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NIEZWYKŁA „PORTA TRIUMPHALIS" JANA III SOBIESKIEGO 

Przed dwoma z górą laty, na sesji naukowej zorganizowanej z okazji 

300-lecia Wilanowa, której problematyka dotyczyła kultury artystycznej

i umysłowej czasów Jana III, miałem okazję do zaprezentowania bi

lansu inicjatyw i dokonań polskiego króla na polu sztuki i kultury

w ostatniej ćwierci XVII w.1 Nawiązując do poruszonych wówczas

spraw, w tym miejscu pragnę jedynie zwrócić uwagę na rolę, jaką od

grywała sztuka na dworze królewskim Jana III. Liczne dzieła malar

stwa, rzeźby, grafiki oraz architektury świeckiej i sakralnej, powstające

bądź z inicjatywy, bądź też pod auspicjami Sobieskiego, nie służyły wy

łącznie ozdobie dworu, lecz miały swoje wyraźne przesłanie ideowe,

stając się nierzadko instrumentem propagandy i perswazji politycznej.

Do takich dzieł należą m. in. tzw. portrety polityczne króla i jego ro
dziny, malarskie, rzeźbiarskie i graficzne kompozycje batalistyczne, sła
wiące sukcesy militarne króla-wojownika, malowidła plafonowe pałacu

w Wilanowie, głoszące chwałę dobrych rządów Jana III i Marii Kazi

miery, czy wreszcie sam pałac wilanowski, pomyślany jako siedziba

cnoty, władzy i piękna, jako plastyczne wyobrażenie Rzeczypospolitej

Obojga Narodów oraz pomnik zasług królewskiego gospodarza 2
• 

Do zachowanych szczęśliwie dzieł z czasów Sobieskiego, stanowiących 

przykład realizacji określonego programu ideowo-artystycznego króla, 

należy dość zagadkowa, kamienna brama w Wilanowie, będąca głów

nym wejściem na teren dawnej rezydencji Jana III 3. 

1 W. Fi jałko w s k i, Jan III Sobieski i jego mecenat kuituraLny - Biians 

zainteresowań, inicjatyw i dokonań poiskiego monarchy na poiu kultury arty

stycznej i umysiowej w drugiej potowie XVIl w. (Studia Wilanowskie, t. I, War

szawa 1977, s. !!-45). 
2 Por. W. F i jałko w s k i, WiLanów, seria Zabytki Warszawy, Warszawa 1973;

te n że, Wnętrza pałacu w Wilanowie, Warszawa 1977; M. K a rp o w i cz, Sekretne 

treści warszawskich zabytków, Warszawa 1976. 

a Zagadkę bramy wilanowskiej p róbował n iedawno rozwi ązać M. Karpowicz 

w cytowan ym wyżej dziele, rozdz. pt . ,,Jan III, Trajan i brama w Wilanowie", 

s. 50-74. Dokonując jedn ak dość powierzchown ej an alizy zachowan ych elemen-
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Jak wiadomo z cytowanej wielokrotnie korespondencji artystycznej 

nadwornego architekta królewskiego, A. Locciego 4, brama wilanowska 
została wzniesiona w swej zasadniczej części w ostatniej ćwierci XVII w. 
Barokową strukturę tej bramy tworzą dwa czworograniaste, kamienne 
filary oraz flankujące je przypory ze spływami i czworobocznymi słup
kami na krańcach. Surowość sylwety i prostotę struktury architekto
nicznej wilanowskiego zabytku wzbogacają kamienne figury alego
ryczne, wieńczące oba filary, jak również zdobiące je i przypory bramy 
panoplia oraz rzeźby niedźwiedzi, ustawione na skrajnych słupkach 
przypór. 

Szczególną uwagę w wystroju plastycznym bramy zwraca postać 
męska na filarze północnym, która przedstawia stojącego wojownika 
w antykizowanej zbroi, z paludamentem zarzuconym na ramiona i w szy
szaku na głowie, trzymającego włócznię w prawej ręce i wspartego lewą 
ręką na armacie. Do zespołu atrybutów określających znaczenie iko
nograficzne tej postaci i dopełniających całość kompozycji rzeźbiarskiej 
należy także lufa armatnia, beczka z prochem strzelniczym i sztandar 
wojskowy. Zarówno postać wojownika, jak i towarzyszące jej akcesoria 
wojenne nie budzą najmniejszej wątpliwości, że mamy tu do czynienia 
z polskim wyobrażeniem boga wojny, Marsa. Bóg ten jednak w naszej, 
polskiej, wilanowskiej redakcji nie jest już gniewnym wojownikiem 
z Olimpu, łaknącym krwawej i okrutnej wojny, lecz Marsem Sarmac
kim, rycerzem obdarzonym, jak Jan III, cnotą odwagi i waleczności, 
który wojnę traktuje nie jako walkę napastniczą, lecz jako „potrzebę" 
w staropolskim, najlepszym tego słowa znaczeniu. Jeśli już zatem musi 
walczyć i w rezultacie odnosić zwycięstwo, to tylko w wojnie obronnej 
dla zapewnienia dobrodziejstw pokoju. Z tego też względu twórca wila
nowskiego Marsa, najprawdopodobniej Stefan (?) Szwaner, nie posłużył 
się żadnym antycznym wzorem tej postaci, lecz zwrócił się bezpośrednio 
do polskich źródeł ikonograficznych, takich jak ro. in. znany drzeworyt 
karty tytułowej Marsa Sauromatskiego S. Szymanowskiego z 1642 r. s 
Mars z bramy wilanowskiej n i e t r z y m a bowiem, jak jego rzymski 
poprzednik, t a  r c z y i n i e m a  w t 1 e z b r  o i ustawionej na ziemi. 
Odznakami jego wojennego rzemiosła są wspomniane wyżej polskie 
militaria, występujące również na ilustracji dzieła Szymanowskiego. 

tów rzeźbiarskich bramy i poszukując w zbyt skomplikowany sposób ideowych 

i artystycznych źródeł inspiracji naszego zabytku, autor postawił szereg nie dają

cych się dziś przyjąć hipotez. 
4 J. Sta rzyńs k i, Wilanów. Dzieje budowy pałacu za Jana III, wyd. 2,

Warszawa 1976, s. 90-101; Listy Locciego do króla z 5, 12, 19, 26 IX., 1, 17 X 

i 28 XI 1681 oraz list z 14 IX 1689, AGAD, AR, li, teka 25, nr 63. 
5 S. H. Szymanowski, Mars Sauromatski to jest od szczęśliwej koronacjej 

Władysława IV krótkie opisanie różnych expedicji Jeremiemu Michałowi Korybu

towi' Wiśniowieckiemu wydany, Warszawa 1642. 
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Aby jednak nie było wątpliwości, że wilanowski wojownik jest Marsem 

Sarmackim, za jakiego po bitwie chocimskiej uchodził późniejszy król 

polski, Jan III Sobieski 6, szyszak i karacenową zbroję wojownika ozdo

biono tarczami herbowymi „Janina". W ten sposób Mars Sarmacki z Wi

lanowa stał się personifikacją Jana III, jako „rex armatus" i jako „rex 

victoriosissimus". Do skojarzenia posągu Marsa z bramy wilanowskiej 

z osobą Jana III upoważniają ponadto inwokacje skierowane pod adre

sem polskiego monarchy w centralnej części bramy triumfalnej, wznie
sionej kilka lat wcześniej z okazji jego wjazdu do Warszawy, bo w dniu 
22 XII 1677 r.: 

B!STOINIIS PLANTAS TERRIS MARS INCLYTE TAXOS 

HOSTILEMQUE COL!T MOESTA CUPRESSUS HUMUM 

ERGO DUCEM LECHICE VrRIDI PARNASIDE CINGAINT 

CONDECORENTQUE SACRAS VIRGINES FRONTE COMAS ... 

oraz 

BELLTGERO PRINCEJPS CATA,PHRACTUS MARTE PELASGO:S 

VULNIFICA MORTI FUNDERE CAEDE DUCES 

MA!RS SUP.EREST VINCENDUS ADHUS STERNIS ET ULMAE 

PACTS JVIUNERIBUS LECHICA SCEPTRA BE'ES ... ' 

Zgodnie z barokowym zamiłowaniem do metafor i przedstawień ale

gorycznych Mars Sarmacki, wieńczący bramę królewskiego Wilanowa, 

stał się również uosobieniem znanej w sztuce polskiej XVII w. idei 

,,zwycięskiej wojny" s. 

Odpowiednikiem stojącej na północnym filarze postaci męskiej jest 

stworzona zapewne również przez Szwanera postać kobieca, koronująca 

południowy filar bramy. Odziana w długą, powłóczystą szatę i ozdobny 
płaszcz spadający z ramion na plecy, oparta jest prawym przedramie
niem na postumencie, na którym spoczywa kula, w lewej zaś ręce trzy
ma gałąź palmy. Reliefową dekorację postumentu tworzą instrumenty 

naukowe i para całujących się puttów. Dopełnienie całości kompozycji 
rzeźbiarskiej stanowi trzon kanelowanej kolumny, oparty na fragmencie 
toskańskiego belkowania. Niezrozumiała dla niektórych badaczy, a na
wet wręcz kontrowersyjna, sprawa znaczenia ikonograficznego figury 

wieńczącej południowy filar bramy wilanowskiej daje się bez trudu wy-

6 Marsem Sarmackim nazwano Jana So.bieskiego m. in. na medalu wykona
nym przez Jana Hohna, a wydanym z okazji zwycięstwa chocimskiego w 1673 r. 
Zob.: E. Ra c z y ń s k i, Gabinet medalów polskich ... , t. II, Wrocław 1838, nr 186. 

7 Opis bramy z pełnymi tekstami łacińskimi i ich przekładem na język polski 
opublikował A. W e j n e r  t, Wjazd triumfalny króla Sobieskiego do Warszawy 

w 1677 r. (Biblioteka Warszawska, t. IV, 1877, s. 119-132); t e  n że, Brama trium
falna dla Jana III w Warszawie w 1677 roku wystawiona (Tygodnik Ilustrowany, 
VII, 1879, s. 132-136). 

8 J. A. Chrościcki, Wojna i pokój - o kiiku przedstawieniach emblema

tycznych (w druku). Dzięki koleżeńskiej uprzejmości Autora mogłem skorzystać 
z Jego maszynopisu jeszcze przed ostatecznym skierowaniem pracy do druku, 
ia co w tym miejscu serdecznie dziękuję. 
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Jasmc drogą właściwego rozpoznania całego zespołu atrybutów związa

nych z przedstawioną postacią. Trzymana przez nią gałąź palmy ma 

zarówno w antyku, jak i w sztuce nowożytnej wielorakie znaczenie. 

Najczęściej symbolizuje ona zwycięstwo, triumf, wytrwałość i dobro

byt, a także sprawiedliwość i radość z uzyskanego pokoju 9. Z tego więc 

względu występuje na medalach z wyobrażeniem zwycięstwa (m. in. 

medale Domicjana, Oktawiana i Wespazjana), na przedstawieniach zwią

zanych z triumfem (Triumf Jana III na galerii wilanowskiej) i w ale

goriach pokoju (dekoracja barokowych kościołów poewangelickich 

w Rudnej i Pogorzeliskach, medal Tito z przedstawieniem bogini Pax). 

Spoczywająca na cokole kula, która w większości przedstawień ikono

graficznych jest atrybutem Astronomii,· Geometrii, Gramatyki, Geografii, 

a nawet Teologii, Filozofii i Sztuki 10, tu stanowi - jak można sądzić -

symbol wszelkiej wiedzy. Do niej także odnoszą się zdobiące cokół in

strumenty naukowe, związane głównie z astronomią i geometrią: kwa
drant astronomiczny, słoneczny zegar pierścieniowy z suwakiem mierni
czym, busola magnetyczna, reguła z węgielnicą i cyrkiel eliptyczny 

z piórem do pisania. Do zespołu wyobrażeń symbolicznych, zawartych 
w dekoracji cokołu, należy także personifikacja „Concordii" (,,Zgody"), 

wyrażona poprzez podające sobie ręce i całujące się putta, natomiast 

symbolem jednej z dziedzin sztuki - architektury, są podstawowe ele
menty klasycznej konstrukcji budowlanej: kolumna i belkowanie 11• 

Suma tych wszystkich przedstawień, symboli i znaków prowadzi do 

prostego wniosku, że jak figura męska na filarze północnym ze wszyst

kim i towarzyszącymi jej atrybutami stanowi wyobrażenie boga wojny 

i siły - Marsa, tak figura kobieca na filarze południowym z całym bo
gatym repertuarem atrybutów przedstawia boginię pokoju i pomyśl

ności - Pax. Kluczem do takiego rozwiązania znaczenia ikonograficz

nego rzeźby jest umieszczona na cokole alegoria ·zgody. Jak bowiem 

wiadomo, warunkiem pokoju, który stanowi rezultat zwycięskiej wojny, 

jest właśnie zgoda, a tylko w pokoju może rozwijać się nauka 
sztuka oraz tylko w pokoju może panować ogólna pomyślność i po-

9 Symboliczne znaczenie palmy objaśniają m. in.: C. R i p a, La piu che no
vissima iconologia ... , Padova 1630, s. 29, 78, 195, 245, 565, III/118, 187; C. Te r
v ar e n  t, Attributs et symboles dans l'art profane 1450-1600. Dictionnaire d'un 
language perdu, t. II, Geneve 1959, szp. 294-295; E. C ho j n a c k a, Dekoracja 
malarska ksiąg promotionum i diligen'tiarum Uniwersytetu Jagiellońskiego XVI

XVI1I w. (Prace z Historii Sztuki, t. III, Kraków 1965, s. 59 nn.) i P. Ba n a ś, 

Kościoły poewang!Zickie w Rudnej i Pogorzeliskach. Próba interpretacji (Treści 

dzieła sztuki, Warszawa 1969, s. 240-248). 
10 Zob. Te r v a r  e n  t, op. cit., szp. 201 nn. i szp .. 358 nn.
11 Na możliwość takiej interpretacji leżącej kolumny (oznaczającej zazwyczaj

pojęcie potęgi) wraz z fragmentem belkowania zwrócił mi uprzejmie uwagę J. Ko

walczyk. Za tę uwagę i szereg cennych wskazówek, wykorzystanych w niniejszym 

artykule, składam Mu w tym miejscu serdeczne podziękowanie. 
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wszechny dobrobyt. Warto w tym miejscu także przypomnieć, iż Vin
e;enzo Cartari w swym traktacie o wyobrażeniach bogów antycznych 
określa Concordię jako „Dea della Pace . .. e Dea del bu ono esse re di 
tutte le cose" 12, poeci antyczni zaś, Horacy i Petroniusz, w swych utwo
rach mówiących o bogini pokoju wymieniają łącznie z Paxem Concor
dię 13. Ukazanie Paxu jako ideowo-artystycznego pendant dla 'boga woj
ny, Marsa, który - jak już wiemy - wyraża w wilanowskiej bramie 
ideę „Zwycięskiej Wojny", pozwala dopatrywać się w złożonym obra
zie ikonograficznym kompozycji; wieńczącej południowy filar bramy, 
barokowej alegorii „Triumfującego Pokoju". Warto tu również przy
pomnieć, że dominujące w kompozycji bramy obie postacie: Marsa 
i Paxu, nie są w polskiej sztuce barokowej czasów Sobieskiego ani 
sprawą nową, ani odosobnioną. 

Występują już one razem m. in. w dekoracji bramy triumfalnej, 
wzniesionej dla Zygmunta III Wazy w Krakowie w 1605 r. i wykorzy·
stanej w pół wieku później dla uczczenia Michała Korybuta Wiśnio
wieckiego, a następnie w 1676 r. do uroczystego wjazdu Jana III So
bieskiego 14

. Zestawienie postaci Marsa z postacią Paxu nie jest ponadto 
zjawiskiem występującym dopiero w epoce baroku, lecz ma swój wielo
wiekowy, antyczny jeszcze rodowód. Mars i Pax bowiem stanowią wraz 
z Victorią przedmiot wspólnej konsekracji w starożytnym Rzymie dla 
podkreślenia starej zasady, że pokój jest wynikiem zwycięskiej wojny 15. 

W podobnym zapewne znaczeniu wymieniane są one razem również 
w starorzymskich inskrypcjach wotywnych 1s. W wypadku bramy wila
nowskiej wiodącej do rezydencji króla-zwycięzcy, obie statuy wyrażają. 
prostą prawdę, lansowaną także w kompozycji architektoniczno-dekora
cyjnej pałacu, iż tytułem do korony były dla Sobieskiego sukcesy mili
tarne, a największą jego zasługą - zapewnienie ojczyźnie pokoju 11. 
Sukcesy militarne, będące w przekonaniu ludzi renesansu i baroku naj
ważniejszym tytułem do sławy, a w wypadku Sobieskiego także i do 
tronu, osiągnął Jan III zarówno dzięki swym wspaniałym cnotom ry
cerskim, tj. ,,virtus bellica" i „virtus heroica" 1s, jak też dzięki honoro-

12 V. C a r t a r  i, Le imagini de idei de gli Antichi, Padova 1626, s. 53. 
13 Por. W. H. Ro s c h e r, Anfii.hrliches Lexikon der griechischen und romi

schen Mythologie, t. III, Leipzig 1897-1903, s. 1719. 
14 Zob. H. Sw i ąt e k, Księga uroczystości i emblematów królewskich (Rocz-

nik Krakowski, t. XLVII, 1976, s. 108-111). 
15 Ro s c h e  r, op. cit., s. 1721-1722. 
16 Tamże. 
17 K a  r p o w i c z, op. cit., s. 213. 
18 „Virtus bellica" była w epoce renesansu, a za jej wzorem także w czasach 

baroku, jedną z najwyżej cenionych cnót, zapewniających ziemską· chwalę - por. 
J. K o w a I c z y  k, Triumf i sława wojenna all'antica w Polsce XVI w. (Renesans.
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1976, s. 315). ,,Virtus
heroica" uznawano od antyku aż po czasy nowożytne za dobro najwyższe i naj-

11 - Sobótka 2/80 
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wi, który wiódł go do zwycięstwa, wojennych triumfów i korony. Zna
jąc barokową skłonność do wyrażania określonych pojęć i idei językiem 
symboli, aluzji czy metafor, można zapewne przyjąć, że symbolem nie
zwykłych cnót króla-wojownika jest wyobrażona na każdej stronie bra
my antyczna zbroja, symbolem zaś honoru była wykuta pośrodku obu 
filarów od frontu i dziedzińca tarcza herbowa Sobieskich „Janina". 
Zbroja bowiem, jak uczy Cesare Ripa, należy do podstawowych atry
butów personifikacji „Virtus", gdyż wyobraża nieustanną gotowość do 
walki z występkiem oraz zwycięskie przejście przez przeciwności i po
kusy z miłości do ojczyzny 19. Tarcza w ideowo-artystycznym programie 
Wilanowa oznacza natomiast „Honos" 20

. Takie znaczenie nadaje jej 
Pierio Valeriano w swej Hieroglifica 21, tak również tarczę herbową 
Jana III pojmują w Polsce twórcy królewskich panegiryków i medali, 
widząc w niej symbol „honores", jakie spłynęły na ojczyznę dzięki wy
niesieniu Sobieskiego na tron polski 22

. 

Poza tym symbolicznym znaczeniem zbroi i tarczy Sobieskiego oba 
elementy występujące w dekoracji bramy królewskiej w Wilanowie 
mają w całym systemie zdobniczym naszego zabytku jeszcze inne zna
czenie. Wraz z różnego rodzaju militariami, składającymi się na kompo
zycje panopliów zdobiących filary i przypory, służą one zgodnie z sym
boliką panopliów i ich trofealnym charakterem do podkreślenia osiąg
nięć królewskiego gospodarza Wilanowa na polu marsowym, jak też na
dania całemu dziełu charakteru triumfalnego 23

. Obok bowiem licznych 
akcesoriów polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, jak szable, mie
cze, kołczany ze strzałami i łuki, buzdygany, strzelby i wojskowe in
strumenty z XVII w., znaczącą rolę w układzie dekoracyjnym pano
pliów grają elementy militarne, nawiązujące jeszcze do starożytnej iko
nografii triumfalna-wojennej. Składają się na nie antyczne tarcze: egida 
z głową Meduzy, ozdobiona głowami zwierząt ofiarnych - baranów, 

. tarcza Amazonek - pelta, i grecko-rzymska tarcza - clipeus, a także 
charakterystyczne dla przedstawień triu�fów all'antica starorzymskie 
rózgi liktorskie i topory, signa militaria oraz włócznie i piki. 

c enniejsz e, jako cn ot ę nad cnotami, kt óra może wynieść człowieka do rzędu is t ot 
po dobnych bogo m. 

19 Por. R i pa, op. cit., t. I, s. 270; także Karp o w i c z ,  op. cit., s. 19 i 20.
2° Karp o w i c z , op. cit., s. 128-130 , i F ij ałk o wski, Wilanów, przyp. 2, 

s. 151.
21 P. V ale r i a n o, Hierogiiphica sive de sacris Aegiptorum literis, Franco

for ti ad Moenum 1614, s. 563. 
22 P. S. Bi e ż a n o wski, Hecatomba scuto regali sacra, ad Augustissimam

Coronationem Serenissimi Joannis III, Kraków 1676; R. K. Ar t e  ń ski, Clypeus 

Sarmatiae Serenissimi ... Joannis III ... Virtutem Meritarum atque Triumpharum ... , 

Kraków 1676. Por. także J. R ubin ko wski, Janina zwycięskich tryumfów dzie

łami i heroicznym męstwem Jana III króla polskiego na Marsowym polu ... , Poznań 
1739 , oraz R ac z y ń ski, op. cit., m e dale n ry 185, 103 , 199. 

23 Por. K o  w a I c zy k ,  op. cit., s. 295. 
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Dzięki temu brama królewska w Wilanowie, która w pierwszym 
okresie swego istnienia, pozbawiona jeszcze całego bogactwa dekora
cyjnego słupów i przypór, stanowiła swego rodzaju pomnik chwały 
wojennej Jana III i jego zasług dla pokoju, stała się w kilka lat później, 
już po pełnej sławy wiktorii wiedeńskiej, także szczególnego typu 
,,porta triumphalis". Potwierdzeniem pojmowania w ten sposób zna
czenia bramy królewskiej w Wilanowie jest umieszczenie jej widoku 
w znanej kompozycji Triumfu Jana III na galerii południowej wila
nowskiego pałacu. Porównując środkową scenę tego Triumfu, która 
przedstawia Jana III na rydwanie, oraz scenę prowadzenia jeńców tu
reckich przez wilanowską „porta triumphalis" 24 z analogicznym przed
stawieniem triumfalnego pochodu antycznego na winiecie reprodukowa
nej w znanym zapewne Sobieskiemu dziele Jacopo Laura Antiquae 

Urbis Splendor 2s, nie możemy mieć najmniejszej wątpliwości, iż za
równo sam Jan III, jak i twórca królewskiego Triumfu na galerii -
Szwaner, traktowali bramę pałacową w Wilanowie nie inaczej jak bra
mę triumfalną. 

Podobnie bowiem jak na rycinie u Laura, gdzie orszak wojowników 
niosących „signa militaria" i grupa pojmanych jeńców przechodzą przez 
bramę triumfalną, tak i w pałacowej płaskorzeźbie żołnierze z antycz
nymi znakami wojskowymi na przedzie i kroczący za nimi jeńcy prze
chodzą przez środek wilanowskiej „porta triumphalis". Jest rzeczą godną 
podkreślenia, iż twórca sztukatorskiej „reprodukcji" bramy wilanow
skiej dołożył wiele starań, by ukazać ją możliwie jak najwierniej i prze
kazać w swym dziele jak najwięcej elementów składających się na jej 

ideowo-artystyczną wymowę. Realizując zatem swe zadanie, artysta od
wzorował dokładnie oba filary bramy z panopliami od strony dziedzińca 
pałacowego i przedstawił dolne partie figur Marsa i Paxu z niektórymi 
charakterystycznymi dla nich atrybutami: lufą armatnią, beczką prochu 
oraz kolumną z fragmentem belkowania.

Przy dokładnym rozpatrywaniu poszczególnych elementów wystroju 
plastycznego bramy pałacowej w Wilanowie nie sposób pominąć także 
wieńczących przypory rzeźb przedstawiających niedźwiedzie. Na obec
nym etapie badań, przy braku jakichkolwiek źródeł i przekazów ikono
graficznych z epoki baroku, jak też braku wyraźnych znamion stylo
wych samych rzeźb, nie można dziś dokładnie określić czasu ich powsta
nia. Mogły one bowiem powstać w ostatnim okresie życia Jana III. 
kiedy jeszcze prowadzono różnego rodzaju prace rzeźbiarsko-kamieniar
skie przy dekoracji bramy, jak również po śmierci króla w pierwszej 
połowie XVIII w., gdy wystrój rzeźbiarski bramy uzupełnił nie znany 

24 Por. J. Cydzik, W. Fijałkowski, Wilanów (Teka Konserwatorska,
z. 6, Wa rszawa 1975, il. 232), oraz Starzyński, op. cit., il. 13.

25 J. Laur o, Antiqu.e Urbis Splendor ... , Romae 1612, pl. 81.
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bliżej rzeźbiarz lub kamieniarz nazwiskiem Schretter 26
• Możliwość 

jednak ustawienia rzeźb niedźwiedzi na słupkach przypór już za rzą
dów króla-wojownika zdaje się mieć swe uzasadnienie w kontekście 
całego programu ideowo-artystycznego bramy. Skoro więc przyjęliśmy 
w toku naszych rozważań, że wilanowska brama pałacowa została po
myślana m. in. jako pomnik chwały wojennej i „porta triumphalis" 
Jana III, a wieńczący bramę posąg Marsa jest uosobieniem królewskich 
zalet wojskowych, tak też zgodzić się możemy, iż przez umieszczenie 
w kompozycji rzeźbiarskiej bramy wyobrażeń niedźwiedzi uczyniono 
kolejną aluzję do cech osobowych króla. Jak przecież wiadomo i jak to 
wyraźnie stwierdzają liczne wydawnictwa leksykograficzne od XVII w. 
aż po XIX stulecie, niedźwiedzie „odznaczają się roztropnością i zmyśl
nością, na wszelkie zasadzki są nadzwyczaj przezorne, a od napaści nie
przyjaciół mężnie się bronią ... napastowane I1:_atychmiast się przebu
dzają i od razu z całą przytomnością napad odpierają" 27

. Trudno chyba 
zatem o bardziej czytelną, barokową aluzję do znanych zalet polskiego 
króla-wojownika, sławnego zwycięzcy spod Wiednia, Jana III Sobies
kiego. 

DIE UNGEWOHNLICHE „PORTA TRIUMPHALIS" JOHANNS ID.· SOBIESKI 

Der Autor polemisiert gegen die bisherigen Feststellungen der Literatur in 
bezug auf das erhalten gebliebene steinerne Tor, den Haupteingang auf das 
Gelii.nde der ehemaligen Residenz Johanns III. Sobieski in Wilanów und analysiert 
die ideelle und kiinstlerische Aussage dieses Werkes. Er vertritt die Auffassung, 
dass dieses Tor als einzigartiges Denkmal des Kriegsruhmes des Konigs gedacht 
war, die das Tor kronende Marsstatue sollte die milit!irischen Tugenden des Herr
schers verkorpern. 

2& O kontynuowaniu prac rzeźbiarskich przy bramie wspomina w swym dia
riuszu ks. Paweł Sapieha, opat paradyski, AGAD, AR, II, nr 60, k. 190. Sygnatura 
,,C. Schretter Anno 1763" dotyczy jednego z bliżej nie określonych członków zna
nej rodziny rzeźbiarzy i sztukatorów z Hengenbergu, czynnych - być może -
także w Polsce. 

27 Cytuję za Encyklopedią powszechną S. Orgelbranda, t. XIX, 1865, s. 153. 




