W GALERII
PORTRETÓW

JAN MATEJKO
1838-1893

JAN ALOJZY MATEJKO-POLSKI MALARZ
• Urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie, zmarł 1 listopada
1893 roku również w Krakowie.

• Polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych,
czyli przedstawiających sceny bitewne, wojenne.
• Historiozof, inaczej filozof dziejów. To nauka filozoficzna zajmująca
się refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość
uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących
w czasie.
• Był autorem ponad trzystu obrazów olejnych oraz kilkuset
rysunków i szkiców.
• Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy w historii.

RODZINA
• Ojciec malarza, Franciszek Ksawery Matejko, był Czechem urodzonym
w Roudnicy koło Hradca Králové, jako syn chłopski. Poślubił Joannę Karolinę
Rossberg (1802–1845), wywodzącą się z polsko-niemieckiej rodziny
zamożnych rymarzy. Franciszek był katolikiem, Joanna – protestantką.
Matejkowie zamieszkali przy ulicy Floriańskiej w Krakowie.
• Jan Matejko był dziewiątym dzieckiem, z jedenastu, jakie mieli państwo
Matejkowie (było wśród nich dziewięciu chłopców i dwie dziewczynki). Gdy
Matejko miał siedem lat, zmarła jego matka; dziećmi zajęła się jej siostra.

• Śmierć matki niewątpliwie wywarła wpływ na osobowość przyszłego malarza.
Jego dzieciństwo obfitowało w lęki i przykrości. Ojciec nie okazywał
dzieciom swoich uczuć, był surowy i pozbawiony akceptacji dla artystycznej
pasji syna.

PORTRET OJCA Z DZIEĆMI

Jan Matejko, Portret Franciszka Matejki
z trojgiem dzieci, 1853, olej na płótnie,
59 x 53,5 cm. Muzeum Narodowe we
Wrocławiu, depozyt w stałej ekspozycji
w Domu Jana Matejki w Krakowie.
Od lewej: Kazimierz, Jan i Marianna –
rodzeństwo autora oraz ich ojciec.

EDUKACJA
• Od 1847 r. Jan Matejko uczęszczał do szkoły św. Barbary. Wkrótce potem został przeniesiony do Gimnazjum
św. Anny (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie).
• Mimo zdradzanych od najmłodszych lat niepospolitych zdolności plastycznych, z pozostałymi dziedzinami radził
sobie z ogromnym trudem. Także koledzy nie byli dla niego wyrozumiali i, jak pisał Marian Gorzkowski,
doświadczał od swych współtowarzyszy pewnego znęcania się nawet.
• W wieku trzynastu lat Jan Matejko został przyjęty do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych przy ulicy Wesołej,
której dyrektorem był wówczas Wojciech Stattler. Przejawiał w szkole ogromną ambicję i pracowitość, choć
także tam jego edukacja nie przebiegała gładko, na co zapewne wpływ miała osoba Stattlera, trudności finansowe
i znaczna wada wzroku.
• W 1858 roku otrzymał stypendium na studia w Monachium, gdzie do Akademii Sztuk Pięknych zgłosił się pod
koniec grudnia 1858 roku.

MAŁŻEŃSTWO
• Jan Matejko ożenił się z Teodorą Giebułtowską. Uroczystość zaślubin odbyła się
21 listopada 1864 w kaplicy kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na
Piasku. Suknia ślubna Teodory została wykonana przez bocheńskiego krawca
Ryparka według rysunku Matejki. Ślubu młodej parze udzielał Stanisław
Giebułtowski, brat Teodory.
• Żona uważana była za osobę despotyczną, kłótliwą i egoistyczną. Przez męża
zwana „Gwiazdą”, „Panią”, „Władczynią”. Gdy uważała, że jej pozycja muzy jest
zagrożona, urządzała straszliwe awantury, udawała, że mdleje lub choruje.
• Jej twarz posiadają niemal wszystkie kobiety na obrazach Matejki. Namalowana
została również jako królowa Bona Sforza w Hołdzie pruskim.
• Chorowała na cukrzycę i chorobę umysłową. Przez pewien czas była zamknięta
w szpitalu psychiatrycznym.
• Zmarła w sierpniu 1896 roku, trzy lata po śmierci męża.

TEODORA MATEJKO (GIEBUŁTOWSKA) NA FOTOGRAFIACH.

TEODORA MATEJKO NA RYSUNKACH ARTYSTY

DZIECI
MATEJKÓW

TECHNIKA I CECHY MALARSTWA JANA MATEJKI
• Indywidualny styl malarski Matejki ujawnił się około połowy lat sześćdziesiątych XIX w. Jego genezę najczęściej wywodzi się
z fascynacji gotycką rzeźbą Wita Stwosza (młody Jan często studiował dzieła mistrza) oraz włoskim malarstwem epoki późnego
renesansu (głównie dziełami Paolo Veronese i Tycjana).
• 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, a także 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, przede
wszystkim zaś zdolność kreowania postaci o niezwykle wyrazistych, pełnych ekspresji rysach fizjonomicznych i psychicznych.
W portrecie nie idealizuje, jest bliższy realistycznemu podejściu.
• Malarstwo Matejki charakteryzowały precyzja konturu, drobiazgowe opracowanie szczegółów oraz starannie wygładzona
powierzchnia malarska, uzyskana dzięki oszczędnemu nakładaniu farb. Warto zwrócić uwagę na jego zamiłowanie
do precyzyjnego odtwarzania dawnych strojów, elementów architektury wnętrz, rozmaitych sprzętów i akcesoriów.

ZAŁOŻENIE AKADEMII LUBRAŃSKIEGO W POZNANIUPRZYKŁAD TECHNIKI I CECH MALARSTWA MATEJKI
Obraz Jana Matejki z 1886, namalowany na grubym płótnie,
o wymiarach 105 x 125 cm. Przedstawia scenę rozgrywającą się
w Poznaniu: biskupa Jana Lubrańskiego wręczającego akt
erekcyjny nowo powstałej uczelni rektorowi Akademii
Lubrańskiego.
Biskup Jan Lubrański ukazany został na podwyższeniu (na tronie
biskupim), z profilu. Jest ubrany w złocistą kapę. Na głowie ma
mitrę. W lewej ręce trzyma pastorał, a w prawej, którą wyciąga ku
przodowi, dokument fundacyjny.
Kompozycja obrazu jest kameralna, zwarta i częściowo nawiązuje
do takich dzieł Matejki jak Stefan Batory pod Pskowem, czy Hołd
pruski. Na płótnie rozpoznać można przedmioty z osobistej
kolekcji Matejki: tron biskupi (fotel), złota kapa biskupia, strój
rektorski ,pastorał biskupi, mitra.

MATEJKO DLA KRAKOWA
• Miał wpływ na ratowanie zabytków Krakowa. Uczestniczył w pracach komisji
konserwatorskich podczas odnawiania gotyckiego ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim
(1867–1869), restauracji gmachu Sukiennic (1875–1879), zamku na Wawelu (1886) oraz
Kościoła Mariackiego (1889).

• Brał udział w pracach naukowo-badawczych oraz wykonywał rysunki inwentaryzacyjne
podczas otwarcia w katedrze wawelskiej grobów: Kazimierza Wielkiego (1869), królowej
Jadwigi (1887) i kardynała Oleśnickiego (1887).
• Uczestniczył w pracach komisji nad stworzeniem ustawy o konserwacji zabytków.

• Według projektu Matejki w latach 1889–1891 wykonana została polichromia wnętrz kościoła
Mariackiego ( zdjęcia obok).
• Pokłócony z Radą Miasta, która wbrew protestom artysty wyburzyła średniowieczny klasztor
duchaków (by zrobić miejsce pod Teatr Miejski), nie zgodził się na pochowanie na Skałce.

ODKRYWCA TALENTÓW
• Jan Matejko od 1873 roku był dyrektorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.
• Wykształcił wielu malarzy. Najważniejszymi uczniami byli: Józef Mehoffer, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz
Tetmajer i Jacek Malczewski - wybitni przedstawiciele polskiego modernizmu ( ukazani w kolejności).

ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA
• Jan Matejko za swoją działalność został uhonorowany następującymi odznaczeniami i wyróżnieniami:
• Order Legii Honorowej
• Krzyż Komandorski Orderu Franciszka Józefa

• Krzyż Komandorski Orderu Żelaznej Korony
• Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Piusa IX
• Złoty Medal Akademii Monachijskiej
• Złoty Medal papieża Leona XIII

• Odznaka Honorowa za Dzieła Sztuki i Umiejętności (1887)
• Honorowe obywatelstwo Krakowa, Lwowa, Przemyśla, Stanisławowa, Stryja, Brzeżan
• Honorowy członek Towarzystwa Artystycznego w Wiedniu (1888)

PREZENTACJA ODZNACZEŃ PRZYZNANYCH MATEJCE
Order Legii Honorowej

Krzyż Komandorski
Orderu Franciszka Józefa

Krzyż Komandorski

Krzyż Komandorski

Orderu Żelaznej Korony z Gwiazdą Orderu Piusa IX

MIEJSCE SPOCZYNKU MALARZA
• Jan Matejko zmarł po pęknięciu wrzodu żołądka 1 listopada
1893 roku w wieku 55 lat. W czasie jego pogrzebu bił dzwon
Zygmunt, a w ostatniej drodze towarzyszyły mu tysiące
krakowian.
• Jego ciało spoczęło w grobowcu rodzinnym na głównej alei na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
• „Módlmy się za ojczyznę. Boże, błogosław dzieci.” – tak
brzmiały ostatnie słowa Jana Matejki

CIEKAWOSTKI
• W 1860 roku Jan Matejko wyjechał do Wiednia, aby rozpocząć tam studia na ASP. Niestety nie zabawił tam
długo, ponieważ nie zgadzał się ze wskazówkami profesora Christiana Rubena, których udzielał mu podczas
korekty prac. Ruben twierdził, że w obrazie przedstawiającym Jana Kazimierza oglądającego pożar
Krakowa z Bielan, władca powinien zostać przedstawiony w pozycji klęczącej, na co podobno Matejko
odrzekł, że "Polscy królowie przed nikim nie klękają".
• Choć interesował się sprawami polskimi tak jak jego bracia, nie mógł się w pełni zaangażować. Gdy jego
bracia, Edmund i Kazimierz brali udział w powstaniu styczniowym, on nie mógł wziąć udziału w walkach.
Ze względu na swój słaby wzrok nie potrafił posługiwać się bronią. Pomagał powstańcom materialnie oraz
woził dla nich broń.
• Matejko unikał publicznych wystąpień, ponieważ go przerażały, ale cieszył się wielką sławą zarówno
w Polsce, jak i na całym świecie.
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