Malarstwo Jana Matejki

MALARSTWO I HISTORIA
 Jan Matejko w młodości przeżył bombardowanie Krakowa przez Austriaków podczas Wiosny Ludów
w kwietniu 1848, a później powstanie styczniowe. Pod wpływem narodowych klęsk postanowił
porzucić malarstwo religijne, które uważał za swoje powołanie i poświęcił się prawie wyłącznie
malarstwu historycznemu.

 Sama historia była jego obsesją. Nie potrafił o niej pisać ani opowiadać, więc ją malował. Zarzucano
mu swobodne podejście do historii. Sam Matejko traktował swoje obrazy jako głos w polemice
dotyczącej przeszłości i przyszłości kraju, a nie wyraz ideologii.
 Drugą pasją Matejki był kraj. Był on zagorzałym patriotą. Dofinansowywał miasto, biednych i kulturę,
pokazując swoje obrazy za darmo lub przekazując je państwu. Prace jego były od tej pory
analizowane w ramach przekazu ideowego.
 Matejko często umieszczał na swoich płótnach osoby, których w danym miejscu nie było (np. Kołłątaj
i gen. Wodzicki na obrazie Bitwa pod Racławicami), bo nie chodziło mu o przedstawienie faktu, lecz
danie syntezy historiozoficznej.

TECHNIKA I CECHY MALARSTWA
 Tajemnicą popularności artysty jest nie tylko kunszt wykonania prac, ale przede wszystkim „filmowość” ujęcia
historii. Obrazy są kadrowane, spiętrzone i przepełnione namiętnością.

 Artystę wyróżniała skłonność do komponowania tłumnych, wielopostaciowych scen, często rozwiniętych
panoramicznie, rozgrywających się w pozbawionej głębi przestrzeni pierwszego planu.
 Kolejną cechą jego malarstwa to potężna skala ekspresji (niekiedy granicząca z patosem), doskonała
dramaturgia zarówno w aranżacji całych scen, jak i w oddaniu póz i gestów poszczególnych postaci, dynamika
linii konturu, efektowna, intensywna kolorystyka, często oparta na dysonansach barw lokalnych, przede
wszystkim zaś zdolność kreowania postaci o niezwykle wyrazistych, pełnych ekspresji rysach fizjonomicznych
i psychicznych.
 Malarstwo Matejki charakteryzowały precyzja konturu, drobiazgowe opracowanie szczegółów oraz starannie
wygładzona powierzchnia malarska, uzyskana dzięki oszczędnemu nakładaniu farb.
 Z upływem czasu w młodzieńczych pracach artysty pojawia się dążenie do indywidualizacji postaci i do
pogłębienia dramaturgii przedstawianych scen.

 Warto zwrócić uwagę na jego zamiłowanie do precyzyjnego odtwarzania dawnych strojów, elementów
architektury wnętrz, rozmaitych sprzętów i akcesoriów.
 Indywidualny styl malarski Matejki ujawnił się około połowy lat sześćdziesiątych XIX w. Jego genezę
najczęściej wywodzi się z fascynacji gotycką rzeźbą Wita Stwosza oraz włoskim malarstwem epoki późnego
renesansu (głównie dziełami Paolo Veronese i Tycjana).

„ Autoportret „
Obraz olejny autorstwa Jana Matejki, powstały w 1892 na zamówienie
kolekcjonera i mecenasa sztuki, hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego.
Obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie.
Wbrew oczekiwaniom zleceniodawcy, by obraz przedstawiał Matejkę
w postawie stojącej z paletą malarską w ręce, autor zdecydował się na
przedstawienie postaci siedzącej w fotelu, z paletą spoczywającą na leżącej
z boku księdze historycznej.
Podczas malowania samego obrazu Matejko najprawdopodobniej wykorzystał
fotografię, która została wykonana pół roku wcześniej w pracowni artysty
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Postać na zdjęciu siedzi na
thonetowskim fotelu, w takim samym ubraniu jak to pokazane na obrazie
i trzyma na kolanach otwartą księgę. Identyczne jest także ułożenie pukli brody
Matejki. Podczas pracy nad samym obrazem Matejko był już coraz słabszy i nie
miał sił, by pokonywać schody wiodące do uczelnianej pracowni. Obraz
powstał w krakowskim domu artysty przy ulicy Floriańskiej.

„Zaprowadzenie chrześcijaństwa”

Opis
 Obraz olejny autorstwa Jana Matejki otwierający cykl „Dzieje cywilizacji w Polsce”, namalowany jako ostatni
między 13 stycznia, a 7 lutego 1889.
 Początkowo miał nosić tytuł „Chrzest króla Mieczysława”, ale ostatecznie Matejko zdecydował się, obok sceny
przyjęcia chrztu, przedstawić wprowadzenie zachodniej cywilizacji na ziemie Polan wraz z przybyciem księżniczki
czeskiej Dobrawy, które nastąpiło w 965 – stąd data w tytule dzieła.
 Wydarzenie odbywa się na brzegach Jeziora Lednickiego w Wielkopolsce. Polska jest ukazana jako kraina
porośnięta lasami, pokryta jeziorami, oświetlona słońcem. Najważniejszą postacią na obrazie jest książę Mieszko I
wsparty lewą ręką o krzyż, a prawą o miecz symbolizujący jego władzę. Lewa noga księcia opiera się o leżący na
ziemi rozbity posąg pogańskiego bożka. Książę patrzy na leżący na wyspie średniowieczny zamek z basztą, nad
którym krążą orły. Ta wyspa to Ostrów Lednicki, pierwsza siedziba polskiego władcy. Za krzyżem po prawej stronie
obrazu stoją członkowie książęcej drużyny. Po lewej stronie obrazu Matejko namalował w stroju pontyfikalnym
świętego Wojciecha, który chrzci Czcibora – młodszego brata księcia Mieszka. Postać świętego Wojciecha ma
podkreślać kierunek przyjęcia chrześcijaństwa z Czech. Dzięki świetlistemu strojowi wyróżnia się na szkicu
Dobrawa, żona księcia Mieszka I, która w dłoni trzyma zapaloną świecę symbolizującą nową wiarę. W samym
centrum obrazu wpatrzony w otwartą księgę, ubrany na czarno został przedstawiony Radzim Gaudenty, brat
świętego Wojciecha, pierwszy arcybiskup gnieźnieński. Stojący obok zakapturzony mnich z krzyżem w ręce to
Benedykt. W oddali, w lewym rogu obrazu, widoczne są łodzie przycumowane do brzegu – zapowiedź przyszłej
wyprawy misyjnej świętego Wojciecha na ziemie Prusów.

Bitwa pod Grunwaldem

Opis
 Obraz olejny namalowany w latach 1872–1878, od 1945 w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie. Obraz ma rozmiar 426 x 987 cm.
 Wśród przedstawionego na obrazie walczącego tłumu wyróżniono wiele postaci historycznych z obu stron starcia.
Obraz symbolicznie przedstawia bitwę w momencie, kiedy wciąż toczą się zacięte walki, ale szala zwycięstwa
przechyla się już na stronę polsko-litewską. W centrum obrazu znajduje się wielki książę litewski Witold; bez pancerza
i hełmu, ubrany w czerwony żupan, a na głowie nosi mitrę. W rozpostartych i podniesionych do góry rękach unosi
miecz i tarczę w geście triumfu. Od lewej strony części centralnej znajduje się wielki mistrz zakonu krzyżackiego Ulrich
von Jungingen. Jest on ubrany w biały płaszcz z czarnym krzyżem na piersi i siedzi na białym koniu. Z wyrazem
przerażenia na twarzy broni się przed atakiem dwóch pieszych wojowników, z których jeden trzyma Włócznię
Świętego Maurycego. Umieszczenie na obrazie wizerunku tej włóczni symbolizować może fałsz zakonu krzyżackiego,
który uzurpował dla siebie prawo do chrystianizacji na wschodzie. Drugi wojownik trzyma topór i ma na głowie kaptur
przypominający katowski, a u boku jałmużniczkę na monetę od skazańca, co symbolizować może wymierzenie
sprawiedliwości. Między Witoldem i Jungingenem są dowódca sił polskich Zyndram z Maszkowic i Mikołaj
Skunarowski vel Skunaczewski, który po bitwie został przez Jagiełłę wysłany do Krakowa z wieścią o zwycięstwie.
 Na środku, w dole obrazu leży umierający wielki komtur Konrad von Liechtenstein obok głowy leży jego hełm,
a z boku jego powalony wierzchowiec. Po prawej obok Liechtensteina leży powalony wraz z koniem książę oleśnicki
Konrad VII Biały kierujący trzymanym w ręku berłem w stronę księcia Witolda.Po lewej stronie u góry, za księciem
Witoldem toczy się walka o krzyżacką chorągiew, którą Polak wydziera Niemcowi. Natomiast po prawej stronie części
centralnej widać trąbiącego rycerza Marcina z Wrocimowic z Chorągwią Wielką Królestwa Polskiego. Sztandar ten
dumnie powiewa na wietrze, gdy niemiecki chyli się ku ziemi. Jest to symbolem ostatecznego zwycięstwa Polaków.

Ciąg dalszy opisu
 Po lewej stronie śpieszy z pomocą Wielkiemu Mistrzowi książę szczeciński Kazimierz V. Pędzi on na czarnym
koniu, w hełmie z pawimi piórami. Sam jest jednak, zgodnie z relacjami historycznymi, atakowany przez
polskiego rycerza z kopią – Jakuba Skarbka z Góry – oraz jego giermka, który chwycił za cugle książęcego konia.

 Po prawej stronie obrazu punktem centralnym jest rudobrody rycerz na upadającym koniu – komtur
pokarmiński Markward von Salzbach, który został pochwycony na arkan przez Tatara. Po prawej od Salzbacha
widać głowę komtura gniewskiego Johana von Wenden.


Na przodzie widać wąsatą postać czeskiego rycerza Jana Žižki w zbroi, który jedną nogą stoi na ziemi, a drugą
nogę postawił na powalonym przeciwniku. Podniósł miecz, by zadać śmiertelny cios wrogowi – komturowi
tucholskiemu Heinrichowi von Schwelborn. Tymczasem zagraża mu podstępna postać w ciemnym ubraniu,
która czai się by zadać cios w bok kordelasem.

 Zawisza Czarny jest przedstawiony w fioletowym ubraniu, bez hełmu; szarżuje uzbrojony w turniejową kopię.
 W prawym górnym rogu, pod lasem dostrzec można króla Władysława II Jagiełłę na koniu. Wśród
towarzyszących mu dostojników jest Zbigniew Oleśnicki. Przed nim leży martwy rycerz Dippold Kikeritz, który
szarżą próbował zabić króla. Oleśnicki kopią wskazuje na niebo, gdzie jawi się spowita w jaśniejącym obłoku
postać św. Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski.

„ Hołd Pruski ”

Opis
 Obraz olejny Jana Matejki namalowany w latach 1879–1882 w Krakowie. Przedstawia hołd pruski
złożony przez Albrechta Hohenzollerna dnia 10 kwietnia 1525 na krakowskim Rynku Głównym.
 Obecnie dzieło jest depozytem Zamku Królewskiego na Wawelu w Muzeum Narodowym w Krakowie.
Eksponowane jest w krakowskich Sukiennicach, w tzw. Sali Siemiradzkiego.
 W centrum obrazu umieszczone są postacie króla Zygmunta I Starego i klęczącego przed nim
Albrechta Hohenzollerna. Zygmunt August przedstawiony został jako 5-letni chłopczyk ubrany
w czerwoną sukienkę podtrzymywany przez Piotra Opalińskiego, ochmistrza dworu. Jako
Opalińskiego sportretował Matejko profesora historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Józefa Szujskiego.
 W lewym dolnym rogu obrazu z dokumentem opatrzonym królewską pieczęcią stoi Bartolommeo
Berrecci – architekt i twórca renesansowego zamku królewskiego na Wawelu. Jego twarz to jeden
z dwóch na obrazie autoportretów Jana Matejki. Drugi to twarz królewskiego błazna Stańczyka.
 Kształty budowli na Rynku Głównym utrwalone na obrazie są niezgodne ze stanem faktycznym.
Matejko namalował fragment Sukiennic już w stylu renesansowym, chociaż taką formę przybrały one
dopiero w roku 1555 po pożarze, który strawił budowlę w jej dawnym, gotyckim stylu.

Postacie na obrazie:
 W infule biskupiej biskup krakowski Piotr Tomicki.
 Trzymający miecz do góry mężczyzna to Hieronim Łaski, bratanek arcybiskupa Jana Łaskiego,
dyplomata.
 Księżna Anna, władczyni Mazowsza (zmarła w 1522, umieszczona na obrazie świadomie przez
Matejkę, aby podkreślić łączność tej ziemi z Polską).
 Janusz – ostatni książę mazowiecki linii Piastów. Zmarł niespodziewanie w 1526.
 Jadwiga Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego i jego pierwszej żony Barbary Zápolya. Planowano jej
małżeństwo z księciem Januszem. Śmierć księcia zniweczyła te plany.

 Jako królowa Bona Sforza została sportretowana żona Matejki Teodora.
 Podniesioną w górę prawą rękę prezentuje Piotr Kmita Sobieński marszałek wielki koronny
i wojewoda krakowski.
 Poniżej króla leży Stańczyk. Zmartwiona twarz wątpi, czy to aby na pewno zwycięstwo (Prusy były
jednym z zaborców).
 Następca tronu – Zygmunt August bawi się łańcuchem, który król ma założyć Wielkiemu Mistrzowi.
Może to oznaczać bawienie się losem Prus, co w przyszłości będzie tragiczne w skutkach.

Ciąg dalszy prezentacji postaci:
 Przecław Lanckoroński (na koniu) starosta chmielnicki.
 Podkręcający wąsa starszy mężczyzna to książę Konstanty Iwanowicz Ostrogski hetman
wielki litewski, wojewoda trocki, kasztelan wileński.
 Jan Amor Tarnowski (w hełmie) wojewoda krakowski, późniejszy hetman wielki koronny.
Do tego portretu pozował profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk literatury
Stanisław Tarnowski, biograf Matejki.
 Biorący monety z tacy mężczyzna to Andrzej Kościelecki marszałek nadworny, podskarbi,
zarządzał żupami wielickimi, umiejętnie kierował finansami państwowymi.
 Mikołaj Firlej, kasztelan krakowski (między Krzysztofem Szydłowieckim i Andrzejem
Tęczyńskim).
 arcybiskup Jan Łaski (za Piotrem Tomickim).
 Z królewskim jabłkiem w ręce stoi Krzysztof Szydłowiecki kanclerz wielki koronny, doradca
króla w sprawach polityki zagranicznej.
 Andrzej Tęczyński (trzyma chorągiew) – chorąży krakowski, późniejszy kasztelan krakowski.
 Olbracht Gasztołd, kanclerz Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński (za Janem
Łaskim). Król powierzył mu dozór nad sporządzeniem statutu litewskiego. Jego obecność
na obrazie ma symbolizować mądrość króla – prawodawcy.

„Unia lubelska”

Opis
 Obraz olejny namalowany przez Jana Matejkę w 1869. Namalowany został dla upamiętnienia 300.
rocznicy unii Polski i Litwy zawartej na sejmie walnym w Lublinie w 1569.
 Kompozycja skupia się na ceremonii zaprzysiężenia unii w renesansowym wnętrzu zamku w Lublinie.
Unia Lubelska uchodzi za jedno z najlepszych dzieł Jana Matejki, w uznaniu wartości obrazu malarz
odznaczony został w 1870 francuskim orderem Legii Honorowej. Po II wojnie światowej, zrabowany
przez Niemców obraz odnaleziono we wsi Przesieka w Karkonoszach, wraz z dwoma innymi dziełami
Matejki. Na pamiątkę tego wydarzenia, wieś przez krótki czas nazywała się Matejkowice.
 Obraz jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, a znajduje się w depozycie w Muzeum
Narodowym w Lublinie na zamku w Lublinie.

Postacie na obrazie:
 Z krzyżem, będąc centralną postacią obrazu, stoi król Polski i wielki książę litewski Zygmunt II August.

 W racjonale uwieczniony został prymas Polski Jakub Uchański.
 Klęczy na klęczniku z ręką na Ewangelii, w drugiej trzyma dokument z tekstem aktu unii kasztelan krakowski
Marcin Zborowski. W rzeczywistości nie żył od 4 lat, ale był gorącym orędownikiem ujednolicenia podstaw
ustrojowych Polski i Litwy i stąd jego obecność na obrazie.
 Treść przysięgi odczytuje biskup krakowski Filip Padniewski stojący za prymasem.
 Z mieczem w ręce klęczy Mikołaj Radziwiłł zwany Rudym, jako jedyny litewski senator nie złożył podpisu pod
dokumentem unii, a wyciągnięty miecz ma symbolizować wobec króla i unii wrogą postawę.
 Klęczy także Mikołaj Mielecki w zbroi z buławą hetmańską w prawej ręce. W rzeczywistości godność hetmana
wielkiego koronnego otrzymał dopiero w 1578.

 Na lewo od króla na pierwszym planie zsuwa się z fotela biskup wileński Walerian Protasewicz. Ze względu na
stan zdrowia i podeszły wiek nie był obecny w Lublinie. Podtrzymujący go Jan Łaski też nie był w Lublinie,
bo zmarł w 1560.
 W czerwonych kardynalskich szatach na fotelu siedzi Stanisław Hozjusz, oparty o jego fotel stoi wojewoda
poznański Łukasz III Górka; nie było go w Lublinie, ale Matejko umieścił go, aby symbolizował kolebkę
państwa polskiego – Wielkopolskę.

Postacie c.d.
 Z laską marszałkowską sportretowany został marszałek wielki koronny Jan Firlej.
 W głębi z ręką zgłaszającą się do odpowiedzi widać księcia pruskiego Albrechta Fryderyka
Hohenzollerna.
 Po prawej stronie obrazu stoi siostra króla Anna Jagiellonka, nie było jej w Lublinie, ale umieszczenie jej
postaci w koronie na głowie symbolizuje kontynuację dynastycznej polityki Jagiellonów.
 Ubrana na czarno brodata postać to Andrzej Frycz Modrzewski, autor dzieła „O naprawie
Rzeczypospolitej”. Modrzewski na obrazie obejmuje postać chłopa, co symbolizuje głoszoną przezeń
ideę zrównania w prawach chłopstwa z mieszczaństwem i szlachtą.
 Chorągiew z Archaniołem Michałem, godłem Rusi, trzyma w dłoni późniejszy kasztelan bracławski
książę Michał Wiśniowiecki (zm. 1616). Symbolizuje ona ziemie, które w tym czasie przyłączył do
Korony król Zygmunt II August. Książę dał początek wielkiej fortunie i potędze rodu Wiśniowieckich na
wschodzie.

Animacja obrazu
 https://www.youtube.com/watch?v=WPa-Ol7kVpY

„Stefan Batory pod Pskowem”

Opis
 Obraz olejny autorstwa Jana Matejki z 1872, przedstawiający poselstwo cara Rosji Iwana IV
Groźnego do króla Polski Stefana Batorego proszące o pokój podczas oblężenia Pskowa.
 Przedstawia fikcyjną scenę rokowań z czasów wojny polsko-rosyjskiej o Inflanty, prowadzonej przez
Batorego w latach 1577–1582. Zaprezentowana scena to połączenie dwóch wydarzeń: poselstwa
rosyjskich bojarów przyjętego przez Stefana Batorego po zdobyciu twierdzy Wielkie Łuki w 1580,
oraz rozejmu w Jamie Zapolskim w 1582.
 Obraz mocno ucierpiał podczas II wojny światowej. Podobnie jak Rejtan został wywieziony na
wschód i przejęty przez Niemców, przechowywany we Lwowie, w pośpiechu ewakuowany w 1944,
złożony został w kostkę na 18 części. Kiedy profesor Stanisław Lorentz odnalazł oba płótna we wsi
Przesieka koło Jeleniej Góry, były w tak katastrofalnym stanie, iż ich odnowa zajęła trzy lata.
 Obraz znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Ciąg dalszy opisu
 Na obrazie widoczny jest obóz wojskowy skąpany w złocieniach, czerwieniach, brązach i srebrnych szarościach. Zachwyt
wzbudza doskonale przedstawiona postać króla, pełna dostojeństwa, potęgi i siły. Stefan Batory siedzi przed namiotem
w napierśniku i dla podkreślenia majestatu, dodatkowo ubrany jest w złotą delię spływającą na ramiona. Na kolanach
trzyma nagą szablę – palce lewej dłoni króla dotykają nagiej głowni broni, sugerując jednoznacznie dalszy bieg wypadków
w razie niedotrzymania właśnie zawartego rozejmu w Jamie Zapolskim. Nogi Batorego spoczywają władczo na
niedźwiedziej skórze, zapewne jest to aluzja do „niedźwiedzia północy” czyli Rosji. Obok skóry leży rosyjski sztandar
symbolizujący pokonanego wroga.
 Centralną postacią na obrazie jest ubrany w czarny jezuicki habit legat papieski Antonio Possevino, który ma czujną twarz,
przenikliwe spojrzenie i gestykulujące dłonie. Koło legata siedzi wojewoda bracławski Janusz Zbaraski ubrany w zielony
strój podbity futrem. Za plecami Possevina stoi w zbroi husarskiej Stanisław Żółkiewski (ówczesny sekretarz królewski),
przyszły zwycięzca nad Rosjanami w bitwie pod Kłuszynem w 1610, w której odznaczyła się husaria. Obok Żółkiewskiego
stoi młody bratanek Stefana Batorego Baltazar.
 Pod namiotem stoi kanclerz i zarazem hetman wielki koronny Jan Zamoyski ubrany w czerwoną delię, trzymający w prawej
dłoni pieczęć koronną, symbol jego funkcji kanclerskiej. Obok niego dyskutują uczestnicy wyprawy na Wielkie Łuki:
hetman polny koronny Mikołaj Sieniawski, wojewoda smoleński Filon Kmita i odwrócony plecami, hetman nadworny
koronny Jan Zborowski. Obok nich stoi pisarz wielki litewski Michał Haraburda.
 Otyły mężczyzna z czapką w ręku, to bojar Iwan Naszczokin udający że korzy się przed polskim królem. Z tyłu za
Naszczokinem znajduje się kniaź Dymitr Jelecki – siwowłosy brodacz, który wyciąga rękę z tekstem rozejmu zawartego
z Batorym w Jamie Zapolskim. Niżej, z prawej strony Iwana Naszczokina, pada twarzą do ziemi Roman Ołfierew
w charakterystycznym dla wschodniego kręgu cywilizacyjnego pokłonie, oddający cześć i szacunek królowi Polski. Nad nim
jest kniaź Teodor Oboleński Lichow w hełmie i w zbroi, trzymający w rękach złamany miecz, symbol klęski w tej wojnie
z Polską. Władyka połocki Cyprian, ubrany w bogato zdobioną kapę i mitrę bizantyjską na głowie, klęczy w pokojowym
geście pojednania, podając Stefanowi Batoremu chleb i sól na tacy ze szczerego złota.

„ Śluby Jana Kazimierza”

Opis
 Obraz polskiego malarza Jana Matejki z 1893 roku znajdujący się w kolekcji Muzeum Narodowego
we Wrocławiu.
 Obraz o wymiarach 315 × 500 cm przedstawia wydarzenie historyczne, które miało miejsce dnia
1 kwietnia 1656 roku we Lwowie – złożenie ślubowania obietnic rozszerzenia praw obywatelskich
szlachcie i polepszenia bytu chłopstwu, przez króla Jana Kazimierza.
 Król Jan Kazimierz na obrazie znajduje się w jego lewej części, klęcząc przed ołtarzem. Innymi
historycznymi postaciami namalowanymi na tym płótnie są: biskup lwowski Jan Tarnowski, stoi na
lewo od króla, królowa Maria Ludwika klęcząca tuż za królem, za nią hetman Stefan Czarniecki, obok
niego marszałek wielki koronny Jerzy Sebastian Lubomirski, trzymający buławę hetman polny
koronny Stanisław Lanckoroński, klęczący hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki oraz
trzymający chorągiew książę Krzysztof Zbaraski. W skrajnej lewej części obrazu stoi oparty o ołtarz
wojewoda łęczycki Jan Leszczyński.
 Obraz ten jest ostatnim wielkim płótnem, które namalował Jan Matejko, tworzył go od marca do
października 1893 r. Prace nad obrazem przerwała śmierć artysty. O tym że obraz jest niedokończony
mogą świadczyć szkicowe przedstawienia niektórych postaci w prawej części obrazu.

Jan Sobieski pod Wiedniem

Opis
 Obraz Jana Matejki namalowany w latach 1882-1883, znajduje się obecnie w Muzeach
Watykańskich.
 Pierwsze szkice do obrazu Matejko zaczął malować w 1879. W Domu Jana Matejki w Krakowie
przechowywany jest szkic olejny do tego obrazu namalowany w 1880. Ostateczną wersję obrazu
zaczął malować Matejko pod koniec 1882.
 W dniu 200 rocznicy zwycięstwa pod Wiedniem 12 września 1883 obraz został wystawiony
w Wiedniu. Austria przedstawiała wówczas to zwycięstwo jako swoją wiktorię, Matejko postanowił
pokazać obraz w Wiedniu, aby podkreślić zasługi polskiego króla i wojska w rozegranej bitwie.
Za swoje własne pieniądze wynajął salę, w której zaprezentował swoje dzieło, wstęp zaś na pokaz
obrazu był bezpłatny, co w tamtych czasach było absolutnym ewenementem, dzięki temu
posunięciu nie tylko rodzina cesarska, ale także zwykli mieszkańcy Wiednia mogli zobaczyć obraz.
 W grudniu 1883 Matejko wraz z polską delegacją udał się do Rzymu, gdzie wręczył obraz papieżowi
Leonowi XIII nie jako własne dzieło, ale jako dar narodu polskiego.
 Obraz przedstawia scenę, podczas której król Jan III Sobieski siedząc na koniu wręcza list
kanonikowi Denhoffowi, wysłannikowi papieża Innocentego XI, z wiadomością o pokonaniu wojsk
tureckich u bram Wiednia.

„Rejtan-upadek Polski”

Opis
 Obraz Jana Matejki z 1866 przedstawiający protest Tadeusza Reytana przeciwko I rozbiorowi Polski na
Sejmie Rozbiorowym.
 Tematem obrazu jest scena, która rozegrała się 21 kwietnia 1773 w trzecim, decydującym dniu obrad
sejmu rozbiorowego na zamku w Warszawie, na mocy którego Prusy, Rosja i Austria dokonały podziału
części ziem polskich. Centralną postacią obrazu jest poseł ziemi nowogródzkiej, Tadeusz Rejtan,
w geście rozpaczy próbujący zapobiec haniebnemu wydarzeniu, jakim jest rozbiór Ojczyzny. Miał on
wtedy powiedzieć: „ Chyba po moim trupie!”.

 Leżącemu na progu Reytanowi Adam Poniński uniesioną ręką pokazuje żołnierzy rosyjskich
w uchylonych drzwiach sali zamkowej. Z lewej strony stoi Stanisław Szczęsny Potocki (w rzeczywistości
miał wówczas 21 lat i na sali sejmowej był nieobecny). Hetman polny koronny Franciszek Ksawery
Branicki kryje twarz
w dłoniach. Cała trójka zmierza do sali senatu w celu złożenia podpisu pod
traktatem rozbiorowym.
 Po lewej stronie obrazu za przewróconym fotelem umieścił Matejko postać Franciszka Salezego
Potockiego z karabelą, w bogatym szlacheckim stroju, ze wstęgą Orderu Orła Białego. Ten jeden
z najpotężniejszych magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej nie żył w momencie obrad sejmu
rozbiorowego, ale malarz wprowadził go celowo do obrazu jako symbol schodzącego, bezradnego
i pokonanego świata sarmackiego oraz magnackiego egoizmu. Postać ta idzie jak ślepiec
z wyciągniętymi przed siebie rękami. Za nią widać podgoloną głowę innego magnackiego warchoła
tamtego czasu Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku”. Nieco dalej siedzi książę Michał Fryderyk
Czartoryski, przywódca Familii Czartoryskich, protektor króla Stanisława II Augusta. Przewrócony fotel
jest symbolem upadku Rzeczypospolitej, ale również planów i dzieła rodziny Czartoryskich. Obok księcia
siedzi w rozpiętej sutannie brat króla Michał Jerzy Poniatowski, późniejszy prymas.

Ciąg dalszy opisu:
 Pod ścianą na drugim planie widać niezbyt wyraźnie postać młodzieńca w sarmackim stroju z karabelą
w dłoni i czapką konfederatką w drugiej ręce. To uczestnik konfederacji barskiej, późniejszy uczestnik
powstań narodowych będący według Matejki nadzieją dla upadającej Ojczyzny. Obok można dostrzec
jeszcze jednego szlachcica z uniesioną w górę ręką. Jest to drugi z posłów ziemi nowogródzkiej Samuel
Korsak; to także autoportret Matejki.
 Król Stanisław II August opuściwszy swój tron, stoi zamyślony i bezradny z zegarkiem w lewej ręce, obok
widać głowę Hugona Kołłątaja, który wtedy miał 23 lata i przebywał na studiach w Wiedniu i Rzymie, na
obrazie Matejki ma jednak twarz dojrzałego mężczyzny i jest symbolem sprzeciwu wobec rozgrywającej
się sceny. Ponad nimi, w sejmowej loży, zasiadł poseł rosyjski kniaź Nikołaj Repnin. To kolejna nieścisłość
w matejkowskiej kompozycji obrazu, posłem nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym Rosji był już
wówczas Otto Magnus von Stackelberg. Do Repnina wdzięczą się dwie najwybitniejsze kobiety tamtej
epoki: z prawej strony Izabela Lubomirska, a z lewej Izabela Czartoryska. Nad całym przedstawieniem
góruje portret cesarzowej Katarzyny II. Sala zamkowa jest w stanie opłakanym: sztukaterie drzwi są
pokruszone, kotary podarte, kinkiety potłuczone, świece wypalone, na posadzce poniewiera się stos
rozrzuconych papierów. Upuszczony pieniążek – może judaszowy srebrnik – z kieszeni Ponińskiego
balansuje złowrogo na krawędzi.

„ Konstytucja 3 Maja 1791”

Opis

 Obraz powstawał od stycznia do października 1891. W maju prace nad nim były jednak tak zaawansowane, iż możliwe
było pokazanie płótna na jubileuszowej wystawie w Sukiennicach z okazji 100 rocznicy uchwalenia konstytucji. Dzieło ma
wymiary 247 × 446 cm. Znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
 Płótno przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do kolegiaty św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia wraz
z królem tekstu konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni (1788–1792). Pochód podąża ulicą
Świętojańską wśród rozentuzjazmowanego tłumu mieszkańców Warszawy. Przejście ochraniają żołnierze prezentujący
broń. W głębi, u wylotu ulicy Świętojańskiej na plac Zamkowy, widoczny jest fragment fasady Zamku Królewskiego
z Wieżą Zygmuntowską (Zegarową).
 Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu Wielkiego Stanisław Małachowski, w lewej ręce trzyma symbol swojej
władzy laskę marszałkowską, a w prawej w triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 Maja. Marszałka niosą posłowie:
ziemi krakowskiej Aleksander Linowski i ziemi poznańskiej Ignacy Wyssogota Zakrzewski. Wybór nie był przypadkowy,
obaj panowie reprezentują dwie najważniejsze ziemie Korony: Małopolskę i Wielkopolskę. Pod prawą ręką marszałka
widoczna jest postać trzymająca sztandar z rysów twarzy przypominająca Tadeusza Kościuszkę z bandażem na głowie,
może to sugerować późniejsze odniesienie ran głowy w bitwie pod Maciejowicami (1794).
 Po schodach do kolegiaty św. Jana wchodzi król Stanisław August Poniatowski, na ramionach ma założony płaszcz
koronacyjny, w którym jednak wówczas nie występował. Z wieńcem laurowym pod baldachimem Matejko namalował
księżnę kurlandzką Dorotę Biron, tuż za nią stoi Elżbieta Grabowska – metresa króla, matka jego dzieci. Kłaniając się przy
drzwiach kościoła wita króla prezydent Warszawy Jan Dekert z córką Marianną (w żółtej sukni tyłem do widza). Dekert już
wtedy nie żył, ale Matejko namalował go w tej scenie celowo, aby ukazać rolę mieszczaństwa oraz przyjęcie przez Sejm
Wielki w kwietniu 1791 Prawa o miastach.

Opis- c.d.
 Pośrodku obrazu przedstawiona jest scena, która w rzeczywistości rozegrała się na Zamku Królewskim,
poseł ziemi kaliskiej Jan Suchorzewski przeciwny konstytucji i reformom próbuje zabić nożem swojego
synka, chłopczyk wyrywa się ojcu, a za rękę z nożem łapie Stanisław Kublicki, poseł inflancki, jeden
z najaktywniejszych działaczy stronnictwa proreformatorskiego w Sejmie. Z kieszeni Suchorzewskiego
wysypała się talia kart – aluzja do sposobu przekupienia go przez rosyjskiego ambasadora Stackelberga
i przez Branickiego. Poseł kaliski, chociaż nie był dobrym graczem, nieoczekiwanie zaczął wygrywać
wielkie sumy, przy jednoczesnej energicznej akcji werbunkowej partnerów od stolika.
 Drugą postacią niesioną na ramionach przez posłów jest Kazimierz Nestor Sapieha marszałek konfederacji
litewskiej, drugi marszałek Sejmu Wielkiego. Za Sapiehą Matejko namalował Andrzeja Hieronima
Zamoyskiego, autora kodyfikacji prawa Rzeczypospolitej, obejmującego wychowawcę swoich dzieci oraz
obrońcę sprawy chłopskiej Stanisława Staszica.
 Na koniu w mundurze szwoleżera, żołnierza lekkiej kawalerii w Księstwie Warszawskim, namalowany
został królewski bratanek książę Józef Poniatowski. W 1791 książę był dowódcą stołecznego garnizonu.
Centralnie Matejko umieścił jeszcze dwie ważne dla powstania konstytucji postacie: w stroju kapłana
Hugona Kołłątaja oraz za nim marszałka wielkiego litewskiego Ignacego Potockiego.

Animacja obrazu- film

 https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

„Kościuszko pod Racławicami”

Opis
 Decyzję o namalowaniu obrazu Matejko podjął w roku 1884. Malowanie obrazu zostało poprzedzone
wykonaniem szkiców ołówkowych (do dziś 6 zachowanych w Muzeum Narodowym w Krakowie) i
szkicem olejnym, znajdującym się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie. 12 marca 1887
Matejko rozpoczął pracę nad ostatecznym kształtem obrazu. Prawdopodobnie w jej trakcie natrafił na
jakieś trudności, bo pracę przerwał do 20 sierpnia i raz jeszcze pojechał do Racławic, aby wykonać szkice
krajobrazu z natury. Druga przerwa w pracy nastąpiła w lutym 1888 i spowodowana była poważną
chorobą artysty. Ostatecznie dzieło udało się ukończyć pod koniec kwietnia tego samego roku. Obraz
jest jednym z ostatnich wielkich dzieł Matejki. Nie przyjęto go na cesarską wystawę w Wiedeńskim
Pałacu Sztuki, jako powód podając niedotrzymanie terminu przez Matejkę. Mieszkańcy Krakowa też nie
byli oczarowani obrazem, przyjęcie go było chłodne, a wręcz negatywne.
 Tadeusz Kościuszko ubrany jest w modny frak mundurowy, identyczny jak na obrazie Michała
Stachowicza Przysięga Kościuszki na Rynku Głównym. Jako model posłużył ksiądz Antoni Gruszecki,
ówczesny wikary w Kościele Mariackim, późniejszy proboszcz podgórski i szambelan papieski. Drugi
bohater bitwy racławickiej – Bartosz Głowacki został przedstawiony z czapką na zdobycznej armacie.
Współorganizator powstania, Hugo Kołłątaj, ubrany jest na czarno i siedzi na czarnym koniu. Na
przedstawienie zasłużyli, zdaniem Matejki, także dwaj generałowie stojący na czele sztabu – Antoni Józef
Madaliński i Józef Zajączek (w napoleońskiej czapce na głowie i oparty o drzewo). W bardzo pięknym
szlacheckim stroju namalował Matejko Stefana Dembowskiego, który w razie śmierci Kościuszki miał być
jego następcą. Na obrazie symbolizuje on również niechęć polskiej szlachty do powstania.

„Polonia - rok 1863 zakuwana Polska”

Opis
 Jan Matejko malował obraz pod wpływem świeżych przeżyć i wspomnień artysty z czasów powstania
styczniowego, lecz nie został dokończony. Matejko nie widział żadnych szans na wystawienie obrazu i jego
publiczną prezentację. Obawiając się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny oraz ewentualnych represji
postanowił schować płótno za piecem w domu, gdzie przeleżało kilkanaście lat. Później obraz trafił
w ręce rodziny Czartoryskich. Obecnie jest wystawiany w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
 Polonia jest płótnem utrzymanym w brunatnoczarnej tonacji. Polska to zakuwana w kajdany młoda
kobieta, ubrana w czarną, potarganą na ramionach, suknię, a odrywana od niej przemocą kobieta w bieli
to Ruś. Leżące w kałuży krwi, u stóp carskich oficerów, zwłoki częściowo obnażonej kobiety to Litwa.
Stojący ponad nimi oficer, Michaił Murawjow, zwany Wieszatielem, stłumił powstanie na Litwie,
a towarzyszący mu generał Fiodor Berg dokonał tego samego w Królestwie Polskim. Na ścianie na wprost
widoczny jest manifest proklamujący wybuch powstania w styczniu 1863, a nad nim herb Imperium
Rosyjskiego z umieszczonym na jego piersi herbem Królestwa Polskiego. Scena rozgrywa się w kościele
sprofanowanym przez wojsko rosyjskie przybrane w liturgiczne szaty i pijące wino z mszalnych kielichów,
a dodatkowo zakuwanie Polski odbywa się nad nagrobną płytą w posadzce, więc na grobach przodków.
Po prawej stronie widoczna jest grupa ludzi będąca pod nadzorem uzbrojonych żołnierzy,
najprawdopodobniej oczekująca zesłania na Syberię. W tej grupie wyróżnia się ranny powstaniec, z ręką
na temblaku, którego zaciśniętą gniewnie pięść powstrzymuje łagodnym gestem zakonnik kapucyn. Inne
szczegóły widoczne na obrazie Matejki to szabla Murawjowa dotykającą trupa kobiety, karabin, którego
kolbą żołnierz uderza kogoś w pierś, dźgający bagnetem wiszącego na krzyżu Chrystusa i młodą osobę ze
skrzyżowanymi w geście rozpaczy rękami, odwracającą się od krucyfiksu.

Źródła informacji i obrazów:
www.wikipedia.pl
www.życiorysy.info.pl
www.biografia24.pl
www.niezlasztuka.net
www.wielkahistoria.pl
www.twoja-sztuka.pl
www.youtube.pl
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