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AKADEMIZM I HISTORYZM W MALARSTWIE 

 
Akademizm – kierunek w sztuce XIX wieku, głównie w malarstwie i w rzeźbie. Charakteryzował go eklektyzm, 
nawiązanie do uznawanych za doskonałe dawniejszych stylów artystycznych, nawiązanie do estetyki antycznej (w jej 
ówczesnej interpretacji), zamiłowanie do tematyki historycznej. Uformował się we Francji i w sztuce francuskiej 
reprezentowany był najszerzej, obecny był jednak we wszystkich krajach europejskich, w tym także w sztuce polskiej. 
Termin może być rozumiany także bardziej ogólnie, ahistorycznie, jako przeciwieństwo twórczości spontanicznej – 
konwencja artystyczna, dla której typowa jest konformistyczna poprawność formy przy jednoczesnym braku 
spontanicznej ekspresji. Konwencjonalna sztuka oparta jedynie na doświadczeniu i wiedzy, ale nakładająca zbyt 
sztywne ramy natchnieniu, wyobraźni, nowatorstwu i śmiałości rozwiązań. Estetyka akademizmu rozumianego jako 
kierunek w sztuce zakładała istnienie niezmiennych, obiektywnych reguł sztuki. Stosowanie się do owych reguł było 
warunkiem osiągnięcia piękna w dziele sztuki i obowiązywało każdego artystę. Reguły te sankcjonowane były przez 
akademie artystyczne (stąd nazwa), których zadaniem było nie tylko kształcenie warsztatowe artystów, ale także 
formowane ich poglądów teoretycznych w duchu akademizmu. Prócz akademii istniały także inne czynniki 
kształtujące estetykę akademicką, należały do nich salony wystawowe i urzędowy mecenat. 
 
Akademizm i akademie: 
Podobnie jak akademie literackie, akademie sztuki wywodzą się z renesansowych akademii humanistycznych 
powstających we Włoszech od XV wieku (Akademia Florencka). Pierwowzorem akademii renesansowych była z kolei 
Akademia Platońska, założona w ateńskim gaju Akademosa: od niego pochodzi więc pośrednio nazwa „akademizmu” 
jako kierunku artystycznego. Do głównych włoskich akademii artystycznych należały Akademia Carraccich oraz 
Accademia di San Luca. Akademie artystyczne ukształtowały się jednak ostatecznie później we Francji: w 1648 roku, 
za panowania Ludwika XIV, powstała Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby (Académie Royale de Peinture et de 
Sculpture). Była to instytucja stanowiąca część administracji państwowej, umożliwiająca państwu patronat nad 
sztuką, ale także kontrolowanie jej rozwoju. 
Z powstaniem Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby wiąże się powstanie wielu istniejących do dziś form 
instytucjonalnych sztuki. Już powstanie akademii renesansowych przyczyniło się znacznie do podniesienia statusu 
materialnego i społecznego artystów – jednak dopiero w XVII-wiecznej Francji stworzono system norm 
organizacyjnych, którego model przejęto w całej Europie. Wiele elementów funkcjonuje do dziś w kulturze 
europejskiej. Należały do nich ustalone z góry programy nauczania, konkursy i stypendia oraz publiczne pokazy 
malarstwa. Wypracowany w Akademii Francuskiej zespół reguł teoretycznych i dydaktycznych dominował jeszcze w 
XIX wieku, choć był już unowocześniony i poddany wielu reformom. Stanowił on stały punkt odniesienia nie tylko dla 
twórców, którzy pozostawali wierni jego regułom, ale także dla tych, którzy im się sprzeciwiali. 

Krótka historia akademii malarskich: 

1. Accademia delle Arti del Disegno we  Florencji  czas powstania: …………………………………………….. 

2. Akademia św. Łukasza w Rzymie   czas powstania: …………………………………………….. 

3. Akademia Carraccich w Bolonii    czas powstania: …………………………………………….. 

4. Królewska Akademia Malarstwa i Rzeźby w Paryżu czas powstania: …………………………………………….. 

 

Akademicka teoria sztuki: 

Akademicką teorię sztuki skodyfikowali francuscy teoretycy sztuki XVII wieku. Jej podstawowym założeniem było 

przekonanie o intelektualnym charakterze twórczości artystycznej (intelektualizm, racjonalizm). Zasady rządzące 

sztuką są poznawalne za pomocą intelektu, a poznanie ich i stosowanie się do nich stanowi gwarancję doskonałości 

artystycznej dzieła. Reguły sztuki opracowane w XVII wieku były regułami klasycyzmu, sztuka antyku uznana była w 

nich za najwyższy wzór piękna i model do naśladowania dla wszystkich artystów. Także w XIX-wiecznym malarstwie 

akademickim kluczową rolę odgrywa podporządkowanie twórczości artystycznej wzorom przeszłości. O wartości 

dzieła sztuki decyduje przede wszystkim jego treść, głównym zadaniem sztuki jest bowiem przekazywanie idei, 

http://encenc.pl/akademie-literackie/
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zwłaszcza idei piękna. Pogląd ten stał się podstawą wprowadzenia w sztuce akademickiej hierarchizacji tematów. 

Dążono też do doskonałego opanowania warsztatu, techniki artystycznej, oraz do starannego wykończenia dzieła.  

Sztuka rozumiana jest jako naśladowanie natury, jest to jednak natura wyidealizowana, oczyszczona z 

przypadkowości i niedoskonałości. Studiowano wprawdzie naturę, dzieła powstawały jednak wyłącznie w 

pracowniach – zerwanie z tą praktyką przyniósł przede wszystkim impresjonizm. 

 

Pompierstwo, krytyka akademizmu: 

Na określenie tego stylu w sztuce ukuto też pejoratywny termin pompierstwo, który jest dziś, wraz z pewną 

rewaloryzacją sztuki XIX wieku, nie stosowany. Akademizm krytykowali wpierw romantycy, następnie zaś realiści i 

impresjoniści (malarstwo akademickie określano nawet jako „malowane ciemnymi sosami drobiazgowe i teatralne 

płótna pompierów”). W XX wieku tendencjom w sztuce wywodzącym się z akademizmu sprzeciwiała się awangarda 

artystyczna. Sami akademicy byli przy tym co najmniej równie wrodzy realistom, barbizończykom i impresjonistom – 

to oni kontrolowali jednak oficjalne życie artystyczne, obrazy niezgodne z akademickimi doktrynami systematycznie 

odrzucało jury salonu. Nie znaczy to zresztą, że akademizm pozostawał czymś stałym, całkowicie odpornym na 

wpływy zewnętrzne – przeciwnie, zmieniał się pod wpływem aktualnych prądów artystycznych (romantyzmu, 

historyzmu, realizmu), stąd też nie istnieje ogólnie przyjęta definicja akademizmu. 

 

Akademicka hierarchia tematów: 

Wielką estymą cieszyły się też obrazy przedstawiające wzniosłe tematy zaczerpnięte z Biblii, historii, mitologii, 

żywotów świętych, literatury. Było to tzw. malarstwo narracyjne, określane też często jako storia, oznaczającym 

kompozycję figuralną z akcją. O wiele mniejszą estymą ceniono obrazy oparte na prostym – jak wówczas uważano – 

naśladowaniu natury, czyli portret, przedstawienia rodzajowe, wizerunki zwierząt, pejzaż i martwą naturę. 

Portret ceniono nisko, jako sztukę w której chodziło przede wszystkim o trafną fizyczną, a także psychiczną 

charakterystykę modela, pełniącą wobec niego rolę służebną, co nie zgadzało się z akademickimi ideami wznoszenia 

się ponad naśladownictwo. 

(…) ten, kto doskonale wykonuje krajobrazy, znajduje się powyżej tego innego, który maluje tylko owoce, kwiaty czy 

muszle. Ten, kto przedstawia żywe zwierzęta zasługuje na więcej szacunku niż ten, kto wyobraża wyłącznie rzeczy 

martwe i bez ruchu; a ponieważ postać ludzka jest najdoskonalszym dziełem Boga na ziemi, jest też niewątpliwe, że 

ten, kto staje się naśladowcą Boga malując ludzkie postacie, jest dużo znakomitszy niż wszyscy inni. A jednak, choć to 

niemała rzecz pokazać żywą postać człowieka i udzielić pozorów ruchu temu, co go zupełnie nie ma, malarz malujący 

jedynie portrety nie osiągnął jeszcze tej wysokiej doskonałości sztuki i nie może ubiegać się o zaszczyty, jakie zyskują 

najmędrsi. W tym celu należy przejść od jednej postaci do przedstawienia ich wielu równocześnie; trzeba wyobrażać 

historię i baśń, trzeba wyobrażać wielkie działania, jak historycy, bądź przyjemne tematy, jak poeci, a wstępując 

jeszcze wyżej – trzeba umieć przez kompozycje alegoryczne ukryć pod osłoną fabuły cnoty wielkich ludzi i najwyższe 

tajemnice. Wielkim malarzem nazywa się tego, kto dobrze sobie radzi z podobnymi przedsięwzięciami. Na tym polega 

siła, szlachetność i wielkość tej sztuki.” 

André Félibien, Wykłady w Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby, 1668 

 

Ułóż tematy malarskie zgodnie z ustaloną przez autora hierarchią tematów. 

 Pejzaż   …………….. 
 Martwa natura  …………….. 
 Portret   …………….. 
 Scena historyczna …………….. 
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Czym były Salony? 

................................................................................ 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

Z kształceniem akademickim wiązał się cały system nagród, wyróżnień, konkursów. Do najsłynniejszych należał Prix 

de Rome, ustanowiony przez króla Ludwika XIV. Nagrodę stanowiło stypendium, obejmujące pobyt w Rzymie 

trwający od trzech do pięciu lat, wraz z mieszkaniem w rzymskiej Académie de France mieszczącej się w Villa Medici. 

Akademie od początku swego istnienia dbały nie tylko o nauczanie zawodu, ale także o oparcie twórczości na 
podłożu teoretycznym. Wypracowane w XVI i XVII-wiecznych akademiach zasady oferowały odpowiedzi na takie 
podstawowe pytania jak: czym jest sztuka? Jakie są jej podstawowe cele i funkcje? Jakie prawa ją kształtują? 
Podstawą akademickich przekonań była wiara, że sztuka jest dziedziną intelektualną a nie rzemiosłem, co w 
ówczesnym świecie wcale nie było oczywiste. Wręcz przeciwnie – powszechna była opinia, że jest to czynność 
rękodzielnicza, a artysta to nikt inny jak tylko sprawny rzemieślnik. W akademiach wysuwano postulaty, że sztuka, 
pojmowana jako produkt intelektu powinna być objęta systemem, podzielona na logiczne kategorie i hierarchie. 
Wychodzono z założenia, że zasady rządzące sztuką są poznawalne, a piękno, które jest ostatecznym celem sztuki, 
można ująć w określone reguły. Ich poznanie i osiągnięcie w nich mistrzostwa dawać miało gwarancję artystycznej 
doskonałości. 
 

Thomas Couture (1815-1879) 

Rzymianie okresu upadku, 1847 

Couture wykorzystuje temat starożytnego Rzymu, by mówić o schyłku 
francuskiej kultury. Krytykuje rząd Francji. Na obrazie widać rozwiązłość, 
moralny upadek obyczajów. Rzeźby bohaterów heroicznej przeszłości 
Rzymu nasuwają porównanie do stanu kultury francuskiej czasów 
Couture'a, kiedy to Francja zatraciła ideały, o które walczono w czasie 
rewolucji, pogrążając się w dekadencji symbolizowanej nie tylko poprzez 
rzeźby herosów, ale również poprzez architekturę opowiadającą o 

republikańskich ideałach Rzymu, o tym, co kultura rzymska była w stanie zbudować i osiągnąć. Rzeźby przedstawiają 
stojące wyprostowane postaci, dające wrażenie prawości. Architektura to kreski pionowe i poziome, co tworzy 
doskonałą geometrię. Z powodu wielkości tego obrazu, te postaci są wielkości prawdziwych ludzi Ten obraz cieszył 
się ogromną popularnością gdy został pokazany publiczności w 1847, a Couture był ważnym artystą tych czasów i 
odnosił duże sukcesy. Choć sam był z przekonania republikaninem, a mówiąc to, mamy na myśli, że bardzo zależało 
mu by Francja była demokracją, nie monarchią. Jako nauczyciel otwarcie nawoływał, żeby artyści szli naprzód i 
malowali tematy dotyczące nowoczesności. Inna sprawa, o której musimy pamiętać to, że to rok 1847, rok przed 
wydarzeniami, które zmieniły Francję na zawsze. Rok przed rewolucją w 1848, która obaliła monarchę i zaowocowała 
krótkim okresem demokracji we Francji, zwanym drugą republiką. A gdy monarchia we Francji znowu upada, sztuka 
również się zmienia. W 1848 roku Courbet rozpoczyna wprowadzanie idei realizmu, malując klasę pracującą w 
miejsce bohaterskich Rzymian.  
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William-Adolphe Bouguereau [bugero] (1825-1905) 

Bouguereau doskonale wpisał się w świat sztuki oficjalnej dziewiętnastowiecznej Francji. Otrzymywał liczne dowody 
uznania, kilka najważniejszych odznaczeń państwowych, a także nagrody, między innymi poważaną Prix de Rome. 
Osiągnął też bez mała oszałamiający sukces finansowy. Wśród bogatych przemysłowców działających w Stanach 
Zjednoczonych był powszechnie uznawany za jednego z najważniejszych artystów światowych, a posiadanie dzieła 
jego autorstwa było rodzajem nobilitacji oraz podkreśleniem wysokiego statusu społecznego.  
 

 
 

Tytuł pracy, czas powstania ……………………………………………………………………………………………… 

Miejsce ekspozycji  ……………………………………………………………………………………………… 

Przyjęło się, że płótno przedstawia narodziny Wenus. Zgodnie z opisem Jana 
Parandowskiego „Afrodyta nie miała ani ojca, ani matki. Mimo to nie uważała się za biedną 
sierotę. Pewnego bardzo pięknego poranku wyłoniła się po prostu z piany morskiej, 
niedaleko Cypru. Widocznie jej oczekiwano, albowiem na brzegu powitały ją Wdzięki, 
Uśmiechy, Igraszki, wesołe i miłe bóstewka, które odtąd pozostały w jej orszaku. Z każdym 
krokiem Afrodyty wyrastały pod jej stopami najcudowniejsze kwiaty. Służebnice wytarły jej 
ciało, namaściły wonnymi olejkami, wykręciły wilgotne włosy i ubrały. Na głowę włożyły 
złotą koronę, w uszy wpięły kolczyki z pereł, na piersiach zawiesiły naszyjnik ze szmaragdów. 

Odziały ją w koszulę tak delikatną jak mgła i w płaszcz tak barwny jak tęcza. Potem sprowadziły śliczny wózek 
wykładany szylkretem i zaprzęgły doń gołębie. W ten sposób bogini piękności pojechała na Olimp”. Mając jednak na 
względzie, co dokładnie przedstawia obraz, powinniśmy mówić nie tyle o narodzinach Wenus, co o wydarzeniach, 
które nastąpiły zaraz po nich, to znaczy o morskiej, odbytej w asyście wielu postaci, podróży na Cypr. 
Pewna niejednoznaczność, jeśli chodzi o motyw przewodni obrazu, wynikać może z faktu, iż Bouguereau nawiązał w 
nim, jeśli chodzi o kompozycję, do antycznej rzeźby Wenus z Milo (130-100 p.n.e.) oraz dwóch słynnych dzieł z epoki 
renesansu, Narodzin Wenus Sandro Boticellego (1484-1486) oraz Triumfu Galatei Rafaela (1514). Co więcej, główny 
motyw obrazu, a więc sama bogini, jest dokładną kopią jednej z kąpiących się nimf z namalowanego przez niego rok 
wcześniej dzieła Nimfeum, znajdującego się w zbiorach Haggin Museum w Sztokholmie. Można więc powiedzieć, że 
intencją Bouguereau było nie tyle stworzenie w pełni samodzielnego ikonograficznie dzieła, co raczej odniesienie się 
do słynnych dzieł z przeszłości. 
Nagromadzenie nagich ciał, ukazanych w zmysłowych pozach, skupianie się na cielesności, jak też wpisywanie jej w 
kontekst mitologiczny, charakterystyczne jest dla całej twórczości artysty. Do pewnego stopnia to właśnie 
przesycenie jego obrazów idealizowaną, ale nachalną zarazem erotyką zapewniło mu ogromny sukces wśród 
nabywców, choćby przedstawicieli pierwszego pokolenia amerykańskich przemysłowców, ludzi bogatych, 
aspirujących kulturalnie, ale jednocześnie o dość prostych gustach oraz upodobaniach. Tego rodzaju mecenasi cenili 
Bouguereau, mieli bowiem dzięki jego dziełom słuszne poczucie obcowania ze sztuką wysoką, w sensie akademicką, 
opartą na solidnym warsztacie, bazującą na poważnej, bo mitologicznej, antycznej tematyce. Jednocześnie odbiorcy 
twórczości francuskiego malarza zaspokajali inne potrzeby – nie tyle nawet natury erotycznej, co bez mała 
pornograficznej. 
 

opis ze strony: http://isztuka.edu.pl/i-sztuka/node/546 
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Alexandre Cabanel (1823-1889) 

Studiował w Paryżu, a potem od roku 1845 w Rzymie. W 1864 został profesorem w École des Beaux-Arts w Paryżu i 

członkiem Institut de France. Malował obrazy o tematyce religijnej i mitologicznej, sceny rodzajowe i historyczne. 

Szczególną popularność przyniosły mu portrety znanych osobistości. Obrazy Cabanela kupowali Napoleon III 

Bonaparte i rząd francuski, był to jeden z najpopularniejszych artystów II Cesarstwa. 

 

    

Hans Makart (1840-1884) 

Był jednym z najpopularniejszych malarzy wiedeńskich II połowy XIX w., miał wpływ na modę i wyposażenie wnętrz. 
Projektował wnętrza mieszkalne, dekoracje, kostiumy, przygotowywał oprawy artystyczne uroczystości.  
Malarstwo Makarta łączące ze sobą cechy neorenesansu i neobaroku było poddawane przez współczesnych surowej 
krytyce. Znani malarze zarzucali mu nadmierne eksponowanie luksusu i zmysłowości. Jednak nie miało to żadnego 
wpływu na popularność Makarta wśród zamożnego mieszczaństwa. Twórczość Makarta wywołała silne wrażenie 
na Richardzie Wagnerze. Jego prace (oprócz schyłkowych) wysoko cenił sobie również Adolf Hitler. 
 

   

 

Malarstwo polskie od połowy XIX wieku prezentuje, oprócz licznych portretów i scen rodzajowych, tematykę 

historyczną i literacką. Były to dzieła zaliczane do tzw. „sztuki środka”, pozbawione dynamiki, inscenizowane 

i teatralne, o cechach akademickich. Polegała ona na kompromisie artystów, przedstawiających tematy historyczne 

w złagodzony sposób, pozbawione rozmachu i dynamiki. W sztuce polskiej XIX wieku, rozwijającej się w trudnych 

warunkach politycznej niewoli, szczególnie rozwinęło się malarstwo historyczne, nawiązujące do narodowej 

przeszłości, o silnie zaznaczonym patriotyzmie.  

Wojciech Gerson (1831-1901) 

      

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1845
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/1864
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Wy%C5%BCsza_Szko%C5%82a_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Pary%C5%BCu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Institut_de_France
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mitologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portret
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_Bonaparte
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_III_Bonaparte
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Cesarstwo_Francuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neorenesans
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neobarok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
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Józef Simmler (1823-1868) 

Tytuł pracy ………………………………………………………… 

Obraz przedstawia scenę śmierci Barbary Radziwiłłówny, 
drugiej żony Zygmunta II Augusta, ostatniego króla Polski 
z dynastii Jagiellonów. Dramatyczne dzieje królewskiego 
małżeństwa utrwaliły się wyjątkowo mocno w polskiej 
historii i kulturze. Tragiczne losy Barbary obrosły dwoma 
rodzajami legend. Admiratorzy romantycznej miłości 
Zygmunta Augusta tworzyli pierwszą - piękną i wzniosłą, 
opowiadającą o zakochanej kobiecie, wzorze cnót i rozumu, 
niewinnie prześladowanej przez zawistnych ziomków, 
niemogących znieść wyniesienia do godności królewskiej 
jednej z poddanek, wreszcie o gwałtownej, tajemniczej 
śmierci młodej królowej, zapewne otrutej przez złą królową 

Bonę. Przeciwnicy stworzyli „czarną” legendę o podstępnej, rozpustnej nierządnicy, która czarami usidliła następcę tronu 
Rzeczypospolitej, działając z namowy rządnej władzy familii Radziwiłłów - opowieść o pięknej kobiecie, która swą bezpłodnością 
doprowadziła do upadku potężny dom Jagiellonów. Już same dramatyczne fakty były wystarczającym materiałem dla 
historyków, a przede wszystkim dla artystów: romans i potajemne małżeństwo następcy tronu z młodą wdową ze znanego, ale 
tylko szlacheckiego rodu litewskiego; potem nieustępliwa, długa walka Zygmunta o uznanie związku sprzecznego z polską racją 
stanu, a po śmierci ojca zmagania młodego króla z opozycją sejmową o koronację Barbary; wreszcie tragiczny finał - śmierć 
młodej królowej wkrótce po koronacji. Na przestrzeni XIX stulecia Barbara stała się bohaterką wielu utworów dramatycznych 
i powieści. Najgłośniejszą była tragedia Alojzego Felińskiego Barbara Radziwiłłówna, napisana w latach 1809-11, wystawiona na 
scenie warszawskiej w 1817 roku. Utrzymana w duchu patriotycznym, przypominała świetność i potęgę Rzeczypospolitej 
Jagiellonów a jej osią był konflikt między osobistym szczęściem a koniecznością poświęcenia się dla ojczyzny. Ten właśnie utwór, 
o romantycznym zabarwieniu, stał się źródłem inspiracji dla najgłośniejszego obrazu historycznego Józefa Simmlera. 
Powstanie akademickiej kompozycji w dużym formacie Simmler poprzedził licznymi przygotowawczymi studiami rysunkowymi 
i olejnymi. Była to zasada obowiązująca w warsztacie malarza akademickiego, który na etapie koncepcyjnym dzieła wykonywał 
liczne rysunki, posługując się nagimi modelami dla prawidłowego uchwycenia ruchu i gestów postaci. Następnie, po serii studiów 
kostiumologicznych - fragmentów szat, draperii - szkicował swoje modele odpowiednio ubrane. Wspomagał się także 
wykonanymi olejno studiami pojedynczych figur, głów, rąk i fragmentów układu kompozycyjnego. Simmler często, chcąc 
pogodzić romantyczną koncepcję treści z wymogami stylu juste milieu, upraszczał kompozycję, łagodził napięcie uczuciowe 
i tonował gwałtowną dramaturgię, nadając skończonemu dziełu elegancką, wyszukaną i ugrzecznioną formę. 

 

 

Henryk Siemiradzki (1843-1902) 

Ojciec malarza był wysokim oficerem armii Imperium Rosyjskiego, jednak dzieci zostały 

wychowane w tradycji polskiej, katolickiej. Rodzina posiadała w Charkowie dom. Na 

życzenie ojca ukończył Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu 

Charkowskiego. Następnie rozpoczął studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w 

Petersburgu. W 1871 ukończył studia i uzyskał 6-letnie stypendium rządowe. Wyjechał 

do Monachium, gdzie spotkał wielu polskich malarzy, a wśród nich Józefa 

Brandta i Stanisława Witkiewicza. W 1872 wyjechał do Włoch. 

Zwiedził Wenecję, Florencję, Neapol, miał okazję zobaczyć wybuch Wezuwiusza, trafił w 

końcu do Rzymu, gdzie zamieszkał. W 1873 ożenił się ze swoją 18-letnią kuzynką. W 

1884 kupił dworek w Strzałkowie koło Radomska, gdzie przez wiele lat spędzał, wraz z 

rodziną, letnie wakacje. W 1901 zachorował, stracił mowę. Jesienią spotkał się jeszcze 

w Łodzi z Henrykiem Sienkiewiczem. Na krótko przed śmiercią, za zgodą lekarzy, wyjechał do Strzałkowa i tam zmarł. 

Był członkiem wielu akademii europejskich. Tematykę swych dzieł czerpał z antyku. Malował monumentalne, 
teatralne kompozycje. W 1879 r. ofiarował obraz Pochodnie Nerona miastu Kraków jako pierwszy obraz 
do krakowskiego Muzeum Narodowego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Imperium_Rosyjskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charkowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Wasyla_Karazina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Charkowski_Uniwersytet_Narodowy_im._Wasyla_Karazina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Petersburgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_w_Petersburgu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monachium
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brandt
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Brandt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wenecja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Florencja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neapol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wezuwiusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strza%C5%82k%C3%B3w_(wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radomsko
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pochodnie_Nerona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Galeria_Sztuki_Polskiej_XIX_wieku_w_Sukiennicach
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Dirce chrześcijańska, 1897 
 
Siemiradzki przedstawił scenę rozgrywającą się na arenie rzymskiego amfiteatru 
cesarza Nerona. W centrum kompozycji ukazany został martwy, potężny byk z 
przywiązanym do niego ciałem zamordowanej kobiety. Ciało męczennicy jest 
nagie i wyidealizowane, wbrew logice nie nosi na sobie żadnych śladów obrażeń 
(z wyjątkiem otarć od sznurów). Z lewej strony stoi otyły Neron w otoczeniu 
dworzan, zaś z prawej czarnoskórzy niewolnicy z lektyką i grupa gladiatorów, 

którzy brali udział w widowisku. Dirce chrześcijańska to typowe dzieło akademickie, świadczy o tym zarówno tematyka, jak i 
perfekcyjne użycie perspektywy, idealizacja postaci ludzkich i dbałość o szczegóły. Źródło inspiracji ujawnił sam Henryk 
Siemiradzki: Natchnął mnie tą myślą Renan swoim „Antychrystem”, w którym na podstawie autorów rzymskich opowiada, że 
chrześcijanki będące Rzymiankami skazywano na śmierć przez przywiązanie do byka, który goniony przez gladiatorów stawał się 
w końcu ich pastwą, wraz z ludzką ofiarą męczeństwa. 
Obraz cieszył się znaczną popularnością, którą zapewniał temat męczeństwa pierwszych chrześcijan i nawiązania do mitologii 
greckiej. Ponadto rok wcześniej wydano w Krakowie Quo vadis Henryka Sienkiewicza, co powodowało, że obraz interpretowano 
też jako alegorię męczeństwa narodu polskiego. Postępowi krytycy sztuki, m.in. Stanisław Witkiewicz, zarzucali malarzowi brak 
ekspresji postaci, ich teatralność i sztuczność. Zwracano uwagę, że pod przykryciem wirtuozerii technicznej artysty, egzotyki i 
przepychu przemycono chwytliwe przesłanie dla mało wyrafinowanego widza, mianowicie erotyzm i przemoc. Wpłynęły one 
znacząco na zainteresowanie płótnem. Po latach natrafiono na ślady, które potwierdzają te twierdzenia. Zachowała się 
fotografia zamówiona przez Siemiradzkiego i wykonana w rzymskiej rzeźni. Malarz wykorzystał nie tylko widok martwego 
zwierzęcia, ale także zaadaptował do swoich potrzeb sylwetki rzeźników i przypadkowych gapiów, które po „ubraniu” w bogate 
stroje stały się częścią jego obrazu. Ludzkie modele zostały potraktowane przez malarza jak manekiny, których często używał 
podczas tworzenia swoich dzieł. Uwidacznia się to głównie w braku emocji na twarzach wszystkich świadków zdarzenia. 

 

Pochodnie Nerona (Świeczniki chrześcijaństwa), 1876, MN Kraków 

Obraz przedstawia scenę z czasów Cesarstwa Rzymskiego, za panowania 
Nerona. W 64 roku wybuchł Wielki Pożar Rzymu, o co Neron oskarżył 
chrześcijan, którzy schwytani zostali przywiązani do pali w ogrodach 
słynnego Domus Aurea. Na obrazie uchwycony jest moment oczekiwania 
cesarza i jego świty na rozpalenie pochodni z pojmanych męczenników. 
Jest to modelowy przykład wielkiego tematu w malarstwie akademickim. 

Inspiracją były opowiadania Swetoniusza, Roczniki Tacyta oraz modny w XIX wieku Antychryst (1873) , a być może 
także utwór Józefa Ignacego Kraszewskiego zatytułowany Rzym za Nerona, którego pierwodruk książkowy ukazał się 
w Krakowie w roku 1866, a więc mógł być znany Siemiradzkiemu przed namalowaniem obrazu”. 
 

Kurtyna do teatru Juliusza Słowackiego               Kurtyna do Teatru Wielkiego we Lwowie 
w Krakowie   

      

   

https://pl.wikipedia.org/wiki/Amfiteatr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lektyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gladiator
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Quo_vadis
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alegoria
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Witkiewicz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erotyka_(seksualizm)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rze%C5%BAnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Neron
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Po%C5%BCar_Rzymu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domus_Aurea
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Swetoniusz
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Roczniki_(Tacyt)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Publiusz_Korneliusz_Tacyt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ernest_Renan
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Ignacy_Kraszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym_za_Nerona
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JAN MATEJKO (1838-1893) 

Matejko uważany jest za geniusza, który po mistrzowsku operował kolorem, ekspresją, kompozycją. Jest także znany 

jako jeden z największych przedstawicieli nurtu historycznego w malarstwie, w którym fikcją łączy się z faktem. 

Spełniał szczególną misję – odwołując się do przeszłości, pobudzał i świadomość narodową i wolę walki o 

niepodległość Polski będącej pod zaborami. Już od najmłodszych lat interesował się przeszłością, a jego dzieciństwo 

nie należało do sielankowych. Pochodził z wieloletniej rodziny – miał dziesięcioro rodzeństwa, a po śmierci matki (Jan 

miał wtedy 7 lat) wychowaniem dzieci zajęła się jej siostra. Od dzieciństwa interesował się historią – gromadził szkice 

i rysunki ze starych ksiąg (m.in. z Kodeksu Baltazara Behema i kroniki Marcina Bielskiego). Od roku 1859 Matejko 

studiował w akademii sztuki w Monachium, a w 1860 roku wyjechał do Wiednia, by kontynuować naukę 

w tamtejszej akademii sztuki, jednak po kłótni z jednym z profesorów wrócił do Krakowa. Nie wziął udziału 

w powstaniu styczniowym. Malarz całe życie mieszkał i tworzył w Krakowie, ale ze względu na rosnącą sławę i liczne 

wystawy wiele podróżował. Czterokrotnie odwiedził Paryż, bywał w Wiedniu i odbył podróż do Budapesztu, Pragi 

oraz wielu miast niemieckich, a w 1872 roku wyjechał do Stambułu. 

W 1864 Matejko poślubił Teodorę Giebułtowską. W latach siedemdziesiątych Teodora zaczęła chorować: tyła, 

skarżyła się na bóle. Winna była cukrzyca, której wówczas nie umiano skutecznie leczyć. Pani Matejkowej zalecano 

wyjazdy do wód i uśmierzanie dolegliwości morfiną. Dora, która nigdy nie miała łatwego charakteru, coraz częściej 

stawała się dla swoich bliskich wręcz nieznośna. Do legendy przeszła jej skłonność do kłótni i zmienność nastrojów, 

co dziś łatwo możemy wytłumaczyć wpływem choroby i narkotyku. Nie pomogła też z pewnością rodzinna tragedia, 

która rozegrała się w 1878 roku, kiedy na świat przyszła na świat najmłodsza córka Matejków, Regina. Dziecko było 

ciężko chore i po niecałym miesiącu cierpień zmarło. Do jednej z największych awantur w domu przy Floriańskiej 

doszło w 1876 roku. Wówczas oprócz Matejków mieszkała tam także owdowiała Joanna Serafińska z córkami. Pod 

nieobecność żony artysta poprosił o pozowanie do obrazu starszą z nich – Stanisławę. Jej piękny portret w stroju 

historycznym znany jest pod tytułem Kasztelanka. Praca nad nim odbywała się za zgodą 

matki dziewczyny. I wszystko potoczyłoby się może bez problemów, gdyby nie to, że Jan 

postanowił o niczym nie mówić Teodorze. Ta, gdy nieoczekiwanie wróciła z uzdrowiska i 

odkryła w pracowni nowy obraz, wpadła w szał. Cisnęła wówczas do ognia swój portret w 

sukni ślubnej. Z Kasztelanką nie poszło tak łatwo, bo malowana była na desce. Wobec 

tego Teodora zażądała, żeby zniszczył ją Jan. We wściekłości zerwała także stosunki z 

własną siostrą i jej rodziną. Mogłoby się wydawać, że ta przesadzona reakcja na niewinne 

pozowanie jest jawnym dowodem szaleństwa Teodory. Być może jednak starzejąca się 

muza poczuła, że jej pozycja jest zagrożona i występek męża odebrała jako najgorszą z 

możliwych zdrad. 

Uczniami Matejki byli: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Teodora jako Barbara Radziwiłłówna w 

obrazie Zygmunt August z Barbarą na dworze 

radziwiłłowskim w Wilnie (szkic), 1864 

 

 

 

 

Ważną pozycję w twórczości Jana Matejki zajmują portrety, potwierdzające indywidualny styl malarza, odmienny od 

konwencji akademickiej  dominującej w II połowie XIX wieku.  W początkach twórczości portretował głównie 
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postacie z rodziny lub znajomych mieszczan, krakowskich kupców i urzędników. Dzieła te charakteryzują się 

statycznym ujęciem, spokojem, oszczędnością środków malarskich. W przeświadczeniu Matejki prawda portretu nie 

leżała wyłącznie w jego podobieństwie fizycznym - tę funkcję doskonale spełniała fotografia będąca wierną kopią 

wyglądu modela - lecz przede wszystkim w odbiciu skomplikowanej, czasem głęboko ukrytej sfery duchowej 

człowieka. Przystępując do malowania obrazu, starał się więc na wstępie określić swój emocjonalny i intelektualny 

stosunek do portretowanego, aby w konsekwencji stworzyć jakąś ponadczasową, wykraczającą poza konkretny 

moment pozowania, syntezę cech jego fizjonomii i osobowości. Koncentrując się na pogłębieniu wyrazu 

psychicznego, odpowiadającego jego wyobrażeniu o danym człowieku Matejko stworzył na wskroś indywidualny styl 

malarstwa portretowego, odbiegający od akademickiej konwencji wizerunku idealizowanego, nieodpowiadający 

jednak w pełni również wymogom realizmu. Malowane przez niego podobizny współczesnych reprezentantów 

rodów arystokratycznych lub elit intelektualnych i politycznych, pomimo wiernej charakterystyki, popartej wnikliwą 

obserwacją, nacechowane są jakąś szczególną powagą pozy, gestu i oblicza, naznaczone głębią i intensywnością życia 

duchowego ich twórcy. Portrety zawierające członków własnej rodziny Matejko kreował, nadając im charakter 

szlacheckiej tradycji. Postacie ubierał w historyczne kostiumy, często sam projektował stroje nawiązujące do 

zwyczajów staropolskich. Często przybierały także cechy reprezentacyjności i dostojności, podkreślonych poprzez 

wystudiowane pozy. Portrety dzieci artysty, żony nie zostały jednak pozbawione psychologicznego rysu postaci, 

charakterystyki osobowości. 

         

 

Tytuł cyklu:   ………………………………………………………………………..…………………….. 

Czas powstania: ………………………………………………………………………..…………………….. 

Technika wykonania: ………………………………………………………………………..…………………….. 

              

Wizerunki Matejko wykonał czarno–białe, stosując swobodny rysunek ołówkiem i umiejętnie wykorzystując ziarnistość tworzywa 

(papieru). Nosił się z zamiarem wykonania wersji barwnej Pocztu, czego jednak nie zrealizował. Wersję taką stworzyli po jego 

śmierci jego uczniowie – Leonard Stroynowski i Zygmunt Papieski. Sylwetkom władców twórca nadał sugestywne cechy 

charakterologiczne stanowiące o ich rozpoznawalności dla potomnych. W wykonanych przedstawieniach dodatkowo zawarł 

bogatą symbolikę w sztafażu, rekwizytach, atrybutach, szczegółach ubioru i wyglądzie poszczególnych postaci, co w pełni zostało 

odczytane dopiero współcześnie 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Stroynowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Papieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztafa%C5%BC
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Przyjrzyj się reprodukowanemu dziełu i odpowiedz na pytania 

 

a) Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Określ czas powstania dzieła, z dokładnością do połowy wieku  …………………………………………………. 

c) Opisz krótko treść malowidła, rozpoznaj jego temat i najistotniejsze lementy. Wyjaśnij jego przesłanie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Opisz znaczenie następujących symboli: 

- strój błazna  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- odrzucony kaduceusz …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

- kometa  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) Określ styl dzieła i wymień dwie cechy, które o tym świadczą. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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1. Po zdławieniu konfederacji barskiej z lat 
1768−1772 mocarstwa ościenne podpisały 
w Petersburgu 5 sierpnia 1772 roku traktat 
I rozbioru. Zaborcy zażądali, by polski sejm 
usankcjonował układ. Król Stanisław August 
wezwał posłów i senatorów do stawienia 
się w Warszawie 19 kwietnia 1773 roku. 
Zwolennicy rozbioru zawiązali pod laską 
Adama Ponińskiego konfederację, co 
umożliwiało przegłosowanie większością 
głosów zgody na rozbiór. Przeciwko temu 
wystąpiła grupa posłów skupiona wokół 
Tadeusza Rejtana i Samuela Korsaka. 
W dramatyczny sposób usiłowali oni nie 
dopuścić do skonfederowania sejmu 
i domagali się zachowania procedury 
głosowania jednomyślnego ― w istocie 

bronili zasady liberum veto. Protest obrońców całości państwa został zlekceważony. Sejm ratyfikował traktat rozbiorowy. 
Obraz Rejtan. Upadek Polski jest wyrazem patriotyzmu Matejki i oskarżeniem skierowanym w stronę zdrajców, 
odpowiedzialnych za doprowadzenie do I rozbioru Polski. Scena rozgrywa się w sali poselskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, 
odwołuje się do wydarzenia historycznego, jednak malarz zamieścił wiele postaci w nim nieuczestniczących, lecz ważnych dla 
losów kraju., 2. Główną postacią jest tytułowy Tadeusz Rejtan - szlachcic, w 1773 poseł województwa nowogródzkiego na Sejm 
Rozbiorowy w Warszawie, który znajduje się w prawym dolnym rogu dzieła. Mężczyzna, w akcie patriotycznego poświęcenia 
rzucił się na ziemie, zasłaniając wejście do Sali Senatu, w której miała zapaść decyzja o rozbiorze. Odsłaniając własną pierś miał 
wypowiedzieć słowa zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ojczyzny! Czyn ten podkreśla patriotyzm i bohaterstwo Rejtana., 3. Przed 
Rejtanem, przy drzwiach sali zamkowej stoją trzy postacie ubrane na modę francuską., 4. Po lewej stronie tej grupy Stanisław 
Szczęsny Potocki (nieobecny wówczas na sali sejmowej), uznawany za zdrajcę narodu generał, później przywódca konfederacji 
targowickiej trzyma w ręku dokumenty., 5. W środku Adam Poniński, marszałek sejmu rozbiorowego 1773–1775, uniesioną ręką 
wskazuje na żołnierzy rosyjskich, znajdujących się w uchylonych drzwiach sali zamkowej, uznawany jest za zdrajcę narodu 
polskiego., 6. Po prawej stronie Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki koronny i przyszły targowiczanin, zasłania twarz 
rękoma, uznawany jest za zdrajcę narodu polskiego., 7. Nad mężczyznami - ścianie wisi portret carycy Katarzyny II, ukazanej 
w dumnej pozie. W rzeczywistości portret nie wisiał w Sali., 8. Na balkonie znajdują się: Mikołaj Repnin z flirtującymi Elżbietą 
Grabowską i Izabelą Lubomirską. Rosyjski ambasador spogląda na Rejtana z loży, w jego postawie widać dumę i pewność siebie., 
9. Król Stanisław August Poniatowski został przedstawiony jako postać drugorzędna, ukradkiem spogląda na zegarek, 
w rzeczywistości nie był obecny na Sali., 10. Obok króla widać głowę 23-letniego wówczas Hugona Kołłątaja, któremu malarz 
nadał cech dojrzałego mężczyzny. W rzeczywistości nie był obecny na Sali Mężczyzna nie brał udziału w wydarzeniach, przebywał 
wówczas na studiach w Wiedniu i Rzymie., 11. Prymas Michał Poniatowski (po prawej) rozmawia z kanclerzem Michałem 
Czartoryskim (po lewej), protektorem siostrzeńca Stanisława Augusta Poniatowskiego; mężczyźni nie zwracają uwagi na 
rozgrywające się wydarzenie., 12. Starzec o rozwianych włosach to ojciec Szczęsnego, Franciszek Salezy Potocki, ukazany jest 
z karabelą, w bogatym szlacheckim stroju, ze wstęgą Orderu Orła Białego. Jest przeciwnikiem jakichkolwiek związków z Rosją, 13. 
Mężczyzna przewraca fotel, z którego spadły dokumenty rozbiorowe i sakiewka z pieniędzmi, 14. Bezimienny młodzieniec 
w ciemnym sarmackim stroju symbolizuje młode pokolenie gotowe do walki, na co wskazuje wyciągnięta szabla i czapka 
konfederatka., 15. Matejko ukazał na swym płótnie własną wizję historycznych wydarzeń i ludzi odpowiedzialnych jego zdaniem 
za utratę wolności, czym wywołał gremialny atak. Wśród licznych krytyków malarza znaleźli się także artyści i literaci, między 
innymi pierwszy nauczyciel Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie Wojciech Korneli Stattler, który pisał z ironią: "co tu 
butów, co tu spodni". Lucjan Siemieński mówił o "eksploatacji historycznego skandalu", a Cyprian Kamil Norwid zauważył, że 
"wszystko tam wyzute z ideału… Rejtan wąsaty demoniak". Najmocniejszego sformułowania użył Józef Ignacy Kraszewski, który 
oświadczył, że "trupa matki policzkować się nie godzi". Do tych głosów przyłączyli się potomkowie przedstawionych na obrazie 
magnatów. Matejko ukazał na swym płótnie własną wizję historycznych wydarzeń i ludzi odpowiedzialnych jego zdaniem za 
utratę wolności, czym wywołał gremialny atak. Wśród licznych krytyków malarza znaleźli się także artyści i literaci, między innymi 
pierwszy nauczyciel Matejki w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie Wojciech Korneli Stattler, który pisał z ironią: "co tu butów, co tu 
spodni". Lucjan Siemieński mówił o "eksploatacji historycznego skandalu", a Cyprian Kamil Norwid zauważył, że "wszystko tam 
wyzute z ideału… Rejtan wąsaty demoniak". Najmocniejszego sformułowania użył Józef Ignacy Kraszewski, który oświadczył, że 
"trupa matki policzkować się nie godzi". Do tych głosów przyłączyli się potomkowie przedstawionych na obrazie magnatów. 
Wbrew przeciwnościom Jan Matejko zgłosił swój obraz na wystawę paryską i po zakwalifikowaniu przez komisję w Wiedniu 
w kwietniu 1867 roku "Rejtan" został wystawiony w Paryżu na Wystawie Światowej (w dziale austriackim). Z doniesień 
prasowych wiadomo, że płótno spotkało się z wielkim zainteresowaniem publiczności, której nieznany był przedmiot sporów 
i która widziała w nim znakomite dzieło malarskie, gdzie można odnaleźć "dramatyczny charakter kompozycji, dobitną 
charakterystykę osób i wyraziste gesty". Ostatecznie jury Wystawy Światowej przyznało "Rejtanowi" medal pierwszej klasy. 
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Tytuł pracy  ………………………..……… 
Bohaterowie ……………………………….. 
 
Wielkość Polski czasów Jagiellonów stała się 
inspiracją namalowania przez Matejkę 
płótna Hołd pruski. Malarz fascynował się nie 
tylko dobrymi rządami dynastii, ale także 
rozwojem kultury i sztuki. W dziele widać 
wpływy włoskie – Matejko namalował go po 
podróży do Włoch, więc inspiracje 
renesansowymi mistrzami widoczne są 
w  palecie barw Tycjana i Veronesa, dzięki 
czemu malarz podkreślił przepych i splendor 

renesansowego dworu. Matejko ofiarował Hołd pruski narodowi, pragnąc umieścić go w Zamku Królewskim na Wawelu. 
Krakowianie w podziękowaniu za dar ofiarowali artyście honorowe obywatelstwo miasta. Obraz przekazany został przez Wydział 
Krajowy sejmu galicyjskiego w depozyt do Muzeum Narodowego w Krakowie i od 1885 roku eksponowany jest w Sukiennicach. 
Tematem dzieła jest hołd złożony 10 kwietnia 1525 roku na Rynku Głównym w Krakowie królowi Zygmuntowi I Staremu przez 
ostatniego Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna. Hołd miał zakończyć okres niestabilności politycznej 
między Prusami a polską Koroną wynikającej z postanowień pokoju toruńskiego w 1466 roku. Ostatecznie Prusy uległy 
sekularyzacji, a Albrecht, jako świecki książę, stał się lennikiem Korony. Postanowienia te przypieczętowano aktem hołdu 
złożonego polskiemu królowi. Matejko przedstawił najważniejszych uczestników uroczystości. (…) Szczególne miejsce zajmuje 
Stańczyk, królewski błazen często na obrazach pełniący rolę alter ego samego artysty.  
 
1. Centrum dzieła zajmuje Zygmunt I Stary i klęczący przed nim Albrecht Hohenzollern. 2. Po prawej stronie ubrany w czerwoną 
suknię młodziutki Zygmunt August, nad którym pochyla się Piotr Opaliński, ochmistrza dworu. 3. W infule biskupiej biskup 
krakowski Piotr Tomicki. 4. Z mieczem Matejko przedstawił Hieronima Łaskiego, polskiego dyplomatę na usługach królów Polski, 
Węgier i Habsburgów, bratanka arcybiskupa Jana Łaskiego. 5. Z berłem w dłoni została sportretowana Bona Sforza jako królowa. 
6. Piotr Kmita Sobieński marszałek wielki koronny i wojewoda krakowski unosi w górę rękę. 7. Stańczyk jest odwrócony od 
ceremonii i odseparowanie od tłumu obserwatorów, zawiera refleksję Matejki nad losami historii ojczyzny. 8. W lewym dolnym 
rogu Bartolomeo Berrecci trzyma dokumenty z królewską pieczęcią. 

 
Tytuł pracy …………………………………………………………………………………. 
Bohaterowie …………………………………………………………………………………. 
 
Ideowa i artystyczna koncepcja Kazania Skargi kształtowała się 
ostatecznie w latach 1863-64, w okresie tragicznych wydarzeń 
powstania styczniowego, które Matejko przeżywał niezwykle 
głęboko i boleśnie. Kończąc Kazanie Skargi pisał do narzeczonej: 
„Nieraz malując, kiedy pomyślę o czym, niełatwo się uspokajam [...]. 
Chyba to droga pokuty cisnącej obecnie kraj nasz i dlatego 

usposobienia nasze, napięte ciągłą obawą, stają się niemal jednym wyrazem boleści. A jeśli są chwile jakiegoś 
uśpienia tychże, to na to tylko, by głębiej czuć później jawność i grozę położenia. [...] Pracuję przez te kilka dni 
z chęcią pokonania ostatnich trudności i może mi Bóg da dopiąć celu, tak śmiesznie małego w teraźniejszości.” (Listy 
Matejki do żony Teodory 1863-1881, Kraków 1927, s. 8-9). 
Matejkowska wizja proroctwa Skargi zdaje się przywoływać słowa Kazań sejmowych. Kaznodzieję otacza milczący 
tłum postaci przejętych grozą straszliwych proroctw, które każda z nich inaczej przeżywa i inaczej ujawnia swój stan 
psychiczny. W ich wyrazistych, indywidualnie scharakteryzowanych twarzach splatają się i walczą ze sobą różnorodne 
uczucia, wyciskając odmienne piętno na każdej z nich. Płomienne, przejmujące bólem słowa Skargi najlepiej zdaje się 
rozumieć Jan Zamoyski. Już sam układ kompozycji, przez usytuowanie obu postaci niemal w jednej linii, wyżej  
od pozostałych, w pewnej mierze sugeruje nić porozumienia, wspólnotę myśli i dążeń kaznodziei i kanclerza. Temu  
ostatniemu przeciwstawia Matejko pasywną postawę Zygmunta III, bardzo krytycznie ocenianego przez 
dziewiętnastowieczną historiografię. Król o beznamiętnej, może nawet znudzonej twarzy, przymknąwszy  
w zamyśleniu powieki, zdaje się nie zwracać uwagi na słowa Skargi. Silniej od niego reagują stojący obok przyszli  
przywódcy rokoszu. Na ich twarzach maluje się wyraz jak gdyby pewnego zawstydzenia i poczucia winy. Leżąca u ich  
stóp rękawica zdaje się symbolizować wyzwanie rzucone magnaterii przez młodego malarza.  
 
 

https://epodreczniki.pl/a/jan-matejko---reprezentant-nurtu-historyzmu-w-malarstwie-polskim-cz-2-chwile-triumfu-i-chwaly-w-dzielach-artysty/DhYk2TmTR#DhYk2TmTR_pl_main_concept_1
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Tytuł pracy …………………………………………………………………………………. 
Bohaterowie …………………………………………………………………………………. 
Interpretacja …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tytuł pracy ……………………………………………………………………. 
Bohaterowie ……………………………………………………………………. 
 
Obraz ukazuje scenę zbiorową z uczestnikami pochodu 
zmierzającego do Kolegiaty św. Jana, by zaprzysiąc tekst nowej 
konstytucji. Pośrodku stoi Hugo Kołłątaj. Po jego prawej stronie 
poseł na Sejm Wielki, Jan Suchorzewski leży na ziemi z wyciągniętą 
ręką na znak sprzeciwu wobec konstytucji. Otaczają ich inni 
uczestnicy, ubrani w odświętne i reprezentacyjne stroje. W tle 
widoczna jest zabudowa Warszawy z fragmentem Zamku 
Królewskiego. Dodatkowo na ilustracji zostały zamieszczone 

informacje: 1. Stanisław August Poniatowski współdziałał z obozem reformatorskim, ale w końcu od niego się odwrócił, 
przystępując do Targowicy. 2. Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki koronny, przeciwnik konstytucji, zdrajca, który został 
jednym z przywódców Targowicy. 3. Hugo Kołłątaj – jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, współautor 
Konstytucji 3 Maja. 4. Adam Kazimierz Czartoryski – ważna postać oświecenia, m.in. komendant Szkoły Rycerskiej, mason. 5. 
Tadeusz Kościuszko, przyszły Naczelni – ledwo rozpoznawalny, tak jak trudno było przewidzieć insurekcję i katastrofę rozbiorów. 
6. Jan Suchorzewski – poseł szlachecki, przeciwnik konstytucji. 7. Stanisław Małachowski – triumfujący marszałek Sejmu 
Wielkiego i jeden z głównych twórców Konstytucji 3 Maja. 8. Kazimierz Nestor Sapieha – drugi marszałek Sejmu Wielkiego, 
wyniesiony z Sali obrad, by nie protestował. 9. Józef Poniatowski- wówczas dowódca garnizonu Warszawy, późniejszy bohater 
narodowy, symbol napoleońskiej epopei. 10. Stanisław Staszic i Andrzej Zamoyski, mieszczanin i szlachcic przedstawieni 
w komitywie. 

Tytuł pracy …………………………………………………………………………………. 
Bohaterowie …………………………………………………………………………………. 
Interpretacja …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Tytuł pracy …………………………………………………………………………………. 
Bohaterowie …………………………………………………………………………………. 
Interpretacja …………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Do podanych obrazów Jana Matejki przyporządkuj występujące w nich postaci historyczne. Postaci 

wybierz z poniższej listy. 

Tadeusz Kościuszko, Zygmunt III Waza, Wielki książę Litewski Witold, Jan III Sobieski, Albrecht Hochenzollern, 

Stanisław August Poniatowski 

1. Bitwa pod Racławicami   .............................................................................................. 

2. Uchwalenie Konstytucji 3 maja  .............................................................................................. 

3. Bitwa pod Grunwaldem  .............................................................................................. 

4. Hołd pruski    .............................................................................................. 

5. Odsiecz wiedeńska   .............................................................................................. 

 

Do przedstawionych fragmentów słynnych dzieł Matejki dopasuj tytuły obrazów spośród niżej podanych: 

Zawieszenie dzwonu Zygmunta, Rejtan na Sejmie Warszawskim, Bitwa pod Grunwaldem, Wernyhora, Hołd Pruski, 

Kazanie Skargi, Stańczyk podczas balu u Królowej Bony 
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MALARSTWO HISTORYCZNO-RODZAJOWE W TWÓRCZOŚCI KOSSAKÓW  

I JÓZEFA BRANDTA 

 

Juliusz Kossak (1824-1899) 

      

 

Bitwa pod Parkanami 

 

 

 

 

Wojciech Kossak (1856-1942) 

        

 

 

 

Co to jest panorama? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Tytuł pracy   ......................................................................................................................... 

Autorzy    ......................................................................................................................... 

Miejsce przechowywania ......................................................................................................................... 

Namalowana bitwa miała została stoczona w 

.................... roku między  

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

Obraz upamiętnia setną rocznicę insurekcji 
kościuszkowskiej i jeden z jej epizodów – 
zwycięską bitwę pod Racławicami. 

Reprodukowany fragment ukazuje moment, w którym rosyjska artyleria rozpoczyna ostrzał mający odwrócić uwagę 
od oddziałów kozackich nacierających na polską jazdę. Wysiłek, aby zbliżyć się jak najmocniej do prawdy 
odległych wydarzeń, spowodował powstanie wspaniałego dzieła historycznego ku pokrzepieniu serc narodu 
wówczas zniewolonego. 
 

Józef Brandt (1841-1915), Pojmanie na arkan 

 

Czarniecki pod Koldyngą, 1870, Muzeum Narodowe w Warszawie  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Narodowe_w_Warszawie

