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Monety
– Polscy malarze XIX/XX w. –

nomina∏
metal

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
szerokoÊç: 28,00 mm
d∏ugoÊç: 40,00 mm;
28,28 g
66.000 szt.

Awers: Stylizowany wizerunek fragmentów obrazu Aleksandra
Gierymskiego „˚ydówka z cytrynami” z 1881 r. U góry, z prawej
strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej. Wokó∏ or∏a napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
oznaczenie roku emisji 2006 oraz: 20 z∏. Pod lewà ∏apà or∏a
m.
znak mennicy:––
w
Rewers: Wizerunek Aleksandra Gierymskiego z obrazu „Portret
w∏asny z paletà” z 1891-1892 r. Z prawej strony stylizowany
fragment obrazu „Âwi´to tràbek” z 1890 r. Z lewej strony
pionowo napis: ALEKSANDER/GIERYMSKI/1850-1901. W lewym
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
1.000.000 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 oraz
oznaczenie roku emisji: 2006. Pod lewà ∏apà or∏a znak
m.
mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Aleksandra Gierymskiego z obrazu „Portret
w∏asny z paletà” z 1891-1892 r. Z prawej strony stylizowany
wizerunek fragmentu obrazu „PowiÊle” z 1883 r. U do∏u
pó∏kolem napis: ALEKSANDER GIERYMSKI 1850-1901.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Roussanka Nowakowska

Projektant monety: Roussanka Nowakowska

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

W dniu 5 grudnia 2006 r. Narodowy
Bank Polski wprowadza do obiegu
monety przedstawiajàce postaç Aleksandra Gierymskiego, o nomina∏ach:
• 20 z∏ - wykonanà stemplem zwyk∏ym
w srebrze,
• 2 z∏ - wykonanà stemplem zwyk∏ym
w stopie Nordic Gold.
Aleksander Gierymski by∏ jednym
z najwybitniejszych malarzy polskich
dziewi´tnastego wieku. Jego malarstwo to samodzielna w´drówka

w stron´ impresjonizmu oraz tych kierunków awangardowych, których
przedstawiciele usi∏owali budowaç
nowà syntez´ malarskà, koncentrujàc
si´ na kolorze i Êwietle. Niezdolny
do kompromisów, uparcie kszta∏towa∏
w∏asnà wizj´ malarskà, sam dla siebie
b´dàc najsurowszym krytykiem. Jeszcze
za ˝ycia artysty, w 1890 r., Wiktor
Gomulicki pisa∏ o nim: „Czy przebywa
nad Wis∏à, czy nad Tybrem, czy Izarà,
jest wsz´dzie sobà i czegokolwiek
dotknie, na wszystko rzuca promieƒ
swojego talentu i swojej duszy. (…)
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Nie czyni on nigdy ust´pstw najmniejszych na rzecz pospolitych
upodobaƒ t∏umu i wydaje si´ równie ma∏o dbaç o oklaski, jak
o zyski na obrazach. Tworzy dla rozkoszy tworzenia”. Eligiusz Niewiadomski okreÊli∏ jego ˝ycie jako „straszny, d∏ugi dramat, dramat powstajàcy z konfliktu pomi´dzy jednostkà, nie mogàcà i nie
chcàcà si´ dostosowaç do spo∏eczeƒstwa, Êród którego wyrasta,
a tym spo∏eczeƒstwem”.

Zarówno Altanà, jak i malowanà równolegle Sjestà (2 wersje
tematu), w której pokaza∏ grono patrycjuszy z epoki renesansu,
artysta zamknà∏ okres, w którym Êwiadomie nawiàzywa∏ do epok
historycznych.

rozmaitych, widzianych w naturze kombinacji Êwietlnych”.
W Monachium namalowa∏ m.in. Plac Wittelsbachów w Monachium
w nocy, nagrodzony z∏otym medalem II klasy na Mi´dzynarodowej
Wystawie w Monachium w 1890 r. i zakupiony do zbiorów Nowej
Pinakoteki, Max-Josephplatz w Monachium nocy, Most w Monachium. W Pary˝u by∏y to Opera paryska w nocy (1891), Luwr w nocy
(1892) i Wieczór nad Sekwanà (1893), obrazy nale˝àce do
arcydzie∏ sztuki polskiej. O nich pisa∏: „Motyw nocny, opera
przy elektrycznoÊci. Jakie˝ to trudne.”

Aleksander Gierymski urodzi∏ si´ w Warszawie 30 stycznia 1850 r.
Talent malarski ∏àczy∏ z wybitnà inteligencjà popartà starannym
wykszta∏ceniem. Po ukoƒczeniu III Gimnazjum Rzàdowego przez
kilka miesi´cy uczy∏ si´ malarstwa w klasie rysunkowej u Rafa∏a
Hadziewicza. Po dalszà nauk´ wyjecha∏ w maju 1868 r. do Monachium,
gdzie od kilku laty przebywa∏ jego starszy brat Maksymilian, malarz
o ustalonej ju˝ renomie artystycznej. Brat wprowadza∏ go w kr´gi
monachijskiej polonii artystycznej. Razem w 1870 r. odwiedzili
Warszaw´, rok póêniej byli w Wenecji i Weronie, w 1873 r. w miejscowoÊciach kuracyjnych Meran i Bad Reichenhall, w Tyrolu i W∏oszech.
Aleksander nie rozstawa∏ si´ z chorym Maksymilianem do jego
Êmierci w 1874 r.
W czasie studiów w monachijskiej akademii sztuk pi´knych
Aleksander otrzyma∏ nagrod´ za najlepszà kompozycj´ na zadany
temat - obraz Scena sàdu z „Kupca Weneckiego” - dla którego zg∏´bia∏
tajniki malarstwa weneckiego XV w., poniewa˝ chcia∏, by obraz
oddawa∏ ducha epoki, w której odbywa si´ akcja dramatu. W 1873 r.
by∏ w Rzymie i wówczas rozpoczà∏ prac´ nad dwoma obrazami
Austeria rzymska i Gra w mora. Zanim zdecydowa∏ si´ na ostatecznà wersj´ obrazów, sporzàdza∏ liczne, malowane z natury szkice,
ustawia∏ do fotografii odpowiednio ubrane i upozowane modele;
ich zdj´cia s∏u˝y∏y mu nast´pnie do ukoƒczenia kompozycji. Pokazane
w Monachium (1874), w Warszawie i Petersburgu (1875) oraz
w Filadelfii (1876), ustali∏y pozycj´ artystycznà Gierymskiego. Krytyka,
szczególnie polska, kwestionujàc zasadnoÊç podj´cia przez malarza
plebejskiej tematyki, podkreÊla∏a jego talent i umiej´tnoÊci
warsztatowe. W czasie kilkumiesi´cznego pobytu w Warszawie
Gierymski odÊwie˝y∏ znajomoÊç ze Stanis∏awem Witkiewiczem,
pozna∏ Henryka Sienkiewicza, na krótko zbli˝y∏ si´ do Heleny
Modrzejewskiej. W po∏owie 1875 r. powróci∏ do Rzymu, gdzie
z krótkimi przerwami mieszka∏ przez cztery lata. Rozpoczà∏ wówczas
prac´ nad plenerowymi studiami Êwiat∏a i koloru do pierwszej
wersji obrazu Altana (1874-1880). Obraz mia∏ przedstawiaç grup´
osób w strojach rokokowych, siedzàcych w oÊwietlonej s∏oƒcem
altanie (malarz próbowa∏ uzyskaç jednoÊç figur z otaczajàcym je
pejza˝em). W przyp∏ywie niezadowolenia artysta pocià∏ p∏ótno
na kawa∏ki, tak wi´c z pierwszej wersji Altany zachowa∏y si´ jedynie
fragmenty. Drugà wersj´ obrazu, wielokrotnie poprawianà
i przemalowywanà (obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie)
namalowa∏ w 1882 r. W Altanie, kompozycji przepojonej s∏oƒcem,
okreÊli∏ Êwiat∏o jako g∏ówny problem swych malarskich dociekaƒ.
Kilka lat póêniej Boles∏aw Prus zanotowa∏ w swoich Kronikach:
(…) jeden tylko Gierymski nie ograniczajàc si´ do malowania
przedmiotów, stara si´ jeszcze malowaç Êwiat∏o. U niego nie ma
przedmiotu ma∏ego lub du˝ego, pi´knego lub brzydkiego, lecz sà
tylko przedmioty rozmaicie oÊwietlone. Tà troskà o oÊwietlenie
wywo∏uje on swoje zadziwiajàce efekta; oÊwietlenie jest „ideà”
jego obrazów”.

Zm´czony samotnà pracà w Rzymie w 1879 r. przyjecha∏ do Warszawy,
gdzie przebywa∏ cztery lata. Pod koniec pobytu zacieÊni∏ swoje
kontakty z grupà artystów i dziennikarzy skupionych wokó∏ czasopisma „W´drowiec”, którzy ho∏dowali realistycznemu uj´ciu rzeczywistoÊci. Bra∏ udzia∏ w pracach redakcyjnych, wykonywa∏ ilustracje,
przygotowa∏ ok∏adk´ pisma u˝ywanà w latach 1884-1886.
W malarstwie podjà∏ wówczas tematyk´ rodzajowà zwiàzanà
z miastem. „W epoce poprzedniej – pisa∏ po Êmierci malarza
E. Niewiadomski – artyÊci nasi malowali przewa˝nie konie z jeêdêcami
i bez jeêdêców, obrazy Êwi´tych, albo sceny z ˝ycia Greków i Rzymian.
Dopiero Gierymski, dzieci´ Warszawy, pierwszy odkry∏ oryginalny
charakter miasteczek i przedmieÊç polskich i znalaz∏ w nich interes
artysty. PowiÊle, zau∏ki miejskie, pogi´te, koÊlawe domki ˝ydowskie,
stare, walàce si´, podpierane s∏upami parkany, ca∏à dziwacznà,
przypadkowà, tak oryginalnà w swoim ubóstwie architektur´
ubogich dzielnic miasta polskiego, ca∏y ten Êwiat, dziÊ ju˝ ginàcy
bezpowrotnie, sztuka nasza zawdzi´cza Gierymskiemu”. Namalowa∏
wówczas kilka wa˝nych obrazów, poprzedzonych licznymi studiami
przygotowawczymi – ˚ydówka z pomaraƒczami (1880-1881, zaginiony), ˚ydówka z cytrynami, 1881, Brama na Starym MieÊcie,
1883. W jego nast´pnych „warszawskich” obrazach ludzie stajà
si´ sztafa˝em pejza˝u, nie przykuwajà samodzielnie uwagi widza,
sà tylko elementem miejskiego lub nabrze˝nego krajobrazu. Sà to
przede wszystkim studia zmiennych uk∏adów barwy i Êwiat∏a
przy zachodzàcym s∏oƒcu lub zapadajàcym zmierzchu. Taki intymny charakter majà PowiÊle, Przystaƒ na Solcu i nastrojowa scena
modlitwy ˚ydów – namalowany w trzech wersjach obraz Âwi´to
tràbek (1883 – tzw. ma∏e, 1888 – tzw. du˝e, 1890).
W poszukiwaniu w∏aÊciwych kszta∏tów i kolorów artysta wielokrotnie przemalowywa∏ swoje p∏ótna. „Mocowa∏ si´ on po prostu
ze swoimi obrazami, d∏ugo bardzo nie wypuszcza∏ ich z pracowni,
poprawia∏, przerabia∏, aby, o ile mo˝na, zbli˝yç si´ do swojej wizji
Êwietlnej, do swego snu o jakiejÊ istocie Êwiat∏a, szarpa∏ si´
niewàtpliwie, dr´czy∏, przechodzi∏ martyrrium ca∏e, jak ka˝dy
z tych nielicznych, co dà˝à do rzeczy najwy˝szych i przez to samo
nie dajàcych si´ pochwyciç w zupe∏noÊci”. Owo „martyrrium”, jak
okreÊli∏ to Zenon Przesmycki, po∏àczone z nadwra˝liwoÊcià,
poczuciem niezrozumienia i wyobcowania z otoczenia powodowa∏o
u Gierymskiego za∏amania nerwowe. W takim stanie wyjecha∏
pod koniec 1884 r. z Warszawy na kuracj´ do Wiednia i od tego
czasu mieszka∏ ju˝ do Êmierci za granicà, najd∏u˝ej w Rzymie,
Monachium oraz Pary˝u.
Mieszkajàc w Monachium i póêniej w Pary˝u Gierymski pracowa∏
nad studiami nastrojowych nokturnów miejskich – nocnych widoków ulic oÊwietlonych migotliwym, sztucznym Êwiat∏em latarni
gazowych, które instalowano w owym czasie na ulicach stolic europejskich. Wiktor Gomulicki, który w Monachium odwiedzi∏ jego
pracowni´, wspomina∏: „Atelier robi∏o wra˝enie pracowni alchemika, obwieszone ca∏e tekturowymi, pooblepianymi z∏otym
i srebrnym papierem reflektorami, s∏u˝àcymi do przypominania

W 1893 r. Gierymski przyby∏ do Krakowa, co wiàza∏o si´ zapewne
z zaproponowaniem mu przez Henryka Rodakowskiego katedry
malarstwa na Akademii Sztuk Pi´knych. Âmierç Rodakowskiego
i obj´cie stanowiska rektora Akademii przez Juliana Fa∏ata przekreÊli∏o te plany. Rozgoryczony artysta powróci∏ w 1894 r. do W∏och
i Monachium. W czasie pobytu w Krakowie Gierymski namalowa∏
ostatnià kompozycj´ z przedstawieniem figuralnym – Trumn´
ch∏opskà, w której zespoli∏ dyscyplin´ rysunku i formy z wra˝liwie
odczutym kolorem i Êwiat∏em.
Ostatnie lata ˝ycia sp´dzi∏ mi´dzy W∏ochami a Pary˝em. W liÊcie
do Antoniego Sygietyƒskiego pisa∏: „…im d∏u˝ej by∏em poza Polskà,
tym czu∏em si´ s∏abszym, nieszcz´Êliwszym: jestem od pewnego
czasu w reakcji szcz´Êliwszej dla mnie, ale temu tylko zawdzi´czam,
˝em zmieni∏ moje poj´cie artystyczne. To zrobi∏ Pary˝. I jak dla
mnie zdrowe powietrze Pary˝a. Nie wiem jak na kogo, ale na mnie,
natury niespokojnej, nerwowej, Pary˝ dzia∏a uspakajajàco… Jest
wa˝ne pracowaç wÊród jakkolwiek ludzi, których si´ uwa˝a
za najdzielniejszych, poza którymi albo nic nie ma, albo prawie nie
ma: czuje si´, ˝e si´ konkuruje z najsilniejszymi i to daje przyjemnoÊç
i spokój (…)”. Samotny, wype∏niony cierpieniem, malowa∏ wówczas
g∏ównie pejza˝e, pozbawione ludzi widoki architektury. W 1899 r.
wykona∏ swój tragiczny Autoportret. Zmar∏ w Rzymie w szpitalu
psychiatrycznym mi´dzy 6 a 8 marca 1901 r. Pochowano go na Campo
Verano, a jego Êmierç odbi∏a si´ g∏oÊnym echem w kraju.
Gierymski nie ho∏dowa∏ ˝adnej teorii sztuki; jego celem by∏o
zg∏´bienie rzeczywistoÊci widzialnej i oddanie jej najwierniej
dost´pnymi Êrodkami malarskimi, zgodnie z logikà faktów i zjawisk
obserwowanych w naturze. Po Êmierci artysty E. Niewiadomski pisa∏:
„Talent swój Gierymski poÊwi´ci∏ nie mecenasom i kunsthändlerom,
nie pogoni za pieni´dzmi, reklamà, s∏awà i powodzeniem
wszelkiego rodzaju, ale wy∏àcznie sztuce. I poÊwi´ci∏ go ca∏kowicie,
wyzyska∏ do ostatecznych granic, zostawi∏ wszystko do czego by∏
zdolny. Wi´cej nikt od artysty wymagaç nie ma prawa”. W latach
trzydziestych malarstwo Aleksandra Gierymskiego inspirowa∏o
pokolenie polskich kolorystów. Z ich inspiracji w 1936 r. otwarta
zosta∏a w Katowicach Wolna Szko∏a Malarstwa jego imienia,
a w 1938 r. w Warszawie odby∏a si´ wielka wystawa jego twórczoÊci.

Irena Bal

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym
Êrodkiem p∏atniczym w Polsce.

