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W labiryncie 
symboli cz. 1

Znajd  obraz, którego fragment umie cili my w labiryncie,
i odkryj znaczenie tajemniczego symbolu! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Matejko, Wernyhora, szkic do obrazu, 1875, w . MNW

Wernyhora – wieszcz, prorok ukrai ski, posta  pojawiaj ca 
si  w utworach Juliusza S owackiego. Przepowiedzie  mia  
trzy rozbiory Polski, powstania i odzyskanie niepodleg o ci. 
Nawi zuje do wspólnej przesz o ci polsko-ukrai skiej.  

Na szkicu Jan Matejko namalowa  wyj tkowy instrument  
– lir  korbow , akompaniuj c  pie niom-wizjom wieszcza. 
Wernyhor  ubra  w bia o-czerwony strój. Jak s dzisz, 
dlaczego te kolory s  znacz ce? 

Jacek Malczewski, Moje ycie, 
tryptyk, 1911–1912, w . MNW 

Dworek szlachecki – pobielone 
ciany niskiego budynku pokrytego 

strzech  by y charakterystycznym 
elementem polskiego krajobrazu. 
Dworek by  siedzib  szlachty, 
ostoj  polsko ci, miejscem pami ci 
wydarze  i tradycji narodowych.  
Jacek Malczewski umieszcza na 
swych obrazach dworek swego 
wujostwa w Wielgiem, gdzie 
przebywa  jako m odzieniec po 
upadku powstania styczniowego 
1863 r. Niewielki budynek staje si  
dla malarza symbolem utraconego 
szcz cia i wolno ci, ale z drugiej 
strony nadziei na zachowanie 
takich warto ci, jak patriotyzm, 
waleczno , mi o  i 
bezpiecze stwo.

Teodor Axentowicz, Poselstwo 
polskie u Henryka Walezjusza,  
ok. 1910, w . MNW 

Skrzyd a husarskie – skrzyd a 
mocowane do siode  lub 
naplecznika zbroi husarskiej. 
S u y y jako rodzaj obrony przed 
atakami i budzi y postrach.  
Sta y si  symbolem pot gi  
i zwyci stw Polski.  

Widoczne s  w prawym górnym 
rogu obrazu, na plecach dwóch 
husarzy wchodz cych w sk ad 
orszaku. Umieszczaj c na obrazie 
tak charakterystyczn  formacj , 
jak  jest husaria, artysta podkre la 
polsko  wojowników. 

Jan Matejko, Zawieszenie dzwonu 
Zygmunta na wie y katedry w 1521 r.  
w Krakowie, 1874, w . MNW 

Dzwon – w symbolice chrze cija skiej 
g os Bo y cz cy niebo z ziemi . Jego 
kszta t nawi zuje do niebosk onu. Dzwon 
nawo uje do modlitwy, dawniej by  te  
ostrze eniem przed niebezpiecze stwem 
(np. po arem) oraz informacj  o wa nym 
wydarzeniu (np. mierci lub narodzinach 
w adcy).   

Dzwon „Zygmunt” odzywa si  w chwilach 
najwa niejszych dla Polski i dla Ko cio a 
katolickiego. Ufundowany przez króla 
Zygmunta I Starego na chwa  
Jagiellonów i Królestwa Polskiego, jest 
wa nym symbolem narodowym. 

Jacek Malczewski, Na etapie
(Aresztanci), 1883, w . MNW 

Szynel – we niany, br zowy p aszcz 
pojawiaj cy si  cz sto jako odzienie 
rosyjskich o nierzy oraz Sybiraków. 
Sybiracy to zes a cy, którzy  
w ramach kary (np. za udzia   
w powstaniu styczniowym) zostali 
skazani na wygnanie i ci k  prac  
na Syberii (kraina w Rosji, 
charakteryzuj ca si  surowym 
klimatem). 

Namalowany przez Jacka 
Malczewskiego „etap” to nazwa 
budynku aresztu, w którym 
odpoczywali Polacy udaj cy si  na 
Syberi . Ch opiec siedz cy na 
krze le to najprawdopodobniej 
autoportret malarza. Zwró  uwag , 
i  niektórzy m czy ni nie maj  
butów ani p aszczy, a na Syberii 
temperatury s  bardzo niskie. 
Przyjrzyj si  obrazowi. Przez 
uchylone drzwi wida  nie ne zaspy.

Józef Brandt, Wyjazd Jana III i Marysie ki
z Wilanowa, 1897, w . MNW 

Pa ac w Wilanowie – królewska rezydencja 
wzniesiona w latach 1681–1696 dla króla Jana 
III Sobieskiego i Marii Kazimiery. 
Zaprojektowany zosta  w stylu barokowym 
przez Augustyna Wincentego Locciego.  

Pa ac w dziele stanowi t o dla dynamicznego 
przedstawienia króla i jego wity. 

Jan Matejko, Upadek Polski (Reytan), 
1866, w . Zamku Królewskiego  
w Warszawie – Muzeum 

Pas kontuszowy – pas wi zany, d ugo ci 
ok. 4 metrów, noszony przez szlacht  
polsk  i litewsk  do kontusza.  
Na obrazie Jana Matejki pas kontuszowy 
nosi Tadeusz Rejtan. Pose , który jako 
jeden z niewielu zgromadzonych na sejmie 
w 1773 r. nie zgodzi  si  na pierwszy 
rozbiór Polski. Przedstawiony na obrazie 
Rejtan w ge cie protestu rozdar  koszul   
i w asnym cia em tarasuje wyj cie z sali 
sejmowej Rejtan sta  si  symbolem 
patriotyzmu, obrony honoru Ojczyzny,  
a pas kontuszowy – znakiem szlachcica- 
-patrioty.  

Jacek Malczewski, Melancholia, 
1890–1894, w . Fundacji im. 
Raczy skich przy MNP (w Muzeum 
Pa acu w Rogalinie) 

Kosynierzy – o nierze, ochotnicy 
uzbrojeni w kosy. Dobrowolnie brali 
udzia  w walkach powsta czych, 
pierwszy raz u boku Tadeusza 
Ko ciuszki w roku 1794, gdy walczyli 
z oddzia ami rosyjskimi i pruskimi.  

Ukazani przez Jacka Malczewskiego 
kosynierzy przywo uj  chlubn  
tradycj  polskich walk 
powsta czych. S  symbolem 
bohaterstwa, patriotyzmu i ofiary  
w walce o odzyskanie niepodleg o ci.  

Jan Matejko, Sta czyk, 1862, 
w . MNW 

Sta czyk  – bohater historyczny  
z XVI wieku, b azen na dworze króla 
Zygmunta I Starego. Sta  si  
symbolem obywatela zatroskanego 
o losy Ojczyzny.  

Zwró  uwag , i  namalowany przez 
Jana Matejk  b azen jest smutny. 
Nie rozwesela go ci ta cz cych  
w s siedniej sali. Martwi go 
przysz o  Polski. Sta czyk to 
autoportret malarza. Przyjrzyj si  
widokowi za oknem. Na niebie 
namalowana zosta a kometa. 
Zapowiada ona nadchodz ce 
nieszcz cia. Obraz powsta   
w 1862 r. W 1863 r. wybuchnie 
powstanie styczniowe. Powsta cy 
przegraj . Wielu z nich zginie.  
Cz  zostanie zes ana na Syberi . 
Na wystawie znajduje si  jeszcze 
jedno przedstawienie Sta czyka 
namalowane przez ucznia Matejki  
– Leona Wyczó kowskiego. Znajd  
ten obraz. B azna poznasz po 
charakterystycznym czerwonym 
stroju i czapce. 

Jan Matejko, Zygmunt August 
i Barbara, 1867, w . MNW 

Lutnia – symbol muzyki, s uchu, 
instrument anielski, ale i atrybut 
kochanka. 

Matejko umie ci  lutni  przy postaci 
Zygmunta Augusta, podkre laj c 
charakter relacji króla i Barbary 
Radziwi ówny.

Teofil Kwiatkowski, Bal w Hôtel 
Lambert w Pary u (Polonez 
Chopina), 1859, w . MNP 

Fortepian – instrument, przy którym 
zasiada Fryderyk Chopin, wybitny 
polski kompozytor i pianista, 
ukazany w gronie najwybitniejszych 
Polaków okresu Wielkiej Emigracji.  

Malarz czy przedstawicieli 
inteligencji walcz cych  
o niepodleg o  Polski  
z fantastycznymi, historycznymi 
postaciami pojawiaj cymi si  w wizji 
muzyka, nadaj c dzie u symboliczn  
wymow .  


