach portalu przedstawione są personifikacje cnót kobiecych: 

obyczajności (z lewej) i wielkoduszności (z prawej), 

 płaskorzeźby w archiwoltach: 

 śmierd Orfeusza, odniesienie do piękna poezji (z lewej), 

 kochankowie Zefir i Flora, odniesienie do piękna miłości (archiwolta środkowa), 

 śpiewak Arion uratowany od śmierci w morskich głębinach przez delfiny, odniesienie do 

piękna muzyki (z prawej). 

 

 Galeria Południowa (środkowy portal w formie łuku triumfalnego męskiego): 

 nad portalem znajduje się medalion z wizerunkiem Herkulesa będącego uosobieniem virtus 

heroica (cnoty męstwa), 

 w niszach po obu stronach portalu przedstawione są personifikacje cnót męskich: splendoru 

imienia (z lewej) i potęgi (z prawej), 

 płaskorzeźby w archiwoltach: 

 przygotowanie do triumfu Jana III, putta rwące gałęzie wawrzynu, 

 triumf Jana III, wizerunek króla na rydwanie uzupełnia sentencja łacioska: SIC ARDENS 

EVEXIT AD AETHERA VIRTUS – Tak żar cnoty wzniósł się w przestworza (Wergiliusz, 

Eneida, ks. VI), 

 wprowadzenie jeoców tureckich do Wilanowa. 

 

Dekoracja rzeźbiarska i sztukatorska skrzydeł bocznych 

wykonana w latach 1723–1730, uzupełniania po 1733 r. 

artyści: Jan Jerzy Plersch, Francesco Fumo, Pietro Innocente Comparetti i inni 

 

Elewacja skrzydła północnego: 

 
 Płaskorzeźba na attyce: wyprawy wojenne Adama Mikołaja Sieniawskiego i Mikołaja Hieronima 

Sieniawskiego (męża i teścia Elżbiety Sieniawskiej, towarzyszy broni Jana III). 

 

 Postacie mitologiczne na attyce wyobrażające ideę sprawiedliwej wojny (od lewej):  

 Apollo, bóg światła, wróżb i wyroczni, opiekun muz, mistrz łucznictwa, 

 Diana, patronka polowao, wcześniej bogini przyrody, zielonych gajów, opiekunka zwierząt, 

 Herkules, obdarzony nadludzką siłą syn Zeusa i Alkmeny, bogowie uczynili go nieśmiertelnym, 

 Hebe, bogini młodości, żona Herkulesa. 

 

 Statuy kobiece w niszach – personifikacje cnót, idei i wartości (od lewej): 

 Szlachetnośd, Prawda, Wiedza, Wspaniałomyślnośd, 

 Koniecznośd, Zgoda, Szczerośd, Sprawiedliwośd. 

 

 



 Płaskorzeźby w archiwoltach – sceny mitologiczne z Metamorfoz Owidiusza (od lewej): 

 Pigmalion i Wenera 

Rzeźbiarz Pigmalion podziwia stworzony przez siebie posąg urodziwej dziewczyny. Bogini 

Wenus przyglądająca się zachwyconemu swym dziełem artyście postanawia ożywid piękną 

rzeźbę. 

 
 Jowisz i Antiope 

Jowisz (Zeus) pod postacią satyra uwodzi piękną księżniczkę tebaoską Antiope. Ze związku tego 

narodziło sie dwóch synów: Zelos i Amfion. 

 
 Neptun i Teofana  

Bóg głębin morskich pod postacią baranka uwodzi Teofanę. Zamienił ją w owcę, by zwieśd 

innych zalotników pięknej dziewczyny. Ze związku Neptuna i Teofane narodził się baranek 

o złotym runie. 

 
 Porwanie Europy 

Zeus pod postacią wspaniałego byka uwodzi fenicką księżniczkę Europę, najpiękniejszą 

w owym czasie kobietę na ziemi. 

 
 Bachus i Erigone 

Erigone to córka Ikariosa, pierwszego plantatora uprawiającego winorośl, którą otrzymał 

w darze od Bachusa. Ikariosa zabili odurzeni nieznanym dotąd napojem pasterze, który sądzili, 

że zostali otruci. Erigone na wieśd o śmierci ojca popełniła samobójstwo. Bóg wina zamienił ją 

w gwiazdozbiór zwany dziś Panną. 

 
 Apollo i Sybilla Kumejska 

Piękna wieszczka Sybilla w zamian za miłośd żąda od zakochanego w niej Apolla tyle lat życia, 

ile ziaren piasku zdoła utrzymad w dłoni. Nierozważnie jednak zapomina poprosid boga 

o wieczną młodośd. 

 
 Apollo i Cyparissus 

Młody chłopiec Cyparissus prosi Apolla, by mógł na zawsze pozostad w żałobie po tym, jak 

nieopatrznie postrzelił pięknego jelenia, z którym się przyjaźnił. Apollo zamienia chłopca 

w drzewko cyprysowe symbolizujące odtąd żałobę i smutek. 

 

Elewacja skrzydła południowego: 

 
 Płaskorzeźby na attyce: wyprawy wojenne Adama Mikołaja Sieniawskiego i Mikołaja Hieronima 

Sieniawskiego (męża i teścia Elżbiety Sieniawskiej, towarzyszy broni Jana III). 

 
 Postacie mitologiczne na attyce wyobrażające ideę pokoju (od lewej):  

 Eudaimonia, wieczne szczęście, 

 Fortitudo, potęga, 

 Pax, pokój będący wynikiem mądrze prowadzonej wojny, 

 Merkury, posłaniec bogów godzący skłóconych. 

 



 Statuy kobiece w niszach – personifikacje cnót, idei i wartości (od lewej): 

 Jednośd Obywatelska, Stałośd, Potęga Władzy, Wiernośd, 

 Wstydliwośd, Obfitośd, Zdrowie, Czujnośd. 

  

 Płaskorzeźby w archiwoltach – sceny mitologiczne z Metamorfoz Owidiusza (od lewej): 

 Arcas i Kallisto  

Arcas to myśliwy, syn Jowisza i nimfy Kallisto, którą zdradzona Junona zamieniła w niedźwiedzicę. 

Arcas zapolował na zwierzę, nie wiedząc, że zabija własną matkę. Jowisz zamienił oboje w 

gwiezdne konstelacje: Wielką i Małą Niedźwiedzicę. 

 
 Apollo jako pasterz 

Apollo, patron śpiewaków i poetów, gra na piszczałce w otoczeniu zwierząt gospodarskich: 

baranów, krów, kóz i psa. 

 
 Neptun i Cerera 

Wyłaniający się z toni morskiej Neptun uwodzi boginię urodzaju Cererę. Koo towarzyszący 

kochankom przypomina o tym, że Cerera, opierając się zalotom Neptuna, przemieniła się w klacz. 

Bóg mórz i oceanów zdobył ją więc pod postacią rumaka. 

 
 Perseusz zabijający Meduzę 

Zwycięstwo mitologicznego bohatera nad Gordoną. Z krwi zabitej Meduzy wyrasta skrzydlaty 

rumak Pegaz wybijający kopytami w skale źródło natchnienia poetyckiego. 

 
 Apollo i Issa 

Sielankowa miłośd przebranego za pasterza Apolla i pasterki Issy. Parze kochanków towarzyszą 

stado owiec i bożek miłości. 

 
 Perseusz i Andromeda 

Perseusz pędzi po niebie na skrzydlatym Pegazie, by uwolnid przykutą do skały etiopską 

księżniczkę Andromedę. Jej matka Kasjopeja przez swą pychę naraziła się bogom i ściągnęła na 

kraj nieszczęście. By odwrócid zły los, złożono księżniczkę w ofierze morskiemu potworowi. Przed 

śmiercią ocalił ją Perseusz, którego później poślubiła. 

 
 Apollo i Dafne 

Nimfa Dafne, córka boga rzecznego Paneja, ucieka przed natarczywym Apollem. Nie 

odwzajemniając miłości boga słooca, poprosiła ojca, by na zawsze zmienił jej wygląd. Tak oto 

piękna nimfa stała się drzewem wawrzynu. Odtrącony Apollo uplótł z jego liści wieniec, czyniąc 

laur swoim świętym drzewem. 

 
 Płaskorzeźba na zachodniej ścianie skrzydła południowego: Ganimedes porwany przez Jowisza. 

 

 

 

 

 

 



Elewacja ogrodowa 

 
Dekoracja sztukatorska i rzeźbiarska korpusu głównego 

wykonana w latach 80. i 90. XVII w., uzupełniana w XVIII w. 

artyści: sztukatorzy wilanowscy Antoni i Jan, rzeźbiarze włoscy Francesco Cerisola, Santino Madernati 

oraz Pietro Innocente Comparetti (?) i Francesco Fumo (?) lub ich warsztat 

 

 Pogoo litewska (po stronie południowej) i orzeł (po stronie północnej) z tarczami herbowymi 

Janina. 

 Skóra zabitego przez Herkulesa lwa nemejskiego wykonana przez sztukatorów wilanowskich Jana 

i Antoniego oraz złotnika Appelesa. Pierwotnie wierzch skóry był pozłacany, a jej spodnia częśd, na 

której byd może znajdowały się portret lub inskrypcja, pomalowana była na biało.  

 Postad Wzlatującego Młodzieoca (Zefira) wykonana została najpewniej między 1733 a 1736 r., byd 

może przez spółkę sztukatorską Pietra Innocentego Comparettiego i Francesco Fumo. 

 
 Postacie mitologiczne na attyce korpusu głównego (od lewej): 

 Urania, Melpomena, Polihymnia, Terpsychora (na attyce belwederu), 

 Melpomena, Diana (wieoczące attyki galerii ogrodowych przy alkierzach). 

 

UWAGA: Oryginalne posągi (przeniesione do Pawilonu Rzeźby) zastąpiono kopiami 

 
 Medaliony z wizerunkami postaci historycznych i mitologicznych 

 południowa fasada korpusu głównego (od lewej): 

 Andromeda, wizerunek męski, wizerunek męski, Priam (król Troi),  

 Hanibal? (Hadrian?), Nikostrata (rzymska bogini płodności i wieszczka), 

 północna fasada korpusu głównego (od lewej): 

 Hadrian? (Hanibal?), Hermione (córka Heleny i Manelaosa), Hekuba (żona Priama), 

Andromacha (synowa Priama, żona Hektora), wizerunek kobiecy, Ariadna, 

 wschodnia fasada korpusu głównego (od lewej): 

 Dioskurowie, Dionizos, Konstantyn Wielki, Achilles, Marek Antoniusz, Aleksander 

Wielki,  

 Dejanira (żona Herkulesa), Kleopatra, Dydona (?), bóg Sol, kobieta w kekryfalosie 

(ozdobna chusta noszona w starożytnej Grecji), wizerunek kobiecy, 

 fasada belwederu (od lewej): Jan III Sobieski, Maria Kazimiera.   

 

 

 Zegar słoneczny z Kronosem – Saturnem na południowej elewacji korpusu głównego 

projektował: prawdopodobnie Adam Kochaoski 

konsultował: prawdopodobnie Jan Heweliusz lub jezuita ks. Stanisław Solski 

wykonany ok. 1684 r. 

 



 
 

 Centrum kompozycji zajmuje postad skrzydlatego, brodatego starca – Kronosa (ojca Zeusa)  

– zawiadującego czasem, utożsamianego z rzymskim Saturnem (ojcem Jowisza), bogiem 

zasiewów. Wskazują na to atrybuty: starzec trzyma w jednym ręku kosę – symbol bezlitosnego 

czasu, a w drugim kłos będący wskazówką zegara słonecznego. 

 

 Tarcza środkowa to tradycyjny, słoneczny zegar ścienny typu południowego. Tarczę otaczają 

malowane na złoto przedstawienia znaków zodiaku oraz symbole dni tygodnia i patronujących im 

planet.  

 Na górze jest słooce – symbol niedzieli, dnia Słooca; od lewej: luna, symbol poniedziałku, dnia 

Księżyca; tarcza, symbol wtorku, dnia Marsa; kaduceusz, symbol środy, dnia Merkurego; 

podwójna pochodnia, symbol czwartku, dnia Jowisza; lustro, symbol piątku, dnia Wenus; kosa, 

symbol soboty, dnia Saturna. 

 Tarcza po prawej stronie to zegar babilooski pokazujący upływ czasu od ostatniego wschodu 

słooca. Tarcza po lewej stronie to zegar włoski pokazujący, ile godzin minęło od ostatniego 

zachodu słooca.  

 Boczne zegary ozdobione są symbolami czterech znaków zodiaku (Barana, Raka, Wagi 

i Koziorożca) wskazujących cztery przełomowe momenty w roku astronomicznym: 

 

 

 słooce wchodzi w znak BARANA 21 marca w dniu równonocy wiosennej 
 początek wiosny 

 

 

 słooce wchodzi w znak RAKA 22 czerwca w dniu przesilenia letniego  
 początek lata 

 

 

 słooce wchodzi w znak WAGI 23 września w dniu równonocy jesiennej 
 początek jesieni 

 

 

 słooce wchodzi w znak KOZIOROŻCA 22 grudnia w dniu przesilenia zimowego 
 początek zimy 

 

 Pod wszystkimi trzema tarczami widad złote dzwonki przypominające o porządkującym dzieo 

porannym, południowym i wieczornym dzwonieniu (godz. 8.00, 12.00 i 16.00).  

 Zachowany szczątkowo napis na banderoli nie został do tej pory rozszyfrowany. 



Kompozycja ze Śmiercią (?) lub Uranosem (?) na północnej elewacji korpusu głównego 

wykonana w latach 80. lub 90. XVII w. 

 

 
 

 Kompozycja do dziś pozostaje trudna do rozszyfrowania. Centralna postad to prawdopodobnie 

Uranos, grecki bóg nieba (razem z Gają tworzący pierwszą królewską parę bogów) lub Śmierd 

obrywająca skrzydełka Amorowi. Uranosowi (Śmierci) towarzyszą geniusze (duchy opiekuocze) 

trzymające pochodnie. 

 Na rozpostartej draperii, analogicznie do układu tarcz zegara słonecznego z południowej elewacji 

pałacu, widnieją trzy sfery:  

 pierwsza jest byd może globem księżycowym ukazanym z drugiej, nieznanej strony uważanej 

czasem za miejsce, gdzie udają się dusze po śmierci. Raczej nie jest to obraz Ziemi, gdyż nie 

oddaje faktycznego rozmieszczenia mórz i lądów. Zagadkowe jest również umieszczenie na 

sferze dwóch par znaków zodiaku – Raka i Wagi. Niewykluczone, a wręcz wysoce 

prawdopodobne, że pierwotnie w miejscu jednej pary znajdowały się znaki Barana 

i Koziorożca, 

 dwie boczne sfery to podzielona na pół, symboliczna mapa nieba z gwiazdami i obiegającym ją 

pasem zodiaku. Z prawej strony widoczny jest zodiak jesienno-zimowy, a z lewej wiosenno- 

-letni. 

 

 

Dekoracja sztukatorska i rzeźbiarska galerii ogrodowych 

wykonana w latach 80. i 90. XVII w., uzupełniana w XVIII i XIX w. 

artyści: sztukatorzy wilanowscy Antoni i Jan, rzeźbiarze włoscy Francesco Cerisola, Santino Madernati 

oraz Pierre Coudrey (?), Michelle Chiarini 

 

 

 

 



Galeria Południowa 

 
 Freski ze scenami mitologicznymi wykonane w XVII w., uzupełnione i odrestaurowane w 1845 r. 

przez Michelle Chiariniego (od lewej): 

 

Odyseusz wykłuwający oko śpiącemu Polifemowi 

FUNDIMUR ET TELO LUMEN TEREBRAMUS ACUTO 

Zbieramy się i przewiercamy oko ostrym kijem. 

(Wergiliusz, Eneida, ks. III) 

 

Odyseusz uciekający do łodzi przed olbrzymem Polifemem 

HIC POLYPHEMUS ADEST HORRENS GRADITURQUE PER AEQUOR 

Oto zbliża się przerażający Polifem i kroczy przez morze. 

(Wergiliusz, Eneida, ks. III) 

 

Eneasz przypływający z towarzyszami do Italii 

ITALIAM! ITALIAM! PRIMUS CONCLAMAT ACHATES 

Italia! Italia! Pierwszy zawołał Achates. 

(Wergiliusz, Eneida, ks. III) 

 

Eneasz walczący z Harpiami 

HARPYAE HORRIFICO LAPSU DE MONTIBUS ADSUNT 

Harpie w straszliwym ślizgu przybywają z gór. 

(Wergiliusz, Eneida, ks. III) 

 

Eneasz ucztujący z towarzyszami na wyspie Trinakria 

IMPLENTUR VETERI BACCHO PINGUIQUE FERINA 

Sycą się starym winem i tłustą dziczyzną. 

(Wergiliusz, Eneida, ks. I) 

 

 Figury bogów antycznych w niszach wykonane prawdopodobnie przez artystę saskiego Pierra 

Coudreya w latach 60. XVIII w. (od lewej): 

 Wenus, Merkury, Flora (lub Pomona), Apollo (lub Vortumnus). 

 

 

Galeria Północna 

 
 Freski ze scenami mitologicznymi wykonane w XVII w., odrestaurowane w 1845 r. przez Michelle 

Chiariniego (od lewej): 

 

Odyseusz rozkazujący nimfie Kirke odczarowad towarzyszy zamienionych w świnie 

CIRCE AUDACIA TERRITA OBTEMPERAT 

Kirke przerażona śmiałością ulega. 

(Odyseja, Homer, ks. X) 

 



Odyseusz opierający się śpiewom Syren 

SIRENUM CANTUS VINCTUS SUPERAVIT ULISSES 

Ulisses skrępowany przezwyciężył śpiew Syren. 

(Odyseja, Homer, ks. XII) 

 

Odyseusz zachęcany do walki przez niewidomego pieśniarza Demodocusa 

EXCITAT ARMA CANENS COECUS DEMODOCUS ULISSEM 

Niewidomy Demodok, śpiewając o wojnie, porusza Ulissesa. 

(Odyseja, Homer, ks. VIII) 

 

Odyseusz przybywający w stroju żebraczym do żony Penelopy, rozpoznany przez psa 

AGNOVIT SOLUS DOMINUM CANIS ULISSEM 

Tylko pies rozpoznał pana Ulissesa. 

(Odyseja, Homer, ks. XVII) 

 

 Figury personifikacji dzielnic Rzeczypospolitej w niszach wykonane w latach 80. lub 90. XVII w. 

(od lewej): 

 Mazowsze i Wielkopolska, Żmudź, Ruś Czerwona, Prusy Królewskie. 

 

 

Dekoracja sztukatorska skrzydła północnego 

wykonana w latach 1847–1848 

projektował: Franciszek Maria Lanci 

 

 Płaskorzeźba na wschodniej ścianie skrzydła północnego: Zeus z Temidą i córkami. 

 

 Wizerunki właścicieli Wilanowa: popiersia na konsolach i odpowiadające im kartusze herbowe 

(od lewej): 

 Jan III Sobieski, herb Rzeczypospolitej z herbem Janina na środku, 

 Maria Kazimiera Sobieska, herb Janina/herb rodu Arquien, 

 Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, herb Lubomirskich Śreniawa/herb Sieniawskich Leliwa, 

 August II Mocny, herb Rzeczypospolitej z herbem Wettynów saskich na środku, 

 Maria Zofia z Sieniawskich Czartoryska, herb Śreniawa/herb Czartoryskich Pogoo litewska, 

 August Aleksander Czartoryski, herb Pogoo litewska, 

 Izabela z Czartoryskich Lubomirska, herb Pogoo litewska/herb Śreniawa, 

 Stanisław Kostka Potocki, herb Potockich Pilawa, 

 Aleksandra z Lubomirskich Potocka, herb Śreniawa/herb Pilawa, 

 Aleksander Potocki, herb Pilawa. 


