
MATEJKO - ZNAMY I NIE ZNAMY. 

Opracowała Ewelina Sobczyk - Podleszańska



„Uczucia, które mn ą kieruj ą do czynów, nie s ą niczym na 
ziemi wynagrodzone; chc ę działać dla wy ższej idei i działa ć 
będę.” Jan Matejko  

� Autoportret



SAEPE PROVIDET DEUS UT MAGNA CLUDANTUR PARVIS
Często Bóg sprawia, że wielko ść zamyka si ę w małym kształcie.

Portret Izydora Jabło ńskiego1875, fotografie. 



Rodzina – dziewi ąty z jedena ściorga, „zmarzła koszula” 
Joanny z Rossbergów i Frantiszka Matiejki
Portret ojca i rodze ństwa 1853, Portret ojca 1877
Portret siostry Marii 1859, tablica po święcona bratu   



TRUSIA,  AMBIT, MĘCZYBUŁA
„Torturowanie Szymona Konarskiego” 1850

„Sta ńczyk udaj ący ból z ębów” 1855



Koniec studiów w szkole Stattlera
stypendysta monachijski

Studium głowy starca 1858
Akt m ęski 1859



Jan Kazimierz na Bielanach –
spór z profesorem Rubenem 



Pierwsze sukcesy:
„Otrucie królowej Bony” 1859
„Sta ńczyk na balu królowej Bony wobec straconego 
Smoleńska” 1862



Leon Wyczółkowski „Sta ńczyk” 1898



Matejko wobec Powstania Styczniowego

� - zaangażowany węglarz Langiewicza

� - hojny ofiarodawca 500 guldenów

� - „pogromca” Juliusa Wildta”



„Polonia” 1864 



Artur Grottger „Polonia” karta tytułowa 1863



Ośka

Gwiazda morska, Pani, Władczyni-
Teodora Kornelia Giebułtowska 



Kościół karmelitów na Piasku

� Wnętrze kaplicy Cudowny obraz,
korona grobowa Kazimierza Wielkiegokorona grobowa Kazimierza Wielkiego



Pani „spod trzech pysków”?
Fotografia z lat 80 XIX wieku, karykatura Teodory z  kawą

Dzieci: Beata, Jerzy, Tadeusz, Helena 



Zygmunt i Barbara
Jan i Teodora



Pracownie

� ul. Krupnicza ul. Floriańska



„Kazanie Skargi” 1862-62
Zacznę od ran.

Komu Matejko rzucił r ękawic ę?



„Reytan – upadek Polski” 1866
„Niech pan kupi panie Branicki...”
„Dobry obraz, ale zły uczynek. Policzkowa ć trupa matki nie godzi si ę!” Ignacy 
Józef Kraszewski
„Eksploatacja historycznego skandalu na korzy ść popularno ści.” Lucjan 
Siemieński  



„Wyrok na Matejk ę” 1867



„Wskrzeszenie Łazarza” 1867



„Batory pod Pskowem” 1872
studium zbroi, portret Batorego z epoki



„Kopernik, rozmowa z Bogiem” 1872



„Bitwa pod Grunwaldem” 1875 – 78
wielka epika

tłok dla portmonetek...



Grunwald, elementy opowie ści:
Wielki mistrz, Wielki ksi ążę Witold, Zawisza Czarny 



„Grunwald”, studia i kopia



Studia walcz ących 



Matejko – interrex 1878 
karykatura F. Pautscha, portret M. Zyblikiewicza,

żywy obraz z Puław 1870 roku  



„Portret Marceliny Czartoryskiej” 1874



Zacząć w dobrej chwili - „Hołd Pruski” 1879-80 



„Sobieski pod Wiedniem” 1880-83
szkic

Nie ma jak dobra reklama... 



„Ko ściuszko pod Racławicami” 1888 



Krzesławice



Sprawy rodzinne 
„Kasztelanka”, „Portret Teodory w sukni ślubnej”



„Utopiona w Bosforze” 1880



Portrety dzieci, 1870, 1879



Matejko:”Portret Heleny z krogulcem”, „Portret Beaty z 
kanarkiem”, „Portret Jerzego na koniu”

Stanisław Wyspia ński „Dziewczynka z wazonem ” 



Renia Matejko 1878 



Kochanowski z Urszulk ą 



Dzieje cywilizacji w Polsce
„Kl ęska legnicka”1888 



„Zabójstwo św. Stanisława” 1892



Historia i anegdota
„Spór Gryfiny z Leszkiem Czarnym”
„Ślub Kazimierza Jagiello ńczyka” 



Maurycy Perles – wiede ński ksi ęgarz i wydawca



Poczet królów i ksi ążąt polskich
Kazimierz Sprawiedliwy, Henryk Brodaty, August III Sa s 



Jadwiga Andegawenka



Anna Jagiellonka wg Matejki i Marcina Kobera



„Wn ętrze grobu Kazimierza Wielkiego” 



Kazimierz Wielki wg Bacciarellego i Matejki 



„ Widzi pan, wielu ludzi sadzi, że Matejko maluje historyczne, stare szmaty, kompozy cje, 
malarz pracowniany nie rozumie nowych pr ądów, nowego życia. A ja, mój panie, jak 
jestem u siebie na wsi, nie raz obserwuj ę, jak wczesnym rankiem obywatelki id ą z 
konwiami po wod ę, rzucaj ąc poza siebie gł ębokie, niebieskie cienie. Ja widz ę też i 
słonce, i kontrasty cienia odbijaj ącego niebo , tylko, że tego nie potrafi ę zrobi ć... Mam 
inne zainteresowania (…) Do was nale ży powietrze i sło ńce, ja zaś zostan ę ze starymi 
królami...”   

Matejko „Rzeczpospolita Babińska” 1881
Tetmajer „Muzykanci w Bronowicach” 1897Tetmajer „Muzykanci w Bronowicach” 1897



Restauracja ko ścioła Mariackiego
Dłużnik Stwosza 

� prezbiterium



� Anioł Matejki, Psałterz 
Floriański, Biblia królowej 

Możliwe inspiracje

Floriański, Biblia królowej 
Zofii 



Gargulce, diabły 



Przebudowa Sukiennic,
współpraca z Tomaszem Pryli ńskim



Walka o ko ściół i klasztor duchaków
obraz B ąkowskiego, fotografia 



Ostaniec klasztoru – Dom pod Krzy żem



Plac św. Ducha, widok współczesny, 
grobowiec Matejki na cmentarzu Rakowickim  



Akademia Sztuk Pi ęknych im. Jana Matejki w Krakowie 



Uczniowie: Malczewski, Mehoffer, Wyspia ński 



Uczeń: Maurycy Gottlieb 1856-1879 
„Ahaswer”, „Salome z głowa św. Jana”



Ludomir Ludwik Benedyktowicz 1844-1926



Benedyktowicz - powstaniec



Matejko - wiecznie żywy...



Ilustracje pochodz ą  z ogólnie dost ępnych stron 
internetowych i mog ą być obj ęte prawami autorskimi.  


