
Antykamera Króla  

 

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 Zimy 

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

 

Najważniejsze bóstwa na plafonie: 

Eol – przyjaciel bogów pochodzący z baśniowej wyspy Eolii. Otrzymał w darze od Zeusa władzę 

nad wszystkimi wiatrami, które trzymał zamknięte w grocie na swojej wyspie. Mógł je uciszać 

lub nakazywać im wiać, podporządkowując się jednak woli najwyższego z bogów.  

W przeciwnym razie nieokiełznane wiatry zmieniały się w przynoszące nieszczęścia burze  

i huragany. 

Tytani – synowie Uranosa (Nieba) i Gai (Ziemi). Wraz z pozostałym potomstwem pierwszej 

pary bogów, cyklopami i sturękimi, napawali swego boskiego ojca strachem i odrazą. Za próbę 

buntu przeciw władzy ojcowskiej zostali strąceni przez Uranosa w bezkresne czeluści Tartaru, 

skąd nie było powrotu. Najmłodszy z tytanów Kronos za namową matki okaleczył Uranosa 

stalowym sierpem i strącił go na zawsze z niebieskiego tronu. Jednym z tytanów był również 

Prometeusz, który z gliny zmieszanej ze łzami stworzył człowieka. 

 

Symbolika plafonu 

Postać ujarzmiającego wiatry Eola symbolizuje Jana III panującego nad swoim królestwem, czyli 

wszystkimi stanami, a zwłaszcza magnaterią Rzeczypospolitej. Postacie tytanów przestrzegają przed 

buntem przeciw władzy królewskiej. 

 
Przedstawienia prac rolniczych i zajęć wiejskich w okresie zimy 
malowidła opatrzone dobraną sentencją łacińską z Georgik Wergiliusza (I w. p.n.e) 
przekład: Anna Ludwika Czerny, Warszawa 1956 
 
 
Ściana wschodnia: tańce wiejskie 

 
ORAQUE CORTICIBUS SUMUNT HORRENDA CAVATIS 
ET TE, BACCHE, VOCANT PER CARMINA LAETA (ks. II) 
 
Wieśniaków (...) wiersz bawi prostacki i śmiechy 
Rozwiązłe, maski biorą wstrętne dla uciechy, 
W korze żłobione, w wierszach wesołych wzywają 
Ciebie Bakchu (...). 
 
 



Ściana południowa: sceny z polowania 

  
ET CANIBUS LEPOREM, CANIBUS VENEBERE DAMMAS 
INGENTEM CLAMORE PREMES AD RETIA CERVUM (ks. III) 
 
Orły dziwnie płochliwe ściga pies, zające 
Upolujesz, daniele, w lasach sfory grzmiące 
Dzika z kryjówki spędzą, przez szczyty gór leci 
Z wielkim okrzykiem jeleń rzucić się w twe sieci. 
 
 
Ściana zachodnia: przędzenie i tkanie 

 
INTEREA LONGUM CANTU SOLATA LABOREM 
ARGUTO CONIUNX PERCURRIT PECTINE TELAS (ks. I) 
 
By ulżyć długiej pracy, żona pieśń zaczyna 
I hałaśliwy grzebień puszcza po osnowie.  
 
 
Ściana północna: przygotowanie narzędzi rolniczych 

 
TUM VARIAE VENERE ARTES LABOR OMNIA VICIT 
IMPROBUS ET DURIS URGENS IN REBUS AEGESTAS (ks. I) 
 
Rodzą się i rzemiosła: zaciekła zdobywa  
Wszystko praca, potrzeba, bieda uporczywa. 
 
 
 
 
 



Ściana północna: przygotowanie przez pasterzy zimowego pomieszczenia dla owiec (werset dodany 
ok. 1730 r.) 

 
STERNERE SUBTER HUMUM, GLACIES NE FRIGIDA LAEDAT 
MOLLE PECUS SCABIEMQUE FERAT TURPESQUE PODAGRAS (ks. III) 
 
Wiele słomy rozrzucić i paproć całymi  
Snopami, by nie szkodził owcom mróz i chłody, 
Podagra nie szpeciła ani świerzbu wrzody. 
 


