
Powstanie Styczniowe 
w malarstwie



Na początku chciałbym przypomnieć czym było Powstanie 
Styczniowe. 

Powstanie narodowe przeciw Rosji, które trwało od 22  I  1863 
do wiosny 1864. Obejmowało swoim zasięgiem Królestwo 
Polskie, Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. 

Przyczyną powstania były represje w Królestwie Polskim, po 
Powstaniu Listopadowym oraz tzw. branka, czyli przymusowy 
pobór do carskiego wojska (chciano powołać do wojska 
działaczy opozycyjnych).



Jan Peucker - Wojsko rosyjskie strzela do manifestantów w 
Warszawie 8 kwietnia 1861 

Obraz ten przedstawia 
wydarzenie które 
obudziło nastroje 
niepodległościowe w 
Polsce. 8 Kwietnia 1861 
roku doszło do 
zamieszek z powodu 
rozwiązania rozwiązania 
Towarzystwa 
Rolniczego. Zginęło 
około 100 osób. W oddali 
widzimy carskie wojska 
strzelające do 
manifestujących 
Polaków.



Aleksander Lesser - Pogrzeb Pięciu Poległych na Starych 
Powązkach w Warszawie 

Obraz odnosi się do pogrzebu 
ofiar manifestacji 
patriotycznej w Warszawie z 
27 lutego 1861r. gdy na 
Krakowskim Przedmieściu od 
salwy rosyjskiej padło pięciu salwy rosyjskiej padło pięciu 
manifestantów. Na obrazie 
można zauważyć kapłanów 
różnych wyznań, oznacza to że 
zabici byli różnego wyznania. 
Polegli pochodzili z różnych 
warstw społecznych, co 
zaznaczone jest po przez  
osoby niosące trumny.



Aleksander Sochaczewski - Branka Polaków do armii 
rosyjskiej w 1863

Obraz ten przedstawia przymusowy pobór do wojska carskiego tzw. Brankę. 
Zarządził go Aleksander Wielopolski w celu niedopuszczenia do wybuchu 
powstania w styczniu 1863 roku. W obrazie zauważamy żołnierzy carskich 
wyprowadzających mężczyzn z miasta. Sochaczewski przedstawił oficera 
carskiego. wyróżniając go białym koniem.



Artur Grottger – Kucie kos
Powstańcy ze względu na 
brak broni palnej sięgnęli 
po kosy. Grottger 
przedstawił scenę bez której 
powstania by nie było, a 
mianowicie kucie kos. W 
centrum obrazu widzimy 
kowali i kawałek metalu 
dającego światło na całą dającego światło na całą 
izbę. Obok znajdują się 
powstańcy czekający na 
nałożenie kos. W drzwiach 
dostrzegamy trzeciego 
powstańca, który stoi na 
czatach. Obraz został 
przedstawiony w bardzo 
symboliczny sposób. 
Przedstawia kowala jako 
ważną osobę w powstaniu.



Maksymilian Gierymski - Wymarsz powstańców ze wsi w 
1863 roku 
Powstanie styczniowe było 
typową partyzantką. 
Wykształcił się typ 
żołnierza - ochotnika, 
poddającego się z dobrej 
woli wszelkim rygorom i 
ryzyku wojennemu. Armię ryzyku wojennemu. Armię 
tworzyli żołnierze z 
wszystkich warstw 
społecznych. Gierymski 
przedstawił wymarsz 
ochotników ze wsi. W 
prawej części obrazu 
widzimy kuźnie w której 
uzbrajani zostają 
powstańcy.



Juliusz Kossak – Bitwa pod Ignacewem
Bitwa pod Ignacewem 
rozegrała się 8 maja 1863 
r. Wygrała ją Rosja, 
mając przewagę liczebną 
wojsk. Kossak zwrócił tu 
uwagę na detale koni. 
Zauważył ich walkę i 
śmierć na wojnie. Obraz 
ten można nazwać ten można nazwać 
dokumentem 
historycznym, ponieważ 
został namalowany 
zgodnie z relacją 
uczestnika bitwy. Artysta 
realistycznie wprowadził 
obłoki dymu po 
wystrzałach karabinów.



Michał Elwiro Andriolli - Walka powstańcza

Powstanie 
Styczniowe obfituje 
w wiele obrazów 
bitewnych. Andriolli 
przedstawił 
powstańców jako 
partyzantów partyzantów 
atakujących z lasu. 
Na powalonym 
drzewie stoi 
powstaniec który 
nawołuje do ataku i 
motywuje do walki. 
W tyle dostrzegamy 
sztandar, symbol 
chwały i potęgi.



Maksymilian Gierymski – Patrol Powstańczy-pikieta

Obraz przedstawia spotkanie powstańczego patrolu z dziadem. Wszyscy 
spoglądają w jednym kierunku. W oddali widać część oddziału, galopuje do 
nich powstaniec. Prawdopodobnie żołnierze zauważyli armię carską. Dziad 
w centralnej części obrazu okazuje się być tajemniczą osobą. Gierymski w 
piękny sposób uchwycił pewną ulotną chwilę, pewien moment.



Artur Grottger – Pożegnanie Powstańca Artur Grottger – Powitanie Powstańca

W tym obrazach dostrzegamy smutek przy pożegnaniu, oraz radość przy powitaniu. 
Jasność nieba daje nam nadzieje na zwycięskie powstanie. Natomiast po powrocie noc 
ukazuje nam przegraną. Grottger przedstawił nam kobietę jako symbol wierności,  
ubrana w jasny strój cieszy się z przybycia powstańca. Przy pożegnaniu ukazuje nam 
ona postawę patriotyczną.



Stanisław Witkiewicz - Ranny powstaniec 

W walkach poległo ok. 
25-30 tys. powstańców. 
Witkiewicz w swoich 
obrazach przedstawiał 
ciężki los powstańców 
po walkach. Na tym 
obrazie widzimy 
rannego powstańca, 
który zostaje wnoszony który zostaje wnoszony 
do domu. Na ścianie 
widzimy krzyż, być 
może jest to plebania. 
Oznacza to, że w 
czasach powstania 
duchowieństwo było 
bardzo pozytywnie 
nastawione na 
powstańców i samo 
powstanie.



Aleksander Sochaczewski - Pożegnanie z Europą 

Tym obrazem Sochaczewski chciał uwiecznić los ludzi walczących za 
wolność Polski. Czekało ich zesłanie w głąb Rosji. Autor tego dzieła 
uwiecznił na nim także siebie samego (sam był zesłany na Syberię), 
mężczyznę stojącego koło słupa granicznego. W obrazie zauważamy masę 
ludzi przekraczających granicę Królestwa Polskiego, cierpiących z powodu 
zimna i głodu.



Jacek Malczewski - Niedziela w kopalni 

Powstańcy  zesłani na Syberię 
musieli w ciężkich warunkach 
pracować np.. W kopalniach. 
Nielicznym tylko udało się 
zbiec. Malczewski przedstawił 
zesłańców odpoczywających po 
ciężkiej pracy w kopalni przez 
cały tydzień. Polacy pracowali cały tydzień. Polacy pracowali 
w koszmarnych warunkach. 
Nie mieli porządnych ubrań, 
ani obuwia co artysta 
przedstawia nam w bardzo 
widoczny sposób. Z detalami 
wyraża zmęczenie i smutek 
ludzi.



Jacek Malczewski, Wigilia na Syberii 

Los ludzi na zesłaniu był 
przesądzony. Na Syberii 
panowała bieda i głód. 
Malczewski przedstawił 
znakomicie sytuację 
powstańców. Wieczerza 
wigilijna przy prawie 
pustych talerzach. Artysta pustych talerzach. Artysta 
z pełną precyzją pokazał 
nam detale twarzy 
ludzkich, każdy smutek i 
cierpienie. W swoich 
obrazach często 
przedstawiał los zesłańców 
po Powstaniu 
Styczniowym.




