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Omawiamy dzieło sztukiOmawiamy dzieło sztuki

Ćwiczenia                

1. Które elementy obrazu nawiązują do biblijnej opowieści o raju?
2. Jaką kolorystyką posłużył się Mehoffer? Które z tych barw mają znaczenie symboliczne?
3. Opisz kompozycję dzieła. Weź pod uwagę: co dzieli obraz na dwie części i czym one się różnią, 

gdzie znajdują się postacie i ważka, co jest przedstawione na poszczególnych planach.
4. Jakie uczucia do żony i syna wyraził malarz w swoim dziele? Uzasadnij odpowiedź. 
5. Opisz relacje łączące ludzi ukazanych na obrazie z otaczającą ich przyrodą.
6. Przedstaw swoją interpretację tytułu dzieła.  

Realistyczna scena w ple-
nerze nawiązuje do biblijnej 

opowieści o rajskim ogrodzie. 
Dziecko jest symbolem nie-

winności, a kobieta zrywająca 
jabłko – wcieleniem Ewy, 

uosobieniem idealnej  
żony i matki.

Realizm i symbolika
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Pierwszy plan obrazu jest skąpa-
ny w słonecznym blasku. Zielo-
nożółty kolor roślin harmonizuje 

ze złocistym odcieniem ciała 
i włosów chłopca. Czyste barwy 
sprawiają, że wszystko wydaje 

się nieskalane i niepodatne  
na upływ czasu.

Światło i kolor
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Ogromny owad wydaje się uno-
sić w powietrzu tuż przed ocza-
mi obserwatora. To on nadaje 
obrazowi nierealną atmosferę 

i sprawia, że zaczynamy szukać 
ukrytych sensów dzieła. Jak na-
pisał malarz w jednym z listów, 

ważka jest tu symbolem  
słońca.  

Złota ważka 
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Motywy roślinne
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Artysta wiernie oddał wygląd 
roślin na pierwszym planie. 

Dziecko trzyma w rękach mal-
wy, w trawie można rozróżnić 
koniczynę, krwawnik, rumia-

nek, mniszka i jaskry. Motywy 
roślinne były często wyko

rzystywane w sztuce  
tego okresu.Józef Mehoffer (1869–1946) – malarz, rysownik, projektant witraży, a tak-

że mebli i tkanin. Światową sławę przyniósł mu projekt witraży, które znaj-
dują się w katedrze św. Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii. Był jednym 
z najzdolniejszych uczniów Jana Matejki. Mimo że nie przejął od swojego 
mistrza upodobania do malarstwa historycznego, to nauczył się od niego 
szacunku do rzemiosła i precyzji w przedstawianiu szczegółów. Te cechy 
oraz charakterystyczne dla sztuki przełomu XIX i XX w. zamiłowanie do 
dekoracyjności widoczne są w jego najsłynniejszym dziele. Dziwny ogród 
przedstawia trzy postacie na tle bujnej roślinności: nagiego chłopca, ko-
bietę w szafirowej sukni i ubraną w ludowy strój opiekunkę. Modelami 
Mehoffera byli: żona malarza, jego dwuletni synek oraz służąca.

Józef Mehoffer 
Dziwny ogród

1903
olej na płótnie
217 na 208 cm
Muzeum Narodowe 
w Warszawie
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