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stempel
wymiary
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
9 2 5 / 1 0 0 0 A g oraz farby:
czerwona, ˝ó∏ta, zielona
i niebieska
lustrzany
d∏ugoÊç: 4 0 , 0 0 m m
szerokoÊç: 2 8 , 0 0 m m
28,28 g
57.000 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek obrazu Jana Matejki
„Staƒczyk” („Staƒczyk w czasie balu na dworze królowej Bony
wobec straconego Smoleƒska”). W prawym dolnym rogu
wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej Polskiej.
Wokó∏ or∏a napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002 oraz 20 Z¸.
m.
Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony autoportret Jana Matejki, poni˝ej
napis: JAN MATEJKO / 1838-1893. Z prawej strony fragment
stylizowanego szkicu do obrazu Jana Matejki „Staƒczyk”.
W prawym dolnym rogu paleta i trzy p´dzle. Na palecie farby:
czerwona, ˝ó∏ta, zielona i niebieska.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
700.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, z lewej strony paleta i dwa p´dzle. U do∏u napis: 2 Z¸,
u góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2002. Pod
m.
lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Autoportret Jana Matejki, powy˝ej, z lewej strony
Staƒczyk z obrazu „Ho∏d pruski”. U góry pó∏kolem napis: JAN
MATEJKO, u do∏u pó∏kolem daty: 1838-1893.
Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monet: Ewa Tyc-Karpiƒska
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal

W dniu 11 grudnia 2002 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce postaç Jana Matejki, o nomi- Matejko by∏ malarzem, który osiàgnà∏
w swoim ˝yciu najwi´ksze zaszczyty.
na∏ach:
By∏ honorowym cz∏onkiem wielu sto• 20 z∏ – wykonane stemplem lustrza- warzyszeƒ artystycznych, piastowa∏
godnoÊç cz∏onka Akademii Umiej´tnym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonana stemplem zwy- noÊci w Krakowie, Instytutu Francuk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1, skiego i Akademii Sztuki w Berlinie,
by∏ doktorem honoris causa Uniwertzw. Nordic Gold.
sytetu Jagielloƒskiego, kawalerem
„By∏ tym, który ukaza∏ przed zdu- Legii Honorowej. W jego krakowskiej
mionymi oczyma narodu polskiego pracowni przy ul. Floriaƒskiej z∏o˝y∏
widmo jego sumienia, jego cierpieƒ, mu wizyt´ cesarz Franciszek Józef.
marzeƒ, chwa∏y, pot´gi, zbrodni W kraju w 1875 r. wr´czono mu
i upadku, widmo tak ˝ywe, tak cu- wybity na jego czeÊç z∏oty medal –
downie obecne, którego nie unicestwi dar pochodzàcy ze sk∏adek narodu.
czas” – te s∏owa charakteryzujàce Trzy lata póêniej w magistracie
znaczenie twórczoÊci Jana Matejki, Krakowa wr´czono ber∏o na znak
wypowiedziane wiele lat temu przez panowania w sztuce, a w 1883 r.
Stanis∏awa Witkiewicza, do dziÊ nie nazwano Rynek Kleparski Placem
Matejki.
straci∏y swej aktualnoÊci.

– Polscy malarze XIX/XX w.–
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Obok uwielbienia twórczoÊç jego budzi∏a kontrowersje, jednak
do rodowodu wywodzàcego si´ z jego sztuki przyznawali si´
nie tylko jego bezpoÊredni uczniowie, ale malarze nast´pnych
pokoleƒ, o zupe∏nie innych zainteresowaniach tematycznych
i formalnych. „By∏ ma∏y jako ludzie cia∏em drobni i przygarbiony
nie wiekiem lecz pracà [...] g∏ow´ chyli∏ w d∏ugich lokach,
z oczu jego gorza∏ mu ˝ar – taki w prorokach” – pisa∏ o Matejce
jego uczeƒ, Stanis∏aw Wyspiaƒski.

1879 wspó∏pracowa∏ z architektem Tomaszem Pryliƒskim
przy restauracji Sukiennic, w tym czasie tak˝e wystàpi∏ przeciwko
zburzeniu kaplicy królewskiej na Wawelu, nie dopuÊci∏ równie˝
do zniszczenia barokowego o∏tarza w katedrze. Nie zawsze jednak jego wysi∏ki by∏y uwieƒczone sukcesem. Rok przed Êmiercià
odes∏a∏ radzie miejskiej dyplom honorowego obywatela Krakowa,
oburzony zniszczeniem gotyckiej kaplicy koÊcio∏a Âw. Ducha.

ich stan uczuciowy, dba∏ o wierne odtworzenie realiów. „Staƒczyka” (pierwotny tytu∏ obrazu „Staƒczyk w czasie balu
na dworze królowej Bony, kiedy wieÊç przychodzi o utracie
Smoleƒska”) namalowa∏ Matejko w 1862 r., majàc zaledwie
dwadzieÊcia cztery lata. Temat nadwornego b∏azna króla
Zygmunta I interesowa∏ go ju˝ wczeÊniej; w czasie studiów
w Monachium zrobi∏ szkice rysunkowe i obraz „Staƒczyk udajàcy
ból z´bów”.

Obdarzony ogromnym talentem, by∏ niewàtpliwie jednà z najwybitniejszych indywidualnoÊci w sztuce polskiej dziewi´tnastego
wieku. Jego wizja dziejów narodowych ukszta∏towa∏a historycznà wyobraêni´ Polaków na ca∏e pokolenia.
To poprzez najbardziej znane obrazy Matejki – „Kazanie Skargi”
(1864), „Rejtan na sejmie warszawskim” (1866), „Unia Lubelska”
(1869), „Batory pod Pskowem” (1872), „Bitwa pod Grunwaldem” (1878), „Ho∏d pruski” (1882) czy „Âluby Jana Kazimierza”
(1893) – widzimy najwa˝niejsze wydarzenia Rzeczypospolitej.

Zmar∏ 1 listopada 1893 r. Pochowany zosta∏ na Cmentarzu
Rakowickim w Krakowie.
Obok malarstwa historycznego poch∏aniajàcego ca∏à inwencj´
artysty, zajmowa∏ si´ te˝ malarstwem portretowym, dziedzinà,
do której nie przywiàzywa∏ du˝ej wagi. WÊród licznych przyk∏adów twórczoÊci portretowej szczególne miejsce zajmujà portrety
najbli˝szej rodziny, ukochanej ˝ony i dzieci; w nich, obok doskona∏ego warsztatu, odnajdujemy liryczny, intymny ton, niespotykany
w portretach reprezentacyjnych, w których modela, zgodnie
z w∏asnym przekonaniem, cz´sto ubiera∏ w kostium historyczny.

Jan Matejko urodzi∏ si´ 24 VI 1838 r. w Krakowie; jego ojcem
by∏ Czech, nauczyciel muzyki, matkà zaÊ córka krakowskiego
siodlarza. Najwi´kszy wp∏yw na formowanie zainteresowaƒ
oraz kierunek kszta∏cenia przysz∏ego malarza mia∏ jego starszy
brat Franciszek, historyk, docent na Uniwersytecie Jagielloƒskim.
WczeÊnie, w wieku czternastu lat rozpoczà∏ studia malarstwa
w Szkole Sztuk Pi´knych, gdzie da∏ si´ poznaç jako „najpilniejszy,
najzdolniejszy z uzdolnionych uczniów”. Uczy∏ si´ tam do 1858 r.,
bo w grudniu dzi´ki stypendium wyjecha∏ do Akademii Sztuk
Pi´knych do Monachium. Po roku wyjecha∏ do Wiednia z zamiarem kontynuowania studiów, które zakoƒczy∏ jednak po oÊmiu
dniach; w Wiedniu i Monachium, a tak˝e w Pary˝u i W∏oszech
bywa∏ póêniej kilkakrotnie, zwiedza∏ muzea, zachwyca∏ si´
dzie∏ami Rubensa i malarstwa w∏oskiego. W Krakowie mia∏
pracowni´ przy ul. Krupniczej, a od 1873 r. w domu przy ul. Floriaƒskiej 17, gdzie obecnie znajduje si´ jego muzeum. Wiele
uwagi i wysi∏ku poÊwi´ca∏ Szkole Sztuk Pi´knych, w której a˝
do Êmierci piastowa∏ stanowisko dyrektora; przeprowadzi∏ jej
reorganizacj´, ustanowi∏ nowy statut, prowadzi∏ oddzia∏ malarstwa historycznego.

Pod koniec ˝ycia zainteresowa∏ si´ malarstwem monumentalnym
i witra˝ownictwem. Ufundowa∏ nawet stypendium dla studenta
specjalizujàcego si´ w tej dziedzinie. G∏ównym dzie∏em Matejki
w tej dziedzinie malarstwa, zrealizowanym przez uczniów wed∏ug
jego kartonów i pod jego nadzorem, jest polichromia koÊcio∏a
Mariackiego (1889-1891), której nowatorstwo polega na wprowadzeniu do gotyckiego wn´trza wspó∏czesnej dekoracji
i zharmonizowaniu jej w jednolità ca∏oÊç. Od tej polichromii
datuje si´ poczàtek nowoczesnego malarstwa monumentalnego
w Polsce.

W roku 1873 otrzyma∏ propozycj´ obj´cia stanowiska dyrektora
Akademii Sztuk Pi´knych w Pradze czeskiej, jednak odmówi∏,
uwa˝ajàc, ˝e miejsce jego jest w kraju. Jego obywatelskà
postaw´ dokumentuje fakt, ˝e gmach krakowskiej Szko∏y
wybudowano na parceli, którà ofiarowa∏ na ten cel, a cztery lata
wczeÊniej, b´dàc w 1869 r. z wizytà we Lwowie, ufundowa∏ dwa
stypendia: dla Polaka i Rusina, którzy chcieliby studiowaç
w krakowskiej Szkole Sztuk Pi´knych.

Jego wiedza historyczna by∏a bardzo rozleg∏a, choç w tej
dziedzinie by∏ samoukiem. Od dzieciƒstwa gromadzi∏ swoistà
dokumentacj´ historycznà, którà uzupe∏nia∏ lekturami. Przerysowa∏ z dawnych sztychów i ilustracji drzeworytniczych portrety
s∏awnych ludzi, ubiory, detale uzbrojenia, inne zabytkowe
przedmioty. Ju˝ wówczas notowa∏ pomys∏y przysz∏ych kompozycji. Ka˝dy obraz poprzedza∏ skrupulatnymi studiami êróde∏
historycznych, póêniej rysowa∏ kolejne szkice, a˝ wy∏oni∏ si´
koƒcowy kszta∏t kompozycji. Jego obrazy jednak nie by∏y prostym odzwierciedleniem wydarzeƒ. Aby wzmocniç intelektualny
i moralny przekaz swej wizji i nadaç jej w∏aÊciwà ekspresj´
i dramatyzm, artysta re˝yserowa∏ sceny, cz´sto Êwiadomie
odst´pujàc od wiernego przedstawienia faktów historycznych.
Perfekcyjnie odtwarza∏ charakterystyk´ psychologicznà postaci,

Z pasjà anga˝owa∏ si´ w ochron´ zabytków Krakowa. Uczestniczy∏
w pracach komisji i gremiów konserwatorskich, pisa∏ listy i memoria∏y; w 1872 r. nale˝a∏ do Komisji Akademii Umiej´tnoÊci,
której celem by∏o opracowanie projektu ustawy o konserwacji
zabytków sztuki i pomników historycznych. W latach 1875-

Matejko widzia∏ swojà rol´ artysty jako pos∏annictwo w s∏u˝bie
narodu i paƒstwa; poprzez sztuk´ chcia∏ wychowywaç spo∏eczeƒstwo, oddzia∏ywaç na intelekt i uczucia i jednoczeÊnie
przypominaç dawnà ÊwietnoÊç nieistniejàcego paƒstwa. Mia∏
subiektywnà wizj´ historii Polski i w∏asny osàd moralny dziejów
narodowych. Do obrazów wybiera∏ wydarzenia z przesz∏oÊci,
które wed∏ug jego przemyÊleƒ decydowa∏y o póêniejszych
losach kraju, a jednoczeÊnie mia∏y odniesienie do bie˝àcej
sytuacji.

Prace te nie mia∏y jeszcze g∏´bi historiozoficznej, którà prezentuje obraz z 1862 r. Wed∏ug êróde∏, genezy p∏ótna nale˝y szukaç
w rozmowach artysty z przyjacielem, Izydorem Jab∏oƒskim-Paw∏owiczem, który mia∏ podpowiedzieç artyÊcie pomys∏
przedstawienia b∏azna w „kontraÊcie uczuç wewn´trznych
z powierzchownoÊcià”, oraz w êródle literackim – utworze
Seweryna Goszczyƒskiego „Król zamczyska” (1842). Ubrany
w strój b∏azeƒski g∏ówny bohater utworu literackiego wypowiada
s∏owa: „Twoim paƒstwem te gruzy; twojà pot´gà wielkoÊç ich
przesz∏oÊci, zamieniona w boleÊç; twoje przeznaczenie panowaç
przez cierpienie Êród uciechy”. Na obrazie Matejko przedstawia
samotnego Staƒczyka, który jedyny rozumie gro˝àce krajowi
niebezpieczeƒstwa po oddaniu wrogom Smoleƒska, podczas
gdy grupa dworzan przedstawiona w dalszej perspektywie
obrazu pozostaje ich nieÊwiadoma. Artysta identyfikowa∏ si´ ze
Staƒczykiem; nada∏ b∏aznowi rysy w∏asnej twarzy, pe∏ne powagi
i zadumy. On, tak jak Staƒczyk, czuje si´ osamotniony; jest tym,
który lepiej rozumie aktualne wydarzenia i wynik∏e z nich konsekwencje. Obraz uderza dojrza∏oÊcià formy, wyra˝ajàcej si´
w konsekwentnej, pozbawionej zb´dnych szczegó∏ów kompozycjà, Êwietnie wydobytym nastroju, g∏´bokim studium psychologicznym i harmonijnym kolorycie. „By∏y po nim obrazy wi´ksze,
Êwietniejsze, s∏awniejsze. Pi´kniejszych nie by∏o.” – napisa∏
w 1897 r. monografista Matejki, Stanis∏aw Tarnowski.
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Wszystkie monety kolekcjonerskie
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.
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