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ARTYŚCI MALARZE 
 

A. Juliusz Kossak urodził się w 1824 (tysiąc osiemset dwudziestym 

czwartym) roku w Nowym Wiśniczu koło Bochni. Od wczesnego dzieciństwa 

wraz z rodziną przebywał we Lwowie i tam ukończył studia prawnicze na 

Uniwersytecie Lwowskim. Lekcje rysunku i malarstwa pobierał u znakomitego 

lwowskiego pedagoga Jana Maszkowskiego. Dużo czasu spędzał w miejskiej 

rzeźni, gdzie poznawał tajniki anatomii koni. Od 1844 (tysiąc osiemset 

czterdziestego czwartego) roku, przebywając w majątkach ziemiańskich na 

Podolu i Wołyniu, zaczął malować różne sceny z polowań, konie i stadniny koni 

na pastwiskach. Juliusz Kossak malował także portrety, sceny historyczne, 

jarmarki i wesela, jednak tylko konie były jego prawdziwą miłością i głównymi 

bohaterami obrazów. Z tego okresu najlepszymi pracami były: „Dojeżdżacz z 

psami‖, „Koń w stajni‖, „Stadnina Dunin-Borkowskiego‖ i „Chłopicki pod 

Grochowem‖. Okres Wiosny Ludów Juliusz Kossak spędził we Lwowie, 

aktywnie uczestnicząc w ruchu patriotycznym. Kilka miesięcy mieszkał w 

Petersburgu, gdzie poznał arcydzieła malarstwa. Najwięcej uwagi poświęcił 

oglądaniu scen batalistycznych i myśliwskich. Trudna wówczas sytuacja 

finansowa malarza skłoniła go do podjęcia pracy w zakładzie fotograficznym, 

lecz niebawem otrzymał zlecenie od rodziny Potockich i powstała „Śmierć 

Stefana Potockiego pod Żółtymi Wodami‖. W 1854 (tysiąc osiemset 

pięćdziesiątym czwartym) roku namalował kapitalny cykl rysunków do 

kalendarza myśliwskiego, gdzie umieścił 12 (dwanaście) scenek ilustrujących 

rośliny i zwyczaje myśliwskie charakterystyczne dla poszczególnych miesięcy. 

W 1855 (tysiąc osiemset pięćdziesiątym piątym) roku Juliusz Kossak wraz 

z żoną wyjechał do Paryża i tam przez 5 (pięć) lat doskonalił swój warsztat 

malarski, pobierał lekcje malarstwa i odwiedzał muzea. Z tego okresu słynne są: 

„Mohort prezentujący stadninę księciu Józefowi‖, „Przeprawa przez Dniestr‖, 

„Portret konny Łubieńskich‖. Po powrocie z Paryża rodzina osiedliła się w 

Warszawie, gdzie Kossak przez osiem lat pracował jako ilustrator czasopism i 

książek historycznych. Jest autorem rycin do „Pana Tadeusza‖ i „Konrada 

Wallenroda‖ Adama Mickiewicza, oraz do sienkiewiczowskiej „Trylogii‖. 

Znane są przepiękne ryciny: „Basia i Azya‖ oraz „Kmicicowa kompania‖ i 

„Zagłoba z małymi Skrzetuskimi‖.  

Postępująca rusyfikacja stolicy po upadku powstania styczniowego i chęć 

zapewnienia dzieciom nauki w języku polskim skłoniły rodzinę do wyjazdu i 

osiedlenia się w Krakowie w dworku nazywanym „Kossakówką‖. Sam malarz 

miał również swobodę w malowaniu obrazów o tematyce polskiej, historycznej. 

Prace z tego okresu należą do najznakomitszych obrazów mistrza. Malował 

głównie akwarelą, sceny na obrazach są świetnie skomponowane, jasne, 

ogromne. Malarz swoimi dziełami wypełniał romantyczną misję. Poprzez 

tematykę swoich historycznych prac pokazywał Polakom, pozbawionych wtedy 
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Ojczyzny, potęgę wojsk polskich, malował „ku pokrzepieniu serc‖. Obrazy 

wystawiał w Polsce i za granicą, tylko w Krakowie zaprezentował wówczas 207 

(dwieście siedem) przepięknych obrazów. Upamiętnił sceny polowań polskiego 

ziemiaństwa, obyczaje polskiej szlachty, pejzaże i wielkie bitwy polskich 

wodzów. Dzieła przysłużyły się do kultywowania polskości narodu, który był w 

niewoli. Jego malarstwo jest perfekcyjne. Juliusz Kossak doskonale poznał 

budowę i zachowanie konia. Spod jego pędzla wyszły takie obrazy jak: 

„Stadnina na Podolu‖, przedstawiająca grupę różnych maści koni i chłopów 

odpoczywających przy ognisku, „Odsiecz smoleńska‖, „Klacz ze źrebięciem‖, 

„Taniec tatarski‖, „Jeździec na białym koniu‖, „Bitwa pod Ignacewem‖, która w 

pięknych akwarelowych barwach pokazuje potyczkę z powstania styczniowego i 

wiele, wiele innych. Wnuczka Juliusza Kossaka Maria Pawlikowska-

Jasnorzewska tak wspominała dziadka w utworze „Dziadzio‖: 

„Dziadzio siedział w pracowni przed sztalugą, palił cygaro, brał pędzel do 

ust, namyślał się długo, strząsał jedwabny popiół w popielniczkę starą. 

Rozrabiał na palecie soki fijołkowe, deszczówkę pomieszaną z zielenią 

wiosenną i mleko migdałowe z sjenną. Ślad ołówka wycierał kawałkami chleba, 

a po kobalt przez okno sięgał aż do nieba. Malował rozrzewnieniem i słońcem 

siwki, grzywki, kopytka tańczące i lśniące, oczy pełniejsze ognia od oczu 

Hiszpanek i zady roztęczone jak bańki mydlane, jak grupy grzybków barwne 

miasteczka i chaty, i łąki, i dziedziców jak sumy wąsatych. A za fotelem dziadzi 

kiwając się stał mądry Zydek Immergliick albo Himmelblau, inni czyhali we 

drzwiach, a inni w ogrodzie aż słodko śpiący skończy swój  

sen o pogodzie‖. 

Juliusz Kossak, wybitny polski malarz, zmarł w swoim dworku w 1899 

(tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym dziewiątym) roku.  
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Ukończył medycynę na Uniwersytecie Lwowskim.   

2. Malował konie, sceny z polowań i stadniny koni na pastwisku.   

3. Jest autorem rycin do „Trylogii‖ Henryka Sienkiewicza.   

4. Wnuczką Juliusza Kossaka była poetka Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.    

5. Zmarł w 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym) roku w swoim 
dworku. 

  

 
 

Ćwiczenie 2. Proszę odmienić przez przypadki następujące słowa (liczba 

mnoga).  

Przykład: M. kopyta D. kopyt C. kopytom B. kopyta N. kopytami Msc. 

kopytach W. kopyta!  

grzywy –  

cygara –  

stadniny –  
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polowania –  
kalendarze –  
bitwy –  
jeźdźcy –  
ołówki –  
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić wyrażenia pasujące do malarstwa Juliusza 
Kossaka: 

sceny polowań, abstrakcja, jeźdźcy, konie, polowanie, jarmark, łąka, 
kwiaty, autoportret, jaskrawe kolory, dzieci, tańczące pary, sceny historyczne, 
kwadrat, słoneczniki, źrebię. 

 
B. Jan Matejko urodził się w Krakowie w 1838 (tysiąc osiemset 

trzydziestym ósmym) roku. Wychowywał się w rodzinie katolicko-
protestanckiej. Jego ojciec był Czechem z pochodzenia. Rodzina Matejki była 
biedna, liczna, miał dziesięcioro rodzeństwa. Już od najmłodszych lat 
wykazywał niezwykły talent plastyczny. W wieku lat trzynastu został przyjęty 
do Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Był bardzo pracowitym uczniem, 
pilnym. Mimo dużej wady wzroku ciągle szkicował, studiował obrazy, 
szczegóły na nich, detale. W wieku lat dwudziestu otrzymał stypendium w 
Monachium, gdzie zetknął się z dziełami wybitnych malarzy. Poznał również 
malarstwo historyczne, które go zafascynowało.  

W 1862 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym drugim) roku namalował 
wyjątkowy obraz pt. (pod tytułem) „Stańczyk‖. Ukazany na nim błazen 
królewski jest zadumany nad konsekwencjami utraty przez Polaków twierdzy w 
Smoleńsku w wojnie z 1514 (tysiąc pięćset czternastego) roku. Według Matejki 
błazen uosabia obywatelskie sumienie i troskę o losy kraju. W następnym roku 
wybuchło powstanie styczniowe, do którego dołączyli jego dwaj bracia. 
Matejko wspierał powstańców finansowo i przewoził broń. Sam nie walczył z 
powodu słabego wzroku. Duży sukces mu przyniósł obraz „Kazanie Skargi‖. 
Inspiracją do powstania obrazu było kazanie sejmowe księdza Piotra Skargi, w 
którym jezuita piętnuje samowolę i egoizm szlachty, którą wzywa do 
opamiętania się i ochrony ojczyzny przed anarchią. Jak się później – w XVIII 
(osiemnastym) wieku – okazało, przestroga nie wzięta pod uwagę przyniosła 
opłakany skutek i Polska została wymazana z mapy Europy. Honorarium ze 
wstępu na wystawę przekazał na dom dla sierot, a dochód po sprzedaży obrazu 
przeznaczył na zaślubiny. Ożenił się z kobietą kłótliwą, zrzędliwą i grymaśną. 
Ogromna liczba twarzy kobiecych na jego obrazach miała twarz Teodory 
Giebułtowskiej. Za „Kazanie Skargi‖ Matejko otrzymał złoty medal na Salonie 
paryskim, a w następnym roku kolejny złoty medal za obraz pt. (pod tytułem) 
„Reytan na sejmie warszawskim 1773 (tysiąc siedemset siedemdziesiątego 
trzeciego) roku‖, który zakupił cesarz Austrii i od tego momentu rozpoczęła się 
międzynarodowa sława malarza.  

Matejko wielokrotnie podróżował do Paryża, Pragi i Wiednia, odwiedził 

także Stambuł, gdzie powstały prace o tematyce orientalno-pejzażowej. Zasłynął 
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jako malarz historyczny. Historia go niezwykle interesowała, nie umiał 

opowiadać, więc ją malował. Drugą pasją malarza był jego kraj, to prawdziwy 

patriota. Wiele ze swoich płócien oddawał w prezencie. Papież został 

obdarowany „Sobieskim pod Wiedniem‖, który teraz znajduje się w Muzeum 

Watykańskim, Francuzi otrzymali „Joannę d‘Arc‖, wiele płócien otrzymali 

znajomi, naród polski i ubodzy. Cieszył się niezwykłą sławą. Jego obrazy są 

pełne ludzi, barwnych scen, przebija z nich dramaturgia, często patos i wyrazista 

kolorystyka. Matejko dbał o to, aby szaty ludzi na obrazach były adekwatne do 

epoki, a akcesoria i sprzęty – precyzyjne. Obrazy Matejki w Polsce można 

oglądać w muzeach Warszawy, Krakowa, Poznania i Wrocławia. 

Ogromnego wkładu dokonał w ratowanie zabytków Krakowa. Wziął udział 

w renowacji Kościoła Mariackiego i znajdującego się w nim gotyckiego ołtarza 

Wita Stwosza, a także Sukiennic i zamku na Wawelu. 
 

 
Jan Matejko „Bitwa pod Grunwaldem” 

 

Po klęsce powstania styczniowego pragnął podtrzymać ducha narodowego 

wśród Polaków, ich dążenie do niepodległości, przez co jego obrazy z tego 

okresu przepojone są tematyką ukazującą potęgę militarną Polaków. Widzimy to 

w „Unii lubelskiej‖, gdzie ilustruje fakt połączenia Polski i Litwy, „Bitwie pod 

Grunwaldem‖, kiedy to  polskie, litewskie i rosyjskie oręże rozgromiło potęgę 

Zakonu Krzyżackiego, w „Hołdzie pruskim‖, gdy Albrecht Hohenzollern składa 

hołd lenny Zygmuntowi I (pierwszemu) Staremu i w „Batorym pod Pskowem‖ – 

w momencie, gdy przed królem Batorym klęczą posłowie rosyjscy po 

zwycięskiej wojnie z Rosją w obronie Inflant i ziem białoruskich Wielkiego 

Księstwa Litewskiego. W „Hołdzie pruskim‖ Bona Sforza ma twarz jego żony. 

W latach 1890–1892 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt – tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiąt dwa) namalował słynny „Poczet królów i książąt polskich‖. 

W 1892 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim) roku powstał obraz 

św. (świętej) Kingi z okazji jubileuszu jej śmierci. Obraz teraz znajduje się w 

Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Kinga była żoną Bolesława 

Wstydliwego i po jego śmierci zamieszkała w zakonie sióstr klarysek. Malarz 
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przedstawił ją na tle klasztoru w Nowym Sączu, wprawdzie z modlitewnikiem w 

ręce, ale za to w bogatych szatach książęcych, czyli zmieszał czasy młodej 

księżnej i starszej kobiety z zakonu. 

Matejko w swojej twórczości malarskiej także podejmował tematy 

sławnych romansów historycznych, malował wizerunki ludzi wybitnych, z 

dziejów historii wydobywał ludzi prawdziwych, przedstawiając ich w sposób 

dostojny, poważny, ekspresyjny, wydobywając ich sferę duchową, głęboką. 

Dbał o kolory, postawy, szczegóły strojów, ułożenie rąk i tło. 

Bardzo ciekawe namalował „Autoportret‖, będąc już u schyłku swego 

malarstwa. Z obrazu przenika do nas samotność człowieka, wyobcowanie i brak 

zrozumienia. Twarz ma pooraną bliznami, spojrzenie przenikliwe, a cała postać 

emanuje powagą. Obok leży kilka grubych tomów książek i paleta malarska z 

pędzlami. Świadczy to o zamiłowaniu artysty do historii i malarstwa. 

Jego uczniami byli Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Maurycy 

Gottlieb i Józef Mehoffer. 

Malarstwo Jana Matejki należy rozpatrywać w kategorii artystycznej i jako 

wiedzę historyczną, mającą ogromny wpływ na patriotyczne wychowanie Polaków. 

W czasie II (drugiej) wojny światowej wiele jego dzieł zostało ukrytych, 

np. (na przykład) obraz „Bitwa pod Grunwaldem‖ został zakopany w Lublinie.  

Jan Matejko zmarł w Krakowie w wieku 55 (pięćdziesięciu pięciu) lat, w roku 

1893 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym trzecim). Przed śmiercią nie wyraził 

zgody na pochowanie na Skałce. Został złożony w grobowcu na cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie. W czasie pogrzebu żegnały go tłumy ludzi i bił dzwon 

Zygmunta. Odszedł wielki malarz, patriota i obrońca zabytków Krakowa. Ostatnie 

słowa artysty brzmiały: „Módlmy się za ojczyznę! Boże Błogosławiony!‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w Lublinie w 1838 (tysiąc osiemset trzydziestym ósmym) roku.   

2. Był polskim malarzem historycznym.   

3. Namalował „Hołd pruski‖ i „Bitwę pod Grunwaldem‖.   

4. Brał udział w renowacji ołtarza Wita Stwosza w Krakowie.   

5. Uczniami Matejki byli Andy Warhol i Pablo Picasso.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić tytuły obrazów Jana Matejki: „Hołd 

pruski‖, „Odlot żurawi‖, „Batory pod Pskowem‖, „Bitwa pod Grunwaldem‖, 

„Żydówka z pomarańczami‖, „Krwawa niedziela w Petersburgu‖, „W 

oranżerii‖, „Panorama Racławicka‖, „Procesja‖, „Sobieski pod Wiedniem‖, 

„Kazanie Skargi‖, „Poczet królów i książąt polskich‖. 

Ćwiczenie 3. Proszę wykreślić wyrazy niepasujące do pozostałych: pędzel, 

akwarela, czterowers, płótno, paleta, książka, tło, drukarka, obwoluta, 

pracownia, akryl, kredka, sztaluga, lakier, kaloryfer, monitor, perfumy, pejzaż, 

portret, konwalie. 
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C. Józef Chełmoński urodził się w roku 1849 (tysiąc osiemset czterdziestym 

dziewiątym) w rodzinie ubogiej szlachty. Był bardzo zdolnym uczniem w 

pracowni profesora Wojciecha Gersona i dzięki niemu zaistniał na wystawach w 

Warszawie i Krakowie. Profesor zaszczepił w nim również umiłowanie przyrody i 

wnikliwą obserwację życia wiejskiego. Malarz tworzył nastrojowe obrazy o 

niepowtarzalnym kolorycie. Motywów malarskich dostarczały mu podróże na 

Wołyń, Podole, Polesie i Litwę. W kolorach szarości, zieleni i błękitu namalował 

melancholijny obraz pt. (pod tytułem) „Odlot żurawi‖. 

W 1875 (tysiąc osiemset siedemdziesiątym piątym) roku wyjechał do 

Paryża, bowiem w Polsce jego prace spotykały się z niepochlebną opinią krytyki 

i nikt nie był zainteresowany ich zakupem. We Francji natomiast odniósł duży 

sukces, stał się sławny i jego sytuacja materialna znacznie się poprawiła.  

W 1887 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym siódmym) roku powrócił do kraju 

wraz z rodziną. W zakupionym dworku prowadził gospodarstwo rolne, dużą 

część czasu spędzając na łonie natury. Kochał przyrodę, był zafascynowany jej 

zapachami, podziwiał rosę wodną na kwiatach, dbał o szczegóły na swoich 

płótnach, był malarzem realizmu. Spod jego pędzla wyszły sceny z polskiej i 

ukraińskiej wsi pełne uroku i nastroju. Malował targi w małych miasteczkach, 

jarmarki, konne zaprzęgi, ale przede wszystkim naturę. Obrazy „Babie lato‖, „Na 

folwarku‖ i „Jesień‖ to sztandarowe pejzaże polskiego realizmu.  

W 1880 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym) roku powstał obraz „Trójka‖, 

przedstawiający trzy rącze konie, pędzące z zaprzęgiem po śniegu. Kilka lat 

później powstała „Trójka na śniegu. Polowanie z chartami na zające‖. 

Chełmoński często malował konie w biegu. Ruch koni na obrazach zapiera dech 

w piersiach. Widać na nich ogromny kunszt malarza. Podobny temat podejmuje 

w „Czwórce w zaspach‖. 

W 1891 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym pierwszym) roku powstał 

piękny obraz zatytułowany „Kuropatwy na śniegu‖. Przedstawia on stado 

kuropatw w czasie przenikliwego wiatru drepczących po polu pokrytym 

śniegiem. Namalowany został w tonacji szarej, smutnej, przy użyciu farb 

olejnych. Przedstawia zmęczenie i cierpienie ptaków. Obraz stanowi alegorię 

losów człowieka i narodu. 

Niewątpliwie szeroko znane są obrazy pt. (pod tytułem) „Odlot żurawi‖ i 

„Bociany‖. Na pierwszym planie pierwszego obrazu widzimy ptaka z 

uszkodzonym skrzydłem, który patrzy na inne żurawie szykujące się do odlotu. 

Wiadomo, że sam nie poleci, choć próbuje się wznieść. Z obrazu przebija 

głęboki smutek. Jest utrzymany w mglistej kolorystyce, wyraża chęć zmiany, 

być może chęć wyrwania się Chełmońskiego z prowincji do wielkiego świata, 

bowiem obraz powstał, gdy malarz miał zaledwie dwadzieścia jeden lat. 

W 1900 (tysiąc dziewięćsetnym) roku malarz pokazał „Bociany‖. Płótno 

przedstawia dwie postacie – chłopca i starszego mężczyznę siedzącego na 

trawie. Obaj przyglądają się stadu bocianów lecących nad łąką, prawdopodobnie 
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szukających miejsca do osiedlenia, gdyż w oddali widać drzewo z pustym 

jeszcze gniazdem bocianim. Obraz pokazuje wiosnę, czas radości, a bociany w 

wierzeniach ludu niosą szczęście. Jest nadzieja, że trudna praca rolnika 

zaowocuje obfitymi plonami.  

Józef Chełmoński do końca swojego życia mieszkał w swoim dworku na 

Mazowszu. Zmarł w 1914 (tysiąc dziewięćset czternastym) roku. 

Wojciech Kossak we „Wspomnieniach‖ tak napisał o artyście: 

„Chełmoński posiadał ten sam cudowny obiektyw, który wiele lat potem miała 

bezduszna soczewka aparatów migawkowych‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. Urodził się w 1894 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym czwartym) roku.   

2. Artysta jest autorem obrazów: „Odlot żurawi‖, „Bociany‖, „Trójka‖ i „Czwórka 

w zaspach‖. 
  

3. Malarz głownie przedstawiał pełne uroku sceny wiejskie.   

4. Pracował i mieszkał w Odessie.   

5. „Kuropatwy na śniegu‖ namalował farbami akrylowymi.   
 

Ćwiczenie 2. Od podanych bezokoliczników proszę utworzyć 3 osobę 

liczby mnogiej (czas przyszły prosty lub złożony). 

Przykład: zaistnieć – (oni, one) zaistnieją, prowadzić – (oni, one) będą 

prowadzić 

umiłować –  

odnieść – 

powrócić – 

poprawić – 

pędzić – 

zapierać – 

wznieść – 

siedzieć– 

dreptać– 
 

Ćwiczenie 3. Proszę opisać obraz Józefa Chełmońskiego „Odlot żurawi‖, 

wykorzystując podane słowa: pierwszy plan, żuraw, złamane skrzydło, 

spoglądać, wznieść, smutek, mglista kolorystyka, cierpienie, alegoria, farba 

olejna, odlot. 

 

D. Aleksander Gierymski urodził się w Warszawie w 1850 (tysiąc 

osiemset pięćdziesiątym) roku. W wieku kilkunastu lat wstąpił na Akademię 

Sztuk Pięknych w Monachium, którą ukończył z wyróżnieniem. Jego pierwsze 

obrazy powstały we Włoszech i wzbudziły podziw wśród odbiorców. Były to 
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„Austeria rzymska‖ i „Gra w moro‖. Bardzo skrupulatnie przygotowywał się do 

ich namalowania: wykonał dziesiątki szkiców, przeglądał fotografie 

upozowanych modeli tak, by płótna były jak najbardziej realne. Kompozycja i 

forma tych obrazów była niezwykle precyzyjna, a powierzchnia płótna gładka, 

harmonijnie pokryta kolorami. W czasie pobytu w Rzymie szlifował swój 

warsztat malarski oraz poznał tajniki światła i barwy. Aleksander Gierymski był 

malarzem ambitnym, intelektualistą, który w swojej twórczości ukazywał sceny 

ulotne, dostrzeżone w przyrodzie, nie wyrażał natomiast własnych stanów 

emocjonalnych. Pasjonowało go światło i jego wpływ na kolor obrazu. W 

Warszawie Aleksander Gierymski związany był z grupą pisarzy i malarzy ze 

Stanisławem Witkiewiczem na czele. Do 1888 (tysiąc osiemset osiemdziesiątego 

ósmego) roku z ogromną pasją malował każdy szczegół na obrazach, rzetelnie 

wypracowywał pierwszy plan, który obserwujemy w „Bramie na starym 

mieście‖, „Żydówce z pomarańczami‖, „Przystani na Solcu‖ i „Święcie 

Trąbek‖. 

 
Aleksander Gierymski „Żydówka z pomarańczami” 

 

„Żydówka z pomarańczami‖ powstała w roku 1881 (tysiąc osiemset 

osiemdziesiątym pierwszym). Na pierwszym planie jest stara kobieta robiąca na 

drutach, która jednocześnie trzyma dwa koszyki z wikliny, w jednym z nich są 

bardzo jaskrawe i soczyste pomarańcze. Ma twarz pooraną zmarszczkami, smutną 
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i patrzy z nadzieją na ewentualnego nabywcę owoców. W tle widzimy zamglone 

Powiśle. Artysta wspaniale ukazał kontrast między żywymi kolorami owoców i 

szarymi, brązowymi, starymi barwami stroju żydowskiej nędzarki. Sam 

Aleksander Gierymski tak napisał ł o obrazie: „Żydówka może była najlepszym 

obrazem. Diablo plastyczna i kolorowa‖. Uważana jest za arcydzieło. Obraz 

został zrabowany przez hitlerowców w czasie II (drugiej) wojny światowej. 

Odnalazł się dopiero w niemieckim domu aukcyjnym i w 2011 (dwa tysiące 

jedenastym) roku wrócił do Muzeum Narodowego w Warszawie. 

„Święto Trąbek‖ to obraz ukazujący święto Rosz ha-Szana, czyli żydowski 

Nowy Rok. Malarz na tym płótnie ukazał modlącą się społeczność żydowską, 

która zgodnie z obrządkiem strząsa do wody okruchy ze swego ubrania na znak 

oczyszczania się z grzechów. Jest to gest symboliczny, odbywający się u 

schyłku dnia. Zwyczajowo też należy w tym czasie dąć w barani róg, dlatego 

dzień ten nazywany jest błędnie „świętem trąbek‖. Obraz jest smutny, trochę 

zamglony, pełen ciszy i skupienia. 

Obraz „W altanie‖ powstał w 1882 (tysiąc osiemset osiemdziesiątym 

drugim) roku. Artysta tworzył go bardzo długo, bo aż 5 (pięć) lat, ciągle go 

poprawiał i przemalowywał. Jest to doskonałe studium światła. Płótno 

przedstawia spotkanie towarzyskie w miłej atmosferze, ludzie przybywają na nie 

i zasiadają do stołu. Są pięknie ubrani, eleganccy, starannie uczesani. Malarz na 

swym obrazie ukazał mnóstwo szczegółów, tym samym twierdząc, że każdy 

temat może być namalowany przez wprawnego artystę, nawet codzienność. 

Na swoje obrazy nanosił zaniedbane domy, rudery, flisaków, drobnych 

przekupniów, biedotę żydowską; fascynowały go stare dzielnice Warszawy. 

Jego twórczość jednak nie znalazła uznania i wobec tego faktu malarz, 

pogrążony w depresji, zdecydował się opuścić kraj. W liście do Henryka 

Szaniawskiego pisał: „Szkoda, że o mnie w Warszawie mają pojęcie, żem tylko 

malarz rodzajowy, prawie nie karczemny.‖ 

Wyjechał do Niemiec, potem do Francji. Prace z tego okresu cechowało już 

mniejsze zaangażowanie osobiste. Artysta zaczął malować mroczne pejzaże, 

krajobrazy morskie, a także nokturny, czyli obrazy, na których panuje półmrok 

rozświetlony tylko pasmem sztucznego światła. Powstały wtedy „Opera paryska 

w nocy‖ i „Zmierzch nad Sekwaną‖. Pierwszy obraz artysta namalował w 

tonacji ciemnobrązowej, prawie czarnej, rozświetlonej miejscami przez światło 

latarni – dzięki temu zabiegowi widzimy czerwone spódnice kobiet i spodnie 

mężczyzny przechadzających się przed gmachem Opery. Słabo natomiast są 

zarysowane kontury budowli, sylwetki ludzkie i konie. W 1892 (tysiąc osiemset 

dziewięćdziesiątym drugim) roku powstał przepiękny, bardzo tajemniczy obraz 

„Luwr w nocy‖. 

Po powrocie do Krakowa, artysta zatrzymał się u Włodzimierza Tetmajera 

i tam namalował obraz pt. (pod tytułem) „Trumna chłopska‖. Był to jeden z 

ostatnich obrazów figuralnych malarza. Przedstawia dwoje bosych ludzi 

siedzących na ławce przed domem. Są to starzy, zmęczeni ludzie ze wzrokiem 
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skierowanym gdzieś w dal. U ich stóp leży pies, symbol wierności. Obraz 

utrzymany jest w pastelowych barwach, a jedynym kolorowym akcentem jest 

niebieskie wieko od trumny oparte o ścianę domu. Scena przedstawia rodzinną 

tragedię i wywołuje refleksję nad dolą żyjącego w nędzy chłopa w XIX 

(dziewiętnastym) wieku. 

Część tego pobytu przeznaczył na leczenie w Krynicy, zmagał się z 

depresją. Plotka mówi, że w tym czasie został poczęty, słynny później, Nikifor. 

Ostatnie lata malarz spędził we Włoszech i tam zmarł w 1901 (tysiąc 

dziewięćset pierwszym) roku i został pochowany w Rzymie. 

Dorobek malarski Aleksandra Gierymskiego to mniej więcej 120 (sto 

dwadzieścia) obrazów olejnych, wiele szkiców olejnych i rysunków. Jego 

obrazy możemy oglądać w wielu polskich muzeach. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w Poznaniu w 1850 (tysiąc osiemset pięćdziesiątym) roku.   

2. Obraz zatytułowany „Gra w moro‖ namalował we Francji.   

3. „Żydówka z pomarańczami‖ przedstawia dziewczynę opalającą się na łące.   

4. Obrazy „Opera paryska w nocy‖ i „Luwr w nocy‖ powstały w Hiszpanii.   

5. Malarz zmarł i został pochowany we Włoszech.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić tytuły obrazów, które namalował 

Aleksander Gierymski: 

„Święto Trąbek‖, „Autoportret‖, „Czwórka w zaspach‖, „Bociany‖, „Luwr 

w nocy‖, „Bitwa pod piramidami‖, „Dziewczynka z chryzantemami‖, 

„Procesja‖, „Cerkiew o zachodzie słońca‖, „Trumna chłopska‖, „Atak o świcie‖, 

„Opera paryska w nocy‖, „Żydówka z pomarańczami‖, „W altanie‖. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę opisać obraz Aleksandra Gierymskiego pt. (pod 

tytułem) „Żydówka z pomarańczami‖ i opowiedzieć o perypetiach dzieła. 

 

E. Wojciech Horacy Kossak urodził się w noc sylwestrową 1856 (tysiąc 

osiemset pięćdziesiątego szóstego) roku w Paryżu, dokąd jego rodzice wyjechali 

w podróż poślubną. W dokumentach jego brata bliźniaka Tadeusza widnieje 

data urodzenia: 1857 (tysiąc osiemset pięćdziesiąty siódmy) rok, gdyż urodził 

się już po północy. Był synem znanego malarza Juliusza Kossaka i ojcem 

malarza Jerzego Kossaka oraz dwóch pisarek: Marii Jasnorzewskiej-

Pawlikowskiej i Magdaleny Samozwaniec. Wojciech Kossak nauczył się wiele 

od swego ojca, genialnego malarza, później kształcił się w Krakowie i w 

Monachium. W Krakowie urządził sobie pracownię „Kossakówkę‖, w której 

malował przez prawie pięćdziesiąt lat. Jego pierwsze prace malarskie to głównie 

kopie ojca. Jako odbicie własnych przeżyć powstał w 1887 (tysiąc osiemset 

osiemdziesiątym siódmym) roku obraz z Franciszkiem Józefem na pierwszym 
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planie pt. (pod tytułem) „Wyjazd na polowanie w Gödöllö‖. Był to początek 

jego obrazów o tematyce patriotyczno-historycznej, z której zasłynął. Był 

miłośnikiem wojskowości, malował sceny batalistyczne, portrety dowódców, 

konie, artylerzystów i sceny z polowania. Był bardzo płodnym malarzem, w 

sumie namalował prawie 2000 (dwa tysiące) obrazów. W swoim domu stworzył 

miejsce spotkań elity artystycznej i kulturalnej. Jego gośćmi byli: Ignacy 

Paderewski, Henryk Sienkiewicz, Jacek Malczewski, Witkacy i Julian Tuwim. 

Jest autorem obrazu o tematyce patriotycznej „Olszynka Grochowska‖, a 

także płócien: „Sowiński na szańcach Woli‖ i „Noc listopadowa‖, poświęconych 

powstaniu listopadowemu. Na swoich płótnach ukazał wielu polskich wodzów: 

Władysława Łokietka na obrazie „Łokietek i Florian Szary po bitwie pod 

Płowcami‖, Władysława Jagiełłę widzimy na „Grunwaldzie‖, Tadeusza 

Kościuszkę na obrazie pt. (pod tytułem) „Przysięga Kościuszki na Rynku w 

Krakowie‖, a Józefa Piłsudskiego w dziele „Na trybunie podczas rewii kawalerii 

w Krakowie‖. 

Wojciech Kossak był wyjątkowym znawcą uzbrojenia, mundurów, taktyki 

i strategii wojennej. Potrafił swobodnie nanieść na obraz tłumy żołnierzy na tle 

wyraźnych panoram. Jest współtwórcą „Panoramy Racławickiej‖, monumentalnego 

dzieła o wymiarach: 15 (piętnaście) metrów wysokości i 150 (sto pięćdziesiąt) 

metrów szerokości. Prace malarskie poprzedziły wnikliwe studia dotyczące 

umundurowania i wyposażenia obydwu armii i poznanie topografii miejsca. 

Obraz powstał w setną rocznicę powstania kościuszkowskiego i pokazuje 

prawdopodobny przebieg bitwy pod Racławicami. Wojciech Kossak na tym 

obrazie malował głównie rosyjskich żołnierzy, konia, którego dosiadał 

Kościuszko i kawalerię narodową. Po ukończeniu praca została pokazana w 

muzeum lwowskim, obecnie znajduje się we Wrocławiu. 

Drugą panoramę Kossak namalował wspólnie z Julianem Fałatem i nosi 

tytuł „Przejście przez Berezynę‖. Jest autorem scen przedstawiających odwrót 

armii Napoleona, zaś Fałat, zimowego pejzażu, który jest tłem obrazu. Praca nad 

obrazem trwała prawie półtora roku, ukończono ją w Berlinie w 1896 (tysiąc 

osiemset dziewięćdziesiątym szóstym) roku. 

Kolejna panorama Wojciecha Kossaka to „Bitwa pod piramidami‖. 

Inspiracją do namalowania obrazu była zwycięska bitwa z 1798 (tysiąc 

siedemset dziewięćdziesiątego ósmego) roku, stoczona w Egipcie między 

wojskami Napoleona Bonapartego a Imperium Osmańskim. W tym celu Kossak 

wraz z Michałem Wywiórskim udali się do Egiptu, by zebrać materiał do 

panoramy. Później zaprosili do współpracy jeszcze kilku malarzy. Obraz 

pokazano w 1901 (tysiąc dziewięćset pierwszym) roku w Warszawie, jednak, z 

powodu odległej tematyki, nie cieszył się spodziewanym aplauzem, przez co 

Kossak postanowił pociąć płótno na kawałki. Obecnie największe fragmenty 

znajdują się w polskich muzeach.  

Przed I (pierwszą) wojną światową malarz bardzo dużo pracował i 

wystawiał obrazy na wielu międzynarodowych wystawach. W 1905 (tysiąc 
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dziewięćset piątym) roku namalował jeden ze swoich najlepszych obrazów pt. 

(pod tytułem) „Krwawa niedziela w Petersburgu‖. W okresie międzywojennym 

malował prawie bez wytchnienia. Z tego okresu znane są płótna przedstawiające 

konie i żołnierzy w przeróżnych scenach: w czasie alarmu, pobudki, patroli 

wojskowych, a także zalotów. W latach 1925–1926 (tysiąc dziewięćset 

dwadzieścia pięć – tysiąc dziewięćset dwadzieścia sześć) wraz z synem malował 

obrazy na zamówienie, głównie portrety. Wybuch II (drugiej) wojny światowej 

bardzo przygnębił malarza, lecz malował nadal. Odmówił jedynie namalowania 

portretu gubernatora Hansa Franka, motywując to podeszłym wiekiem. Zmarł w 

Krakowie w 1942 (tysiąc dziewięćset czterdziestym drugim) roku. 

Artysta odznaczał się dużym urokiem osobistym, był dowcipny, życzliwy, 

świetnie się prezentował i cieszył powodzeniem u kobiet. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się trzydziestego pierwszego grudnia.   

2. W jego malarstwie dominowała tematyka historyczno-patriotyczna.   

3. Artysta namalował prawie 4 (cztery) tysiące obrazów olejnych.   

4. Jest współtwórcą „Panoramy Racławickiej‖.   

5. Zmarł w Krakowie w 1944 (tysiąc dziewięćset czterdziestym czwartym) roku.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę opisać malarstwo Wojciecha Kossaka, wykorzystując 

podane słowa i wyrażenia: „Kossakówka‖, sceny batalistyczne, artylerzyści, 

konie, portret, dowódca, tematyka patriotyczna, kawaleria narodowa, 

monumentalne dzieło, panorama, farba olejna. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę wymienić znanych Polaków, których namalował 

Wojciech Kossak. 

 

F. Olga Boznańska urodziła się w 1865 (tysiąc osiemset sześćdziesiątym 

piątym) roku w Krakowie w rodzinie polsko-francuskiej. Od najmłodszych lat 

interesowało ją malarstwo, lecz jako kobieta nie miała wstępu na żadną 

akademię. Kształciła się w prywatnych pracowniach monachijskich szkół. Była 

bardzo skupiona i nieśmiała, najlepiej czuła się w pracowni malarskiej. 

Odczuwała strach przed tłumem i obcymi ludźmi. Swoje pierwsze prace 

malarskie zaprezentowała na wystawie w Monachium, Berlinie, Warszawie i 

Wiedniu. Ta wybitna polska portrecistka w bardzo swobodny sposób malowała 

wizerunki ludzi, czasem tylko martwą naturę. Zdecydowana większość jej 

obrazów powstała w pomieszczeniach, prawie nigdy nie malowała w plenerze. 

Były to płótna dużego formatu zdominowane przez ciemne barwy: brązy, 

zielenie, szarość i czerń. Tylko niekiedy pojawiały się jasne – białe czy różowe 

– punkty na jej obrazach. Postaci zazwyczaj malowała w całości. „Zadumana 
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dziewczynka‖ została namalowana w Krakowie w 1889 (tysiąc osiemset 

osiemdziesiątym dziewiątym) roku w czasie wakacji. Widać na nim fascynację 

malarki sztuką japońską. Przedstawiona dziewczynka jest uczesana w japoński 

koczek, siedzi bokiem na kwiecistym fotelu, ubrana w perłoworóżową suknię. 

To arcydzieło urzeka swoim nastrojem, jest bardzo harmonijne i proste. Jej 

modelka jest zadumana i niepewna. 

Jednym z obrazów namalowanych w Monachium jest „Portret chłopca w 

gimnazjalnym mundurku‖. Pokryte farbami olejnymi płótno przedstawia 

kilkunastoletniego chłopca w czarnym mundurku na tle szarej ściany. Jedną rękę 

ma wsuniętą pod kurtkę, a w drugiej trzyma szkolny kaszkiet. 

Innym portretem z tego okresu jest obraz pt. (pod tytułem) „W oranżerii‖, 

namalowany w 1890 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym) roku. Obraz 

przedstawia dziewczynę w słomkowym kapeluszu, stojącą w cieplarni wśród 

kwitnących kwiatów. Obraz charakteryzuje harmonijna kolorystyka, ciepłe 

światło i pastelowe barwy. Na policzku dziewczynki malarka umieściła 

nieśmiały rumieniec. 

Kolejny duży formatowo obraz to „W Wielki Piątek‖. Artystka pokazuje 

nam modlącą się zakonnicę przy ołtarzu. Kobieta ubrana jest w jasne szaty, 

klęczy skupiona, pogrążona w kontemplacji. Tutaj możemy odczytać przesłanie 

artystki – Boznańska ujawnia nam swoje zamknięcie w klasztorze sztuki i 

wyrzeczenia, by móc zostać artystką. Obraz obecnie znajduje się w Kościele 

Mariackim w Krakowie. 

W 1890 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym) roku powstał również piękny 

„Portret kobiety w białej sukni‖. Z obrazu patrzy na nas młoda kobieta siedząca 

przy stole przykrytym brązowym obrusem. Twarz kobiety jest blada, zamyślona. 

Obraz jest w kolorze jasnej szarości, a jedyne wyraźne punkty to czarne włosy 

kobiety i brązowy obrus. 

W 1892 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim) roku artystka 

pokazała „Autoportret z japońską parasolką‖. Płótno przedstawia wytworną 

kobietę w czerwonej, długiej sukni. Postać siedzi na parapecie okiennym z 

rozłożoną kolorową parasolką w dłoni. Obraz jest zapisem stanu ducha malarki. 

Nagromadzenie barw, odbicie w szybie, powoduje zacieśnienie przestrzeni, w 

którą wtopiona jest postać. Malarka w ciągu swego życia namalowała mnóstwo 

autoportretów, prawie we wszystkich miejscach i pracowniach, w których 

przebywała. Obecnie obraz znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. 

W 1894 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym czwartym) roku artystka 

namalowała wyśmienity obraz zatytułowany „Dziewczynka z chryzantemami‖. 

Płótno przedstawia bladą dziewczynkę z błyszczącymi czarnymi oczami, z 

których przebija niepokój. Ubrana jest w szarą sukienkę, a w dłoniach trzyma 

pęk białych chryzantem. Dziewczynka stoi na tle popielatej ściany, miodowe 

włosy ma rozpuszczone, jest spokojna, subtelna. Z obrazu bije do widza 

melancholia. Artystka kładła farby delikatnymi pociągnięciami pędzla, starannie 

i bez pośpiechu. Refleksja ta jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych płócien 
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artystki i nawiązuje w swojej technice do malarstwa francuskich 

impresjonistów. 

 

 
Olga Boznańska „Dziewczynka z chryzantemami” 

 
Olga Boznańska zaczęła odnosić międzynarodowe sukcesy i w 1898 (tysiąc 

osiemset dziewięćdziesiątym ósmym) roku przeprowadziła się do Paryża. Nie 
wiodło jej się natomiast w życiu prywatnym. Najpierw zmarła matka, potem 
wieloletni narzeczony zerwał zaręczyny, na koniec zmarł ojciec. Boznańska 
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zaczęła malować w ciemniejszych barwach. W tym samym roku obraz „Dzieci 
siedzące na schodach‖ odniósł duży sukces. Dwie dziewczynki ubrane w czerwone 
sukienki siedzą na schodach i patrzą przed siebie, ich buzie są rozjaśnione słońcem, 
a oczy błyszczące. Doskonale widoczny jest jasny słomkowy kapelusz na głowie 
jednej z dziewczynek. Zajmuje on centralne miejsce na obrazie. Obraz jest płaski, a 
tylko biegnąca balustrada schodów dodaje mu głębi. Schody w obrazie mają 
symboliczny wymiar i są drogą poznania artystki. Portret namalowany jest 
niezwykle precyzyjnie w tonacji brązowo-czerwonej. 

Od początku XX (dwudziestego) wieku artystka na swoich płótnach 
umieszczała postaci jakby zamglone, tajemnicze, zagadkowe. Zawsze 
koncentrowała się na odzwierciedleniu wnętrza postaci i ukazaniu jej psychiki. 

Olga Boznańska malowała portrety, którym można się godzinami 
przyglądać. Byli na nich i młodzi, i starzy, i ładni, i brzydcy, subtelni oraz 
bardzo często smutni ludzie. Malarka w liście pisała: „Cała krytyka pisze, że 
smutne, co ja zrobię, że smutne. Nie mogą być inne, niż jestem, jak podkład 
smutny, to wszystko, co na nim wyrośnie, smutnym musi być‖. 

Doceniana i nagradzana we Francji, Olga Boznańska dopiero w połowie 
XX (dwudziestego) wieku została dostrzeżona i uznana w Polsce.  

Ostatni sukces w swoim życiu odniosła na Wystawie Światowej w Paryżu 
w 1937 (tysiąc dziewięćset trzydziestym siódmym) roku, rok później obraz 
„Portret panny Dygat‖ zakupił król włoski. Obecnie obraz można podziwiać w 
Paryżu w Muzeum Orsay. 

Artystka była dystyngowaną kobietą, której twórczość jest rozpoznawalna, 
fenomenalna z powodu wirujących plam na obrazie, stanowiącym o kunszcie i 
zdolnościach malarki. Była samodzielna, nigdy nie wyszła za mąż, nie miała 
protektorów. Żyła otoczona psami, hodowała myszy i szczury. Ubierała się zawsze 
tak samo: w długą suknię bez dekoltu, czym zaskarbiła sobie miano dziwaczki z 
ubiegłego stulecia. W ostatnich latach życia prawie nie opuszczała pracowni, 
schorowana i opuszczona. Depresję pogłębiła samobójcza śmierć jej siostry Izy. 

W 1913 (tysiąc dziewięćset trzynastym) roku krytyk Max Goth w swoim 
artykule napisał o malarce: „Nie maluje oczu, lecz spojrzenia, nie maluje ust, 
lecz uśmiech, bądź łkanie, grymas lub naiwną szczerość‖. 

Olga Boznańska jest autorką 1200 (tysiąca dwustu) płócien. 
Artystka zmarła w Paryżu w 1940 (tysiąc dziewięćset czterdziestym) roku i 

została pochowana na cmentarzu Les Champeaux w Montmorency.  
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 

 P N 

1. To wybitna polska pejzażystka.   

2. „Zadumana dziewczynka‖ to obraz namalowany w Krakowie.   

3. Obraz pt. (pod tytułem) „W Wielki Piątek‖ możemy teraz oglądać na Wawelu.   

4. Płótno zatytułowane „Dziewczynka z chryzantemami‖ przedstawia kobietę z 
wachlarzem w dłoni. 

  

5. Artystka zmarła w Paryżu w 1960 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym) roku.   
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Ćwiczenie 2. Proszę napisać, co jest głównym motywem prac malarskich 

Olgi Boznańskiej. Proszę podać kilka tytułów obrazów. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę opisać kolory i nastrój obrazu pt. (pod tytułem) 

„Dziewczynka z chryzantemami‖. 

 

G. Stanisław Ignacy Witkiewicz urodził się w Warszawie w 1885 

(tysiąc osiemset osiemdziesiątym piątym) roku w rodzinie artystycznej. Jego 

matka była nauczycielką muzyki, a ojciec malarzem, architektem i pisarzem. 

W 1890 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym) roku rodzina przeniosła się do 

Zakopanego. Rodzice dali mu staranne wykształcenie, mimo że nie 

uczęszczał do szkoły. Korepetytorzy przychodzili do domu, często byli to 

artyści i nauczyciele akademiccy, gdyż ojciec chciał, by syn zainteresował się 

sztuką i literaturą. Był bardzo zdolny i jego talent zauważono już w młodym 

wieku. Interesowało go malarstwo, fotografia i pisanie. Stanisław Witkiewicz 

maturę zdał eksternistycznie we Lwowie. Gdy rozpoczynała się rewolucja 

październikowa, przebywał w Moskwie. W czasie pobytu w Rosji zaczął 

malować portrety, będąc głównie pod wpływem narkotyków.  

W 1918 (tysiąc dziewięćset osiemnastym) roku wrócił do Zakopanego i 

zaczął bardzo intensywnie pisać i malować. Związał się z grupą malarzy 

Formistów i wspólnie organizowali wystawy. Stał się bardzo ważną osobą w 

życiu kulturalnym, modnym artystą, trochę dziwakiem, szokującym i zbyt 

awangardowym. W 1919 (tysiąc dziewięćset dziewiętnastym) roku wydał 

swoje duże dzieło filozoficzne „Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd 

nieporozumienia‖, zawierające Teorię Czystej Formy. Zawarte w nim tezy 

wykorzystał później Tadeusz Kantor w swoim teatrze. 

W 1921 (tysiąc dziewięćset dwudziestym pierwszym) roku napisał 

dramat „W małym dworku‖. To groteskowa, tragikomiczna sztuka, której 

akcja rozgrywa się w Kozłowicach. Witkacy krytykuje w niej rzeczywistość, 

wyraża chęć przeniesienia się do innego świata. W tekst wplata wątki 

fantastyczne; w końcowej scenie członkowie rodziny jako widma opuszczają 

swój dworek. 

Lata dwudzieste to bardzo płodny okres w życiu artysty, pisał dużo i 

szybko. Napisał w sumie około 30 (trzydziestu) dramatów, z czego pięć 

opublikowano i wystawiono na deskach teatrów. W swojej twórczości 

poruszał wątki egzystencjalne, problemy miejsca jednostki w społeczeństwie, 

rozpad rodziny, samotność i malejącą rolę religii w życiu człowieka. Świat 

pokazywał w sposób groteskowy, sarkastyczny, z nieodłącznym widmem 

katastrofy w tle. W połowie lat dwudziestych XX (dwudziestego) wieku 

głównym jego zajęciem i źródłem utrzymania było malowanie portretów na 

zamówienie. Jest autorem kilkunastu tysięcy portretów, często bardzo 

jaskrawych i kolorowych. Najwięcej portretów powstało w czasie 

eksperymentów z narkotykami. Były więc i prace zdeformowane, i 
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odrealnione poprzez słabe widzenie po używkach, ekspresyjne, często same 

kreski malowane ołówkiem, kredką lub węglem. Te przeznaczał tylko dla 

przyjaciół. Sygnował je w bardzo swoisty sposób: podpisywał skrótem używki, 

którą zażywał w czasie malowania. 

Po podróży na Śląsk zorganizował wystawę bardzo naturalistyczną, gdzie 
pokazał fotografie, które zrobił w czasie tej wyprawy. Wystawa wywołała 
skandal z powodu nędzy i brudu, który widniał na zdjęciach.  

W 1927 (tysiąc dziewięćset dwudziestym siódmym) roku Witkacy rozpoczął 
pisanie „Szewców‖, dramatu pełnego absurdów i groteski. Ukazuje w nim warsztat 
szewski, w którym odbywają się dyskusje tej grupy społecznej, właściwie to jałowa 
paplanina. Zaprezentował również burżuazję i arystokrację. Każda grupa jest 
elitarna, chce mało pracować, dużo i smacznie jeść, mieć udane życie erotyczne. W 
końcu szewcy zwyciężają w rewolucji i dochodzą do władzy. Jednak okazuje się, 
że nie mają żadnej idei, podlegają tym samym słabościom, co wcześniejsza elita i 
okazuje się, że otacza ich pustka. Całej dyskusji towarzyszy stukot szewskich 
młotków. Schyłek rządów szewskiej elity to dramat i chaos, umiera religia, 
filozofia i sztuka. Wyłania się ustrój totalitarny, bardzo nudny, jałowy i jedyny 
sprawiedliwy. Witkacy wyśmiewał rządy komunistów, twierdząc, że nie potrafią 
rządzić. Zdarzenia te odwołują się do „czystek‖ w Związku Radzieckim. 
Wyśmiewał również mity i symbole polskie. W „Szewcach‖ są też zawarte aluzje 
do historii Polaków i faszyzmu. Dramat ten autor pisał długo, bo aż siedem lat, jest 
bardzo starannie przemyślany. Mnóstwo w nim aluzji, metafor, neologizmów. 
Język dramatu jest niechlujny, ubarwiony gwarą, tekstami przyśpiewek, przeplatają 
się tam terminy naukowe i techniczne, a także obcojęzyczne. Konstrukcja dramatu 
opisuje nam jego autora, człowieka zrozpaczonego, nienawidzącego wszystkich, co 
nadaje sztuce autentyzmu i szczerości. 

W 1938 (tysiąc dziewięćset trzydziestym ósmym) roku napisał dramat „Tak 
zwana ludzkość w obłędzie‖, który zaginął, jak zresztą bardzo wiele innych 
dramatów. Witkacy poruszył w nim nieuchronnie zbliżającą się katastrofę, był w 
depresji i postanowił wyruszyć na Polesie. Można go nazwać prorokiem 
totalitaryzmu, wieszczem, który twierdził, że powstanie społeczeństwo robotów, 
szczęśliwych i nieciekawych. Na wiadomość o wkroczeniu Armii Czerwonej do 
Polski w 1939 (tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym) roku popełnił 
samobójstwo. W 1988 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym ósmym) roku szczątki 
Witkacego sprowadzono do Polski i uroczyście pochowano na cmentarzu w 
Zakopanem. Kilka lat później okazało się, że nastąpiła skandaliczna pomyłka i w 
grobie obok matki artysty znajdują się prochy nieznanej osoby. Takiego pogrzebu 
sam Witkacy by sobie nie wymyślił! 

 

Ćwiczenie 1. Proszę podkreślić dziedziny nauki i sztuki, którymi zajmował 
się Stanisław Ignacy Witkiewicz: literatura, teatr, dziennikarstwo, reportaż, 
fotografia, malarstwo, rzeźba, literatura, filozofia, językoznawstwo, muzyka, 
taniec, astronomia, chemia, religia, dramatopisarstwo. 
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w Warszawie w 1895 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym) 

roku. 

  

2. Jest autorem dramatów „Szewcy‖ i „W małym dworku‖.   

3. Znany jest jako portrecista i fotograf.   

4. Zajmował się filozofią.   

5. Zmarł śmiercią naturalną w Zakopanem.   

6. „Szewcy‖ to pełna absurdów nowela.   
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 
1. malarz – zegarek – pędzel – paleta 
2. pisarz – ołówek – farba – papier 
3. teatr – kurtyna – wystawa – aktor 
4. fotografia – zdjęcie – woda różana – klisza 
5. literatura – dramaturg – koń – powieść 
6. nowela – reportaż – bajka – szafa 
7. absurd – groteska – tragikomedia – baśń 

 
H. Bruno Schulz to polski pisarz, grafik, rysownik i malarz żydowskiego 

pochodzenia. Urodził się w 1892 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym drugim) 
roku w Drohobyczu koło Lwowa w dość zamożnej rodzinie. Z czasem jednak 
do domu zawitała bieda. Lata jego życia wplatają się w bardzo trudny okres 
dziejowy historii – czasy pierwszej i drugiej wojny światowej. Z powodu 
problemów ze zdrowiem i wojny nigdy nie ukończył studiów, choć był bardzo 
zdolny, maturę zdał z odznaczeniem.  

W 1910 (tysiąc dziewięćset dziesiątym) roku rozpoczął studia na 
Politechnice Lwowskiej, kilka lat później studiował malarstwo w Wiedniu. Po 
powrocie do rodzinnego domu już sam się kształcił, zaczął malować i tworzyć 
grafiki. Z wielkimi kłopotami dostał pracę nauczyciela w Drohobyczu, z którym 
był związany całe życie i który uważał za centrum świata. 

Był pilnym kronikarzem – realia miasteczka utrwalał w swoich utworach, 
rysunkach i obrazach. W latach dwudziestych XX (dwudziestego) wieku 
powstały grafiki z cyklu „Xięga bałwochwalcza‖ wykonane rzadką techniką 
rysowania igłą na szkle pokrytym farbą i użyciu jej potem jako negatyw. Z tego 
cyklu znane są grafiki: „Dedykacja‖, „Undula u artystów‖, „Ławka‖, 
„Procesja‖, „Pielgrzymi‖, „Zaczarowane miasto II (dwa)‖, „Ogień i eunuchy‖.  

Tylko jeden obraz namalowany farbami olejnymi pt. (pod tytułem): 
„Spotkanie. Żydowski młodzieniec i dwie kobiety w zaułku miejskim‖, 
zachował się do dziś. Przedstawia on młodego chasyda z pejsami, w kapeluszu z 
szerokim rondem, który uniżenie się schyla przed eleganckimi kobietami. W tle 
obrazu są wymodelowane domy malutkiego miasteczka, prawdopodobnie 
Drohobycza. Obraz namalowany jest wprawną ręką, piękny kolorystycznie. 
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Schulz jest autorem dwóch słynnych tomów opowiadań: „Sklepów 

cynamonowych‖ i „Sanatorium pod klepsydrą‖. Ten pierwszy tom ukazał się 

dzięki protekcji Zofii Nałkowskiej w 1934 (tysiąc dziewięćset trzydziestym 

czwartym) roku. Tam autor napisał: 

„Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy 

zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym, 

jak szósty mały palec u ręki, wyrasta kędyś trzynasty, fałszywy miesiąc.‖ 

Po publikacji obydwu tomów opowiadań stał się Schulz osobą bardzo 

znaną w świecie literackim. Zaczął podróżować do Warszawy i Zakopanego, 

gdzie zaprzyjaźnił się z Witoldem Gombrowiczem i Witkacym. Poznał również 

Leopolda Staffa i Juliana Tuwima, którzy w bardzo ciepłych słowach wyrażali 

się o jego twórczości literackiej. 

Nadciągająca wojna przysporzyła wielu zmartwień Schulzowi, dopadła go 

depresja, a stany lękowe i słabe zdrowie uczyniły z niego odludka.  

W swoją twórczość wplatał znane sobie osoby i miejsca: ukazał ojca, 

siebie, prowincjonalny dom, ulicę. Odnajdujemy też w niej elementy mistyki i 

kabały. Zarówno twórczość pisarska, jak i malarstwo, nacechowane są 

tajemniczością, mrokiem, pasją, dużym ładunkiem emocji. Lata trzydzieste XX 

(dwudziestego) wieku to czas, gdy powstało wiele obrazów malarskich, które 

niezwykle cenił Stanisław Witkiewicz. „Chłopiec z psem w oknie‖, „Emeryt i 

chłopcy‖, „Zaczarowane miasto‖, „Kobieta z pejczem i klęczący mężczyzna‖, 

„Bestie‖ to obrazy i grafiki Schulza, nacechowane fobią i lękami. Prace 

podszyte są niepokojem, a ich domeną jest groteska, przewijają się przez nie 

demoniczne kobiety i zalęknieni mężczyźni, postaci są zniekształcone. 

Twórczość Schulza zaczęto porównywać do prac Franza Kafki.  

Obraz pt. (pod tytułem) „Wyzwolenie ludu zachodniej Ukrainy przez 

Armię Czerwoną‖ namalował w barwach narodowych Ukrainy, za co trafił do 

aresztu NKWD. 

1 (pierwszego) lipca 1941 (tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego) 

roku do Drohobycza wkroczyli Niemcy i ludność żydowska, w tym rodzina 

Schulza, znalazła się w getcie. Tam Bruno pracował w domu okrutnego 

gestapowca Feliksa Landaua, gdzie porządkował zbiory biblioteczne i ozdabiał 

ściany domu baśniowymi scenami. Dziecinne pokoje przystroił królewnami, 

krasnoludkami i zwierzętami. Do roku 2001 (dwa tysiące pierwszego) uważano, 

że freski zostały zniszczone. W tym roku przedstawiciele izraelskiego Instytutu 

Pamięci Jad Waszem ukradkiem wywieźli z Ukrainy część fresków, pozostałe 

szczątki przeniesiono do muzeum w Drohobyczu. Obecnie freski, które zostały 

wywiezione do Jerozolimy, uważane są za własność Ukrainy i przekazane 

zostały jako depozyt Instytutowi Jad Waszem. 

W twórczości malarskiej Brunona Schulza widzimy głównie motywy 

mrocznego Drohobycza, przedstawionego w sposób karykaturalny i groteskowy, 

często także portrety, na których kobiety są wyidealizowane, a mężczyźni 

skarlali i noszący pewne cechy zwierzęce. Schulz jest w sumie autorem kilkuset 
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obrazów, rysunków, grafik i ilustracji do książek. Sam Schulz mawiał, że dzieło 

plastyczne jest uzupełnieniem tekstu i nie stanowi dla niego konkurencji. 

Bruno Schulz zginął zastrzelony w Drohobyczu w 1942 (tysiąc dziewięćset 

czterdziestym drugim) roku, nie wiadomo gdzie został pochowany. 

Jurij Andruchowycz powiedział: „W tej chwili Schulz jest lepiej znany niż 

czytany. Znany przede wszystkim jako ktoś zamordowany przez Niemca na 

ulicy. To wiele Schulzowi jako pisarzowi odbiera. On sam w sobie, bez tego 

życiorysu, jest potężny, symboliczny i mityczny.‖ 

Obecnie twórczość Schulza cieszy się dużą popularnością. Na deski teatru 

przenoszone są jego opowiadania, kręcone są również filmy. Polskie i 

zagraniczne galerie organizują wystawy jego dzieł. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Schulz to rysownik i malarz pochodzenia żydowskiego.   

2. W czasie wojny pracował jako wykładowca w Drohobyczu.   

3. Jest autorem dwóch tomów opowiadań.   

4. Część fresków z Drohobycza znajduje się w Jerozolimie.   

5. Na jego obrazach widzimy groteskowe i karykaturalne postaci.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić luki w zdaniach, używając podanych 

wyrazów w odpowiedniej formie: sklep, Drohobycz, fobia, muzeum, barwy 

narodowe, fresk. 

Przykład: Bruno Schulz jest autorem opowiadań „..Sklepy... cynamonowe”. 

1. Artysta urodził się w ................................i tam spędził całe swoje życie. 
2. Jego malarstwo nacechowane jest lękami i ......................, które widzimy w 
„Bestii‖ i „Kobiecie z pejczem i klęczącym mężczyźnie‖. 

3. „Wyzwolenie ludu zachodniej Ukrainy przez Armię Czerwoną‖ Bruno Schulz 

namalował w kolorach niebieskim i żółtym, czyli w 

.........................................................Ukrainy. 

4. W Izraelu znajduje się .............................. z Drohobycza, wykonany przez 

Brunona Schulza w czasie II (drugiej) wojny światowej. 

5. Szczątki fresków przeniesiono do ............................ w Drohobyczu. 
 

I. Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz Drowniak, urodził się w 1895 

(tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym) roku w Krynicy. Jest to malarz polski 

pochodzenia łemkowskiego, który przez całe życie związany był z Krynicą i tam 

głównie powstały jego barwne akwarele, zaliczane do malarstwa prymitywnego.  

Jego matka była łemkowską żebraczką, zaś ojciec prawdopodobnie był 

polskim malarzem. Nikifor odziedziczył po matce bełkotliwą mowę i wadę słuchu, 

po ojcu natomiast zamiłowanie do malarstwa. Już we wczesnej młodości ujawnił 

się jego talent, lecz z powodu biedy miał utrudniony dostęp do akcesoriów 
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malarskich, dlatego malował na czym się tylko dało, na tekturkach, papierach 

urzędowych, pudełkach od papierosów czy czekolad i na papierze pakowym.  

Pierwsze jego prace datowane są na lata dwudzieste XX (dwudziestego) 

wieku. Nikifor zawsze uważał się za artystę malarza i dlatego często swoje 

prace podpisywał „Matejko z Krynicy‖, robiąc przy tym błędy, w dodatku 

pismo miał bardzo nieczytelne. Żył samotnie, a źródłem jego utrzymania były 

pieniądze ze sprzedaży obrazków kuracjuszom w Krynicy. Jest autorem 

kilkunastu tysięcy obrazków namalowanych akwarelą, temperą, a gdy miał 

większe możliwości finansowe – farbami olejnymi.  

Prymitywizm w jego malarstwie polegał na obrysowywaniu konturów 

cienką, czarną linią i wypełnianiu płaszczyzny bardzo żywymi kolorami. 

Malował cerkwie greckokatolickie i ludzi na ich tle, postaci świętych, ale też 

przechodniów w uzdrowisku i samego siebie. „Cerkiew o zachodzie słońca‖, 

„Biskup przed cerkwią‖ i „Kapliczka‖ to obrazki z lat dwudziestych i 

trzydziestych XX (dwudziestego) wieku. Wtedy też powstawały pejzaże: 

„Krynica-pijalnia‖, „Willa Zachęta‖, „U fryzjera‖, „U krawca‖ i wiele innych. 

Autoportrety często ukazują malarza w wymyślonych sytuacjach, elegancko 

ubranego przy sztalugach lub w czasie posiłku. Duża część jego obrazków 

zaginęła bądź malarz je zgubił.  

Z początku jego malarstwa znany „Autoportret potrójny‖ namalowany 

akwarelą przedstawia Nikifora wytwornie ubranego z koroną na głowie. Każda z 

trzech postaci jest wyraźna, w garniturze i z muszką przy koszuli, siedząca przy 

zastawionym stole. Są to marzenia Nikifora, bo malarz cierpiał biedę i na pewno 

nie stać go wtedy było na solidne ubranie i jedzenie. Malował również siebie w 

urzędniczym mundurze, w szatach liturgicznych lub przedstawiał się jako święty 

w ikonostasie. Tak rekompensował sobie krzywdy doznane od ludzi i losu.  

Jego talent malarski odkrył ukraiński malarz Roman Turyn i to on rozsławił 

Nikifora w Paryżu, gdzie wystawił jego obrazki w Ukraińskim Muzeum 

Narodowym jeszcze przed II (drugą) wojną światową. W 1949 (tysiąc 

dziewięćset czterdziestym dziewiątym) roku dzięki staraniom przyjaciół odbyła 

się jego pierwsza wystawa w Warszawie. Pod koniec lat pięćdziesiątych jego 

prace zaprezentowane zostały w Brukseli, Amsterdamie, Paryżu, Hajfie oraz 

kilku miastach niemieckich, gdzie zdobyły duże uznanie wśród artystów.  

Malarz centralnie umieszczał postać lub budowlę i zamykał ją w ozdobnej 

ramce, malował wiele szczegółów, nanosił barwne plamy, by w ten sposób 

zaprezentować nastrój obrazka, bardzo często smutny, choć kolorowy.  

Oddanym przyjacielem Nikifora był w latach sześćdziesiątych malarz, 

Marian Włosiński, który swój czas poświęcił Nikiforowi i opiekował się nim aż 

do śmierci. Ta niezwykła przyjaźń stała się tłem filmu „Mój Nikifor‖, gdzie rolę 

malarza fenomenalnie zagrała Krystyna Feldman w 2004 (dwa tysiące 

czwartym) roku. Film przypomniał artystę „naiwnego‖, który zmarł w 1968 

(tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku w sanatorium koło Jasła. 

Nikifor został pochowany w Krynicy. Na jego grobie są umieszczone dwa 
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napisy, jedno nazwisko napisane alfabetem łacińskim, a drugie cyrylicą. W 

Krynicy znajduje się Muzeum Nikifora, a także pomnik malarza z pędzlem w 

dłoni, siedzącego na murku tak, jak to czynił za życia. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Urodził się w 1895 (tysiąc osiemset dziewięćdziesiątym piątym) roku nad 

morzem. 

  

2. Jest autorem kilkunastu tysięcy prymitywnych obrazków, które malował farbami 

akwarelowymi. 

  

3. „Biskup przed cerkwią‖ i „Autoportret potrójny‖ to akwarele Nikifora.   

4. W 1949 (tysiąc dziewięćset czterdziestym dziewiątym) roku miała miejsce jego 

wystawa w Krakowie. 

  

5. Jego życie opisuje spektakl „Mój Nikifor‖.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. żółty – zielony – niebieski – niebo 

2. cerkiew – kościół – rzeka – kaplica 

3. obraz – pejzaż – koszyk – widok 

4. grafika – szkic – rysunek – impresjonizm 

5. talent – zdolność – mrówka – polot 
 

Ćwiczenie 3. Proszę dokończyć zdania, wstawiając podane wyrazy w 

odpowiedniej formie: żywe kolory, naiwny, prymitywny, pędzel, tektura, 

autoportret. 

Przykład: Akwarele Nikifora Krynickiego zaliczane są do malarstwa 

...prymitywnego... 

1. Prace artysty powstawały na płótnie, papierze, a także na ............................... . 
2. Obrazki Nikifora cechuje dbałość o szczegóły i .............................................. . 
3. Nikofor namalował także wiele ........................................... . 

4. Malarza z Krynicy nazywamy artystą ............................ . 

5. W Krynicy znajduje się pomnik malarza z ............................ . 

 

J. Zdzisław Beksiński urodził się w 1929 (tysiąc dziewięćset 

dwudziestym dziewiątym) roku w Sanoku. Naukę rozpoczął w tym miasteczku, 

lecz studia kontynuował na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury.  

Swoją drogę artystyczną rozpoczął od fotografii, lecz to rysunek i 

malarstwo przyniosły mu największą sławę i rozgłos. Jego wszystkie fotografie 

znajdują się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wszystkie mają szokujące 

tytuły, przekraczają przyjęte kanony w fotografii i stały się początkiem body-

artu. Postaci na fotografiach są skulone, przerażone, zdeformowane, poowijane 

sznurkami. Beksiński był bardzo dobrze przygotowany teoretycznie, a jego 

prace mają charakter surrealistyczny i ekspresjonistyczny, są bardzo radykalne. 
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Taką samą technikę stosował w rysunku i malarstwie. Były to prawie 

abstrakcyjne figury, przesiąknięte masochizmem i sadyzmem. Malował ludzi z 

głowami z kamienia, krzyczących na pustyni, umierających, wieszanych, 

rodzące kobiety. Jego wyobraźnia była nieograniczona żadnymi barierami. 

Prace takie oglądali tylko bliscy znajomi artysty, gdyż w czasie PRL-u nie 

mogła być prezentowana taka tematyka.  

Pierwszy sukces malarski odniósł po wystawie w Warszawie w 1964 

(tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym) roku, kiedy to sprzedał 

wszystkie swoje prace z wystawy. Zaprezentował wówczas malarstwo 

fantastyczne, figuratywne, pełne symboli, tajemnicze i groźne. Artysta malował 

farbami olejnymi na płycie pilśniowej. Jego twórczość podzieliła odbiorców 

sztuki na tych, którzy uważali, że to kicz i na takich, którzy widzieli w nim 

objawienie sztuki współczesnej. Nie nadawał swoim obrazom tytułów, pragnąc, 

by każdy, kto ogląda jego prace sam je nazywał i sam odnajdował to, co jest 

ukryte na obrazie. Beksiński powiedział: „Ważne jest to, co ukazuje się naszej 

duszy, a nie to co widzą nasze oczy i co możemy nazwać‖. 

W latach osiemdziesiątych XX (dwudziestego) wieku Beksiński gościł na 

wielu wystawach w Europie i Japonii. 

W 2001 (dwa tysiące pierwszym) roku malarz zapisał cały swój dorobek 

artystyczny, majątek, mieszkania i sprzęt komputerowy Muzeum 

Historycznemu w Sanoku, gdzie urządzono stałą Galerię Zdzisława 

Beksińskiego. 

Artysta mówił, że maluje z „potrzeby i przyzwyczajenia‖, maluje po to, 

żeby „sobie zrobić przyjemność‖, z potrzeby duszy, a – malując śmierć – „żeby 

choć na chwilę o niej zapomnieć‖. Nie lubił lasu, przyrody i odosobnienia, nie 

podróżował. Powiedział: „Nigdy nie byłem za granicą. Wielkich malarzy 

dawnych i współczesnych znam tylko z reprodukcji.‖ 

Uwielbiał muzykę i słuchał jej po kilka godzin dziennie. Polityką się nie 

interesował. Na ten temat tak się wyraził: „Nie mam nic przeciw Wałęsie, jest to 

(czy był) charyzmatyczny przywódca robotników, o zdolności wpływania na 

masy równej Hitlerowi, ale ja nie jestem robotnikiem, w d... mam walkę o 

lepsze jutro klasy pracującej, podobnie jak ona w d... ma to, co ja robię, nie 

miałem nigdy nic wspólnego tak z Solidarnością, jak i z Partią, stosuje się raczej 

do mnie wiersz Gałczyńskiego „Wciąż uciekamy – inteligenci‖.‖ 

Tragiczne są losy Zdzisława Beksińskiego: jego syn popełnił samobójstwo, 

żona wcześnie zmarła, a sam malarz został brutalnie zamordowany w 2005 (dwa 

tysiące piątym) roku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę opisać malarstwo Zbigniewa Beksińskiego, używając 

podanych wyrażeń: sadyzm, masochizm, brak tytułów, głowy z kamienia, figury 

abstrakcyje, farby olejne, płyta pilśniowa, postaci przerażone, deformacja, 

śmierć. 
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Malarz urodził się w Sanoku.   

2. Jego obrazy przedstawiają sceny masochistyczne i sadystyczne.   

3. Twórczość malarza jest pozbawiona tytułów.   

4. Swój dorobek artystyczny malarz przekazał Muzeum Historycznemu w 

Lublinie. 

  

5. Zmarł tragicznie w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku.   
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. abstrakcja – nonsens – park – paranoja 

2. surrealizm – ekstrawagancja – słoik – groteska 

3. wystawa – wernisaż – galeria – szklanka 

4. tytuł – publikacja – zdjęcie – tom 

5. muzeum – zbiór – herbata – kolekcja 

 

K. Jacek Yerka, właściwie Jacek Kowalski urodził się w 1952 (tysiąc 

dziewięćset pięćdziesiątym drugim) roku w Toruniu w rodzinie artystycznej. 

Jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika. Od najmłodszych lat interesował się rzeźbą i grafiką. Po studiach 

swoje zainteresowania artystyczne skierował głównie w stronę plakatu. Jego 

grafiki były bardzo staranne, technicznie doskonałe. Znaczną część swoich 

plakatów wysyłał na różne konkursy i zwykle je wygrywał.  

Od 1980 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego) roku zaczął malować 

surrealistyczne obrazy. Inspiracją dla niego są podróże na wieś, sny, legendy i 

mity, wspomnienia z lat dziecięcych i twórczość wybitnych malarzy. Przez 

kilkanaście lat malował farbami olejnymi. Są to niezwykle barwne obrazy, na 

których malarz umieszcza np. (na przykład) auto z ogonem jaszczurki i łapami 

zwierzęcia zamiast kół. Obserwujemy to na obrazie „Atak o świcie‖.  

Obraz „Powrót do domu‖ przedstawia również auto, krwistoczerwone, 

które z przodu na zęby i kły zwierzęce, pędzące do domu, który jest w oddali na 

tle księżyca, ale tuż przy drodze stoi zakaz wjazdu. Obraz ma niezwykłą siłę 

przekazu z powodu oświetlenia. Niektórzy krytycy nazywają jego malarstwo 

magicznym. Niby jest to obrazek zwyczajny, jednak mocno intryguje, gdyż 

świat na nim przedstawiony rządzi się nadzwyczajnymi prawami. Obecność 

bajkowych stworzeń i pejzaży w zestawieniu z autem jest surrealistyczna, 

magiczna, jak wizja senna. Technologia i natura.  

Obraz pt. (pod tytułem) „Port‖ przedstawia ogromny tunel na morzu zrobiony 

z muszli wielkiego skorupiaka, udekorowany czułkami, wokół którego pływają 

zniekształcone ryby, meduzy i konik morski. Wyobraźnia autora jest niezwykła.  

Inny rodzaj malarstwa to połączenie dwóch światów, nierealnego i 

przyziemnego, znanego, które widzimy w „Sadzie poziomkowym‖.  
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„Polny kredens‖, „Kosmiczna stodoła‖ i „Pogoda pod bzem‖ to urokliwe 

obrazy, powstałe z inspiracji wsią. Na pierwszym planie tych obrazów znajdują 

się drewniane przedmioty i chaty pokryte strzechą. 

„Nauka chodzenia‖ to obraz w tonacji brązowo-beżowej, który przedstawia 

ogromną żabę z ogonem jaszczurki, która zamiast głowy ma cyferblat zegara. 

Budziki stoją także na trawie obok stwora i każdy z nich pokazuje inną godzinę. 

Obraz powstał w 2005 (dwa tysiące piątym) roku. Jest namalowany farbami 

akrylowymi na płótnie. 
 

 
Jacek Yerka „Nauka chodzenia” 

 

Obrazy Yerki cechuje spokój, precyzja szczegółów, harmonia, lecz również 

często chaos. 

Jego twórczość była inspiracją do napisania trzydziestu opowiadań 

fantastycznych przez Harlana Jaya Ellisona, które autor wydał wraz z obrazkami 

polskiego malarza. 

Niezwykłe wizje i doskonałe umiejętności malarza wykraczają ponad 

wszelkie normy i są również obecne w filmie amerykańskim pt. (pod tytułem) 

„Stawberry Fields‖, gdzie podkładem muzycznym do jego obrazów jest muzyka 

Beatlesów. 

Na stałe artysta mieszka w Warszawie, ma tam swoją galerię, choć głównie 

wystawia swoje prace w Londynie i Los Angeles. Jest autorem około 400 

(czterystu) obrazów, rysunków i plakatów. 
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Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N). 

 
 P N 

1. Artysta urodził się w 1925 (tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym) roku w 

Gdańsku. 

  

2. Inspiracją dla jego surrealistycznych obrazów były sny.   

3. Jest autorem obrazów zatytułowanych: „Atak o świcie‖, „Powrót do domu‖ i 

„Port‖. 

  

4. Obraz pt. (pod tytułem) „Nauka chodzenia‖ namalował w 2005 (dwa tysiące 

piątym) roku. 

  

5. Jest autorem około 1400 (tysiąca czterystu) obrazów olejnych.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę wstawić podane słowa w odpowiedniej formie: plakat, 

surrealistyczny, muszla, ogon jaszczurki, magiczny. 

1. Jacek Yerka jest twórcą rzeźb, grafik i wielu .................. . 
2. Na obrazach olejnych artysty przeważają bardzo kolorowe sceny .................. . 

3. Obraz „Nauka chodzenia‖ przedstawia ogromną żabę z .................................. i 

głową w kształcie zegarowego cyferblatu. 

4. Obraz pt. (pod tytułem) „Port‖ ukazuje tunel na morzu zrobiony z 

............................. wielkiego skorupiaka. 

5. Niektórzy krytycy określają obrazy Yerki jako ......................... . 
 

Ćwiczenie 3. Proszę podkreślić wyraz, który nie pasuje do pozostałych. 

1. żaba – jaszczurka – świeczka – konik morski 

2. bez – konwalia – mięta – balkon 

3. poziomka – malina – truskawka – orzech 

4. plakat – rzeźba – grafika – gwiazda 

5. chaos – labirynt – rozgardiasz – pociąg 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 kto malował sceny batalistyczne? 

 głównym tematem czyich obrazów były konie? 

 kto jest współautorem „Panoramy Racławickiej‖? 

 kto jest autorem obrazu „Bitwa pod Grunwaldem‖? 

 którzy malarze byli jednocześnie pisarzami? 

 kto był przedstawicielem prymitywizmu? 

 w jakim stylu malował Beksiński? 

 kto zajmował się malarstwem surrealistycznym? 


