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PRIMUS INTER PARES, pierwszy pośród równych – zasada ta, wyznawana już przez władców starożytnego Rzymu –
brzmi niezwykle współcześnie, mogłaby nawet być dewizą dzisiejszych polityków dbających o swój PR. Jestem jednym z was – mówi do poddanych władca – choć zostałem
wybrany na tron, to przecież pozostaję wam równy.
W przypadku Jana Sobieskiego nie jest to tylko polityczny frazes. Nie była to postać kryształowa (takie przecież
nie istnieją) – dramatyczne wydarzenia XVII w. prowokowały nieraz króla do podejmowania trudnych i moralnie dwuznacznych decyzji. Jego wielkość nie leży jednak
w jego nieomylności, lecz w zdumiewającej zdolności do
przezwyciężania własnych wad i błędów, do wznoszenia
się ponad doraźne podziały i błahe spory. Był to niewątpliwie człowiek z wizją, której nie bał się wytrwale realizować. Działał wbrew przeciwnościom losu, często wbrew
przeciwnikom. W jego życiu i czynach odbijają się dramaty
epoki, w której żył; zasługą jego męstwa i mądrości było,
że blaskiem zdołał opromienić nie tylko swą postać, ale
i całą Rzeczpospolitą.
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Nie chcemy jednak mówić tylko o wielkich czynach i wiecznej sławie niezwyciężonego króla, głoszonych przez jego
legendę, stroniącą od półtonów i niedopowiedzeń. Wystawą „Primus inter pares” przeniesiemy się do czasów Jana
Sobieskiego, zobaczmy, co w Wilanowie jest dziełem jego
pomysłowości i planów, co chciał przekazać współczesnym
i potomnym przez dekoracje pałacu. Sięgniemy również do
źródeł, prezentując władcę takim, jakim widzieli go współcześni, którzy podkreślali nie tylko jego męstwo, ale także
szeroki i bystry umysł, naturalność, swobodę i dowcip.
Odważyliśmy się na wprowadzenie w pałacu daleko idących zmian. Liczymy, że będą one zaskakujące, że zaprezentowane w efektowny sposób dzieła – niektóre były
w Wilanowie od zawsze, inne znalazły się tu po raz pierwszy – najlepiej opowiedzą historię życia i czynów Jana Sobieskiego. Zapraszamy również do wędrówki w czasie, do
śledzenia, jak kolejne epoki wciąż na nowo interpretowały
jego postać. Idąc ścieżkami legendy króla Jana III, mamy
okazję przejrzeć się w lustrze i zastanowić się, dlaczego
wciąż potrzebujemy bohatera, który ocalił Europę i który
jednocześnie jest tak nam bliski, jest pierwszym pośród
równych.
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legenda
jana iii
dyby losy umieściły
indywidualność Jana III
wśród bardziej sprzyjających
okoliczności, może dziejom
naszym przybyłby
trzeci tytuł Wielkiego.
Paweł Jasienica, Rzeczpospolita Obojga Narodów.
Calamitatis regnum, Warszawa 1967-1972, s. 367.

legenda
jana iii

G A L E R I A P O ŁU D N I O WA
Postać Jana Sobieskiego jest silnie obecna w naszej codzienności. Szkoły, ulice, place jego imienia występują
w wielu polskich miastach. Towarzyszą im setki drzew i kamieni, pod którymi wielki bohater, według tradycji, odpoczywał podczas rozlicznych kampanii wojennych. Również
lista współczesnych odwołań (a znalazły się wśród nich
kluby sportowe, miejsca turystyczne i rekreacyjne) do postaci monarchy jest długa. Nie zapominamy także o licznych popularnych anegdotach dotyczących życia króla.
Warto jednak podkreślić, że kultywowanie pamięci monarchy rozpoczęło się właściwie tuż po jego śmierci w roku
1696 i na przestrzeni upływających lat i zmieniających się
potrzeb kolejnych pokoleń Polaków przybierało różnorodne formy. Ta część wystawy ilustruje historię legendy króla
Jana III. Chcemy pokazać, jak mocno pamięć o pierwszym
mieszkańcu wilanowskiego pałacu zrosła się zarówno
z wielką historią, jak i codzienną współczesnością Polski.

Pomnik konny Jana III
artysta nieznany
ok. 1693
To najbardziej symboliczne dzieło „ku pamięci” zwycięskiej
bitwy pod Wiedniem, rozegranej 12 września 1683. Pomnik
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został wzniesiony z polecenia króla w 10. rocznicę wydarzeń. Pierwotnie zdobił Wielką Sień pałacu wilanowskiego – centralne, najważniejsze wnętrze rezydencji, by każdy przybywający do Wilanowa już
od progu wiedział, że znalazł się w domu wielkiego bohatera. Tym
gestem Sobieski nadał kierunek legendzie, która poczęła rozwijać
się własnym rytmem, nie zawsze podążając ścieżkami wytyczonymi
przez monarchę. Podobny pomnik, wyobrażający Jana III jako zbawcę chrześcijaństwa, miał stanąć w atrium Bazyliki Świętego Piotra
w Watykanie, naprzeciwko monumentu cesarza Konstantyna.

15

Freski przedstawiające sceny
z historii Amora i Psyche
Michelangelo Palloni
lata 80. XVII w.
Historia Amora i Psyche przekazana przez Apulejusza
opowiada dzieje miłości napotykającej rozmaite przeszkody. Można ją odczytywać jako analogię uczucia łączącego Jana Sobieskiego i Marię Kazimierę, choć bywa
ona również interpretowana w wymiarze alegorycznym, jako metafora pragnienia chrześcijańskiej duszy
(Psyche) złączenia się z boską miłością (Amor). Romantyczna legenda przekazuje, że Jan Sobieski oprowadza-
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jąc gości po pałacu, zwykł opowiadać im historię dwojga
kochanków i wzruszając się na myśl o własnej miłości do
Marysieńki, ocierał łzy wylotem kontusza. Przekaz zawarty w dekoracjach wilanowskiego pałacu zyskiwał z każdą
epoką nową interpretację, ubarwiającą niekiedy historyczną prawdę i tworzącą nowe warstwy legendy króla Jana III.
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śmierć
Kaplica
Franciszek Maria Lanci, Henryk Marconi
1857-1861
pełnoplastyczna rzeźba
Madonny Sykstyńskiej według obrazu Rafaela,
wykonana przez Vicenza Gaiassiego
17 czerwca 1696 r. w Wilanowie umiera król Jan III.
Pod koniec życia schorowany i zmęczony monarcha spędzał tu wiele czasu. W wilanowskiej rezydencji czuł się
najlepiej – wystarczająco daleko od Warszawy, aby zaznać
spokoju i ciszy, a zarazem na tyle blisko, by mieć wgląd
w sprawy publiczne.
Częstą obecność Jana III w Wilanowie można też interpretować symbolicznie. Być może widok wspaniałych dekoracji malarskich i rzeźbiarskich, dokumentujących jego liczne triumfy i lata chwały, koił smutek króla, którego plany
polityczne i dynastyczne coraz bardziej obracały się wniwecz. Tutaj zakończył swą ziemską wędrówkę, a tym samym Wilanów na stałe splótł się z jego pamięcią. Według
XIX-wiecznej tradycji śmierć zastała króla w tym niewielkim gabineciku i za sprawą tego przekazu (choć zapisy
źródłowe jednoznacznie go nie potwierdzają) wybudowano kaplicę. Miejsce śmierci Jana III zostało w ten sposób
– i symbolicznie, i dosłownie – uświęcone.
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dom
rodzinny
i formacja
ie do oderwanego lub spokojnego
życia, lecz do życia publicznego
albo wojskowego i obozowego trudu
chciałbym Was przygotować.
Tej zaś zasady najbardziej przestrzegać,
żeby się za młodu bracia miłowali,
bez zazdrości, bez urazów.
Młodszy niech starszego szanuje,
a starszy młodszego niech miłuje.
Instrukcja Jakuba Sobieskiego dla synów, Jana i Marka.

dom
rodzinny
i formacja

Wnętrze to jest jego dawną biblioteką – miejscem poszukiwania wytchnienia i intelektualnej inspiracji opartej
na wzorcach reprezentowanych przez wielkich uczonych
i artystów: Arystotelesa, Ptolemeusza, św. Augustyna,
Michała Anioła, Justusa Lipsjusza, Galileusza, Macieja Sarbiewskiego…

B I B L I OT E K A K R Ó L A

Plafon Teologia i filozofia
w otoczeniu portretów naukowców
Claude Callot
i artyści malarni wilanowskiej
lata 80. XVII w.
Filozofia i Teologia – ozdabiające plafon kobiece personifikacje najważniejszych dziedzin
ludzkiej wiedzy – stanowią oś tej części wystawy. Kobieta spoglądająca w górę, w stronę
symbolu Trójcy Świętej, utożsamia mądrość
objawioną; kobieta dokonująca pomiarów
globusa z pomocą cyrkla reprezentuje wiedzę
opartą na podstawach empirycznych. Fides
et ratio – wiara i rozum – pozostają w równowadze i harmonii, jako idealne wyobrażenie
elementów budujących życie człowieka epoki
baroku. Wokół dwóch personifikacji zostały
zgromadzone wizerunki pogańskich i chrześcijańskich autorytetów różnorodnych dyscyplin nauki, o których pragnął pamiętać Jan III.
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Portret hetmana Stanisława Żółkiewskiego
malarz nieokreślony
XVII w.
olej, płótno
Muzeum Narodowe w Krakowie
Stanisław Żółkiewski był pradziadem Jana Sobieskiego
ze strony matki. Zasłużony dla kraju polityk i wojownik,
w roku 1618, w wieku 70 lat (!), został mianowany hetmanem wielkim koronnym. Zginął w roku 1620 z rąk tureckich pod Cecorą, w chwili odwrotu po wielomiesięcznych
bataliach, które toczyły się na południowo-wschodnich
rubieżach Rzeczpospolitej. Jego odciętą głowę posłano
do Stambułu, gdzie eksponowana była jako świadectwo
triumfu Turcji. Stanisław Żółkiewski to również założyciel
miasta Żółkiew, późniejszej siedziby rodowej Sobieskich.
Tutaj wychowywał się i dorastał w kulcie pamięci wielkiego przodka młody Jan. W jednej z zamkowych komnat,
niezmienionej od śmierci hetmana, złożone były niczym
relikwie jego zakrwawione szaty, przy których stale paliła
się oliwna lampka.

W dolnej części Biblioteki Króla prezentujemy członków
rodziny Jana Sobieskiego – postaci, które kształtowały
w młodych latach jego osobowość i określały cele przyświecające mu przez całe życie. Tradycją rodu było podkreślanie konieczności wszechstronnej i ciągłej edukacji,
poznawania współczesnego świata i współczesnej nauki.
Jednocześnie miejsce urodzenia i wychowania przyszłego
króla, ruskie ziemie Korony (obecnie Ukraina), stanowiło
obszar polsko-tureckich zmagań wojennych. Krwawe ofiary składane na bitewnych polach przez przodków oddziałały na Jana Sobieskiego nie mniej niż wiedza zdobywana
na uczelniach i podczas podróży.
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Płyciny z trumny hetmana
Stanisława Żółkiewskiego
artysta nieznany
po 1620
cyna, odlew, cyzelowanie
Muzeum Pałac w Wilanowie
Dwa niewielkie reliefy wykonane w cynie to relikty nie
zachowanego sarkofagu pradziada Jana Sobieskiego, który znajdował się w żółkiewskiej kolegiacie. Pokazujemy je
ze względu na widniejącą na nich łacińską inskrypcję: EXORIARE ALIQUIS NOSTRIS EX OSSIBUS ULTOR (Powstaniesz kiedyś z kości naszych mścicielu), zaczerpniętą z Eneidy Wergiliusza. Los Stanisława Żółkiewskiego – śmierć
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w starciach Turkami i Tatarami – podzielił również jego syn
Jan, zmarły od ran odniesionych pod Cecorą. Z rąk Tatarów
zginęli także wuj Jana Sobieskiego, Stanisław Daniłłowicz,
i brat przyszłego króla Marek. Wobec tych doświadczeń
późniejsze dokonania Jana III na polu walki można postrzegać nie tylko jako zobowiązanie chorążego, hetmana,
a następnie monarchy względem zagrożonej ojczyzny, ale
również jako zadośćuczynienie za osobiste krzywdy.
Portret Teofili Sobieskiej
malarz nieokreślony
3. ćw. XVII w.
olej, płótno
klasztor Dominikanów w Krakowie
„Nie białogłowskiego, ale męskiego była serca, największe
za nic sobie mając niebezpieczeństwa” – takimi słowami
Jan Sobieski opisał swoją matkę, Teofilę. Taka w istocie
musiała być, skoro dla swych synów, pierworodnego Marka i młodszego o rok Jana, przygotowała jednoznaczną
i twardą naukę, opartą na łacińskiej inskrypcji upamiętniającej Stanisława Żółkiewskiego, widniejącej na jego
nagrobku w kolegiacie w Żółkwi QUAM DULCE ET DECORUM ES PRO PATRIA MORI (Jak słodko i szlachetnie umierać za ojczyznę).
Kronika Teofili Sobieskiej
rękopis, papier, oprawa
Biblioteka PAN w Kórniku
Wymowną pamiątką po matce Jana Sobieskiego jest jej
własnoręcznie pisana kronika. W lapidarnych słowach kreśli
następujące po sobie, znaczące wydarzenia ze swojego życia: zamążpójście, narodziny potomstwa. W jednej z linijek
czytamy: „Urodził mi się syn Jan roku 1629, dnia 17 sirpnia,
między godziną czternastą a piętnastą, w piątek ostatniego
dnia miesiąca, a nazajutrz nów nastał, w Olesku”. W świetle
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losów Jana Sobieskiego, wobec jego znaczenia dla dalszych
dziejów Rzeczpospolitej i pośmiertnej sławy, oszczędny
i nad wyraz prosty opis jego przyjścia na świat wydaje się
niezwykły i symboliczny. Wiele lat później Sobieski w pisanej przez siebie kronice udramatyzował moment własnych
narodzin: „Podczas urodzenia mego biły pioruny barzo, tak
że aż krawiec matki mojej od tego ogłuchł i był głuchym do
samej śmierci. Tatarowie też podpadli w tenże właśnie czas
pod zamek…”. Później prawda splotła się z legendą i dziś nie
sposób stwierdzić, gdzie przebiega ich granica.
Instrukcja Jakuba Sobieskiego dla synów
Warszawa, 1784
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Nie tylko cnoty męstwa i odwagi były podstawą wychowania młodych Sobieskich. O ich intelektualne przysposobienie do służby Rzeczpospolitej zadbał ojciec, Jakub Sobieski. O modelu wychowawczym przygotowanym dla synów
informuje napisana przez niego instrukcja, bezcenne
świadectwo ujawniające zespół wartości, jakim hołdowano w rodzinnym domu Jana. Tym, co szczególnie zapada
w pamięć, jest porada udzielona synom w sprawie nauki,
która „wszędzie człowieka zdobi – i na wojnie, i u dworu,
i doma, i w Rzeczypospolitej widzimy to, że ludzie więcej
sobie ważą chudego pachołka uczonego aniżeli pana wielkiego a błazna, co go sobie więc palcem ukazują”. W czasach gdy podziały w obrębie klas społecznych były czymś
oczywistym, ojciec młodych paniczów zalecał roztropnie,
aby jego synowie nie „wedle urodzenia otrzymywali miejsce, ale według nauki”.
Rękopis Jana Sobieskiego z klasy retoryki Kolegium
Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie
1641-1642
rękopis, papier
Biblioteka Narodowa w Warszawie
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Cenna pamiątka dokumentująca etap edukacji młodego
Jana Sobieskiego. Jest to – przekładając na współczesne
kategorie – zeszyt szkolny przyszłego króla. Jego treść
stanowi komentarz do mowy Cycerona pro lege manilia,
w którym trzynastoletni Jan podejmuje m.in. zagadnienia
natury politycznej, opisując wzór i cechy idealnego wodza.
Mapa Europy
reprodukcja mapy wykonanej
przez Nicolasa Picarta według Wilhelma Hondiusa
w roku 1650; oryginał znajduje się
w Bibliotece Narodowej w Warszawie
Jakub Sobieski napisał dla swych synów dwie instrukcje:
pierwszą przed rozpoczęciem nauki w Akademii Krakowskiej, drugą przed podjęciem przez nich europejskiej podróży. Ten drugi etap był nieodłącznym elementem wychowania i edukacji młodych magnatów szykowanych do
piastowania publicznych ról. Jan i Marek Sobiescy odbyli
wyprawę, która trwała prawie dwa lata. Jej szlak obejmował Niemcy, północne i południowe Niderlandy, Francję
i Anglię. Nieocenionym świadectwem peregrynacji jest
diariusz spisany przez opiekuna młodych paniczów, Sebastiana Gawareckiego. Na mapie znajdują się cytaty
zaczerpnięte z tego dzieła. Podczas podróży edukacyjnej
młodych Sobieskich ich ojciec Jakub zmarł w rodowej posiadłości w Żółkwi.
Portret Marka Sobieskiego
malarz nieokreślony
3. ćw. XVII w.
olej, płótno
klasztor Dominikanów w Krakowie
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Marek Sobieski, starszy brat przyszłego króla, pierworodny syn Jakuba i Teofili Sobieskich, wraz z Janem pobierał nauki w Akademii Krakowskiej, a następnie w Europie. W roku 1648 bracia zostali wezwani do Polski, aby
rozpocząć wspólnie służbę wojskową w obronie ojczyzny.
Pięknie zapowiadającą się karierę młodego starosty krasnystawskiego, obrońcy Zbaraża i uczestnika bitwy pod
Beresteczkiem, zakończyła tragiczna śmierć pod Batohem. W roku 1652 pojmanemu do niewoli Markowi z polecenia Bohdana Chmielnickiego zadano niehonorową
śmierć przez ścięcie głowy. Był to wielki cios dla jego bliskich; doświadczenie, które głęboko zapisało się w pamięci przyszłego króla.
Szymon Okolski
Orbis Polonus splendoribus coeli,
triumphis mundi, pulchritudine animantium
condecoratus, in quo antiqua Sarmatorum
gentiliata pervetusta nobilitatis insignia etc.
specificantur et relucent
Kraków, 1641
Muzeum Pałac w Wilanowie
Prezentowana część wystawy znalazła swe miejsce we
wnętrzu zwanym Biblioteką Króla. Nazwa ta ma swoje
uzasadnienie w źródłach – tzw. Inwentarzu generalnym
spisanym w roku 1696. Niestety, ani w Wilanowie, ani
w Żółkwi nie zachowały się zbiory bogatego, liczącego ok.
7 tys. woluminów księgozbioru Jana III. W polskich bibliotekach można odnaleźć pojedyncze wydawnictwa należące niegdyś do królewskiej biblioteki. Książka z podpisem
Jan Król przypomina o pierwotnej funkcji pomieszczenia.
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wojna
i pokój

roszę również króla,
by przyszedł nam z odsieczą.
Sama jego obecność znaczy tyle,
co przybycie całej armii.
Karol Lotaryński, dowódca wojsk cesarskich w liście
do hetmana Stanisława Jabłonowskiego, 16 sierpnia 1683,
cytat za: Z. Wójcik, Jan Sobieski, Warszawa 1994, s. 324.

wojna
i pokój

ANT YK AMER A KRÓL A

Plafon „Zima”
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1688
Wojna i pokój to hasła, które niczym bieguny definiowały
życie Sobieskiego. Pokój pojawiał się w nim rzadko, jako
krótkie epizody między kolejnymi odsłonami wojny. Na
opowieść o tym aspekcie życia Jana III wybraliśmy – nieprzypadkowo – Antykamerę Króla. Malowidło zdobiące
plafon, przedstawiające Zimę, opowiada o starożytnym
bogu wiatrów Eolu, który swoim autorytetem próbuje
ujarzmić poddane mu cztery wiatry, nadać im właściwy
kierunek i w ten sposób zaprowadzić ład w świecie. Nie
sposób oddzielić znaczenia malowidła od roli odgrywanej
przez Jana III w Rzeczpospolitej, najpierw jako marszałka
i hetmana, później jako monarchy. Niczym opisany w Eneidzie Wergiliusza Eol „powściągać musiał swą władzą rwące wichry i niezłomnym prawem skracać im wodze”. Prezentowane pod plafonem przedstawiającym Zimę dzieła
sztuki opowiadają o politycznych i wojennych zmaganiach
Jana Sobieskiego, których najjaśniejszymi punktami były
niewątpliwie bitwy pod Chocimiem (1673) i pod Wiedniem
(1683); odsłaniają także – nie zawsze słuszne – polityczne
decyzje naszego bohatera.
Przysięga feudałów
rys. Erik J. Dahlbergh
ryt. Willem Swidde
1696
miedzioryt, papier
Muzeum Pałac w Wilanowie
Niewielka rycina dokumentuje mało chwalebny epizod
w życiu Jana Sobieskiego. Wraz z większością dowódców
wojsk polskich i litewskich młody starosta jaworowski
złożył w roku 1654 wiernopoddańczą przysięgę królowi
szwedzkiemu Karolowi X Gustawowi, wypowiadając tym
samym posłuszeństwo Janowi Kazimierzowi Wazie, swe-
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mu prawowitemu monarsze. Udział po stronie Szwedów
w zmaganiach podczas wojny zwanej „potopem” był epizodem (szczęśliwie) krótkim, bo już 7 miesięcy później Sobieski bił się w imię polskiego króla. Pozostaje jednak faktem, że zanim przyszło mu dokonywać zaszczytnych dzieł
w obronie ojczyzny, w karierze politycznej i militarnej Jana
Sobieskiego pojawiła się niejedna decyzja, którą moglibyśmy uznać za moralnie dwuznaczną. Do nich należy epizod
przejścia na stronę Szwedów w czasie „potopu”.
Bitwa pod Chocimiem
ryt. Romeyn de Hooghe
1674
akwaforta, papier
Muzeum Narodowe w Warszawie
W podłej, deszczowej aurze listopadowych dni pod twierdzą Chocim (dzisiejsze pogranicze Ukrainy i Mołdawii)
doszło do walnej konfrontacji zbrojnej wojsk polsko-litewskich z armią turecką. Dowódcą sił Rzeczpospolitej był hetman wielki koronny Jan Sobieski. 11 listopada 1673 nastąpił niespodziewany i gwałtowny atak dowodzonych przez
niego sił na przemarznięte wojska Husejna Paszy. Celem
Sobieskiego było zdobycie strategicznego punktu – mostu
na Dniestrze, jedynej drogi ucieczki wroga. O tym, że cel
udało się osiągnąć, przekonuje nas prezentowana rycina.
Niezwykle ciekawa jest kompozycja przedstawienia, potraktowana jako scena teatru walk w symetrycznym ujęciu
dwóch podpiętych kurtyn, stanowiących miejsce na objaśnienia. Po lewej stronie znajduje się numerowana legenda z opisem poszczególnych części ryciny, po prawej zaś
charakterystyka wydarzenia, zawierająca najważniejsze
dane historyczne (takie jak jego miejsce i uczestnicy czy
wskazanie aktualnego papieża). U góry dzieła, na zaplecionej wstędze widnieje napis: VICIT VIM VIRTUS, IN VIA
VIRTUTI NULLA EST VIA (Cnota pokonała potęgę, dla
cnoty żadna droga nie jest bezdrożem).
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Jan Sobieski jako hetman wielki koronny
na tle bitwy pod Chocimiem
ryt. Romeyn de Hooghe
1674
akwaforta, miedzioryt, papier
Muzeum Narodowe w Warszawie
Bitwa pod Chocimiem była wielkim triumfem polskiego oręża, ale przede wszystkim hetmana Sobieskiego.
O skali i zasięgu wydarzenia niech przekonają nas słowa
słynnej francuskiej epistolografki pani de Sévigné, która list do córki, pani de Grignan, pisany 22 grudnia 1673,
rozpoczęła słowami: „Oto wieść z Europy, która utkwiła
mi w głowie: Ów wielki hetman, mąż panny d’Arquien,
stoi na czele armii przeciwko Turkom. Wygrał bitwę tak
ważną, tak znaczącą, że piętnaście tysięcy Turków zostało na placu… zwycięstwo to jest tak wielkie, iż nikt
nie wątpi, że zostanie królem, tym bardziej że stoi na
czele armii, a los zawsze sprzyja wielkim wojownikom”.
Jej przypuszczenia okazały się słuszne. Po nastaniu
bezkrólewia, w obliczu wojennych starć na wschodnich
rubieżach Rzeczpospolitej, utraty Kamieńca Podolskiego i podpisaniu haniebnego traktatu w Buczaczu, kraj
potrzebował monarchy, który miałby wizję i plan jego
obrony. Wiktorią chocimską Jan Sobieski potwierdził,
że jest właściwym człowiekiem, by podjąć się zadań
prawie beznadziejnych i przywrócić Rzeczpospolitą na
drogę chwały.
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Wjazd Jana III na koronację
do Krakowa
ryt. Romeyn de Hooghe (kopia)
ok. 1710
akwaforta, papier
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Przedstawienie ma charakter symboliczno-alegoryczny,
nie jest dosłowną relacją obrazową z przebiegu koronacji,
której kulminacyjny moment miał miejsce 2 lutego 1676
w Krakowie. Pośrodku rozbudowanej kompozycyjnie i treściowo ryciny widzimy ukazanego pod baldachimem elekta – Jana Sobieskiego, przedstawionego na wzór starożytny – all’antica. Baldachim niesiony jest przez personifikacje
cnót, które towarzyszyć mają rządom nowego monarchy:
Sprawiedliwość, Roztropność, Stateczność i Czujność.
Przyszły król ukazany jest jako starożytny triumfator, który na otrzymaną godność zasłużył męstwem na polach
bitew. Świadczy o tym m.in. berło w kształcie dłoni, antyczny znak najwyższej i sprawiedliwej władzy, a także
zgromadzone trofea wojenne. Orszak kieruje się w stronę
reprezentacyjnego gmachu, wyobrażenia zamku wawelskiego. Na balkonie zostali zaprezentowani członkowie
królewskiej rodziny – brzemienna Maria Kazimiera w otoczeniu potomstwa – oraz dostojnicy świeccy i kościelni.
Bitwa pod Wiedniem
Pauwel Casteels
po 1683
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Bitwę wiedeńską, najważniejsze osiągnięcie militarne
Jana III, dzieli dokładnie dekada od triumfu chocimskiego,
który wyniósł go na tron. Rok 1683 był kulminacją dokonań wojskowych monarchy i szczytowym momentem
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prowadzonej przez niego ambitnej polityki dynastycznej.
Jej terytorium nie była jedynie Rzeczpospolita, ale także
Europa.
Obraz autorstwa Casteelsa powstał z dala od bezpośrednich relacji, co czyni go świadectwem europejskiego
rozgłosu, jakim cieszył się triumf koalicji wojsk chrześcijańskich pod dowództwem Jana III. Na pierwszym planie
widzimy monarchę ukazanego w boju, na wspiętym koniu,
w centrum bitewnego zgiełku. W tle tonacjami szarości
i brązu zaznaczono panoramę stolicy cesarstwa – wkrótce szczęśliwe i wyzwolone po wielomiesięcznym tureckim
oblężeniu miasto Wiedeń.
Następnego dnia po bitwie, 13 września, w czasie uroczystego nabożeństwa w katedrze Świętego Szczepana celebrans wygłosił słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego:
„Był człowiek posłany przez Boga, a było mu na imię Jan…”.
Apoteoza Jana III
Cirro Ferri (?) lub Agostino Scilla (?)
ok. 1684
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Liczba i zasięg dzieł sztuki, które powstały po wielkim
triumfie wiedeńskim, zdumiewa nas po dzień dzisiejszy.
Prezentowany obraz należy do ciekawych przykładów
sławy, jaką cieszył się główny bohater tego wydarzenia.
Dzieło to pozostaje w ścisłej relacji z ryciną stworzoną
w roku 1684, w rocznicę wielkiej bitwy, zatytułowaną Teza
Urbana i Taddea Barberinich. O związku obrazu z ryciną
świadczy zarówno bardzo podobna kompozycja, jak i widniejąca pod kartuszem pszczoła (godło rodu Barberinich).
Jan III ukazany jest jako zwycięzca na czele pochodu; tuż
przy jego boku kroczy postać z płomieniem ponad głową,
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wyrażająca żarliwość religijną. W ich stronę dynamicznym
ruchem zwraca się kobieta uosabiająca Wieczne Miasto
Rzym, o czym przekonuje obecność u jej stóp wilczycy
karmiącej Romulusa i Remusa. Skrzydlata Wiktoria obezwładnia wrogów chrześcijaństwa – jeńców tureckich. Na
uwagę zasługuje wyrażona symbolicznie w obłokach postać Ojca Świętego Innocentego XI, jednego z głównych
propagatorów wojny z potęgą turecką, sojusznika króla
polskiego. Znacząca rola przypadła towarzyszącym mu
puttom: jedno z nich koronuje Jana III wieńcem laurowym,
drugie trzyma model świątyni – wotum przyrzeczone za
wiktorię wiedeńską. Kościół został wybudowany pół wieku później przy rzymskim Forum Trajana i istnieje do dziś.
Apoteoza Jana III
malarz włoski (?)
po 1683
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Uroczyste przedstawienie Jana III jako Atlasa dźwigającego glob na swych barkach jest dosłownym przełożeniem
na język malarstwa tytułu, którym określano polskiego
króla po zwycięstwach odniesionych w walkach z Turkami
w roku 1683 – Christianitatis Defensor. Dopełnieniem tej
wymowy jest obecność wieńczącej globus Famy – uosobienia ziemskiej sławy, która grając na trąbie, rozpowiada
o czynach wielkiego triumfatora. Jako współuczestników
istotnych dokonań sławi także dwóch najważniejszych
sojuszników Jana III: Ojca Świętego Innocentego XI i cesarza Leopolda I Habsburga. Ukazany nieopodal skrzydlatej
Famy orzeł z pękiem piorunów jest symbolem mitologicznego ojca bogów, wojowniczego Jowisza.
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Uczta w Jaworowie
Frans Geffels
ok. 1685
olej, płótno
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Udział Jana III w bitwie pod Wiedniem jako sojusznika
cesarza austriackiego Leopolda I Habsburga i papieża
Innocentego XI to również znak przeformułowania europejskiej polityki króla. Od wstąpienia na tron opierała się
ona na przymierzu ze śmiertelnym wrogiem Habsburgów,
francuskim Królem Słońce Ludwikiem XIV. W konsekwencji nowego układu sił Jan III przystąpił w roku 1684 do Ligi
Świętej – przymierza, które jednoczyło władców w imię
wspólnej idei obrony chrześcijaństwa przed Półksiężycem.
Prezentowane dzieło to wyjątkowe świadectwo nowego
porządku, pars pro toto nastrojów, które określały powiedeńską politykę Jana III. 6 lipca 1684 w altanie niewielkiego majątku króla w Jaworowie odbyło się spotkanie na
najwyższym dyplomatycznym szczeblu. Stanowiło ono
podsumowanie wzajemnych zobowiązań polskiego króla
i Ligi Świętej. Wśród zgromadzonych gości (których nie
sposób rozpoznać według ich charakterystyk, lecz z pomocą zawartej w obrazie pisanej legendy) znaleźli się
członkowie poselstwa weneckiego, cesarskiego i papieskiego. Obraz powstał prawdopodobnie we Włoszech pod
auspicjami któregoś z uczestników spotkania.
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Kabinet
Włochy, Florencja?
1670-1700
Muzeum Narodowe w Warszawie
W Inwentarzu spisanym po śmierci króla, w roku 1696,
wśród obiektów wyposażających Antykamerę znajdywała się „Szkatuła wielka, florenska, różnymi kamieniami
wyrabiana, żółwiowa, srebrem adornowana”. Prezentowany obiekt nie pochodzi z kolekcji Jana III, jednak jego
klasa artystyczna i bogactwo materiałów użytych do jego
produkcji są z pewnością tożsame z ruchomościami, które w czasach królewskich zdobiły wnętrza pałacu. Wspomnieć należy o jednej z historii związanych z Wilanowem
– do II wojny światowej przechowywany był tutaj sekretarzyk włoskiej roboty, dar papieża Innocentego XI dla króla.
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sobieski
i muzy
iedy tylko znajdzie się
w swoim apartamencie,
jest to Władca oddany
pięknym dziedzinom wiedzy,
uczony, który przenika wszystkie
chmury, który rozświetla
najcięższe trudności,
w końcu jest to król,
który zstępuje z tronu
by słuchać Muz.
F.P. Dalerac, Lettre écrite de Pologne à M. l.Abbé de la Roque,
auteur du „Journal des Sçavants” touchant leurs Majestez
Polonoises, Paryż ok. 1680, tłum. K. Targosz.

sobieski
i muzy

Sielski nastrój radości, jaką niesie czas letni, podkreślają
putta zaangażowane w prace gospodarskie, a piękne oblicze Jutrzenki poprzedzającej nadejście Apollina-słońca
posiada rysy portretowe ukochanej żony króla, Marysieńki. W rzeźbionej fasecie znalazły się cztery malowane sceny, ilustrujące gospodarskie prace letnie opisane w Georgikach Wergiliusza.

SYPIALNIA KRÓL A
Plafon „Lato”
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1689
Historię mecenatu Jana III prezentujemy w Sypialni Króla.
Skojarzenie tematów, choć w pierwszej chwili wydać się
może nie do końca zasadne, tłumaczy treść plafonu. Malowidło ukazuje kolejną porę roku, najcieplejszą i najbardziej słoneczną – lato. Spotkanie króla Beocji Tryptolema
z boginią Demeter, scena zaczerpnięta z mitologii, wyraża
pochwałę dobrego gospodarowania i stanowi zapowiedź
odrodzenia rolnictwa. Gospodarzem, który przywraca
swym poddanym złoty wiek – pokój, harmonię, sprawiedliwość i odrodzenie gospodarki rolnej, pragnął się stać
Jan III. Tylko w takich pomyślnych okolicznościach mogły
wzrastać dyscypliny, których patronkami były Muzy: literatura, nauka, malarstwo, rzeźba, jak bowiem głosi starożytne przysłowie – pośród szczęku broni ich głosy milkną.
Mimo że rządy Sobieskiego przypadły na okres pełen wojen, patronki sztuk towarzyszyły mu wiernie, a jego dokonania jako mecenasa artystycznego i naukowego układają
się w godną uwagi listę.
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Gloryfikacja mecenatu Jana III
Jan Reisner (?)
po 1683
olej, płótno
Zamek Królewski na Wawelu
Prezentowany obraz należy do wyjątkowych dzieł malarstwa ilustrujących mecenat Jana III. Przed tronem znajdującym się na wyniesieniu, na którym widnieją posągi
królewskiej pary, pochyla się artysta polecany im przez
towarzyszącą mu alegoryczną postać kobiecą. Jej pierś
zdobi maska, a na opasce na ramieniu czytamy: IMITATIO
– naśladowanie. Stojąca przy postumencie figura wysypuje monety i precjoza z rogu obfitości. Trudno o bardziej
dosłowne wyrażenie wdzięczności za królewski patronat
(ideowy i materialny) nad artystami i ich dziełem. Jest
to szczególnie wymowne w kontekście pałacu wilanowskiego i zachowanych w nim dekoracji malarskich i rzeźbiarskich. Do ich realizacji Jan III powołał grupę artystów,
którzy mieli stanowić zalążek akademii malarstwa, pierwszej usystematyzowanej szkoły sztuk pięknych w Rzeczpospolitej. Aby idea mogła zostać wprowadzona w życie,
król ufundował stypendia w Akademii Świętego Łukasza
w Rzymie zdolnym twórcom, m.in. autorowi wilanowskich
plafonów Jerzemu Eleuterowi Szymonowiczowi-Siemiginowskiemu. Żywym świadectwem tej idei są słowa zapisane w eksponowanym na naszej wystawie starodruku
autorstwa Jakuba Kazimierza Haura.
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Gloryfikacja cnót Jana III
Jan Reisner
1683-1690
olej, płótno
Muzeum Narodowe w Warszawie
Obraz został namalowany prawdopodobnie tą samą ręką
co Gloryfikacja mecenatu Jana III, o czym świadczą podobieństwa stylistyczne i ikonograficzne. Wizerunek króla,
ujęty w medalion trzymany przez alegoryczne wyobrażenie Rzeczpospolitej, otacza wstęga z napisem: GRATIA
AUTEM DEI SUM QUOD SUM (Z łaski bożej jestem kim
jestem). Widoczny tuż obok róg obfitości odzwierciedla
dobrobyt poddanych pod rządami monarchy i jego szczodrość – także w sprawach mecenatu. Kobiece postaci trzymające czytelne atrybuty: koronę i hełm żołnierski ozdobiony laurem oraz putto z pękiem róż czynią aluzję do cnót
dobrodzieja – jego męstwa, a zarazem łagodności i miłości
do ojczyzny. Obraz doskonale wpisuje się w treści zawarte w plafonie przedstawiającym Lato i, szerzej, w XVII-wiecznych dekoracjach pałacu. Ich wyrazem niech będzie
inskrypcja z elewacji wilanowskiej rezydencji: SOCIANT
CUM PACE TRIUMPHOS (Łączą z pokojem triumfy). Tylko
wojna pod znakiem sprawiedliwej Minerwy, walka w obronie kraju, przyniesie pokój i dobrobyt, w którym kwitną
harmonia i sztuki.
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Jan Heweliusz
Firmamentum Sobiescianum,
sive uranographia
rys. Karol de la Haye
ryt. Andreas Stech
Gdańsk, 1690
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Wymownej łaski i wsparcia ze strony monarchy doświadczył wielokrotnie w swoim życiu najsłynniejszy astronom
działający w XVII w. na terytorium Rzeczpospolitej, Jan
Heweliusz. Jan Sobieski był wielkim admiratorem osiągnięć naukowych badacza, zdobytych przez niego wytrwałą i ciężką pracą. Już jako hetman wielki koronny miał
okazję zapoznać się z jego gdańską pracownią-obserwatorium, ulokowaną przy ulicy Korzennej. Zachowana odręczna dedykacja Heweliusza na jednym z jego dzieł wspomina,
jak to Sobieski osobiście korzystał z wykonanych przez
niego instrumentów naukowych i dokonywał obserwacji
nieba. Po dramatycznym pożarze, który strawił w roku
1679 pracownię Heweliusza, Jan III nie pozostał obojętny
na jego osobisty dramat. Udzielił mu sowitego wsparcia
materialnego, pożyczył własne instrumenty astronomiczne i zwolnił z podatku jego dochody z prowadzonego browaru. Heweliusz odwdzięczył się monarsze, uwieczniając
jego postać na nieboskłonie. Po triumfie wiedeńskim odkrytą przez siebie konstelację nazwał Scutum Sobiescianum (Tarcza Sobieskiego), czyniąc w ten sposób aluzję do
herbu króla, tarczy Janina. Równocześnie w iście barokowym duchu odwołał się do obronności tarczy – ta symbolizująca dom Sobieskich obroniła cały chrześcijański świat
przed tureckim zagrożeniem.
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Jakub Kazimierz Haur
Skład, Abo skarbiec znakomitych sekretów
Oekonomiej Ziemiańskiej…
Kraków, 1693
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Prezentowana książka to prawdziwy staropolski bestseller. Jest to pierwszy poradnik zawierający praktyczne
zalecenia i instrukcje dotyczące spraw gospodarsko-ziemiańskich. Treść uzupełniają liczne dygresje i anegdotki,
zarówno historyczne, jak i obyczajowe. W świetle dzisiejszych kategorii moglibyśmy zaklasyfikować pracę Haura
jako dzieło „lifestylowe”. Książka została po raz pierwszy
wydana w roku 1675, jednak już 4 lata później ukazała się
po raz kolejny, uzupełniona i poprawiona – tę publikację
wsparł Jan III. W dowód wdzięczności kolejne edycje zostały wzbogacone przez autora o obfitą i kwiecistą dedykację dla królewskiego dobrodzieja. Tak jest w przypadku
prezentowanego egzemplarza pochodzącego z roku 1693.
Poza niezwykłą treścią, bogatą w zwyczajne porady, jedną
z części książki stanowi Traktat o malarskich konsztach, Do
malowania, rysowania, pisania… Znalazł się w nim akapit
dokumentujący aspiracje Sobieskiego jako mecenasa malarstwa, świadectwo starań o stworzenie w Wilanowie rodzimej szkoły sztuk pięknych: „W Wilanowie pod Warszawą z fundaciey y z pobożności osobliwey, Niaśnieyszego
PANA Szczęśliwie nam Panuiącego znayduio Się taraz takie pomienione Szkoły, potrzebne, wygodne y chwalebne,
skąd dopiero tego konsztu Malarskiego wynikają w Polszcze, arkana, co to są Sztylagi, proportie, perspektywy,
lanczawty, y dymensje figur różnych, y Sztuka przedniey
inventiey, dawno tego potrzebowała Polska dla chwały
Bożej y dla ułatwienia kosztu y trudności, z Cudzych kraiow zaciągając coraz takich Obrazów, iakoteż y Mistrzów
w podobney potrzebie, gdy może być teraz iak w Domu
Swoją wygodą, oraz y na sławę Swego Narodu aby Się
Swoyscy ludzie w tym konście ćwiczyli”.
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Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem
malarz włoski
XVII w.
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie

Przedstawienie Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Janem
należy do nielicznych dzieł, które można wiązać z kolekcją
malarstwa zdobiącą wnętrza królewskich komnat wilanowskich w czasach Jana III. W bezcennym, wspominanym
już wcześniej archiwalium, Inwentarzu spisanym po śmierci króla, natrafiamy na opis, który wyobraźnia pozwala
powiązać z oglądaną sceną: „Obraz Najswiętszej Panny
z P. Jezusem y ze św. Janem frukta trzymającym w ramach
gładkich złocistych. NB.Ten iest u Ciała Ieo. KMci.”
Jan III interesował się malarstwem i nie szczędził środków
ani uwagi, aby wejść w posiadanie wartościowych artystycznie i ciekawych tematycznie prac. W licznych miastach Europy grono agentów wyszukiwało dzieła sztuki
odpowiadające estetycznym potrzebom króla i jego małżonki. Szkoły artystyczne, które Jan III darzył szczególną
estymą, wiązały się z malarstwem włoskim i holenderskim.
Trudne i zawiłe losy spadkobierców króla, zawieruchy wojenne, które przetaczały się przez Rzeczpospolitą na przestrzeni kolejnych stuleci, były bezwzględne dla materialnych pamiątek po królu. Lekturze fragmentów inwentarzy
omawiających zbiory artystyczne towarzyszy często żal
za utraconymi – w większości bezpowrotnie – dziełami.
„Prywatny” portret Jana III
malarz włoski
4. ćw. XVII w.
olej, płótno
ze zbiorów Joanny Sidorczak-Heinsohn
i Gunnara Heinsohna
Portret Jana III
malarz nieokreślony
4. ćw. XVII w.
olej, płótno
Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Alte Pinakothek Monachium
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Zestawiamy z sobą dwa portrety Jana III; jeden
z nich to typowe portrait d’apparat, z pełnym
zestawem motywów, które podkreślają jego
oficjalny charakter. Król ukazany został jako
wojownik – Mars Sarmacki, w zbroi, z insygniami dowództwa wojskowego. Portret należący
do kolekcji Alte Pinakothek, trafił zapewne do
Monachium wraz z Teresą Kunegundą Sobieską,
córką Jana III, małżonką elektora bawarskiego.
Podobne ikonograficznie przedstawienia króla
znajdują się także w zbiorach florenckich. Drugi portret monarchy należy do grupy tzw. wizerunków o charakterze prywatnym.
Zestawienie obu dzieł dobitnie unaocznia
dwoistość natury Jana III. Z jednej strony jest
on przede wszystkim znany i pamiętany w historiografii jako król-wojownik, który najwyższą godność – koronę – osiągnął na polu bitwy.
Z drugiej strony, jego prywatny wizerunek to
świadectwo mniej znanej twarzy monarchy,
którą odczytujemy – nie wprost – w zachowanych dekoracjach wilanowskich. Jan Sobieski był bowiem człowiekiem wychowanym
według ideałów augustiańskich, pragnącym
za wszelką cenę pokoju i dobrobytu dla kraju
nękanego wojnami. Irlandzki lekarz Bernard
O’Connor powiedział o nim: „król jest bardzo
przyjemny, wielce dla wszystkich przystępny,
wielu świetnymi ozdobiony przymiotami, nie
tylko w sztuce wojennej, lecz w naukach, literaturze niepospolicie biegły”.

Glify okienne
sztukatorzy czynni w Wilanowie
lata 80. XVII w.
Oryginalne stiukowe glify z czasów Jana III, ozdobione są
figurkami putt trzymających gałązki laurowe przeplecione
gałązkami dębu, u góry zaś motywem korony królewskiej
wśród liści palmowych.

GABINET CHIŃSKI
Martin Schnell
1731-1732
Pomieszczenie tak nazwane pojawia się w Inwentarzu spisanym w roku 1696, co pokazuje, że w Apartamencie Króla znalazły swe miejsce także elementy dalekowschodnie.
Zapewne poza dekoracją pokoiku, przywołującą odległe
kraje, ich obyczaj i kulturę, fascynujące dla ludzi epoki
baroku, w Gabinecie Chińskim znajdowało się sporo drobnych przedmiotów z kruchej porcelany. Orientalny akcent
w pałacu Wilanowie to nie tylko efekt podążania za panującą na ówczesnych dworach europejskich modą na chinoiserie i curiosité; to również wyraz szerokiego horyzontu
umysłowego króla, protektora pierwszego towarzystwa
geograficznego, kartografa-amatora, kolekcjonera przyrządów astronomicznych. Dzisiejszy wystrój Gabinetu
Chińskiego wiąże się z postacią kolejnego królewskiego
mieszkańca Wilanowa, Augusta II, i jest dziełem jego nadwornego artysty, Martina Schnella.
Astrolabium (fragment)
2. poł. XVII w.
mosiądz, grawerowanie
Muzeum Pałac w Wilanowie
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Przykład niezwykle popularnego we wczesnej epoce nowożytnej przyrządu astronomicznego, pozwalającego
na definiowanie pozycji na podstawie położenia gwiazd.
Przyrząd stosowany był głównie w nawigacji. Choć priorytetem przy realizacji astrolabium jest precyzja wyliczeń, to
zwraca uwagę dbałość wytwórcy o jego stronę estetyczną.
Na mosiężnej tafli wygrawerowany został wymowny cytat,
wers pierwszy Psalmu 18: CAELI ENARRANT GLORIAM
DEI, ET OPERA MANUUM EIUS ANUNTIAT FIRMAMENTUM (Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza). Ten rzadki i cenny przedmiot stanowi
symbol znaczących wątków odnoszących się do biografii
Jana III – jego zainteresowania naukami ścisłymi: astronomią, matematyką, fizyką, ale także geografią. Współczesnym imponowała „otwartość szerokiego jego umysłu”
– jak w liście do wilanowskiego bibliotekarza Adama Adamandego Kochańskiego napisał wybitny niemiecki uczony
Gottfried Wilhelm Leibniz.
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GABINET HOLENDERSKI
Martwa natura z papugą
Martwa natura z wieńcem kwiatów i owoców
Abraham van Mignon
1669-1679
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Przypuszcza się, że obydwa obrazy należały do zbiorów
malarstwa Jana III zgromadzonych w Wilanowie. Dziś, wobec braku mocnych pisanych dowodów, nie sposób uwiarygodnić tej tezy, opierając się jedynie na ogólnym zapisie, który znajdujemy w Inwentarzu dóbr znajdujących się
w Wilanowie po śmierci monarchy w roku 1696: „Obrazów
para na których kwiaty na wstędze wiszące drobnym malowaniem w ramkach czarnych, lisztewki złociste”. Wiemy
za to doskonale, że król miał szczególne upodobanie do
malarstwa szkoły północnej, wielką estymą darzył twórczość Rembrandta. Kilka płócien tego artysty zdobiło ściany Wilanowa. Pamiątką tych estetycznych zamiłowań króla pozostaje dziś jedno z pomieszczeń pałacu, oryginalnie
nazwane Gabinetem Holenderskim (informuje nas o tym
wspomniany Inwentarz). W tej niewielkiej galerii, mieszczącej się na osi rezydencji, zawieszone były gęsto płótna
artystów wywodzących się z Niderlandów, m.in. Obraz
Trzech Krolow, Rynbrandta malarza, w ramach czarnych.
Dziś Gabinet jest zaaranżowany w stylu saskim (lata 30.
XVIII w.), jednak dla upamiętnienia jego pierwotnego klimatu artystycznego prezentujemy w nim dzieła mistrzów
holenderskich i flamandzkich.
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wszystkie
twarze
króla

owo obrany król jest postacią
wspaniałą i okazałą, jaką natura
rzadko tworzy; dobrze zbudowany,
o niezłych proporcjach, dostojnych
gestach i żywym usposobieniu.
Każdy, kto go ujrzy, jest niejako
zmuszony, by go poważać.
Relacja naocznego świadka spisana w roku elekcji, 1674,
publikowana w: T. Korzon, Dola i niedola Jana Sobieskiego,
t. 3, Kraków 1898, s. 508.

WIELK A SIEŃ
Jan III należy do polskich władców, których wygląd odtworzono bodaj w największej liczbie dzieł. Jego podobizna
funkcjonuje nieprzerwanie w rodzimej historii i kulturze
(także masowej). Popularność konterfektu króla, jego stała charakterystyka, to w dużej mierze efekt prowadzenia
przez Sobieskiego i jego małżonkę Marię Kazimierę świadomej polityki wizerunkowej. Wiadomo, że zarówno po koronacji, jak i po zwycięstwie wiedeńskim w roku 1683 na europejskie (i nie tylko) dwory trafiały liczne portrety Jana III.
Dzięki tej przemyślanej polityce wzmacniała się pamięć
o Lwie Lechistaniu, Obrońcy Chrześcijaństwa, Piorunie Wschodu i na dobre formowała się jego legenda.
W Wielkiej Sieni, centralnym i najważniejszym pomieszczeniu pałacu wilanowskiego, ulokowanym w samym
sercu rezydencji, zgromadziliśmy liczne portrety Jana III
(malarskie i graficzne). Poprzez ich wielokrotność chcemy
pokazać, jak trwały i dobrze znany jest obraz monarchy,
którego rządy były ostatnimi latami chwały Rzeczpospolitej. Mimo pewnej modułowości podobizn, łatwo dostrzec
w nich różnice, które demonstrują, jak przetwarzany był
obraz króla z dala od modela. Na osi wejścia prezentujemy
największe dzieło, portret konny Jana III, którego obecność nawiązuje do pomnika konnego pierwotnie znajdującego się w tym miejscu.
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Cztery plafony w królewskich apartamentach ukazujące
cykl pór roku składały się wraz z dekoracją Wielkiej Sieni,
najbardziej reprezentacyjnego pomieszczenia pałacu, na
spójny ikonograficznie program. W dobie Jana III znajdowało się tu malowidło Alegoria Dnia i Nocy, ale niestety,
nie zachowało się do naszych czasów. Jedyne fragmenty
oryginalnej dekoracji to rzeźbiona faseta wyobrażająca
Cztery Żywioły i Cztery Wiatry. Korzystając z możliwości,
jakie daje nowoczesna technologia, przygotowaliśmy film,
który symbolicznie przypomina pierwotny plafon – dopełnienie programu ideowego pałacowych wnętrz, odzwierciedlającego naturalny porządek świata i cykl natury.
Portret konny Jana III
autor nieznany
XVIII w.
olej, płótno
Zamek Królewski w Warszawie
Wizerunek konny Jana III prawdopodobnie został wykonany
do Palazzo Zuccari, rzymskiej rezydencji królowej-wdowy
Marii Kazimiery Sobieskiej. Przez piętnaście lat pobytu
nad Tybrem dokładała ona wszelkich starań, aby podtrzymywać pamięć o swym małżonku i jego czynach, m.in.
poprzez zamawianie dzieł sztuki, literatury i muzyki, wystawianie oper, organizowanie fest. Jan III ukazany jest na
koniu, jako zwycięzca bitwy pod Wiedniem, z pełnym zestawem motywów, które świadczą o niezwykle uroczystej
wymowie obrazu. Uzbrojenie odwołuje się do kostiumów
rzymskich imperatorów: hełm z pióropuszem, maskami
lwa na piersi i kolanach, naramiennikami pteryges i fartuchem ze skórzanych pasów. Skrzydlata bogini Fama głosi
światu triumfy polskiego monarchy, a przynoszone przez
nią wieści czytamy na przywiązanej do trąby chorągwi.
Przednie kopyta konia unoszą się ponad leżące na ziemi
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trofea zdobyte na Turkach: okrągłą tarczę – kałkan, turban i chorągiew. Ujęcie sylwetki w sposób oczywisty
kojarzy się z kompozycją pomnika konnego monarchy.
Portret Jana III z Orderem Ducha Świętego
malarz z kręgu dworu królewskiego
po 1676
olej, płótno
Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Obraz pochodzi z dawnej kolekcji książąt Radziwiłłów.
Powstał prawdopodobnie jako pamiątka uroczystego
nadania królowi polskiemu najważniejszego francuskiego odznaczenia, Orderu Ducha Świętego (30 listopada
1676 w Żółkwi), o czym świadczy wyeksponowanie
i precyzyjne oddanie wyglądu odznaczenia. Król nosi
nawiązującą do antyku zbroję łuskową – karacenę, która stała się najbardziej charakterystycznym elementem
oręża w okresie jego panowania. Mocny uchwyt dłoni
Sobieskiego na rękojeści szabli i na czekanie znamionują gotowość do podjęcia walki zbrojnej i przypominają
o zasługach, które wyniosły go do godności królewskiej
oraz do grona kawalerów Orderu Ducha Świętego.
Portret Jana III w wieńcu laurowym
malarz nieokreślony
po 1683
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Kolejny wizerunek Jana III, który wymownie odwołuje
się do tradycji antyku, tak silnie obecnej – nie tylko w kulturze wysokiej – w Rzeczpospolitej zwanej Państwem
Sarmatów. Jan III prezentuje się w pancerzu w typie
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rzymskim, ozdobionym na piersi głową Gorgony, której
zadaniem było odstraszanie złego uroku. Tkany złotą nicią płaszcz wzorowany jest na tzw. paludamencie, szacie, którą w starożytnym Rzymie dekorowano cezarów
oraz zwycięskich wodzów. Głowę monarchy zdobi wieniec laurowy, symboliczna oznaka zwycięstwa. Portret
należy do najpiękniejszych wizerunków królewskich zachowanych w kolekcji wilanowskiej. Urzekają w nim subtelne tonacje złocisto-brunatne, na tle których poważna
i rozumna twarz Jana III tchnie prawdziwie królewskim
majestatem.
Portret Jana III w wieńcu laurowym
(mała wersja)
malarz nieokreślony
po 1683
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Jest to mała, obcięta do wysokości piersi wersja portretu Jana III w wieńcu laurowym. Poza drobnymi różnicami w stroju i wyraźnie inną ręką autora, sposób ujęcia
twarzy i pancerza jest tożsamy z większą wersją przedstawienia. Przykład obu portretów dowodzi funkcjonowania pewnych typów wizerunkowych Jana III, które
wraz z kolejnymi odsłonami i drobnymi przekształceniami zyskiwały nowe, nierzadko obce oryginałom treści. Portrety królewskie i ich repliki były często nie tylko
wysyłane jako dary na europejskie dwory, ale także rozdawane wśród dworzan, towarzyszy broni, politycznych
sojuszników, a może częściej wrogów, aby przypominać
im o prawowitym władcy. Liczne kopie wykonywane
były również dla królewskich dzieci, Jakuba i Teresy
Kunegundy, które po ślubach osiadły z dala od domu
rodzinnego.
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Portret Jana III z regimentem
malarz nieokreślony
po 1683
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Jan III został ukazany w zbroi typu europejskiego, ujętej
skórzanym pasem z dekoracyjną klamrą wysadzaną szlachetnymi kamieniami. Obie ręce portretowanego wsparte są na elementach rynsztunku: lewa na rękojeści szabli
w pozie sugerującej nieustanną gotowość do jej wydobycia, prawa na regimencie bogato ozdobionym motywem
białego orła z herbem Janina na piersi. Wokół bioder króla,
jako znak dowództwa, przewiązana jest skóra lamparta.
W tle rozgrywa się walka, która dopełnia znaczenia wizerunku – portretu władcy przedstawionego jako Mars Sarmacki. Istnienie tego portretu w kolekcji wilanowskiej jest
datowane na rok 1793.
Portret Jana III w wieńcu laurowym,
z regimentem
Daniel Schultz (?)
przed 1683
olej, płótno
Muzeum Narodowe w Warszawie
Majestatyczny wizerunek ukazuje Jana III jako antycznego triumfatora – w karacenie, z paskami naramiennymi
pteryges oraz w skórzanym fartuchu zdobionym motywem masek. Dumna, wyprostowana poza oraz zdobiący
skronie wieniec laurowy wzbudzają respekt i podziw. Ten
wyjątkowy portret, wraz z innymi wizerunkami, stanowił
przedmiot interesującego badania przeprowadzonego
w roku 2011 w Katedrze Psychologii Eksperymentalnej
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Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, we współpracy
z Muzeum Pałacem w Wilanowie. Jego wyniki dowiodły,
że właśnie ten wizerunek składa się z największej liczby
elementów, które przetwarzane są w portretach Jana III,
malowanych najprawdopodobniej z modela. Oznacza to,
że może on zostać uznany za przedstawienie najbliższe
prawdziwemu wyglądowi Jana Sobieskiego. O badaniu
opowiada film Jan III Sobieski. Prawdziwa twarz króla, dostępny na stronie internetowej muzeum oraz w serwisie
YouTube.
Portret Jana III na tle bitwy
malarz nieokreślony
koniec XVII w.
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Wizerunek wyróżniający się spośród pozostałych przedstawień Jana III strojem modela. Tym razem portretowany
nie występuje w kostiumie all’antica, lecz ubrany jest po
polsku, w tkany w kwiaty żupan, okryty podszytą futrem
delią. Takie upozowanie przypomina jedną z „twarzy króla”, silnie z nim kojarzoną – najbardziej sarmackiego monarchy polskiego. Angielski poseł Robert South tak go
opisał: „Jest to książę o twarzy dużej i oczach okrągłych:
odzież nosi zawsze taką jak jego poddani, włosy przystrzyżone wokół uszu jak mnich, czapę futrzaną, lecz niezwykle bogato przyozdobioną diamentami i klejnotami, wąsy
duże; chodzi bez chustki na szyi. Długa szata spada mu
do pięt na kształt płaszcza, a pod nią nosi kaftan tej samej długości w talii ciasno przewiązany pasem. Nigdy nie
wdziewa rękawic, a ów długi płaszcz jest uczyniony z grubego szkarłatnego sukna, zimą bogato obramowanego
futrem, w lecie zaś jedynie obszytego jedwabiem”.
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Portret Jana III w lamparciej skórze
malarz nieokreślony
4. ćw. XVII w.
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
W tym wizerunku zwraca uwagę nieco odmienna charakterystyka fizjonomii Jana III. Ciekawe, że – w przeciwieństwie do większości znanych konterfektów malarskich –
portretowany nie kieruje wzroku w stronę odbiorcy, lecz
w bok. Nie sposób oprzeć się wrażeniu, że jest to przedstawienie wyraźnie starszego króla. Relacje z epoki są zgodne,
że wraz z upływem lat Sobieski coraz bardziej tracił swą
zdrową, krzepką posturę i borykał się z nadwagą, będącą
skutkiem licznych chorób trawiących jego przemęczony
organizm. Siwiejące włosy, zmarszczki wokół oczu, podpuchnięte powieki i otyła twarz wskazują, że portret mógł
być malowany, gdy model był już w podeszłym wieku. Jeśli
to prawda, to tym bardziej należy zwrócić uwagę na występowanie elementów identyfikujących go jako wojownika i polityka: karacenę, wstęgę Orderu Ducha Świętego,
naramienniki w typie rzymskim, lamparcią skórę podbitą
purpurą i spinającą ją przebogatą zaponę.

67

miłość
i bliscy
ról Jegomość w Wilanowie
na przejażdżce czas swój trawił,
ciesząc się tam z królewiczami
ichmościami… w wieczór kazał
przy sobie w gąskę grać królewnie
oraz królewiczom ichmościom.
Pamiętniki Kazimierza Sarneckiego,
rezydenta dworu Jana III.

miłość
i bliscy

się o ich wychowanie i zdrowie, lubili spędzać z nimi czas:
słuchając muzyki, obserwując ich tańce, grając w warcaby czy spacerując po ogrodzie. Królewskie dzieci były
jednak również kapitałem politycznym. Dla Sobieskich
był on fundamentem planów naprawy Rzeczpospolitej
– dziedzic, który przejmie ojcowską koronę, miał ukonstytuować dynastię na tronie i zniweczyć katastrofalną
w skutkach wolną elekcję.

A N T Y K A M E R A K R Ó LO W E J
Plafon „Jesień”
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1686
Jesień to pora roku, kiedy natura obdarza
człowieka swymi bogactwami, płodami ziemi – w sadach rozpoczyna się zbiór owoców,
a w lasach miodobranie. To czytelna aluzja
do płodności mieszkanki apartamentu, królowej Marii Kazimiery, która miała obdarzyć
swych poddanych dziedzicem. Nasza opowieść koncentruje się w tym miejscu na bliskich Jana Sobieskiego – jego umiłowanej
małżonce Marysieńce i dzieciach: Jakubie
Ludwiku, Teresie Kunegundzie, Aleksandrze
Benedykcie i Konstantym Władysławie.
Zwyczajowa etykieta europejskich dworów
nakazywała, aby potomkowie królewscy
wychowywali się z dala od swoich naturalnych rodziców. Polityka i sztywny ceremoniał nie pozostawiały wiele miejsca na
ciepło i serdeczne uczucia w królewskich
rodzinach. Pod tym względem Jan III i Maria Kazimiera mogą jawić się jako wyjątkowi
koronowani rodzice. Żywili szczere i głębokie przywiązanie do swoich dzieci, troszczyli
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najmłodszego syna Jana, czule zwracająca się do swoich
starszych dzieci: Aleksandra, Konstantego i Teresy Kunegundy. Ponad nimi widnieje popiersie Jana III, a nieco
poniżej dumnie prezentuje się najstarszy syn Jakub, ubrany w czerwony płaszcz – symbol namaszczenia go przez
rodziców na spadkobiercę korony. Zespół zawartych
w obrazie motywów przesuwa jednak znaczenie całej
kompozycji: od nastroju czułej rodzinnej sceny w kierunku
przemyślanej propagandy. Nieprzypadkowo scenie towarzyszą: lew – zwierzę królewskie, orzeł, wieniec laurowy,
czerwona kotara, perły, muszle i delfin. Wszystkie te elementy, o pozornie dekoracyjnym charakterze, czynią to
dzieło pełnym aluzji zrozumiałych dla człowieka doby baroku. Ich nieco skrótowa interpretacja zawiera się w przekonaniu, że dom Sobieskich za swe cnoty i chwalebne
czyny dla narodu słusznie posiadł koronę, która nigdy nie
powinna go opuszczać, lecz trwać w nim i nieść dobrobyt
Rzeczpospolitej.
Portret Jana III z Jakubem (1667-1737)
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1690
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie

Maria Kazimiera z dziećmi
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1684
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Ta pełna czułości scena wręcz ostentacyjnie eksponuje
macierzyńskie uczucia Marii Kazimiery. Królowa przedstawiona jest jako Caritas, matka karmiąca piersią swego
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Portret Marii Kazimiery
z Teresą Kunegundą (1676-1730)
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1690
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Para podwójnych portretów królewskich – Jana III z najstarszym synem Jakubem oraz Marii Kazimiery z Teresą
Kunegundą, późniejszą elektorową bawarską – wymownie świadczy o bliskiej relacji Sobieskich i ich potomstwa,
ale przede wszystkim unaocznia ambitne plany polityczne
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i aspiracje dynastyczne, jakie starała się realizować para
monarsza. Jan III i Maria Kazimiera zostali politycznie uformowani przez Jana Kazimierza i Ludwikę Marię Gonzagę,
wielkich propagatorów vivente rege – elekcji następcy za
życia króla. Świadomi byli, że czynnikiem najbardziej osłabiającym wewnętrznie Rzeczpospolitą jest wolna elekcja,
na którą niepośledni wpływ mają państwa ościenne (i ich
pieniądze).
Zamysłem Jana III i jego niezwykle zaradnej małżonki było
zapewnienie korony najstarszemu synowi, Jakubowi Ludwikowi, urodzonemu w roku 1667 we Francji. Na portrecie królewicz ubrany jest w czerwony płaszcz, a jego dłoń
wspiera się na tarczy obronnej, nawiązującej do herbu
Sobieskich Janina. Wizerunek królowej z córką zdobi symboliczny motyw architektoniczny – kariatyda wspierająca
strop budynku, subtelna aluzja do roli odgrywanej przez
królową, która pomaga swemu małżonkowi wspierać
gmach państwa. Wdzięczny i niepozbawiony serdeczności
jest gest ręki królewny, która obejmuje ramię matki.
Portret Aleksandra Sobieskiego (1677-1714)
malarz z kręgu Hyacinthe’a Rigaud
1696 (?)
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Portret Konstantego Sobieskiego (1680-1726)
malarz z kręgu Hyacinthe’a Rigaud
1696 (?)
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Dwaj młodsi synowie Jana III i Marii Kazimiery, Aleksander
i Konstanty, urodzili się już jako dzieci królewskie. Nieprzypadkowo nadano im imiona kojarzące się z wielkimi staro-
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żytnymi wodzami – Aleksandrem Macedońskim oraz cesarzem rzymskim Konstantynem. Zapewne miała być to
dobra wróżba na ich dorosłe życie, jednak pomimo starań
ze strony rodziców ich losy po śmierci Jana III były trudne
i naznaczone porażkami.
Dwa piękne portrety pochodzące z pracowni francuskiego
artysty ukazują ich najprawdopodobniej w wieku 19 i 16 lat,
kiedy byli jeszcze pełni wiary w zachowanie królewskiej
korony w domu Sobieskich. Śmiałe pozy, piękne i bogate
tkaniny oraz dyskretnie zaznaczone insygnia Orderu Ducha Świętego otrzymanego od Ludwika XIV podkreślają
uroczysty charakter wizerunków i ich optymistyczny wyraz. Ani Aleksander, ani Konstanty nie zapisali się jednak
złotymi zgłoskami w rozgrywkach polityki europejskiej.
Ich zasługi wiążą się przede wszystkim z mecenatem teatralnym i muzycznym.
Szklaneczka królewicza Jakuba
Czechy, przed 1720
szkło przezroczyste, dwuścienne, szlifowane;
rytowana złota folia; czerwona substancja
żywiczna (?), dekoracja międzyściankowa
(techn. Zwischengoldgläser)
Muzeum Pałac w Wilanowie
Komplet sześciu flasz puzdrowych
Konstantego Sobieskiego
Polska, starostwo lubaczowskie (?),
Huta Kryształowa (?)
przed 1726
szkło przezroczyste, szlifowane, rytowane,
częściowo polerowane; srebro grawerowane; korek
Muzeum Pałac w Wilanowie
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Stanisław Solski
Geometra Polski…
egzemplarz z dedykacją autora dla królewicza
Jakuba Sobieskiego
Kraków, 1683
Muzeum Pałac w Wilanowie
Taki oto skromny zestaw osobistych przedmiotów dzieci Jana III i Marii Kazimiery zachował się w wilanowskich
zbiorach. Niestety, w wyniku licznych dramatów, którymi naznaczona jest historia Polski, rozmaite dobra materialne, zwykłe pamiątki, obrazy, książki i dokumenty
należące do członków rodziny Sobieskich uległy całkowitemu zniszczeniu lub rozproszeniu. Nieliczne zachowane
obiekty znajdują się w większości poza granicami Polski.
Szklaneczka królewicza Jakuba, podobnie jak zespół
sześciu flasz podróżnych królewicza Konstantego, posiadają monogramy pozwalające na rozpoznanie pierwszych właścicieli tych naczyń.
Niezwykłą, wzruszającą pamiątką jest egzemplarz
książki jezuity Stanisława Solskiego Geometra polski…,
pierwszy spisany metodycznie podręcznik do nauki matematyki wraz z ćwiczeniami. Ksiądz Solski piastował
u boku Jana III funkcję nadwornego teologa, a we wcześniejszych latach spowiednika obozowego. W książce
znajduje się dedykacja skierowana do najstarszego syna
Jana III, wskazująca, że autor był przez jakiś czas jego
nauczycielem: „Królewicowi Jacóbowi Synowi Krola Jegomości Johannesa III Sobieskiego, a moiemu wdzięcznemu y miłemu dyscypułowi Ku pożytku y Zabawie Oraz
aby traktowaney w Onych Xięgach obiectum umiłował
y do onego pilnie y Szczerze się przykładał ofiarowuie
Xięgę tę onego director a Xiąg tych autor:
Stanislai Solski
Societatis Jesu”
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G A B I N E T A L F R E S CO
Freski przedstawiające sceny
z Apollem:
Apollo z Sybillą Kumańską
Apollo grający na flecie
Apollo z pasterką Issą
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1692
Dekoracje tego niewielkiego gabinetu stanowią być może najbardziej wzruszające
malarskie świadectwo miłości Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery. Szczególnie wymowna jest scena spotkania Apolla i Sybilli
Kumańskiej, której bóg ofiarowuje – zgodnie z jej życzeniem – tyle lat życia, ile ziarenek piasku mieści się w jej dłoni. Długie
życie nie oznacza jednak wiecznej młodości
i Sybilla lamentuje nad swoim losem, obawiając się, że „nadejdzie czas, gdy podeszły wiek uczyni z mego ciała drobinkę i nie
będzie można wyobrazić sobie, że kiedyś
kochał mnie bóg i że podobałam mu się”.
Nieubłaganemu upływowi czasu nie poddawała się jednak miłość Jana i Marii Kazimiery,
a jej dowody znajdujemy przede wszystkim
w listach wymienianych przez zakochanych.
„Jedyna serca i duszy pociecha” – jak zwracał
się do ukochanej Jan – pozostała jedyną miłością jego życia. „Szczęście moje polegało
bardziej na radowaniu się jego osobą aniżeli
jego koroną” – przyznała po śmierci męża
Maria Kazimiera. We wdowieństwie przeżyła 20 lat, do końca ciesząc się dobrym zdrowiem. Dziś spoczywa obok Jana III w katedrze na Wawelu.
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marysieńka
– regentka
est kobietą o przenikliwym umyśle,
potrafi zachować tajemnice.
Jest żądna rozkazywania.
Potrafi nie tylko zajmować się
najważniejszymi sprawami,
jak to czyni na tym dworze,
ale też rządzić samodzielnie
całym królestwem.
Relacja nuncjusza papieskiego Andrea Santa Croce, spisana
w roku 1690, publikowana w: M. Komaszyński, Piękna królowa
Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska, Kraków 1995.

S Y P I A L N I A K R Ó LO W E J
Plafon „Wiosna”
Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski
ok. 1686
Dekoracje, które powstały w pałacu wilanowskim za czasów Jana III, cechują erudycyjne, subtelne nawiązania
do mitologii oraz dzieł starożytnych pisarzy. Obszernie
cytowanym dziełem, prócz wspomnianych wcześniej
Georgik Wergiliusza, są wielbione przez epokę baroku
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Metamorfozy, czyli Przemiany Owidiusza. Ich popularność odzwierciedla z całą dobitnością zamiłowanie ludzi
tamtych czasów do niekonwencjonalnych, zaskakujących
historii ukazujących wieloaspektowość ludzkiej natury,
a także do obserwacji cyklów zachodzących w przyrodzie
i ich symboliki: dnia i nocy czy pór roku. Plafon Wiosna jest
peanem na cześć przemian. Oto wdzięczna bogini Flora
rozsypuje kwiaty, które hojnie ozdobią ziemię pod jej panowaniem. Jest to aluzja do łask i dobrodziejstw, które
piękna Maria Kazimiera przynosi swym poddanym. W dolnej strefie dzieła artysta przedstawił metamorfozy starożytnych bohaterów – ich przeistaczanie się w obdarzone
symbolicznym znaczeniem kwiaty (słonecznik, hiacynt,
anemony) stanowi aluzję do przemian w Rzeczpospolitej,
które dokonają się za sprawą królowej. Jednocześnie jej
życie przeszło również niezwykłą ewolucję – od uroczej
Marysieńki, dwórki królowej Ludwiki Marii Gonzagi, po
ambitną i stanowczą królową Marię Kazimierę.
Portret Jana Kazimierza Wazy
kopia Antoniego Strzałeckiego
według Daniela Schultza
ok. 1897
olej, płótno
klasztor Zgromadzenia Sióstr Wizytek
w Warszawie
Portret Marii Ludwiki Gonzagi
kopia Antoniego Strzałeckiego
według Daniela Schultza
ok. 1897
olej, płótno
klasztor Zgromadzenia Sióstr Wizytek
w Warszawie
Dwa portrety poprzedników Jana III i Marii Kazimiery na
królewskim tronie są okazją do przypomnienia historii
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umiłowanej małżonki pogromcy Turków. Maria Kazimiera de la Grange d’Arquien urodziła się we Francji, do Polski przybyła w wieku (prawdopodobnie) czterech lat jako
dwórka nowej królowej Polski, Ludwiki Marii. Na dworze
królewskim w Warszawie rozpoczęła się jej oszałamiająca
kariera. W 1655, trudnym roku wybuchu „potopu”, poznała młodego starostę jaworowskiego Jana Sobieskiego. Rozważna królowa Ludwika Maria wykorzystała afekt
młodego, dobrze zapowiadającego się żołnierza i polityka,
aby przywiązać go do dworu i przekonać do swoich politycznych zamysłów. Jej głównym celem było doprowadzenie w Rzeczpospolitej do elekcji vivente rege – za życia
króla. Również w tym względzie Jan III, a przede wszystkim Maria Kazimiera okazali się kontynuatorami polityki
swych poprzedników.
Niepoślednie znaczenie ma pewien nurt obyczajowy, który pojawił się na warszawskim dworze wraz z Ludwiką Marią – rys kobiecej emancypacji. Dotyczył przede wszystkim
działań w sferze polityki – czasem jawnych, częściej zakulisowych. Maria Kazimiera była jedną z najlepszych adeptek
tej nauki, o czym przekonują 22 lata wspierania rządów
Jana III. Podobno, gdyby nie jej niezwykle dynamiczne
i zaradne działania, wybór Sobieskiego na króla wcale nie
byłby oczywisty.
Portret Marii Kazimiery
malarz francuski
ok. 1660-1665
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Portret Marii Kazimiery
autor nieznany
ok. 1695-1696
olej, płótno
Zamek Królewski w Warszawie
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Podobnie jak w przypadku portretów Jana III w Sypialni
Króla, zestawiamy dwa wizerunki Marii Kazimiery. Jeden
z nich pochodzi z okresu przedkoronacyjnego, co można
wywnioskować na podstawie braku insygniów monarszych. Młoda Marysieńka wdzięcznie opiera głowę na ramieniu, spoczywającym na bogatej poduszce. Delikatny,
nieco rozmarzony i senny uśmiech może świadczyć o nieformalnym charakterze portretu i jego prywatnym przeznaczeniu. Obraz został namalowany w czasie bliskim zawarcia przez nią małżeństwa z Janem Sobieskim (5 lipca 1665).
Drugi z wizerunków, mimo braku oznak upływającego czasu na twarzy portretowanej, powstał znacznie później. Jest
to portret oficjalny, reprezentacyjny, o czym jednoznacznie przekonuje obecność insygniów królewskiej władzy.
Przedstawienie pochodzi ze zbiorów Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek w Monachium, dokąd prawdopodobnie trafiło wraz z wyprawą Teresy Kunegundy Sobieskiej. Pochodzące z epoki relacje na temat
wyglądu Marii Kazimiery są zgodne co do jej niepospolitej
urody. Zachowane portrety, choć niewątpliwie zawierające nuty pochlebcze, w pełni to potwierdzają. Sekretarz
francuskiego ambasadora, de Mongrillon, scharakteryzował ją słowami: „oczy jej były tak żywe, że – jak słyszałem
– żaden malarz nie mógł wiernie ich odtworzyć”. Szkoda!
Zestawienie obu portretów ujawnia, niczym losy bohaterów metamorfoz przedstawionych na plafonie „Wiosna”,
zmienność losu – dwórka królowej, pochodząca ze zubożałego francuskiego rodu, osiągnęła najwyższą królewską
godność suwerennego, obszernego i wciąż znaczącego
kraju, odgrywając rolę monarchini przez 22 lata, a tym samym zapisując swe imię na kartach historii.
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Jan III i Maria Kazimiera
Sebastiano Bonicelli
1677
olej, blacha srebrna
Muzeum Narodowe w Warszawie
Niewielka, ale znacznej urody miniatura mówi nam wiele
o relacji, jaka łączyła Jana III i Marię Kazimierę. Królowa,
choć prawnie nie mogła być równorzędnym partnerem
politycznym (pacta conventa obligowały króla do złożenia
przysięgi, że jego małżonka nie będzie uczestniczyć w rządach), często była nim de facto. Cechy charakteru Marii
Kazimiery czyniły z niej osobę świadomie podążającą za
meandrami rozgrywek politycznych. Dowodzi tego korespondencja króla, który nie tylko wyznaje uczucia, jakimi
ją darzy, ale też skrupulatnie relacjonuje wydarzenia kolejnych kampanii, ruchy wojsk czy decyzje o strategicznym
znaczeniu dla spraw polityki. Równowagę intelektu pierwiastka męskiego i żeńskiego w sposób najdoskonalszy
podkreśla układ przestrzenny pałacu w Wilanowie – część
słoneczna, południowa, należy do apartamentów króla,
a symetrycznie względem niego położona część lunarna,
północna, to przestrzeń, której mieszkanką była królewska małżonka.
Taca srebrna ze sceną wjazdu triumfalnego
Jan Gotfryd Holl
1683
srebro złocone, wytłaczane i polerowane,
niektóre fragmenty w rzeźbie półpełnej
Muzeum Pałac w Wilanowie
Srebrna taca, wykonana przez sławnego wytwórcę gdańskiego Jana Gotfryda Holla, stanowi bardzo interesujący
przekaz dotyczący Jana III i Marii Kazimiery. Na lustrze (płaskiej części tacy) został ukazany triumfalny wjazd Jana III
po zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Król nie jest jednak
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sam – w pochodzie towarzyszy mu małżonka, Maria Kazimiera. Para królewska siedzi w czterokołowym rydwanie,
o formach na wzór antyczny, zaprzężonym w cztery konie,
prowadzonym przez poddanych. Przedstawienie obojga
monarchów odzwierciedla pełnię sprawowanej władzy
i podkreśla udział Marii Kazimiery w trudach wypełniania
obowiązków, jakie spoczywają na królewskiej parze.
Przypomnieć należy jej wkład w propagowanie wieści
o zwycięstwie pod Wiedniem – to ona zaleciła drukować
i upowszechniać sławny, pisany do niej z namiotów wezyrskich 13 września 1683 list, w którym Jan III oznajmiał
o odniesieniu oszałamiającego zwycięstwa przez siły
chrześcijańskie. To ona również odebrała w czasie modlitw w katedrze wawelskiej wiadomość o zwycięstwie,
przywiezioną przez królewskiego sekretarza Filipa Duponta: „Po trzech dniach (tj. 16 września) dotarłem do Krakowa – relacjonuje Dupont. – Choć była dopiero siódma
rano królowa już klęczała przed ołtarzem. Gdy tylko mnie
spostrzegła, niepewna jaką wieść jej przynoszę, krzyknęła
głośno, aż echo rozległo się po kościele. Gdy przekazałem
jej nowiny, rzuciła się na ziemię przed ołtarzem i pozostała
tak przez kilka chwil… Oddałem jej strzemię wezyra, które od razu kazała przywiesić u stóp cudownego krucyfiksu,
gdzie też wisi po dziś dzień”.
Jan III w otoczeniu rodziny
malarz z kręgu dworu Jana III
po 1693
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Na wyniesieniu, pośrodku kompozycji, została wyróżniona para królewska, Jan III i Maria Kazimiera. Układ zgromadzonych na portrecie postaci podkreśla równorzędność
małżonków, z obu stron otoczonych przez członków ich
rodziny. Grupę męską, po stronie króla, tworzą synowie
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Jakub, Aleksander i Konstanty, do grupy żeńskiej, po stronie Marii Kazimiery, należą małżonka Jakuba, Jadwiga Elżbieta Amalia Pfalz-Neuburg, jej córka Maria Leopoldyna
oraz Teresa Kunegunda. Portret grupowy Sobieskich można odczytać jako pochwałę harmonii i pokoju, którą para
królewska odnajduje wśród bliskich. Uchwycony w obrazie
moment wytchnienia podkreśla tarcza z gorgoneionem
skrzyżowana z mieczem – obecna, ale tymczasowo zawieszona poza królem na trzonie kolumny.
Zgodnie jednak z duchem sztuki baroku, odczytania obrazu nie możemy zakończyć na tym, co dostrzegamy na
pierwszy rzut oka. Została w nim podkreślona gotowość
rodu Sobieskich do utrzymania królewskiego dostojeństwa; nie inaczej należy interpretować wzorowane na
starożytnych uzbrojenie młodych królewiczów, zachodni,
bogato szmelcowany rynsztunek Jakuba i jego purpurowy
płaszcz, stanowiący kolorystyczną dominantę całej sceny.
Powagę i oficjalny charakter „rodzinnej sceny” wieńczy
bogaty dywan, tkany w motyw heraldycznego orła.
Medal koronacyjny z popiersiami
pary królewskiej
Johann Höhn
1676 (?)
srebro, bicie stemplem
Muzeum Narodowe w Warszawie
Żeton dwudukatowy koronacyjny
Marii Kazimiery
1676
złoto, bicie
Zamek Królewski w Warszawie
Medale i monety, wytwarzane przy okazji znaczniejszych
wydarzeń, były w czasach Sobieskich bardzo skutecznym środkiem przekazu. Zwyczajowo wybijane w więk-
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szej ilości mogły trafić do licznych odbiorców, a ich treści
ikonograficzne zyskiwały na znaczeniu wraz z wartością
materiału. Prezentowane dwa medale z bogatej kolekcji
numizmatów związanych z Sobieskimi wnoszą ciekawe
treści do historii Marii Kazimiery. Pierwszy, wybity z okazji koronacji pary królewskiej, ukazuje profile małżonków,
symbolicznie tworzące awers i rewers medalu. Drugi dedykowany jest królowej Marii Kazimierze. Na unoszącym
się rydwanie została przedstawiona bogini Diana, która
kieruje się w stronę słońca. Towarzysząca jej inskrypcja FULGORES SOCIAM VOCAT IN CONSORTIA REGNI
(Blask wzywa towarzyszkę do współposiadania królestwa)
mówi o roli, jaka przeznaczona została Marysieńce wraz
z koronacją. Pamiętając, że bogini Diana jest utożsamiana
ze światłem Księżyca, a blask to czytelna aluzja do Słońca,
Maria Kazimiera unaocznia wierne odbicie światła naj
jaśniejszej z gwiazd.
Lustro
dekoracyjna snycerska oprawa, która nawiązuje
do treści plafonu „Wiosna”
lata 30. XVIII w.
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A N T YG A B I N E T K R Ó LOW E J
Tajemnicza kobieta w lustrze ma rysy twarzy Marii Kazimiery, przedstawionej pod postacią Jutrzenki, gwiazdy
zarannej rozpalającej na nocnym niebie pierwsze światło,
zapowiadające nadejście dnia. Ta piękna przenośnia akcentuje znaczenie królowej, dopełniającej działania małżonka, króla Jana III, który – niczym Apollo – przyniesie
krajowi życiodajne światło zmian i wyprowadzi go z ciemności. Marysieńce-Jutrzence towarzyszą amorki z pochod
niami i kwiatami o rysach trzech synów królewskiej pary
– Jakuba, Aleksandra i Konstantego. Ten fascynujący kryptoportret w mistrzowski sposób łączy poważny, zakorzeniony w mitologii przekaz polityczny, podkreślający rolę
królowej i królewskiego potomstwa w Rzeczpospolitej,
z intymną atmosferą prywatnego domu rodziny Sobieskich. Dzieło, które odbija się w lutrze, dekoruje sufit Gabinetu Zwierciadlanego, stanowiącego część apartamentów
królowej.
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jan iii
w muzeum
stanisława
kostki
potockiego

Komplet toaletowy
Marii Kazimiery Sobieskiej
Francja
koniec XVII/pocz. XVIII w.
palisander, szylkret, blacha mosiężna rytowana,
blacha srebrna rytowana, masa perłowa
rytowana, mosiądz
Muzeum Pałac w Wilanowie

GABINET PRZED GALERIĄ
Pamięć o Janie III trwała w Wilanowie nieprzerwanie. Kolejni właściciele rezydencji: Sieniawscy, Czartoryscy, Lubomirscy i Potoccy darzyli pałac należytą uwagą, troszcząc się o zachowanie – w miarę możliwości – oryginalnych
dekoracji powstałych w czasach królewskich. Trudniej
rzecz się miała z ruchomościami, które kiedyś wyposażały wnętrza, ponieważ zostały one podzielone pomiędzy
spadkobierców Jana III i w znacznej mierze rozproszone.
Wyjątkową kartę w dziejach Wilanowa stanowi czas zarządzania pałacem i majątkiem przez hrabiostwo Potockich,
Aleksandrę z Lubomirskich i jej małżonka Stanisława Kostkę. Ten niepospolity człowiek doby oświecenia, polityk,
mąż stanu, pisarz, archeolog, historyk sztuki, postanowił
wraz z małżonką stworzyć w Wilanowie pierwsze polskie
muzeum sztuki. Gromadzone przez nich dzieła sztuki europejskiej i dalekowschodniej znalazły się w murach przesiąkniętych wielką historią. W ich kolekcji nie zabrakło
również miejsca na niezwykle cenne sobiesciana.
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Wybitnej klasy artystycznej, niezwykle cenny komplet
toaletowy został zakupiony przez hrabiego Potockiego
w roku 1808 w Paryżu. Szczęśliwie do naszych czasów zachowały się dokumenty poświadczające zakup: rachunek
ze sklepu paryskiego antykwariusza de Tourniere'a oraz
zapis w „Pamiętniku Interesów” hrabiego: „Expens na
rzecz Żony moiey […] Gotowalnia Królowej Janowej – 300
liwrów”. Kupując rzeczoną „gotowalnię”, hrabia kierował
się z pewnością nie tylko motywami natury estetycznej,
lecz także sentymentalnej i muzealniczej. W zwieńczeniu
lustra znajduje się herb rodziny d’Arquien, z której wywodziła się Maria Kazimiera, umieszczony na polu tarczy
przypominającej herbową tarczę Janina Sobieskich. Tuż
obok widnieje sylwetka orła pod koroną. Połączenie tych
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dwóch elementów pozwoliło na skojarzenie cennego kompletu z osobą Marii Kazimiery Sobieskiej, tym bardziej że
ostatnie lata życia (1714-1716) spędziła ona w zamku Blois
we Francji. Choć uwiarygodnienie relacji przedmiotu z postacią historyczną nie jest dziś możliwe, historia zakupu
przez Potockiego niezwykłego sobiescianum zdradza zainteresowanie hrabiego przedmiotami przywołującymi
pamięć pierwszych gospodarzy Wilanowa, której był godnym i wytrwałym opiekunem.
Portret konny Jana III
malarz dworski
1685-1696
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Portret konny Marii Kazimiery
malarz dworski
1685-1696
olej, płótno
Muzeum Pałac w Wilanowie
Niewielkie portrety konne pary królewskiej należą do tych
nielicznych obiektów, które najprawdopodobniej znajdowały się we wnętrzach pałacu w Wilanowie w chwili śmierci Jana III („Obrazow para Krolestwa IchMciow na koniach
w ramach złocistych” – odnotowuje Inwentarz Generalny
z roku 1696). Stanowią parę, o czym świadczy wspólna
dla obu ujęć kompozycja oraz tożsamy reprezentacyjny
charakter. Monarcha ukazany jest w walecznej pozie, na
wspiętym koniu, z regimentem – symbolem władzy dowódczej – trzymanym w dłoni. Maria Kazimiera dosiada
konia w dostojnej pozie amazonki, dzierżąc w uniesionej
ręce berło. Jej królewską godność podkreśla haftowany
motyw heraldycznego orła zdobiący płaszcz i czaprak.
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Portrety wróciły do Wilanowa w roku 1812, zakupione przez
Aleksandrę, małżonkę hrabiego Stanisława Kostki Potockiego, dzielnie wspierającą jego muzealniczą działalność. Wcześniej znajdowały się w zbiorach spadkobierców ostatniego
króla niepodległej Rzeczpospolitej, Stanisława Augusta.
Minerwa wśród Muz
Hendrick van Balen (?)
1. ćw. XVII w.
olej, deska
Muzeum Pałac w Wilanowie
„Parnas z kraiowidem a w koło z arabeskami, drewniana
tablica, która służyła za wieko klawikordu darowanego
Królowey Janowey od żony Cesarza Leopolda tak iak to
niósł dawniey napis. Zdaie się iż ten prezent nastąpił przed
samym wyjazdem Króla na oswobodzenie Wiednia, niósł
bowiem napis życzeniem by Królowa mogła osłodzić sobie
rzadkim do muzyki talentem nieprzytomność kochanego
Rycerza, a z powrotem jego przygrywać triumfalnym pieniom” – odręczną adnotację tej treści spisał hrabia Stanisław Kostka Potocki i umieścił na odwrocie prezentowanego obiektu. Nawet jeśli historia kojarząca obraz „Minerwa
wśród Muz" z królową Marią Kazimierą i epizodem odsieczy wiedeńskiej nie jest zgodna z prawdą historyczną, pozostaje bardzo ciekawym świadectwem zapotrzebowania
na pamiątki identyfikowane z królem Janem III i jego bliskimi. Dowodzi również starań gromadzenia podobnych
przedmiotów w Wilanowie w celu uczynienia z rezydencji-muzeum swego rodzaju monumentum sobiescianum.
Głównym tematem jest alegoryczne przedstawienie muzyki. Na wzgórzu Parnas, siedzibie Apollina, ukazana została bogini mądrości i waleczności Minerwa, w otoczeniu
strażniczek sztuki, Muz. Swobodnie porozrzucane instrumenty sugerują, że Minerwa stała się opiekunką muzyki
przynoszącej ludziom – jak i opuszczonej przez Jana III
Marysieńce – szczęście i ukojenie.

94

95

ważniejsza
literatura
• Barycz H., Rzecz o studiach w Krakowie dwóch generacji
Sobieskich, Kraków–Wrocław 1984.
• Chwała i sława Jana III w sztuce i literaturze XVII-XX w.,
katalog wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia
odsieczy wiedeńskiej, wrzesień – grudzień 1983,
red. W. Fijałkowski, J. Mieleszko, Warszawa 1983.
• O’Connor B., Historia Polski, red. P. Hanczewski, przekład
W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pękacka-Falkowska,
Warszawa 2012.
• Dupont P., Pamiętniki historii życia i czynów Jana III
Sobieskiego, opr. B. Spieralska, D. Milewski, Warszawa 2011.
• Fijałkowski W., Królewski Wilanów, Warszawa 1996.
• Fijałkowski W., Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1986.
• Górska M., Milewska-Waźbińska B., W teatrze życia i sławy
Jana III Sobieskiego, czyli widowisko wilanowskie, Warszawa
2010.
• Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego,
katalog wystawy jubileuszowej z okazji 200-lecia
działalności Muzeum w Wilanowie 1805-2005,
red. J. Mieleszko, A. Kwiatkowska, Warszawa 2006.
• Karpowicz M.,Sekretne treści warszawskich zabytków,
Warszawa 1981.
• Kolekcja wilanowska, red. J. Mieleszko, Warszawa 2005.
• Kolekcja wilanowska. Kontynuacja 1993-2011 , katalog
wystawy Muzeum Pałacu w Wilanowie, Warszawa 2012.
• Ku czci króla Jana III. Bohaterowie i pamiątki,
wstęp M. Gołąbek, Warszawa 2008.
• Kwiatkowska A., Inwentarz generalny 1696 z opracowaniem,
„Ad Villam Novam” t. VI, Warszawa 2012.

96

• Listy Pani de Sévigné, wybór W. Karpiński, przekład
M. Mroziński, A. Tatarkiewicz, wstęp i przypisy
M. Mroziński, Warszawa 1981.
• Malarstwo do 1900. Katalog zbiorów. Zamek Królewski
w Warszawie, red. D. Juszczak, H. Małachowicz,
Warszawa 2007.
• Milewska-Waźbińska B., Słońce na tarczy, czyli tajemnice
pałacowej fasady, Warszawa 2008.
• Odsiecz wiedeńska 1683. Wystawa jubileuszowa
w Zamku Królewskim na Wawelu w trzechsetlecie bitwy.
Tło historyczne i materiały źródłowe, t. I-II, Kraków 1990.
• Pamięć o odsieczy wiedeńskiej, wystawa w 325. rocznicę
zwycięstwa pod Wiedniem, Zamek Królewski na Wawelu
– Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków 2008.
• Polaków portret własny, red. M. Rostworowski,
przedmowa A. Gieysztor, posłowie J. Topolski,
Warszawa 1983-1986.
• Portrety Jana III Sobieskiego i Jego Rodziny, katalog
wystawy z okazji 300-lecia Wilanowa, Warszawa 1983.
• Primus inter pares, publikacja towarzysząca wystawie
w Muzeum Pałacu w Wilanowie, praca zbiorowa,
Warszawa 2013.
• Targosz K., Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych,
Warszawa 2012.
• Tron Pamiątek ku czci „Najjaśniejszego, Niezwyciężonego
Jana III Sobieskiego, Króla Polskiego” w trzechsetlecie
śmierci 1696-1996, katalog wystawy, Muzeum Pałac
w Wilanowie, Warszawa 1996.
• Widacka H., Lew Lechistanu, Warszawa 2010.
• Widacka H., W kręgu wielkiego króla, czyli opowieści
wilanowskie, Warszawa 2008.
• Wójcik Z., Jan Sobieski, Warszawa 1994.
• www.wilanow-palac.pl.

97

Wystawa „Primus inter pares”
pod honorowym patronatem:
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
Jego Eminencji Kardynała Kazimierza Nycza
Muzeum Pałac w Wilanowie
24 kwietnia – 30 września 2013

Organizatorzy pragną podziękować za użyczenie dzieł
na wystawę następującym osobom i instytucjom:
Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Alte Pinakothek, Monachium
Biblioteka Narodowa w Warszawie
Biblioteka PAN w Kórniku

wystawa
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie:
Paweł Jaskanis
Kuratorzy:
Marta Gołąbek, Konrad Pyzel

Joanna Sidorczak-Heinsohn i Gunnar Heinsohn
Klasztor Dominikanów w Krakowie
Klasztor Zgromadzenia Sióstr Wizytek w Warszawie

Scenografia:
Anna Nowak / Studio Architektury Wnętrz
Realizacja:
Ryszard Kłosek / Firma KŁOSEK

Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Warszawie
Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Opieka konserwatorska:
Agnieszka Pawlak, Wojciech Bagiński
Pracownie Konserwatorskie Muzeum Pałacu w Wilanowie
Projekt identyfikacji wizualnej:
Karolina Mazurkiewicz, Wojciech Staniewski / STUDIO 2X2

Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki
Zamek Królewski w Warszawie

Projekt grafiki i plansz informacyjnych na wystawie:
Anna Nowak / Studio Architektury Wnętrz
Marta Potulska
Filmy towarzyszące wystawie:
Marcin Mastykarz / Artyści Nowych Mediów
Strona internetowa wystawy:
www.wilanow-palac.pl/primus
Idea & design EDUSERWIS

przewodnik
Tekst:
Marta Gołąbek, Konrad Pyzel
Redakcja:
Jadwiga Marcinek
Projekt i skład:
Karolina Mazurkiewicz, Wojciech Staniewski / STUDIO 2X2
Autorzy fotografii:
Wojciech Holnicki, Agnieszka Indyk, Zbigniew Reszka
Druk i oprawa:
Drukarnia Kwadrat, ul. Lwowska 218b, 33-300 Nowy Sącz
ISBN 978-83-63580-17-9

Patroni medialni:

Sponsorzy:

it was here that following
his victories the king of poland,
jan iii enjoyed peace by
contemplating new triumphal deeds
and, when surprised by death,
he departed this life in 1696.
passer-by, observe the monument
to past glory, dear to the poles
and rescued in 1821 with loving care
from falling into ruin.
Inscription in the Wilanów palace
from the times of Stanisław Kostka Potocki.
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Wystawą PRIMUS INTER PARES przeniesiemy się
do czasów Jana Sobieskiego, zobaczmy, co w pałacu
w Wilanowie jest dziełem jego pomysłowości i planów.
Sięgniemy również do źródeł, prezentując władcę
takim, jakim widzieli go współcześni, którzy podkreślali nie tylko jego męstwo, ale także szeroki i bystry umysł, naturalność, swobodę i dowcip. Odważyliśmy się na wprowadzenie w pałacu daleko idących zmian. Liczymy, że będą one zaskakujące, że
zaprezentowane w efektowny sposób dzieła najlepiej
opowiedzą historię życia i czynów Jana Sobieskiego.
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