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W adys aw Jarocki, Helenka z Poronina (Wiejska dziewczyna), 
1913, w . MNW 

Podhala ska góralka ma na sobie tradycyjny strój noszony  
w polskiej cz ci Tatr. Kobiecy ubiór sk ada  si  z chusty, d ugiej 
lnianej koszuli si gaj cej do po owy ydek, bogato zdobionego 
haftem gorsetu, spódnicy i kierpcy. Ca o  uzupe nia y korale  
(produkowane z koralowca).   

Na prze omie XIX i XX wieku w Europie pojawi a si  fascynacja 
ludowo ci  i folklorem, który mia  by  no nikiem pierwotnych 
warto ci sprzed post pu cywilizacyjnego. Polskie poszukiwania 
rdzennych warto ci by y zwi zane tak e z problemem to samo ci 
narodowej w czasie zaborów.  

Jacek Malczewski, W tumanie, 1893–1894, 
w . Fundacji im. Raczy skich przy MNP 
(Muzeum w Pa acu w Rogalinie) 

*Polonia (czyli Polska nazwana po acinie) 
cz sto pojawia si  na obrazach Jacka 
Malczewskiego jako posta  m odej kobiety w 
koronie, z kajdanami na r kach i nogach.  

Jest uwi ziona i chce odzyska  wolno   
– tak jak podzielony przez rozbiory kraj,  
którego jest symbolem. Namalowano j  jako 
matk  a cuchami z czon  ze swoimi  
dzie mi-obro cami. Przyrównanie Polonii do 
matki ma budzi  w nas uczucie zaanga owania  
i przynale no ci. 

Józef Che mo ski, Dropie, 1886, w . MNW 

Drop – masywny ptak o charakterystycznym 
miedzianym, pr gowanym upierzeniu. 

Obraz ukazuje dropia jako charakterystyczny 
elementy polskiego krajobrazu. Drop niegdy  
popularny na terenach Polski, zwany przez to 
pospolitym, obecnie uznany jest w naszym kraju 
za gatunek wymar y. Dzie o staje si  
wiadectwem dawnej, rodzimej przyrody. 

Stanis aw Wyspia ski, Planty o wicie, 1894, 
w . prywatna, depozyt MNK 

Planty to s ynny park miejski w Krakowie, 
powsta y w 1 po . XIX wieku. Za o ony zosta  na 
terenie dawnej linii fortyfikacyjnej otaczaj cej 
Stare Miasto. Planty by y miejscem spacerów, 
spotka  towarzyskich, a tak e uroczysto ci 
narodowych.  

Wyspia ski przedstawi  swoj  wizj  Plant 
krakowskich w sposób symboliczny. Pejza  ten 
wyra nie czerpie z popularnej w tym czasie 
sztuki japo skich drzeworytów. 

Ferdynand Ruszczyc, Ob ok, 1902, w . MNP

W XIX wieku arty ci zwrócili si  ku malowaniu rodzimych krajobrazów, 
szczególnie skupiaj c si  na charakterystycznych dla regionu elementach  
i zjawiskach atmosferycznych. Polski pejza  w okresie zaborów nabiera  
warto ci dobra narodowego i by  elementem polskiej to samo ci.  

Pejza  Ruszczyca ukazuje wycinek polskiej przyrody, w której cz stym 
zjawiskiem jest niebo ozdobione ob okami. W kszta tach ob oków szczególnie 
dzieci lubi  rozpoznawa  znane im przedmioty. 

 Henryk Weyssenhoff, Historia kind a u, 1891, w . MNW

Kontusz dotar  do Polski z W gier. To rodzaj d ugiej, wierzchniej sukni, 
popularny ubiór polskiej szlachty od XVI do XVIII wieku.   

Szlachcice na obrazie ubrani s  w tradycyjny, szlachecki strój narodowy. 
Ukazani w otoczeniu broni symbolizuj  czasy, w których Rzeczpospolita 
by a pot g  polityczn  i militarn . W czasie zaborów ubieranie si   
w kontusze by o rodzajem manifestacji narodowej. 

Wojciech Weiss, Maki, 1902, w . prywatna, depozyt MNK 

Mak – popularna w Polsce ro lina, maj ca szerokie znaczenie symboliczne. Ze wzgl du na swoje w a ciwo ci 
oznacza zapomnienie, mier , ale równie  p odno  i czysto , zmartwychwstanie.   

Maki u Weissa, czerwieni ce si  po ród zieleni traw,  
wyrastaj  jakby razem z dzie mi stoj cymi po ród traw.  
Symbolizuj  dojrzewanie, wychodzenie z okresu dzieci cego. 
Pozornie sielankowy widok przepe niony jest dramatyzmem,  
który podkre laj  krwawe maki. Zdradzaj  one wielk   
wra liwo  malarza na pi kno polskiej przyrody. 

Witold Wojtkiewicz, Orka, 1905, w . MNW

Orka ma za zadanie odwrócenie i pokruszenie uprawianej 
warstwy roli p ugiem. Jest to jedna z niezb dnych,  
ale i mudnych prac wykonywanych przez rolników.  

Podejmowany wcze niej przez wielu artystów temat pracy  
na roli Wojtkiewicz przedstawia na swój ironiczny sposób.  
Na pierwszym planie prowadz cego p ug rolnika zast puje 
pochylony, zm czony klaun, a chudy ko  z wyczerpania wysuwa 
czerwony j zyk. 

 W adys aw Jarocki, Huculi, 1911–1920, w . MNW

Ra tuch – kolorowa chusta zak adana na g ow , cz  damskiego stroju 
huculskiego. 

Obraz ukazuje Hucu ów w ludowych strojach charakteryzuj cych si  
intensywnymi barwami. Artysta podejmuje temat ludowo ci, tym samym 
wielokulturowo ci Polski.  


