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Wstęp

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność pokazania w Rapperswilu kolejnej wy

stawy przygotowanej przez Muzeum Narodowe w Warsza
wie. Nadaliśmy jej tytuł „Konie i jeźdźcy”. Tytuł ten tylko ogól
nie oddaje zróżnicowany pod względem tematycznym cha
rakter wystawy. Popularność tematów związanych z koniem, 
podejmowanych w sztuce polskiej, wiąźe się przede wszyst
kim ze specyficzną kulturą Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Tworzyły ją dwie tradycje kulturalne. Tradycja rycerska - 
w przypadkach zagrożenia szlachta była zobligowana stawać 
w obronie Ojczyzny w tzw. pospolitym ruszeniu - nakładała 
się na tradycję ziemiańską szlachcica-dobrego gospodarza, 
zapewniającego krajowi dostatek i pielęgnującego dawne 
obyczaje. Trwający znacznie dłużej niż w Europie Zachodniej 
feudalny ustrój społeczny Polski pozostawił chłopa w zależ
ności pańszczyźnianej aż do uwłaszczenia w roku 1864. 
Opóźniało to rozwój stosunków kapitalistycznych i wykształ
cenie się stanu trzeciego, sprzyjało natomiast utrzymywaniu 
się sarmackiego stylu życia, którego ostoją byt pałac i dwór 
szlachecki.

Po rozbiorach i utracie przez Polskę niepodległości w 1795 
roku artyści, dla podtrzymania ducha narodowego, ewokowa- 
li w swych dziełach lata potęgi militarnej Rzeczypospolitej, 
której ostatnim akordem było zwycięstwo króla Jana 111 Sobies
kiego nad Turkami pod Wiedniem w 1683 roku. Wątek ten, 
w formie zmitologizowanej, występował często w przedsta
wieniach batalistycznych i łączy! się bezpośrednio z równie 
często podejmowaną tematyką niepodległościowego czynu 
zbrojnego kolejnych powstań narodowych, od insurekcji ko
ściuszkowskiej poczynając. Drugi wątek to temat rodzajowy, 
będący wyrazem miłości do kraju, jego pejzażu i obyczaju 
polskiego - czerpał on obficie z utworów literackich. Przykła
dy takiej właśnie interpretacji przeszłości znajdą Państwo na 
prezentowanej wystawie.



Nie możemy niestety pokazać najsłynniejszych obrazów 
o tematyce polskiej, jakimi są The Polish Rider Rembranclta 
z Frick Collection w Nowym Jorku (niegdyś w zbiorach hr. Tar
nowskich w Dzikowie) czy namalowany w 1781 roku przez 
Jacques Louis Davida w Paryżu Portret Stanisława Kostki hr. 
Potockiego ze zbiorów Muzeum w Wilanowie. Dorównuje im 
sławą konny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Ber- 
tela Thorvaldsena, stojący w Warszawie. Wiąże się z nim ano
nimowy rysunek z epoki, ukazujący widok modelu pomnika 
z projektowanym cokołem i ogrodzeniem. Niewątpliwą atrak
cją wystawy jest też projekt pomnika księcia Józefa Poniatow
skiego, wykonany przez Aleksandra Orłowskiego i dostarczo
ny w 1818 roku Thorvaldsenowi wraz z innymi wizerunkami 
księcia jako materiał ikonograficzny, gdy nie była jeszcze prze
sądzona ostateczna forma monumentu. Początkowo brano 
pod uwagę przedstawienie księcia w stroju narodowym, jak 
to dokumentują wstępne szkice Thorwaldsena przechowy
wane w kopenhaskim muzeum artysty. Ostatecznie jednak 
rzeźbiarz zdecydował się nadać pomnikowi klasyczną, po
nadczasową formę, nawiązującą do rzymskiego pomnika 
Marka Aureliusza.

Prezentujemy prace dwudziestu malarzy i rysowników od 
końca XV111 stulecia do początków wieku XX. Główny akcent 
wystawy położony został na twórczość Juliusza Kossaka, 
którego setna rocznica śmierci właśnie minęła. Kossak jest 
tym artystą, którego dzieła cieszą się w Polsce, niezależnie od 
zmieniających się kierunków w sztuce, najwyższą popularno
ścią. Dzieje się tak dlatego, że potrafi! on, jak chyba nikt inny, 
odmalować w latach niewoli barwną i pełną optymizmu histo
rię kraju - tak jak to robił Henryk Sienkiewicz w swoich powie
ściach - „dla pokrzepienia serc”.

Ferdynand Ruszczyć Prof. Andrzej Rottermund
Dyrektor Muzeum Narodowego Dyrektor Zamku Królewskiego

w Warszawie w Warszawie
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Od organizatorów

jest to już trzecia z kolei wystawa malarstwa polskiego na 
Zamku w Rapperswilu organizowana przez Muzeum Narodo
we w Warszawie wspólnie z Muzeum Polskim w Rapperswi
lu. Poprzednie wystawy „Józef Simmler - nieznany malarz 
szwajcarski w Polsce” (czerwiec-sierpień 1993) oraz „Malar
stwo polskie około 1900” (czerwiec-sierpień 1996) zamierza
ły przybliżyć publiczności szwajcarskiej dotychczas nie zna
ną, a bardzo na poznanie zasługującą sztukę z Polski. Sądząc 
po reakcjach publiczności i fachowców, przyjemne zaskocze
nie zamierzone przez organizatorów wystaw udało się całko
wicie. Dosłownie nikt tutaj nie spodziewał się, iż w Polsce 
tworzył tak wybitny malarz pochodzenia zuryskiego, jakim 
byt Józef Simmler. Mato kto oczekiwał w Szwajcarii, iż okres 
secesji i symbolizmu (1890-1918) posiadał w malarstwie pol
skim tak wybitnych przedstawicieli, dorównujących ich rówieś
nikom na Zachodzie.

Obecna wystawa „Konie i jeźdźcy” przygotowana została 
dla Rapperswilu nieprzypadkowo. Zarówno w Polsce, jak 
i w Szwajcarii koń ceniony byl przez wieki jako niezastąpiony 
pomocnik człowieka. Ogniste i szlachetne rumaki urzekały 
swoim pięknem kawalerzystów ubiegłych wieków nie mniej, 
jak fascynują dzisiejszych jeźdźców epoki techniki i automa
tów. żywimy dlatego nadzieję, iż wybór obrazów przygoto
wany przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla Rapperswi
lu uraduje niejednego „koniarza” nad jeziorem zuryskim.

Rolę, jaką konie odegrały w Polsce, trudno przecenić. Bez
kresne polskie równiny wymagały przez wieki orki, bronowa
nia i zasiewów. Od czasu najazdu mongolskiego (1240/1241) 
Polsce co rusz zagrażały ze Wschodu lub z Półwyspu Bałkań
skiego zastępy jeździeckie, które wymagały obrony przez 
równorzędną jazdę polsko-litewską różnego uzbrojenia. Do 
najbardziej znanych i malowniczych rodzajów jazdy polskiej 
należała husaria XVII wieku, której masowy udział w bitwie 
z armią turecką pod Wiedniem 12 września 1683 roku walnie 
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przyczyni! się do zwycięstwa wojsk sprzymierzonych. Wreszcie 
niezliczone dworki szlachty i dwory arystokracji polsko-litewskiej 
byłyby bez koni jeździeckich nie do pomyślenia. Bez nich nie 
byłoby ani polowań, ani gonitw, ani też powozów, którymi moż
na było zajechać na odpust lub do miłych sąsiadów.

Malarstwo „końskie” należy w muzeach polskich do najlep
szych dokonań w tej dziedzinie sztuki. Wielu liczących się ma
larzy polskich specjalizowało się w tym gatunku, poświęcając 
niekiedy wiele lat na ćwiczenie się w scenach związanych 
z końmi i jeźdźcami. Swoimi szkicami i scenami końskimi rzu
canymi z dużym rozmachem szerokim pędzlem na płótno 
lub papier Piotr Michałowski już w latach 1830-1850 pod 
względem malarskim znacznie wyprzedza! swój czas. Dalej 
mamy mistrzowskie przedstawienia scen myśliwskich, wojen
nych i rodzajowych ojca Juliusza (1824-1899) i Wojciecha 
(1856-1942) Kossaków. Ten ostatni - pomimo swojej siedzi
by w Krakowie - miał prawo do miana nadwornego malarza 
cesarza Niemiec. Trudno zapomnieć rozhukane czwórki z sa
niami Józefa Chełmońskiego (1849-1914). Niekoronowanym 
„królem” malarzy koni byl jednak pochodzący z Warszawy, 
choć przez dziesiątki lat malujący w Monachium, Józef Brandt 
(1841-1915). Jego obrazy „końskie” już za jego życia były 
słynne i osiągały rekordowe ceny. Do rarytasów wystawy 
w Rapperswilu należy przedstawienie lekcji jazdy udzielanej 
około 1775 roku bratankowi króla Stanisława Augusta, młode
mu jeszcze księciu Józefowi Poniatowskiemu przez jego na
uczyciela pułkownika Koenigsfelsa. Obraz ten namalował Ber- 
nardo Belotto (172 1-1780) zwany Canalletto, który ostatnich 
trzynaście lat życia spędził nader płodnie na dworze war
szawskim króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie jest 
rzeczą przypadku, iż także w Muzeum Polskim w Rapperswi- 
lu znajduje się w stałej ekspozycji cały szereg znakomitych 
płócien „końskich" wymienionych wyżej mistrzów malarstwa 
polskiego. Obrazy te podziwiane są niezmiennie przez na
szych gości z całego świata.

Inicjatywę tej wystawy podjął oraz jej zasadniczą koncepcję 
przedstawił długoletni przyjaciel i mentor Muzeum Polskiego 
w Rapperswilu, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, 
profesor Andrzej Rottermund. Wystawę przygotował kustosz 
Muzeum Narodowego w Warszawie, pan Krzysztof Zalęski. 
Konsultantką jego była pani kurator Elżbieta Charazińska. Orga
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nizacją i przygotowaniem katalogu wystawy w dwóch języ
kach zajął się zastępca dyrektora Muzeum Narodowego, pan 
Kazimierz Stachurski. Fakt, iż całość udało się doprowadzić 
do pomyślnego końca, zawdzięczamy wreszcie opiece 
i życzliwości „Naczelnego” Muzeum Narodowego w Warsza
wie, pana Ferdynanda Ruszczyca. Wszystkim wymienionym 
za ich pomoc i zaangażowanie się w tę wystawę jak najser
deczniej dziękujemy. Dziękujemy także sponsorom, bez któ
rych znakomitej pomocy wystawa ta nie odbyłaby się, gdyż 
Muzeum Raperswilskiego na tak znaczny wydatek nie stać. 
Dziękujemy więc Ministerstwu Kultury i Sztuki w Warszawie, 
które pokryło znaczną część kosztów katalogu. Dziękujemy 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” w Warszawie oraz nieza
stąpionym mecenasom wielu przedsięwzięć kulturalnych 
ostatnich dziesięcioleci, Fundacjom Juliana Godlewskiego 
z Lugano oraz Rodziny Lanckorońskich z Brzezia z siedzibą 
we Fryburgu. Dziękujemy wreszcie właścicielowi Zamku 
w Rapperswilu, miejscowej Gminie Grodzkiej, która wspomo
gła naszą wystawę kolejną poważną dotacją. Zapłatą za te 
wielorakie wysiłki niechaj będzie radość naszych gości, któ
rzy raczyć się będą pięknem tej wyjątkowej wspólnoty, jaką 
stanowią koń i jego jeździec.

Janusz S, Morkowski 
dyrektor i kustosz 

Muzeum Polskiego w Rapperswilu





Konie i jeźdźcy

Wystawa, której leitmotiuem jest koń, ukazuje różnorod
ność aspektów życia, w jakich służył on człowiekowi 
w czasach pokoju i wojny. Ekspozycja została przygotowa
na ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie specjal
nie dla Muzeum w Rapperswiłu. W przeszłości Muzeum 
Narodowe organizowało wystawy o zbliżonej tematyce, 
które cieszyły się szerokim zainteresowaniem. Na przykład 
w 1983 roku została urządzona wystawa „The Horse in Po- 
lish Drawings and Watercolours” w Instytucie Kultury Pol
skiej w Londynie. Recenzja, która ukazała się w „The Daily 
Telegraph”, pióra znanego krytyka angielskiego Terence 
Mullaly, była zatytułowana Horse drown nations. Ten zna
mienny tytuł recenzji jest najlepszym świadectwem zami
łowania Polaków do koni, porównywalnego - w opinii jej 
autora - z podobnymi zamiłowaniami Anglików. Opinia 
tym jest cenniejsza, że wyrażona została w kraju o wspa
niałych tradycjach jeździeckich. Obecnie pokazujemy - 
pars pro toto - również kilkanaście wybranych przykładów 
malarstwa olejnego. Znajdują się na wystawie dzieła pol
skich rysowników i malarzy, poczynając od końca XVIII 
wieku poprzez wiek XIX i początki obecnego stulecia. Re
prezentują one różne kierunki artystyczne i tworzą wizeru
nek polskiej sztuki tamtych czasów.

Zakres chronologiczny wystawy wyznaczają z jednej 
strony rysunki z 1774 roku, których autorem jest Jean Pier- 
re Norblin de la Gourdaine (1745-1830), francuski malarz, 
rysownik i grafik, czynny w Polsce w latach 1774-1804. 
Gdy przybył on do Warszawy, sztuka klasycystyczna prze
łamywała dopiero tradycje baroku i rokoka, toteż wywo
dząca się z malarstwa Antoine Watteau tematyka fetes ga- 
lantes, jakie na zamówienie swoich mecenasów Norblin 
namalował do podmiejskiej rezydencji Czartoryskich na Po
wązkach, trafiała w gust epoki. Z naszego punktu widzenia 
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zasługi Norblina dla rozwoju narodowego malarstwa pol
skiego polegają szczególnie na odnotowaniu w niezliczo
nych szkicach i rysunkach bystro zaobserwowanych reali
stycznych scen rodzajowych z życia wsi i miasteczek oraz 
ważnych wydarzeń bieżących. Uchwalenie Konstytucji 3 
maja 1791 roku artysta szkicował „na żywo”, by później 
wykonać według tych szkiców wypracowaną w szczegó
łach kompozycję. Powstanie kościuszkowskie znalazło 
w Norblinie niezawodnego kronikarza: rysował bitwy wy
darzenia w Warszawie, miał nawet przepustkę, umożliwia
jącą mu swobodny wstęp do obozu Naczelnika. Norblin 
pozostawił po sobie szkolę malarską, która w osobach je
go uczniów kontynuowała tematykę rodzajową i zaintere
sowania rembrandtowskie swojego nauczyciela. Uczniem 
Norblina byl Aleksander Orłowski (1777-1832), który prze
jął od swego mistrza także układ kompozycyjny scen bi
tewnych, wzorowany na obrazach Casanovy. Podobnie jak 
Norblin sporządził mnóstwo szkiców na temat insurekcji: 
bitwy, przeciągające wojska, pojedynczy żołnierze piesi 
i konni. Konie rysował i malował ze znajomością rzeczy, 
oddając ich cechy indywidualne i rozmaitość ras. W Peters
burgu nie tylko kontynuował tematykę polską, ale zajmo
wał się także sprawami aktualnymi: projektowaniem mun
durów diet armii Królestwa Polskiego czy pomnikiem księ
cia Józefa Poniatowskiego, z którego warszawskim dwo
rem byl niegdyś związany. Istotnym czynnikiem rozwoju 
malarstwa byl mecenat króla Stanisława Augusta, panują
cego w latach 1764-1795. Król zatrudniał na swym dwo
rze licznych artystów cudzoziemców, nieraz bardzo wybit
nych malarzy, jak Bernardo Bellotto zw. Canaletto 
(172 1-1780), słynny weducista, w którego obrazach 
z okresu warszawskiego oprócz tworzących sztafaż koni, 
jeźdźców i powozów odnaleźć można sceny nauki jazdy 
konnej na placu maneżowym, czy Marcello Bacciarelli 
(1731-1818), doradca Stanisława Augusta w sprawach ar
tystycznych i dyrektor budowli królewskich, twórca cyklu 
obrazów zdobiących Salę Rycerską na Zamku Królewskim, 
w tym konnego portretu króla Jana 111 Sobieskiego pod 
Wiedniem, będącego apoteozą zwycięskiego monarchy. 
Stanisław August w celu wykształcenia rodzimych sił artys
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tycznych fundował stypendia za granicą, myślał też 
o utworzeniu uczelni artystycznej, jaką zgodnie z ideami 
oświeceniowymi miała być Akademia Sztuk Pięknych, 
pierwszy jej program opracował na zlecenie króla Baccia- 
relli w 1766. Niestety szczupłość środków nie pozwoliła 
monarsze na realizację zamierzenia, a rolę Akademii speł
niała częściowo pracownia Bacciarellego, zwana „malar- 
nią". oraz „sculptornia” na Zamku Królewskim. Załamanie 
życia artystycznego nastąpiło po upadku Polski w 1795 ro
ku. Warszawa stała się prowincjonalnym miastem w zabo
rze pruskim. Mecenat królewski przestał istnieć, magnacki 
rozwinął się na prowincji. W Wilnie od 1798 prowadził ka
tedrę malarstwa i rysunku na tamtejszym Uniwersytecie 
były stypendysta królewski, Franciszek Smuglewicz.

W powołanym przez Napoleona w 1807 roku Księstwie 
Warszawskim w malarstwie nasilają się wpływy szkoły 
francuskiej J. L. Davida i F. Gerarda, ale przeważnie inter ar- 
ma silent Musae. Dopiero w 1816, w utworzonym po kon
gresie wiedeńskim Królestwie Polskim, połączonym unią 
personalną z cesarstwem rosyjskim, założenie Uniwersyte
tu w Warszawie, z Oddziałem Sztuk Pięknych, stworzyło 
warunki nauczania akademickiego w zakresie sztuki, a od 
1819 zaczęto organizować wystawy publiczne. Po upadku 
powstania listopadowego, w wyniku represji, Uniwersytet 
zamknięto. Uczelnią niższej rangi była Szkoła Sztuk Pięk
nych, otwarta w 1844 roku, która dopiero w 1862 została 
podniesiona do rzędu szkół wyższych. Zamknięto ją 
w 1864 z powodu udziału studentów w powstaniu stycz
niowym. Na jej miejsce powstała w 1865 Klasa Rysunko
wa, jedyna polska szkoła artystyczna w Królestwie Pol
skim, przygotowująca do wyższych studiów artystycz
nych. Szkoła Sztuk Pięknych, przekształcona z czasem 
w Akademię, istniała w Krakowie.

Specyficzną cechą polskiego romantyzmu jest ścisły 
związek z ideologią walk narodowo-wyzwoleńczych. Na 
malarstwie polskim tej epoki silnie zaważyły wpływy sztu
ki francuskiej. Jednym z przedstawicieli tego kierunku jest 
January Suchodolski (1797-1875) wojskowy a zarazem 
malarz amator. Suchodolski to nie tylko batalista, miłośnik 
tematyki napoleońskiej, hołdujący konwencji wypracowa

15



nej przez Horacego Verneta. To również twórca wytwor
nych scen rodzajowych, w których koń odgrywa zawsze 
ważną rolę w okładzie kompozycyjnym obrazo.

Zopeinie inne podejście do malarstwa reprezentoje twór
czość przebywającego kilkakrotnie w Paryżo Piotra Micha
łowskiego (1800-1855). Jawi się on jako najwybitniejsza 
indywidoalność w malarstwie polskim pierwszej połowy 
XIX stolecia. Michałowski przetwarza w nowatorski sposób 
dokonania Géricault, Charleta i Delacroix, malejąc szeroki
mi pociągnięciami pędzla cale cykle obrazów o tematyce 
rycersko-hetmańskiej, napoleońskiej oraz animalistycznych 
(nade wszystko okochane, pełne ekspresji konie).Tworzy 
także psychologicznie wnikliwe - mimo oogólnionej cha
rakterystyki - stadia portretowe, zdradzające wpływ malar
stwa Velazqoeza. Michałowski przesowa granice romanty- 
zmo na drogą połowę XIX wieko, gdy w tym czasie nara
stają już w Earopie tendencje realistyczne.

W 1854 powstało w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół 
Sztok Pięknych - pierwsza w Polsce tego type instytacja 
mająca na celo propagowanie sztok pięknych w kraja, or
ganizowanie wystaw artystycznych oraz materialne wspar
cie artystów. W 1859 założono z inicjatywy W. Gersona, A. 
Schooppego i M. Olszyńskiego Towarzystwo Zachęty 
Sztok Pięknych w Warszawie. Podobne towarzystwa po
wstały we Lwowie, Poznania i Wilnie. Skopialy one arty
stów i miłośników sztoki.

Absolwenci warszawskiej Szkoły Sztok Pięknych, ską
pieni wokół Marcina Olszyńskiego, fotografa i rysownika 
amatora, wysonęli w połowie wieko ideę stworzenia „szto
ki narodowej”, wprowadzając programowo obok tematyki 
historycznej rodzimy pejzaż i sceny z życia lado.

Malarstwo historyczne rozwijało się joż w czasach pano
wania Stanisława Aagasta, odgrywając ważną rolę w reali
zacji oświeceniowego programu ideowego monarchy. No
wego znaczenia nabrało w wieka XIX, gdy w Earopie po
stępował proces formowania się nowoczesnych społe
czeństw. Szczególnie w kraje pozbawionym własnej pań
stwowości, jakim była podzielona przez Prasy, Rosję i Aa- 
strię Rzeczpospolita, próby potwierdzenia własnej tożsa
mości narodowej były odpowiedzią na represyjną, antypol
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ską politykę zaborców. Z odrębnością narodową iączylo 
się podkreślane przez wielu malarzy przywiązanie do reli- 
gii katolickiej i Kościoła jako nośnika tradycyjnych wartości. 
W konsolidacji społeczeństwa i kształtowaniu świadomo
ści narodowej sztuka pojmowana była jako „patriotyczne 
posłannictwo”. W dobie romantyzmu misję tę pełniła litera
tura; w drugiej połowie XIX stulecia dziedzictwo wielkiej po
ezji romantycznej przejęło malarstwo, zwłaszcza wysuwa
jące się na pierwszoplanową pozycję malarstwo historycz
ne. Najwybitniejszym jego przedstawicielem był mieszkają
cy w Krakowie Jan Matejko ( 1838-1893), który odszedł od 
obiektywnego przedstawiania wydarzeń z przeszłości, za
wsze z uwzględnieniem erudycyjnej znajomości realiów, 
w kierunku interpretacji historii w duchu własnej historiozo- 
fii, czerpiącej ze znajomości współczesnych mu poglądów 
na przeszłość kraju i lektury dziel historycznych.

W środowisku warszawskim działał Wojciech Gerson 
(1831-1901), wykształcony w Szkole Sztuk Pięknych oraz 
w Akademii petersburskiej malarz i pedagog, preferujący 
malarstwo historyczne i religijne, które tworzył w poczuciu 
pełnienia patriotycznej misji sztuki. Jego anegdotyczne 
(czerpiące z dziejów Polski) i dydaktyczne w swej wymo
wie dzieła są perfekcyjnie opracowane w kompozycji i ry
sunku, ale nie dorównują Matejkowskim pod względem hi
storycznej refleksji i ekspresyjności.

Henryk Pillati ( 1832-1894) wyszedł z warszawskiej Szko
ły Sztuk Pięknych i po studiach w Ecole des Beaux-Arts 
w Paryżu związał się na stałe z Warszawą, malując sceny 
rodzajowe i pejzaże oraz dokumentując życie artystyczne 
miasta. Specjalizował się także w malarstwie historyczno- 
-batalistycznym. Śmierć Berka Joselewicza w Kocku odzna
cza się łatwością, z jaką Pillati zróżnicował ruchy i pozy 
każdego z namalowanych koni.

Twórczość Juliusza Kossaka (1824-1899), którego setna 
rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku, jest o tyle 
wyjątkowa, że zasadniczym przedmiotem zainteresowań 
malarza był koń, którego stał się prawdziwym miłośnikiem 
i znawcą. Jak nikt inny potrafił ukazać piękno zwierzęcia, 
wczuć się w jego naturę i indywidualny charakter. Związa
ny ze środowiskiem ziemiańskim artysta liczne swoje pra
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ce poświęci! konnemu portretowi arystokracji, oddając ele
gancję jeźdźców i piękno wierzchowców. Malował także 
sceny batalistyczne i historyczne oraz rodzajowe. Juliusz 
Kossak pozostaje nadal najbardziej znanym malarzem ko
ni. którego twórczość cieszy się w Polsce nieprzerwanie 
wielką popularnością, a dzielą są poszukiwane na rynku 
aukcyjnym, gdzie osiągają zawsze wysokie notowania.

Artur Grottger (1837-1867) byl przez krótki czas uczniem 
Kossaka i jemu w pewnym stopniu zawdzięcza umiejęt
ność swobodnego posługiwania się akwarelą, rysowania 
koni, a także zainteresowania tematyką batalistyczną. Ży
wa fabuła jego prac ustępuje z czasem, pod wpływem dra
matycznych wydarzeń 1861 roku i powstania styczniowe
go, filozoficznej refleksji nad ludzkim losem i tragicznymi 
skutkami wojny, wyrażonej w cyklach rysunkowych karto
nów, które przyniosły mu szerokie i trwale uznanie.

Malarstwo akademickie nie miało w Polsce oparcia insty
tucjonalnego, system kształcenia akademickiego działał 
bowiem z przerwami. Toteż liczni artyści zdobywali wie
dzę za granicą, przy czym pochodzący z terenu zaboru ro
syjskiego najczęściej wyjeżdżali do Petersburga, Drezna, 
Monachium i dalej do Paryża i Rzymu; z zaboru pruskiego 
do Królewca, Berlina i Dusseldorfu, a z zaboru austriackie
go do Wiednia i Rzymu. Wysoko cenione i popularne było 
malarstwo batalistyczne w wydaniu akademickim. Repre
zentuje doskonale ten kierunek Józef Brandt (1841-1915), 
przywódca polskiej kolonii artystycznej w Monachium lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia. Na 
szczególną uwagę zasługują malowane przez niego konie, 
przedstawiane nieraz w mistrzowskich skrótach i gwałtow
nych pozach.

Przedstawicielem szkoły monachijskiej byl też Maksymi
lian Gierymski (1846-1879), subtelny pejzażysta, autor ob
razów o tematyce rodzajowej, myśliwskiej oraz scen woj
skowych, głównie z powstań 1830 i 1863 roku; w obra
zach tych z reguły pojawiają się konie.

Nurt realistyczny reprezentuje Józef Chełmoński 
(1849-1914), którego rozbuchane, galopujące, zaprzęgnię
te do sań konie, wystawione w Paryżu w 1878 roku kryty
ka nazwala „apokaliptycznymi bestiami”. Zafascynowany 
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bujnością życia na Ukrainie, artysta malował na bezkre
snych stepach żyjące na swobodzie stada, wspaniale 
uchwycone w ruchu. Po studiach w akademii petersbur
skiej osiadł w Rzymie i tam osiągnął olbrzymi sukces Hen
ryk Siemiradzki (1843-1902), członek licznych akademii 
europejskich, mistrz w tworzeniu scen antycznych.

Innym ważnym nurtem malarstwa akademickiego był 
orientalizm. Symboliczną datą wniknięcia Europejczyków 
w świat islamu jest rok 1798 - data kampanii egipskiej Na
poleona, w której brali udział także Polacy. Orientalizm 
w sztuce europejskiej XIX wieku rozwiną! się najpełniej we 
Francji i Anglii - krajach, które kolonizowały ten region. Pa
ryż, artystyczna stolica Europy, stal się również centrum 
skupiającym malarzy uprawiających tematykę orientalną, 
także cudzoziemców, w tym Polaków. Wykształcony w Mo
nachium i Paryżu Wacław Pawliszak (1866-1905), znający 
Kaukaz, Krym, Bliski Wschód i północną Afrykę, był znaw
cą realiów wschodnich, które odtwarzał w obrazach rodza
jowych i historycznych. Był świetnym rysownikiem koni, 
czego dowodzą liczne zachowane szkice i studia.

Warszawianin Jan Rosen (1854-1936) przeszedł przez 
Akademię monachijską i Ecole des Beaux-Arts w Paryżu. 
Znawca i ilustrator historii polskich formacji wojskowych, 
drobiazgowy w szczegółach, malował przede wszystkim 
sceny batalistyczne, w których konie odgrywają pierwszo
planową rolę.

O dwa lata od Rosena młodszy Wojciech Kossak 
( 1856-1942), urodzony w Paryżu syn Juliusza, którego byl 
także uczniem, studiował w Krakowie, Monachium i Pary
żu. Był wziętym i popularnym malarzem scen batalistycz
nych z dziejów oręża polskiego różnych epok, do czasów 
sobie współczesnych. Obdarzony łatwością malowania, 
pozostawi! bogatą spuściznę malarską. Po ojcu odziedzi
czy! zamiłowanie do koni, którymi zapełniał nie tylko obra
zy sztalugowe, ale również modne w końcu XIX stulecia 
panoramy, w namalowaniu kilku brał bowiem istotny 
udział. Jego portrety konne cieszyły się szczególnym po
wodzeniem.

Stanisław Masłowski (1853-1926) to urodzony akwareli
sta, nie stroniący też od malarstwa olejnego. Uczeń war
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szawskiej Klasy Rysunkowej u Gersona i Kamińskiego, wy
jeżdża! na Ukrainę, a także do Włoch, Monachium i Paryża. 
Początkowo pozostawał pod wpływem Brandta i Cheł
mońskiego, później uległ oddziaływaniu impresjonizmu 
i secesji. Konie malował w scenach rodzajowych, a także 
w obrazach na temat rewolucji, np. Wiosna 1905 roku 
w Warszawie.

Juliusz Holzmuller (1876-1932) uczy! się we Lwowie, 
Krakowie i Monachium. Typowy „koniarz”, wypowiadający 
się przeważnie w rysunkach i akwarelach, batalista, pejza
żysta i portrecista, uznanie znalazł również w egzotycznej 
Japonii, dokąd trafiła jego akwarela dużego formatu, przed
stawiająca konnicę japońską w akcji; zawieszono ją w ka
synie oficerskim w Tokio.

Wystawę zamyka symbolicznie akwarela Feliksa Szew
czyka (1863-1932) W dzień otwarcia 1 -ego Sejmu, z posta
ciami Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, 
jadących powozem na inauguracyjne posiedzenie sejmo
we na Zamku Królewskim w Warszawie, w odrodzonej po 
1 wojnie światowej Rzeczypospolitej. Odzyskanie niepodle
głości otworzyło przed polską sztuką nowe możliwości 
i zadania.

* * *

W Polsce najstarsze wzmianki o koniu można odnaleźć 
w ustawach i dokumentach prawnych, takich jak Statut Wi
ślicki z 1347 roku; różne prawa co do koni zawarte są też 
w Volumina legum.

W okresie nowożytnym w Polsce koń odgrywał wyjątko
wą rolę, co wynikało przede wszystkim ze struktury spo
łeczno-politycznej. Szlachta, czyli stan rycerski (ordo eque- 
stris), stanowiła w pospolitym ruszeniu podstawową silę 
militarną państwa. Stan rycerski wymagał nieustannej go
towości bojowej, sprawności fizycznej, umiejętności wła
dania bronią i powodowania koniem. W średniowieczu po
tężne ogiery bojowe dźwigały ciężkie zbroje, chroniące tak 
jeźdźca, jak i konia. Współczesne rasy koni powstały 
w wyniku hodowli, prowadzącej do uzyskania pewnych 
pożądanych cech wierzchowca. Rycerz w pełnym uzbro- 
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jenin musiał posiadać nie tylko silnego konia, ale i odpo
wiedni rząd oraz dosiad, które umożliwiłyby mu w miarę 
wygodną jazdę i stabilność w siodle podczas bitwy. Ostro
gi służyły nie tylko do powodowania zwierzęciem, pełniły 
także rolę symboliczną - ponieważ mogli je nosić jedynie 
rycerze, stały się oznaką przynależności do tego stanu. 
Trzon armii stanowiła jazda, w której służyła przede 
wszystkim szlachta. Wyodrębnienie husarii nastąpiło 
w drugiej połowie XVI wieku. Początkowo była jazdą lekką, 
na przełomie XVI i XVII wieku przekształciła się w jazdę naj
cięższą, używaną do przełamujących uderzeń. Była też 
formacją najbardziej elitarną, służyła w niej szlachta najza
możniejsza, koszt utrzymania rot husarskich byl bowiem 
bardzo wysoki. W XVIII wieku pełniła już raczej funkcje pa
radne. Przetrwała aż do 1776 i została zastąpiona przez 
brygady kawalerii narodowej, utrzymującej nadal charakter 
szlachecki.

Zastosowanie skutecznej broni palnej sprawiło, że ciężka 
zbroja stała się zbędna, co pociągnęło za sobą zmianę tak
tyki walki, a wprowadzone lekkokonne oddziały uczyniły 
konnicę bardziej zwrotną. W 1792 roku rozpoczęto formo
wanie pułków kozackich i tatarskich w służbie Rzeczypo
spolitej. W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego rozpowszechniły się pułki ułańskie, pułki szwo
leżerów, lansjerów i szaserów. W 1812/1813 utworzono 
nowy typ jazdy, tzw. krakusów, noszących strój regionalny, 
a uzbrojonych w lance, szable i pistolety. Oddziały kraku
sów walczyły także w powstaniu listopadowym (1830-1831). 
Podczas powstania styczniowego (1863-1864) istniała lekka 
kawaleria, rekrutująca się z drobnej szlachty i chłopów. Od
budowa kawalerii polskiej nastąpiła po odzyskaniu niepodle
głości w 1918 roku.

Aż do upadku Rzeczypospolitej szlachcic stawał konno 
nie tylko w czasie pospolitego ruszenia. Konno również 
udawał się na elekcje, na wprowadzenie króla do stolicy 
czy spotkanie go przy uroczystych wjazdach. Podobnie wi
tano magnatów i dostojników kościelnych. O roli konia 
w życiu, obyczajach i kulturze staropolskiej świadczy 
ogromna liczba przysłów z nim związanych. Samuel Adal- 
berg w Księdze przysłów, przypowieści i wyrażeń przysio- 



wiowych polskich (wyd. 1889-1894) odnotował ich 264, 
co stawiało konia na piątym miejscu po Bogu (412), szczę
ściu, Chlebie i psie. Poeci nie tylko sławili urodę i zalety ra
sowych rumaków, lecz poświęcali im także utwory nagrob
ne. Zainteresowanie szlachty wszystkimi sprawami zwią
zanymi z hodowlą, leczeniem i tresurą koni powodowało 
duże zapotrzebowanie na opracowania drukowane. Naj
bardziej poczytny był polski traktat Krzysztofa Drohostaj- 
skiego Hippika to jest o koniach xiegi, wydany po raz pierw
szy w Krakowie w 1603 roku. Drohostajski byl adeptem 
włoskiej akademii jeździeckiej i wielkim zwolennikiem nie
zbyt popularnych w Polsce ćwiczeń maneżowych. Swój 
traktat napisał na podstawie hipologicznych dziel włoskich, 
przede wszystkim Gli Ordini di Caualcare Frederico Grisone 
z 1550 roku. Poza nielicznymi książkami krajowymi, jak 
wydrukowane w 1600 Gospodarstwo jeźdeckie strzelcze 
i myśliwcze czy Chrzysztofa Pieniążka Hippika albo sposób 
poznania chowania y stanowienia koni z 1609 roku, gro
madzono również większość wydawnictw, ukazujących 
się w innych krajach. O ich popularności świadczą zarów
no inwentarze księgozbiorów z wieków XVII i XVIII, jak i za
chowane do dziś egzemplarze. Dzieła te przyczyniły się 
również do popularyzacji w szerszych kręgach szlachec
kiego społeczeństwa treści symboliczno-ideowych, wiążą- 
cych się z koniem i jeźdźcem, a co za tym idzie, ich wy
obrażeń plastycznych. Symbolika rumaka występuje rów
nież w literaturze emblematycznej, w kontekście szlachet
nego pochodzenia (m.in. w Ikonologii Cesare Ripa). Ksiądz 
Benedykt Chmielowski w swej wydanej w latach 
1745-1756 pracy o charakterze encyklopedycznym Nowe 
Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna... napisał, że 
„koń znaczy wspaniałość serca albo męstwo, ufność 
y wolność”.

W Polsce aż do końca XVIII wieku okazją do poznania 
dzielności koni i do ich selekcji były wyprawy wojenne. 
Wyścigi odbywały się rzadko i traktowano je wyłącznie ja
ko rozrywkę podczas postojów wojennych, na rycerskich 
igrzyskach czy też zjazdach i jarmarkach. Znacznie popu
larniejsze były inne zabawy konne i popisy rycerskie, takie 
jak „walki na ostre” i „gonienie do pierścienia”, mające za-
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demonstrować zręczność jeźdźców we władaniu bronią 
i prowadzeniu rumaka. Nadziewano więc na kopie w peł
nym cwale pierścień zawieszony na tyczce, strzelano 
w galopie z luku, rąbano kukły nasadzone na palikach, na
dziewano je na szable, pokazywano ułożenie konia, jego 
szybkość, zwinność, całkowite podporządkowanie jeźdź
cowi. Ostatnią wielką uroczystością, którą uświetniły popi
sy w stylu dawnych zabaw rycerskich, było odsłonięcie 
pomnika króla Jana 111 Sobieskiego w Łazienkach (notabene 
pomnika konnego, dłuta królewskiego rzeźbiarza Francisz
ka Pincka) dnia 14 września 1788 roku. W zorganizowa
nych przez Stanisława Augusta pokazach występowały 
oddziały przyboczne, kadeci królewscy i paziowie. Spekta- 
torzy podziwiali jazdę figurową w dużych zespołach (tzw. 
kadryl), gonienie do pierścieni, strzelanie w galopie do celu 
z pistoletu, ścinanie „głów”, atak kawalerii oraz bitwę, o czym 
donosiła „Gazeta Warszawska” z 20 września 1788.

Wyścigi koni angielskich odbywały się w osiemnasto
wiecznej Warszawie. „Gazeta Warszawska” z 19 lutego 
1777 informowała, że dwa dni wcześniej stanął zakład 
między „Imć Panem Ministrem Angielskim u Dworu tutej
szego zostającym i Imć Panem Rzewuskim Pisarzem Po
lnym Koronnym, czyli pierwszego Angielski koń, czyli też 
drugiego Angielska klacz pierwej do mety dobieży? [...] Pu
ścili się Jeżdzce w zawody, oba zaś byli Anglicy, o godzi
nie i po południu i po jedynastominutowych wyścigach, 
klacz pierwsza u mety stanęła, zostawiwszy poza sobą ko
nia o kroków 30”.

Magnateria i szlachta hodowała wielkie stada koni, 
przede wszystkim rumaków bojowych o dużej szybkości 
i wytrzymałości, szczególnie przydatnych do walki na kre
sach wschodnich. Królowie, a także i magnateria, sprowa
dzali lub dostawali w darze wierzchowce ze słynnych stad
nin zagranicznych, zwłaszcza z Mantui, gdzie Gonzagowie 
hodowali wyjątkowo piękne konie, od których wywodzą 
się konie czystej krwi angielskiej. Do końca XVIII wieku uży
wano w Polsce przede wszystkim koni pochodzenia orien
talnego, określanych na ogól mianem „tureckich”. Zdoby
wano je najczęściej na wyprawach wojennych lub też wy
mieniano konie krajowe na konie wschodnie. Czasem tra- 



fiaty się wśród nich czysto arabskie, jednakże świadome 
zakupy i hodowla tej rasy rozpoczęły się dopiero na po
czątku wieku XIX. Sławne było stado w Białej Cerkwi, zało
żone w 1778 roku przez hetmana wielkiego koronnego 
Franciszka Ksawerego Branickiego. Umieszczono je na fol
warku Szamrajówka, nieopodal rezydencji. Pierwszą księ
gę stadną w Białej Cerkwi zaprowadzono w 1803. W la
tach osiemdziesiątych XVIII wieku zaczęły się także zaku
py koni w Anglii. Wiązało się to z rozpowszechniającą się 
wówczas anglomanią, do której przyczynił się również król 
Stanisław August, zwolennik angielskiego systemu parla
mentarnego i sztuki ogrodowej. Starano się naśladować 
angielski styl życia, modne byty angielskie stroje, karety, 
sposób urządzania wnętrz i ogrodów, literatura, filozofia 
i ekonomia. Język angielski zaczął konkurować w wyż
szych sferach z językiem francuskim, a nowinek ze świata 
sztuki wyglądano z Anglii. „Angielszczyzna nie poprzesta
ła na jednym tylko ubiorze, wtargnęła do wszystkich szcze
gółów życia modnisiów. Namiętność Anglików do koni 
owładnęła ich przeważnie. Nie wyrobiła się wprawdzie 
sportsmanerya, tak jak przy następnym powrocie angielsz
czyzny, ale konie angielskie zaczęto przekładać nad swoj
skie arabskiej rasy” - napisał Adam Wiślicki w artykule 
Pierwszy raz mody angielskie, zamieszczonym w „Tygod
niku Ilustrowanym” nr 253 z 1864 roku. Wierzchowce krwi 
angielskiej, o zupełnie innej niż u koni orientalnych sylwet
ce, potrafiły osiągać prędkości znacznie większe niż inne 
rasy, toteż hodowano je w Anglii głównie do bardzo po
pularnych tam wyścigów oraz do uszlachetniania innych 
typów koni. Wyścigi były nie tylko jednym z ulubionych 
sportów angielskich, pasjonującym widowiskiem groma
dzącym tłumy publiczności i przynoszącym właścicielom 
zwycięskich koni spore zyski. Traktowano je także jako 
sprawdzian walorów koni, a te, które zdobywały czołowe 
miejsca, były najcenniejszym materiałem hodowlanym.

Po wojnach napoleońskich dla odbudowania hodowli ko
ni zaczęto w wielu krajach Europy zakładać państwowe 
stadniny i łożyć znaczne fundusze na sprowadzenie mate
riału zarodowego ze Wschodu i z Anglii. W Królestwie Pol
skim car Aleksander I podpisał 6 października 1816 dekret 
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ustanawiający Rządowe Stado Koni, a 17 maja 1817 zapa
dła uchwała ulokowania stada w Janowie Podlaskim, 
pierwszym dyrektorem Stad i Stacji Stadnych w Królestwie 
polskim został Aleksander Potocki, sprawujący ten urząd 
w latach 1816-1832.

W latach 1825-1840 hodowla koni znacznie się rozwinę
ła w Małopolsce, u Dzieduszyckich w Jarczowicach i Jezu- 
polu, Alfreda Potockiego w Kurowicach, Wiktora Obniskie- 
go w Mycowie, Siemieńskich w Pawlosiowie i Hagierowie, 
Lewickich w Chorostkowie. Władysława Rozwadowskiego 
w Kochanówce, Karola Zagórskiego w Kolodziejówce.

W 1839 powstało w Poznaniu Towarzystwo ku ulepsza
niu chowu koni i bydła w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Wraz z modą na angielskie wierzchowce nadeszła do 
Polski moda na wyścigi. Pierwsze z nich miały rozstrzygać 
zakłady o prymat między właścicielami najlepszych w ich 
mniemaniu koni lub też odbywały się dla uczczenia róż
nych uroczystości. Starano się, aby wyścigi wiernie naśla
dowały podobne imprezy w Anglii, jednak „po rok 1841- 
-szy miano u nas wyobrażenie o wyścigach tylko z rycin 
angielskich". Gonitwy najczęściej odbywały się przy okazji 
zjazdów większej grupy braci szlacheckiej, przy czym ich 
organizatorzy często nie tylko nie starali się naśladować 
wzorów angielskich, lecz przeciwnie - wyraźnie się od 
nich dystansowali. Pamiętnikarz Leon Potocki, pisujący 
pod pseudonimem Bonawentura z Kochanowa, odnoto
wał: „i we Świsloczy w roku 1816 były wyścigi, ale bez ko- 
medianckiego przebierania, na naszych krajowych ko
niach. Zaraz za miastem wybrano wieś szeroką na plac po
pisu: cała pleć piękna wystąpiła w najmodniejszych stro
jach, widzów było mnóstwo. Hetman Potocki, na dzielnej 
siwej klaczy z boćkowskiego stada, zwyciężył spólzawod- 
nikow swoich i podczas obiadu u mojej matki uwieńczony 
został koroną ze świeżych maków uwitą”.

Towarzystwo Wyścigów Konnych założono 23 marca 
1841 roku, a już 20 czerwca odbyły się w Warszawie 
pierwsze wyścigi zorganizowane ściśle według wzorów 
angielskich. Pojawiły się zastrzeżenia co do celowości ta- 
Kich imprez i co do przydatności hodowlanej konia krwi an
gielskiej. Polemika toczyła się na łamach prasy, a jej glów- 
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nymi uczestnikami byli inspektor stada w Janowie Podla
skim, Filip Eberhard, zwolennik nowych metod hodowli, 
oraz hodowca koni z Ukrainy, Spirydon Ostaszewski, 
rzecznik przeważającej części ziemian, rozmiłowanych 
w koniach orientalnych. Spory wygasły dopiero w latach 
sześćdziesiątych XIX wieku, gdy potwierdziły się pozytyw
ne rezultaty domieszki angielskiej krwi do koni rodzimego 
chowu. Zwyciężyła też angielska formula wyścigów, coraz 
silniej obsadzanych.

Do niedawna jazda konna była domeną tych, którzy uży
wali konia wykonując swoje zawodowe zajęcia cywilne 
(zwłaszcza w rolnictwie) lub wojskowe. Ku rozrywce treso
wano konie w cyrku, a woltyżerka znana już była w staro
żytności. Wyższym sferom koń służył jako wierzchowiec 
na wyprawie wojennej, do polowania i konnych przejaż
dżek czy spacerów oraz do uprawiania sportu. Dla dzieci 
trzymano kuce. Hodowano też konie do zaprzęgów, które 
dobierano nie tylko pod względem rasy, wielkości i chodu, 
ale także pod kątem maści.

Przed nastaniem pojazdów mechanicznych koń byl 
głównym środkiem transportu ludzi i towarów. Gdy ponad 
sto lat temu po raz pierwszy na drogach pojawił się samo
chód z silnikiem benzynowym, nikt nie przypuszczał, że 
służący człowiekowi od kilku tysiącleci koń straci swoją po
zycję, ograniczoną już częściowo wynalezieniem kolei że
laznej napędzanej parą. Także rola koni na polu walki skoń
czyła się definitywnie. Już 1 wojna światowa wykazała 
wyższość artylerii, broni maszynowej, czołgów i lotnictwa. 
Od tej pory zaczął się zmierzch kawalerii, a oddziały kon
ne, walczące wprawdzie jeszcze i podczas II wojny świa
towej, wykorzystywane są tylko do specjalnych zadań. Peł
nią także funkcje reprezentacyjne. Spośród wojskowych re
krutowało się zawsze wielu uczestników zawodów hip
picznych.

Obecnie - chociaż polowania i gra w polo nadal pozosta
ły ulubioną rozrywką angielskiego dworu, a jazda konna 
stała się sybolem prestiżu - powstające licznie kluby jeź
dzieckie upowszechniły i umożliwiły konną jazdę szer
szym, nawet mniej zamożnym warstwom społeczeństwa 
w różnych krajach, a hippika stała się popularną konku



rencją olimpijską. Nic nie wskazuje na to, że nadchodzą 
czasy, kiedy konia będzie można oglądać i cieszyć się 
jego pięknem tylko w ogrodzie zoologicznym. Zamiłowa
nie do sportów konnych na całym świecie, prowadzona 
szeroko hippoterapia, a zwłaszcza przywiązanie do trady
cji. które obrazuje niniejsza wystawa, utwierdzają w tym 
przeświadczeniu.

Krzysztof Zaięski
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Józef Brandt

Józef Brandt (Szczebrzeszyn 1841-1915 Radom)

Ukończy! Instytut Szlachecki w Warszawie i w 1858 wyjechał do Paryża na studia inżynierskie w Ecole 
des Ponts et Chausses, które porzucił za namową J. Kossaka. Przez pewien czas uczy! się w pracowni 
L. Cognieta, jednocześnie korzystając ze wskazówek przebywających w Paryżu H. Rodakowskiego i Kossaka. 
W 1860 wróci! do kraju i odbył wycieczkę na Ukrainę i Podole. W latach 1862-1866 studiował w Mona
chium u F. Adama, T. Horschelta i K. Piloty’ego. W 1866 otworzył w Monachium własną pracownię, wokół 
której skupiał malarzy polskich przebywających w tym mieście, stając się przywódcą tzw. szkoły monachij
skiej malarstwa polskiego. Brandt osiągnął w Monachium wysoką pozycję zarówno w kręgach artystycz
nych, jak i na dworze książęcym, gdzie był stałym gościem, ulubieńcem regenta Luitpolda. Powodzeniu 
towarzyszyła dobra sytuacja finansowa malarza. W miesiącach letnich wyjeżdżał często na Ukrainę, Wo
łyń, Podole, a nawet do Turcji, od 1875 również do swego majątku Orońska k. Radomia. W 1875 został 
członkiem i honorowym profesorem Akademii berlińskiej, w 1878 Akademii monachijskiej, w 1900 Akade
mii Sztuk Pięknych w Pradze. W 1914 przyjechał do Orońska, gdzie zastała go wojna; przeniósł się do Ra
domia, tam zmari i został pochowany.

Malował głównie obrazy batalistyczne, najczęściej z dziejów Polski XVII wieku związane z Ukrainą, oraz 
rodzajowe, rzadziej pejzaże.

1.
Obóz Zaporożców (Pochód Zaporożców)
Olej, płótno, 72 x 112 cm
Sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium 
nr inw. MP 670 MNW

Często podejmowaną przez Brandta tematyką są sceny wojenno-rodza- 
jowe z XVII i XVIII w. rozgrywające się na wschodnich kresach Rzeczypo
spolitej. Ich scenerię tworzą Dzikie Pola, zwane też Zaporożem, rozciągają
ce się w dolinie rzeki Dniepr. Urzekł Brandta awanturniczy, barwny i malow
niczy świat Kozaków i Tatarów, z różnorodnością typów i bogactwem 
orientalnych przedmiotów, które odtwarza! drobiazgowo według kolekcjo
nowanych zabytkowych rekwizytów: broni, instrumentów muzycznych, 
rzędów końskich, czapraków, kilimów, dywanów, a nawet namiotu turec
kiego. Stąd jego monachijska pracownia, najwspanialsza w mieście, zyska
ła nazwę „Wschodniej".
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Józef Brandt

2.
Arab z dzieckiem na koniu
Akwarela, papier, 35,4 x 28,5 cm
Sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy
nr inw. Rys. Pol. 159672
Dar Leona Reynela, 1934

Oprócz rozbudowanych, wielopostaciowych kompozycji Brandt z upodo
baniem malował akwarelą pojedynczych jeźdźców w pejzażu. Arab 
z dzieckiem na koniu jest doskonałym przykładem zainteresowań malarza 
egzotyką Bliskiego Wschodu. Znajomość realiów wschodnich, zdobył pod
czas podróży do Turcji i innych krajów Bliskiego Wschodu i Maghrebu.

Mimo iż mieszkał i tworzył w Monachium ponad pięćdziesiąt lat, często 
podkreślał swą polską narodowość sygnując swoje prace „Józef Brandt 
z Warszawy”.
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Józef Brandt

3.
Kozak na koniu
Akwarela, gwasz, papier, 27 x 39,3 cm
Sygn. p.d.: Józef Brandt
nr inw. 295 Tc/7O

Kozak na łaciatym, krępym, ale wytrzymałym koniu przemierzający step 
z widocznym na horyzoncie chutorem i rozbitym w polu obozowiskiem to 
typowy widok na dawnych kresach Polski: Ukrainie, Wołyniu czy Podolu. 
Dosadna charakterystyka konia i jeźdźca, świetnie uchwyconych w ruchu, 
doskonałe odczucie pejzażu o rozległym, lekko pagórkowatym horyzoncie, 
z niebem pokrytym pasmami chmur świadczą o mistrzostwie artysty w po
sługiwaniu się techniką akwareli.
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Józef Chełmoński

Józef Chełmoński (Boczki k. Łowicza 1849-1914 Kuklówka pod Grodziskiem Mazowieckim)

Pierwszych lekcji rysunku udzielał mu ojciec, w latach 1867-1871 studiował w warszawskiej Klasie Ry
sunkowej oraz w prywatnej pracowni W. Gersona. Pod koniec 1871 wyjechał do Monachium i w 1872 roz
począł studia w Akademii pod kierunkiem A. Strâhubera i H. Anschütza. Opuścił to miasto w marcu 1874, 
przez pewien czas przebywał w majątku F. Krzyżanowskiego Kożuchówka na Podolu, następnie w War
szawie. w końcu 1875 zamieszkał w Paryżu. W 1877 odwiedził Włochy. Rok później powrócił na krótko do 
Polski, a następnie odbył podróż do Wiednia i Wenecji. Odwiedziwszy jeszcze kraj w 1882 i 1883 (zwiedził 
wówczas Podole i Ukrainę), wrócił doń na stale w 1887 i osiedlił się w Warszawie. W 1889 zamieszka! 
w swoim majątku Kuklówka. Osiedliwszy się w Warszawie, a potem w Kuklówce, w dalszym ciągu wiele 
podróżował ( 1888 Litwa, 1889 Paryż, 1906 Polesie, 1908 Wileńszczyzna i Ukraina, 1909 ponownie Ukra
ina i Polesie).

Malował przede wszystkim sceny rodzajowe, głównie chłopskie, wtopione w tło pejzażu, konie i krajo
brazy. Prócz malarstwa uprawiał także litografię. W latach 1884-1892 współpracował jako ilustrator z pary
skim „Le Monde illustré”.

4.
Czwórka
Olej, płótno, 52,3 x 109 cm
Sygn. p.d.: JÓZEF CHEŁMOŃSKI | 1880 r. Parts 
nr inw. MP 1927 MNW

Chełmoński kochał wieś i naturę, którą studiował z zapałem, zapełniając 
szkicowniki licznymi rysunkami pejzażu, zwierząt i ptactwa, zwłaszcza 
wodnego. Paradoksalnie, miłość do kraju ojczystego przejawiła się w twór
czości Chełmońskiego najwyraźniej podczas pobytu w Paryżu. Tam po- 
wstają najbardziej „polskie” obrazy, jak Czwórka, jedna z kilku wersji tego 
tematu. Chełmoński odniósł ogromny sukces swoimi obrazami, wystawio
nymi na dorocznym Salonie Paryskim 1876. Nabywcami płócien byli prze
ważnie Amerykanie i Anglicy, toteż marszandzi, łącznie z samym Goupi- 
lem, który zapewnił sobie prawo pierwokupu obrazów Chełmońskiego, za
biegali o pozyskanie jego prac. Realistyczne, zabarwione nutą romantyzmu 
obrazy fascynowały witalnością i dynamiką oraz odmiennością tematyki. 
Dobra koniunktura skończyła się z wprowadzeniem w 1881 wysokiego cla 
na wwożone do Ameryki obrazy i krachu na giełdzie paryskiej rok później.
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Józef Chełmoński

5.
Cwałujące konie w zaprzęgu (szkic do obrazu)
Akwarela, gwasz, papier, 38,2 x 46,5 cm
nr inw. Rys. Pol. 1503
Dar Karola Smólskiego z Paryża, 1933

W bogatej twórczości Chełmońskiego wiele miejsca zajmują sceny roz
grywające się w krajobrazie zimowym. Podczas mrozów napady zgłodnia
łych wilków na podróżujących saniami były w Polsce zjawiskiem tyleż po
wszechnym co groźnym, nawet jeżeli jadący byli uzbrojeni w broń palną. 
Owe ataki wilków stanowiły atrakcyjny temat dla artysty, który kilkakrotnie, 
ze znacznymi modyfikacjami, podejmował go na swych płótnach, malowa
nych w Paryżu w latach osiemdziesiątych.

Ten brawurowo wykonany szkic do obrazu Sanie ścigane przez wilki jest 
właściwie studium zaprzężonych do sań koni, oszalałych ze strachu wobec 
grożącego im niebezpieczeństwa - nawet sugestywniej oddającym naturę 
pędzących w śnieżną dal zwierząt niż wykończony obraz olejny.
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Józef Chełmoński

6.
Kulig (szkic do ilustracji)
Kredka, tusz, gwasz, papier, 44 x 66,8 cm 
nr inw. Rys. Pol. 4286

Tradycja staropolskich kuligów szlacheckich przeniknęła do twórczości 
wielu polskich malarzy, a rozmiłowanego we wszystkim, co rodzime i wiej
skie, Chełmońskiego w szczególności. Egzotyka polskiego obyczaju pocią
gała również czytelników „Le Monde Illustré”, dla której to gazety artysta do
starczał systematycznie rysunki, zarówno na tematy aktualne, jak i okolicz
nościowe, jak ten zatytułowany Les traîneaux en Pologne.

7.
Pędzący Arabowie (szkic do obrazu W Sudanie)
Tusz, gwasz, tektura, 30 x 64 cm
Sygn. p.d.: J. Chełmoński 
nr inw. Rys. Pol. 1118

Jako rysownik francuskiego czasopisma „Le Monde Illustré”, a także i ga
zet angielskich, Chełmoński wielokrotnie podejmował aktualną tematykę 
wojenną, tworząc ilustracje do wydarzeń w muzułmańskiej Afryce. Tym 
samym wpisał się na listę polskich malarzy orientalistów, wśród których 
wielu cieszyło się międzynarodową sławą, jak T. Ajdukiewicz, J. Brandt, 
S. Chlebowski, W. Pawliszak.
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Wojciech Gerson

Wojciech Gerson (Warszawa 1831-1901 Warszawa)

Pochodzi! z rodziny drobnych przemysłowców. Początkowo kształci! się na Oddziale Architektury war
szawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, wkrótce przeniósł się na Oddział Malarstwa, gdzie jego nauczycielami by
li J.F. Piwarski, Ch. Breslauer i M. Zaleski. Należał do „cyganerii malarskiej" - grupy postępowych artystów, 
głoszących hasła stworzenia sztuki narodowej poprzez podejmowanie tematów z życia wiejskiego i od
twarzanie rodzimego krajobrazu, utrwalanego w szkicach podczas pieszych wędrówek, w 1851 ukończył 
Szkołę z wyróżnieniem i otrzymał stypendium na studia w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Peters
burgu. Naukę zakończył w 1855 i powrócił do Warszawy. W 1856 wyjechał do Paryża, gdzie przez trzy mie
siące uczęszczał do pracowni L. Cognieta, głównie jednak pracując samodzielnie w muzeach. Utrzymywał 
kontakty z przebywającymi tu polskimi artystami, przygotowując wspólnie program, mający poprzeć sztu
kę ojczystą. W 1858 powrócił na stałe do Warszawy, nie tylko poświęcając się malarstwu, ale rozwijając 
także ożywioną działalność pedagogiczną (ucząc prywatnie i jako profesor w Klasie Rysunkowej) i publicz
ną. Był współinicjatorem i organizatorem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Utrzymywał stale kontak
ty z Akademią w Petersburgu, gdzie wystawiał swoje obrazy, przyniosły mu one poza innymi wyróżnienia
mi tytuł profesora (1878) za obraz Kopernik wykiadajqcy swój system astronomiczny w Rzymie. W latach 
1873-1900 uczestniczy! w wystawach światowych w Europie i Ameryce, otrzymując liczne odznaczenia.

W swej różnorodnej twórczości obok studiów pejzażowych i tematów rodzajowych odtwarzanych z na
tury, podejmował po powstaniu styczniowym (z pobudek patriotycznych) tematykę historyczną. Tworzył 
monumentalne akademickie kompozycje na kanwie wydarzeń z dziejów Polski oraz anegdotyczne sceny 
z życia królów i książąt.

Malował także obrazy religijne, zajmował się ilustratorstwem, współpracował z teatrem, parał się publi
cystyką. Wpłynął na ukształtowanie się realistycznego malarstwa polskiego drugiej połowy XIX wieku.

8.
Śmierć Leszka Białego
Węgiel, kredka, papier, 79,8 x 60 cm 
Sygn. p.cl.: WG 98 
nr inw. 190841

Historyczne wydarzenie z epoki średniowiecza, jakim była śmierć Lesz
ka Białego (11867-1227) i jej niezwykle okoliczności, zainteresowało mala
rzy historycznych XIX w. W związku z walkami o władzę w podzielonym na 
dzielnice państwie, odbył się w Gąsawie w 1227 zjazd książąt dzielnico
wych z dynastii Piastów: Władysława Laskonogiego, Leszka Białego i Hen
ryka Brodatego, zorganizowany przeciwko Władysławowi Odonicowi. Na 
odpoczywających w łaźni po obradach napadi nocą, namówiony przez 
Odonica, książę gdański Świętopełk. Henryka Brodatego ranił, a uciekające
go konno nagiego Leszka Białego dogonił pod wsią Marcinkowem i zabił. 
Podejmował ten temat A. Lesser w połowie XIX w., a J. Matejko w roku 
1880 namalował obraz Zabicie Leszka Białego w Ggsawie. Gerson odtwo
rzył dramatyczną scenę łącząc realizm szczegółów z ekspresją sylwetek ga
lopujących koni. Rysunek ten swoim dynamizmem odbiega od pozostałe
go dorobku malarza, bardziej zazwyczaj powściągliwego w środkach arty
stycznego wyrazu.
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Maksymilian Gierymski

Maksymilian Gierymski (Warszawa 1846-1874 Bad Reichenhall)

Naukę malarstwa rozpoczął prawdopodobnie w 1865, uczęszczając około pól roku do warszawskiej Kla
sy Rysunkowej, gdzie profesorami jego byli zapewne R. Hadziewicz i Ch. Breslauer. Od lipca 1867 do paź
dziernika 1868 studiował w Akademii monachijskiej u A. Strahubera i A. A. Wagnera, pracując jednocześnie 
w latach 1868-1870 w prywatnym atelier batalisty F. Adama; tam zaprzyjaźnił się z J. Brandtem. Od 1870 
miał własną pracownię. Do Warszawy przyjeżdżał w 1870, 1871 i na przełomie 1872/1873. w 1871 zwie
dził z bratem Aleksandrem, również malarzem, północne Włochy, w tym Wenecję i Weronę. Od grudnia 
1873 do czerwca 1874 przebywał z nim w Rzymie. Poważnie chory na płuca wyjechał na kurację do Me- 
ranu wiosną 1873, a do Bad Reichenhall latem 1873 i 1874. W tymże roku został członkiem zwyczajnym 
Królewskiej Akademii Sztuk w Berlinie.

Malował pejzaże, sceny wojskowe z powstania styczniowego, a także rodzajowe, w tym sceny polowań 
z XVIII wieku.

9.
Zajazd
Akwarela, gwasz, papier, 29,5 x 47 cm 
Sygn. p.d.: Max. Gierymski | Monachium 1868. 
nr inw. 130937

ilustracja do poematu największego polskiego poety romantycznego Ada
ma Mickiewicza (1798-1855) pt. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie, 
wydanego po raz pierwszy w Paryżu w 1834. Zajazd w dawnej Polsce był 
powszechną formą rozwiązywania zatargów sąsiedzkich, wynikającą ze 
słabości środków egzekucyjnych władzy wykonawczej: gdy należało wy
rugować dzierżawcę (któremu kontrakt upłynął albo który wzbraniał się pła
cić dzierżawne) lub zastawnika (któremu złożono sumę zastawu), prawny 
właściciel, z prawomocnym wyrokiem sądowym w ręku, próbował objąć 
swoją ziemię czy majątek w posiadanie w drodze samoegzekucji, odwołu
jąc się do starosty, który na czele szlachty z powiatu, zwołanej jak na po
spolite ruszenie, zajeżdżał dany majątek, aby go oddać w posiadanie wła
ścicielowi. Zajazd był prawnie dopuszczoną formą działania jeszcze w kon
stytucjach z 1768 i 1775.

W epopei narodowej Mickiewicza, której akcja rozgrywa się w latach 
1811-1812, przedmiotem sporu prowadzonego przez dwa rody, magnacki 

i szlachecki, jest popadający w ruinę zamek.
Gierymski w swej twórczości chętnie wracał do tematyki XV111 w., malu

jąc pojedynki, kawalkady i polowania, przedstawiające ukostiumowanych 
jeźdźców na tle rodzimego pejzażu. Przy aranżowaniu kompozycji figural
nych często korzystał z modela oraz z fotografii, przygotowując szereg szki
ców, poprzedzających ostateczną wersję obrazu.

W tym wypadku mamy do czynienia ze swobodną, rysowaną z wyobraź
ni sceną, ilustrującą ósmą księgę poematu Mickiewicza.
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Artur Grottger

Artur Grottger (Ottynowice na Podolu 1837-1867 Amelie-les-Bains w Pirenejach)-

Pierwsze nauki rysunku pobiera! u ojca, Jana Józefa, następnie we Lwowie u J. Maszkowskiego i J. Kos
saka. Po przeniesieniu się do krakowskiej Szkoiy Sztuk Pięknych uczy! się w latach 1852-1854 u W.K. Stat- 
tlera i W. Luszczkiewicza. W 1855, dzięki stypendium cesarskiemu, wyjechał do Wiednia na dalsze studia 
w Akademii Sztuk Pięknych, które odbywał pod kierunkiem Ch. Rubena, K. Mayera, K. Blaasa, K. Wurzin- 
gera i P. Geigera. W Wiedniu przebywał do 1865. Wyjeżdżał stąd kilkakrotnie do kraju, do Monachium (od 
października do grudnia 1858), na Węgry (1860, 1862) oraz do Wenecji, gdzie spędził lato 1864. Po powro
cie do Polski w 1865 przebywał w Małopolsce (Kraków, Lwów i okolice). W grudniu 1866 wyjechał do Pa
ryża, skąd w listopadzie przeniósł się do południowej Francji.

Malował olejne i akwarelowe sceny związane z powstaniem styczniowym, kompozycje historyczne i ro
dzajowe oraz portrety. Największą sławę przyniosły artyście cykle rysunkowe Warszawa 1, Warszawa II, Po
lonia, Lithuania i Wojna. Zajmował się również ilustratorstwem, zwłaszcza podczas pobytu w Wiedniu.

10.
Tatarzy w ucieczce
Akwarela, papier, 29,5x41,2 cm (owal) 
Sygn. u dołu pośrodku: A. Grottger. 
nr inw. Rys. Pol. 159675
Ze zb. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Grottger nie stronił w swej twórczości od scen batalistycznych z udziałem 
koni. Uczeń J. Maszkowskiego i J. Kossaka, potrafił z łatwością rysować 
i malować akwarelą - pełne wdzięku i elegancji - konie, sceny batalistycz
ne, zaprzęgi, polowania. W kompozycjach batalistycznych chętnie sięgał 
do wydarzeń z odleglejszej przeszłości, jak najazdy tatarskie w XVI w. czy 
wojny szwedzkie z XVII w. Malował również liczne epizody z powstania 
styczniowego.
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Juliusz Holzmuller

Juliusz Holzmuller (Bolechów 1876-1932 Lwów)

Syn inżyniera budowlanego, uczęszcza! do szkoły realnej we Lwowie, potem do Państwowej Szkoły 
Przemysłowej na kurs malarstwa dekoracyjnego, ucząc się u R. Bratkowskiego, E. Pietscha, S. Rejchana 
i T. Rybkowskiego. W latach 1898-1906 kontynuował studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u F. Cynka, J. Mehoffera i T. Aksentowicza, z przerwami w 1903-1904 na pobyt we Lwowie i studia w Mo
nachium i przerwą w pierwszym semestrze 1905/1906. Zamieszkał najpierw w Krakowie, następnie we 
Lwowie, gdzie po I wojnie światowej, w której brał udział i został ranny, przez kilka lat nauczał rysunku 
w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika.

Malował przeważnie akwarelą, sepią, tuszem i atramentem; farbami olejnymi posługiwał się tylko wyjąt
kowo. Był biegłym rysownikiem, pracował szybko, wykonując niezliczone ilości szkiców. Rysował i malo
wał pejzaże, widoki miejskie i sceny rodzajowe, głównie z motywem koni. Wykonał m.in. cykl akwarel do 
pawilonu myśliwskiego arcyksięcia Ottona Habsburga w Rafajiowej u podnóża Gorganów. Malował wize
runki koni ze stadnin w Taurowie i Karpaczyjkowie. Robił szkice i obrazy batalistyczne z udziałem konnicy 
japońskiej w akcji; jedna z akwarel o tej tematyce została umieszczona w kasynie oficerskim w Tokio.

11.
Portret własny na koniu
Akwarela, papier, 33,2 x 43,5 cm (w świetle passe-partout) 
Sygn. l.d.: Juliusz Holzmuller | 1904 
nr inw. 8674 Tc/80

Rozmiłowany w koniach i hippice malarz sportretował się sam na wierz
chowcu. Podczas konnej przejażdżki towarzyszy mu pies. Ujęcie tematu 
przypomina żywo podobne obrazki malarzy angielskich, na których 
Holzmuller niewątpliwie się wzorował. Ten schemat kompozycyjny, daleki 
wprawdzie od oryginalności, doskonale się sprawdza w pogodnych w na
stroju przedstawieniach, w których zieleń murawy i błękit nieba stanowią 
konwencjonalną scenerię dla głównego motywu, jakim jest portret konny, 
w tym wypadku portret własny malarza, który dla uniknięcia wątpliwości, 
że o niego chodzi, umieścił na czapraku swój monogram „JH” niezależnie 
od pełnej sygnatury, którą opatrzył malowidło.
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Juliusz Kossak

Juliusz Kossak (Wiśnicz 1824-1899 Kraków)

Od dzieciństwa zdradzający uzdolnienia do rysunku, pierwsze lekcje pobiera! we Lwowie u J. Maszkow- 
skiego, następnie samodzielnie wiele lat rysował, przebywając przez kilka lat w siedzibach ziemiańskich 
na Wołyniu, Podolu i Ukrainie. W latach 1850-1852 mieszka! na przemian we Lwowie i w Warszawie. 
W 1852 był w Wiedniu i na Węgrzech oraz parę miesięcy pracował w Petersburgu, następnie zamieszkał 
w Warszawie. W latach 1856-1860 przebywał w Paryżu, tam poznał i zaprzyjaźnił się z malarzem H. Ver- 
netem. W 1861 powróci! do Warszawy, gdzie w latach 1862-1868 był kierownikiem artystycznym „Tygod
nika Ilustrowanego”, w 1867 przez krótki czas przebywał w Monachium, dokąd wyjechał ponownie na 
dziesięć miesięcy pod koniec 1868, pracując w atelier F. Adama. Z końcem 1869 osiadł na stałe w Krako
wie, z przerwą na kilkumiesięczny pobyt w Monachium w 1873.

Malował przede wszystkim sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe, rodzajowe oraz jeźdźców w uję
ciu portretowym. Głównym tematem jego prac był koń. Posługiwał się przeważnie ołówkiem i akwarelą, 
rzadziej malował obrazy olejne. Wykonywał ilustracje do dziel literackich, m.in. A. Mickiewicza i W. Pola, 
oraz do czasopism.

12.
Mohort prezentujący stadninę
Olej, płótno, 55 x 80,5 cm
Sygn. p.d.: J. Kossak | w Paryżu 1858.
nr inw. 183757

Mohort jest tytułowym bohaterem poematu Wincentego Pola, opiewające
go wstawionego w bojach szlachcica-rycerza, „żołnierza niezłomnego trwa
nia” na rubieżach Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. Szymon Mohort, wła
ściciel wspanialej stadniny, prezentuje konie arystokratycznym gościom, 
wśród których główną postacią jest książę Józef Poniatowski. Tłem dla 
przedstawianej sceny jest rozległy step ukraiński. Obraz jest rzadkim przy
kładem malarstwa olejnego Kossaka, zazwyczaj posługującego się techni
ką akwarelową.

Zaprzyjaźniony z autorem Mohorta, wydanego drukiem w 1854 w Krako
wie, Juliusz Kossak już wcześniej namalował kilka akwarel nawiązujących 
do treści poematu, a także ilustrował inne dzieła Wincentego Pola, m.in. 
Rok myśliwca i Pieśń o ziemi naszej.
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Juliusz Kossak

13.
Alfred Potocki na polowaniu
Akwarela, papier, 35,5 x 44,4 cm
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1845 
nr inw. Rys. Pol. 159740

14.
Maurycy Potocki na polowaniu
Akwarela, papier, 29,3 x 37,9 cm 
nr inw. Rys. Pol. 159741
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Juliusz Kossak

15.
Polowanie par force z udziałem Chapmana
Akwarela, papier, 32,5 x 48 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1845
nr inw. Rys. Pol. 159742

16.
Pełna krew
Akwarela, papier, 41 x 60 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak
nr inw. Rys. Pol. 158652

Kossak zaczynał swoją karierę od malowania portretów koni w kreso
wych majątkach. Prace te często są opatrzone notatką o miejscu i dacie wy
konania rysunku oraz imieniu konia. Ta piękna kara klacz angielska, niewąt
pliwie zdjęta z natury, nie została dotąd zidentyfikowana. Akwarela była 
wystawiana wielokrotnie i reprodukowana pod tytułami: Pełna krew, Koń 
i Kara klacz.
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17.
Polowanie par force w Łańcucie 
Akwarela, papier, 56,4 x 83,2 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1845; napis pod rysunkiem: Łańcut 
1845 r.
1. Alfred Potocki 2. Adam Potocki 3. Leons Rzewuski 4. Maurycy Po
tocki 5. Kaetan Wolski 6. Kaźmierz Starzeński 7. Bellegard późni adiu
tant J.C.M. Franciszka Józefa 8. Chandler późni byl Balmeistrem 
w Krzeszowicach 9. Chapman 10. Benedyks...
nr inw. Rys. Pol. 4382

Jesienią 1844 Kossak został zaproszony na urządzone przez Alfreda Po
tockiego wielkie polowanie par force w stylu angielskim. Namalował w la
tach 1844-1845 dziesięć akwarel, upamiętniających to wydarzenie, z por
tretami uczestniczących w nim arystokratów, nawiązując przy tej okazji 
znajomości, które okazały się niezwykle pomocne w jego dalszej karierze 
artystycznej. Pamiętnikarz Ksawery Prek odnotował: „Kossak, miody czło
wiek z talentem, rodem z Tarnowskiego, zrobił bardzo doskonalą szkicę ca
łego tego polowania. Profile myśliwych tak są podobne, że wszyscy spo
strzegłszy ten talent wysoki zrobili składkę na tego młodego, aby mógł za 
granicą wydoskonalić się w rysunku, którego dotąd mało się jeszcze uczył. 
Jak to czasem szczęście niespodziewanie się znajdzie”. Rzeczywiście pra
ce te, wzorowane na sztychach angielskich, nie noszą jeszcze cech indy
widualnego stylu artysty, jaki rozwinie się później i uczyni sztukę Kossaka 
łatwo rozpoznawalną.

18.
Polowanie na lisa w Białej Cerkwi
Akwarela, papier, 51 x 78,2 cm 
nr inw. Rys. Pol. 5778

Polowanie na lisa w Białej Cerkwi u hr. Branickich zostało namalowane 
w 1855. „Gazeta Warszawska” z 1 kwietnia tegoż roku zamieściła taki opis 
dzieła: „Pełno tu życia, ludzie, konie i psy, a traktowanie i koloryt całej akwa
reli najlepsze z tych, jakie w obrazach tego artysty dotąd spotykaliśmy, 
prócz tego wszystkie portrety osób składających poczet myśliwski dokład
nie podobne”.

Biała Cerkiew na Ukrainie od 1774 znajdowała się w rękach Branickich 
herbu Korczak z nadania króla Stanisława Augusta. Jej pierwszym właści
cielem był hetman wielki koronny Franciszek Ksawery, który wzniósł pod 
koniec XVIII w. nową rezydencję, składającą się z kilku budynków, mogą
cych pomieścić nie tylko rodzinę hetmana, ale i cały jego dwór. Rozlegle do
bra przynosiły znaczne dochody. Na urządzanych tu polowaniach bywali 
carowie rosyjscy.
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19.
Ekwipaż Adama Krasińskiego
Akwarela, papier, 30 x 40 cm
nr inw. 18331 1

Akwarela ta - ukazująca zaprzężony w dwójkę koni powóz hr. Adama 
Krasińskiego, właściciela Radziejowic - powstała najpewniej w roku 1854, 
tak jak inna, datowana, praca Kossaka Dzieci Adama Krasińskiego na brycz
ce - namalowane na tle romantycznej ruiny zameczku w Radziejowicach.
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20.
Masztalerz z parą koni
Akwarela, papier, 36,5 x 44,8 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak 1856
nr inw. Rys. Pol. 10028

Akwarela ta, znana także pod tytułem Masztalerz z końmi Dziatyńskich 
uj Kórniku, odznacza się doskonalą harmonią kolorów. Para wierzchowców, 
osiodłanych i oczekujących wraz z łaciatym psem na przejażdżkę po ma
lowniczej okolicy, jest w sposób niezwykle naturalny zintegrowana z oto
czeniem.
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21.
Kazimierz Lubieński z córką Emilią na koniach
Akwarela, papier, 48,5 x 42 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | co Paryżu 1856
nr inw. Rys. Pol. 3759
Przekaz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 1954

Portret konny Kazimierza Lubieńskiego na kasztanowym ogierze i jego 
córki Emilii na karej klaczy należy do najbardziej udanych pod względem 
kompozycji podwójnych portretów konnych w malarstwie polskim.
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22.
Portret konny Aleksandra Tykla
Akwarela, papier, 54,9 x 45,2 cm 
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 18(54 
nr inw. 3899
Dar Marii Tyklówny, 1917

Jeden z ciekawszych portretów konnych namalowanych przez Kossaka, 
o dużych walorach artystycznych i wnikliwej charakterystyce portretowanego.

Aleksander Tykiel, sekretarz Towarzystwa Wyścigów Konnych w latach 
1864-1867.

64



Juliusz Kossak

65



Juliusz Kossak

23.
Bitwa pod Ignacewem
Akwarela, papier, 55 x 86,5 cm
Sygn. l.d.: J Kossak | 1865
nr inw. 180825

Podczas powstania styczniowego 8 maja 1863 rozegrała się bitwa mię
dzy oddziałami powstańczymi - liczącymi ok. 1100 ludzi i 3 działa, pod do
wództwem E. Taczanowskiego, zajmującymi pozycje we wsi Ignacew, po
łożonej wśród lasów i umocnionej szańcami i zasiekami, z wyjątkiem lewe
go skrzydła osłoniętego bagnami - a rosyjskimi oddziałami generałów Kra- 
snokuckiego i Brunnera (ok. 2000 ludzi, w tym 50 kawalerzystów i 6 dział). 
Powstańcy odparli pierwsze natarcie Rosjan, którzy jednak znaleźli przej
ście przez bagna i uderzyli na lewe skrzydło polskie, jednocześnie atakując 
od czoła. Oddział Taczanowskiego został rozbity, powstańcy stracili 160 lu
dzi i musieli się wycofać.

Kossak namalował Bitwę pod Ignacewem w niespełna dwa lata po tych 
wydarzeniach na podstawie opisów jej uczestników. Przedstawił walkę 
konnicy, co dało mu sposobność wykorzystania swych umiejętności w uka
zaniu koni w ruchu. Na uwagę zasługuje zamknięcie kompozycji wysokimi 
drzewami lasu, efekt rzadko stosowany przez malarza.
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24.
Jarmark w Habelswerde
Akwarela, papier, 59 x 96 cm
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | m. 1866. r. 
nr inw. 46864

Akwarela ta jest wierną ilustracją utworu literackiego - pamiętników Woj
ciecha z Konojad Dembołęckiego, kapelana oddziału lisowczyków w latach 
1621-1622. Była to nieregularna jazda polska, sformowana na początku 
XVII w. przez ich pierwszego dowódcę Aleksandra Józefa Lisowskiego (zm. 
1616). Lisowczycy nie brali żołdu, zadowalając się łupem i dopuszczając 
się okrutnych gwałtów. Walczyli w służbie innych państw i słynęli sprawno
ścią w boju. W 1636 powrócili do Polski, po czym oddziały ich uległy roz
proszeniu. Opisywane wydarzenie odnosi się do pobytu lisowczyków na 
Śląsku w 1722, kiedy zdobyli oni obóz nieprzyjacielski pod miastem Habel
swerde (obecnie Bystrzyca Kłodzka), z czego skorzystali nie biorący udzia
łu w walce żołnierze cesarscy.

„Rzecz bardzo strojna było widzieć między wiela takich inszych, kiedy je
den rajtar (z wojsk cesarza Ferdynanda II) dobrze ubrany, konewek, flaszek 
i.t.d. około siebie nawiązawszy, gęś z gąsiętami jeszcze zieloniusieńkimi do 
miasta zaganiając, z pułkownikiem się elearskim [Stanisławem Stroynow- 
skim) i kilka jego rotmistrzów z miasta jadących potkał. Drugi za nim cielę, 
kozę i owcę koniowi u ogona jak charty na smyczy uwiązawszy, a pstrą 
koteczkę na ręku miasto zająca trzymając z łów wracał. Trzeci zaś, trochę 
opodal za nim, świnię także u ogona koniowi uwiązawszy, z kotłem na gło
wie, a garncem mleka w lewej ręce, za nimi leniwo doganiając, wlókł roz
dartą pierzynę na kształt sakiew najukowaną, w której pierzynie tak pospo
łu i z pierzem na jednej stronie widać było kilka połci słoniny i parę indy
ków, a na drugiej kobietę pojmaną, z pierza się obierającą”. (W. Dembolęcki, 
Przewagi Elearów polskich, co ich niegdy Lisowczykami zwano, Poznań 
1623, Rozdz. XXV, S. 66).
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25.
W stajni
Akwarela, papier, 39 x 45 cm
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1866 
nr inw. Rys. Pol. 4414

Kompozycja, znana również jako Konie kozackie, jedno z atrakcyjniej
szych dziel Kossaka, oddaje po mistrzowsku urodę siwego konia rasy arab
skiej oraz wspaniałość bogatego rzędu wschodniego. Akwarela, reproduko
wana w drzeworycie, posłużyła jako ilustracja w tygodniku „Kłosy" z 1866.
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26.
Jarmark koński
Akwąrela, papier, 46 x 79 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1868
nr inw. Rys. Pol. 159309
Przekaz Banku 1 landlowego, 1953

Jarmarki końskie byiy miejscem często odwiedzanym przez Kossaka. 
Tam mógł przypatrzeć się i przestudiować rozmaite typy sprzedawanych 
koni, które potem wykorzystywał w swoich pracach. Malował też jarmarki 
końskie jako samodzielne sceny rodzajowe, zarówno podczas pobytu 
w Warszawie, jak i w Krakowie. Ten jarmark koński pod Warszawą, z rysu
jącymi się na tle nieba sylwetkami budowli, z nie pozbawioną humoru do- 
sadnością oddaje charakter sprzedających i nabywających konie, w kilku 
epizodycznych scenkach, składających się na całość kompozycji.

27.
Powozik Babuni
Akwarela, papier, 48,3 x 65 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1871; napis pod rysunkiem: POWOŹ1K 
BABUNI
Na odwr. p.d. napis: Powóz Zofii z Branickich Arturowej Potockiej | 
Stangret Stanisław | konie ze stada Branickich; l.d.: malował J. Kos
sak
nr inw. 128973

„Babunia" - Zofia z Branickich poślubiła w 1816 lub 1817 Artura Potockiego 
(1787-1832), oficera Wojska Polskiego, adiutanta księcia Józefa Poniatowskie
go, adiutanta Aleksandra I, właściciela Krzeszowic.
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28.
Powrót ze spaceru w Krzeszowicach
Akwarela, papier, 73 x 130 cm
nr inw. 128980

Na tle pałacu w Krzeszowicach przedstawione osoby sportretowane zo
stały według dostarczonych Kossakowi fotografii, wykonanych przez zna
nego fotografika krakowskiego, Walerego Rzewuskiego w 1870.

Są to: Władysław Krasiński, Wanda Potocka, Arturowa Potocka, Adamo
wa Potocka z córką, Anna Branicka z Potockich, Elżbieta Woronzoff, Róża 
Krasińska z synkiem Adamem, Andrzej Potocki, Adam Potocki, Zofia z Po
tockich Zamoyska, Stefan Zamoyski, Artur Potocki, Maria Potocka (następ
nie Sierakowska), Edward Rembowski, Walenty Pacuła.

Na zamówienie portretowanych Kossak powtórzył jeszcze całą kompozy
cję dwukrotnie.

29.
Adam hr. Potocki na koniu
Akwarela, papier, 71 x 60 cm
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak 1872.
nr inw. Rys. Pol. 5777

Adam Potocki (1822-1872), właściciel Krzeszowic, na siwej klaczy imie
niem Panna, został namalowany pośmiertnie na tle ruin zamku w Tenczy- 
nie. Portret konny został powtórzony dokładnie podług wizerunku Potockie
go z Powrotu ze spaceru w Krzeszowicach (patrz nr 28).
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30.
Farys
Akwarela, papier, 39 x 50,1 cm 
Sygn. l.d.: JKossak | 1877 
nr inw. Rys. Pol. 1776
Ze zb. Potockich

Farys (po arabsku faris, u Beduinów rycerz, wojownik, jeździec) to Wa
cław Rzewuski (1785-1831), syn Seweryna, jednego z przywódców konfe
deracji targowickiej - legendarna postać polskiego romantyzmu, autor po
ezji, częściowo opublikowanych po jego śmierci. Pod wpływem wuja, 
J. Potockiego, autora Rękopisu znalezionego w Saragossie, zainteresował 
się orientalistyką, nauczył się języków tureckiego i arabskiego. W latach 
1817-1820 przebywał w Turcji i krajach arabskich, gdzie przybrał imię Emir 
Tadż ul-Fehr (Wieniec sławy). Po powrocie zamieszkał wśród Kozaków 
w Sawraniu na Podolu; nosił się na sposób wschodni. Z własnym oddzia
łem wziął udział w powstaniu listopadowym. Zaginął bez śladu po bitwie 
pod Daszowem 14 maja 1831. Rzewuski był bohaterem utworów literac
kich najwybitniejszych polskich poetów romantycznych Adama Mickiewi
cza Farys. Kasyda na cześć Emira Tadż-ul-Fechra i Juliusza Słowackiego Du
ma o Wacławie Rzewuskim.

31.
Powrót z zabawy kuligiem
Akwarela, gwasz, papier, 25,3 x 51,5 cm
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1877
nr inw. Rys. Pol. 159288
Ze zb. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Powrót z zabawy ilustruje staropolski zwyczaj kuligów - zabawę zapust
ną, podczas której orszak składający się z kilku lub więcej sań, z muzyką, 
często w przebraniach, zajeżdżał bez zaproszenia do kolejnych okolicz
nych dworów szlacheckich, tam wśród zabawy i tańców ogaiacał spiżar
nię, po czym, zabierając ze sobą gwałtem gospodarzy, pędził co koń wy
skoczy na kolejną wizytę.

W zaśnieżonym pejzażu, od strony dworu ciągnie się drogą szerokim lu
kiem szereg sań, niektórych otwartych lub ze zdjętymi z kól i nasadzonymi 
na płozy pudlami karet czy powozów, przejeżdżających obok wiejskiego 
kościółka z dzwonnicą i przydrożnej figury Matki Boskiej.
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32.
Sobieski pod Wiedniem (Sztandar proroka)
Akwarela, papier. 56 x 94 cm
Sygn. u dołu pośrodku: Juliusz Kossak ¡882 
nr inw. 44435

Kiedy sułtan Mohammed IV zagroził Austrii, król Jan 111 Sobieski całkowi
cie zmienił swą politykę przymierza z Francją i Szwecją i zawarł traktat przy
jaźni z cesarzem Leopoldem 1 (1683). Na wiadomość o najeżdzie tureckim 
na Austrię podążył jej na odsiecz i na czele połączonych sil polskich i ce
sarskich odniósł pod Kahlenbergiem 12 września 1863 i pod Parkanami 7-9 
października 1683 druzgocące zwycięstwo nad wojskami Kara Mustafy. 
Szarża pod Wiedniem była ostatnim popisem bojowym husarii, która wal
nie przyczyniła się do zwycięstwa.

Przygotowania do obchodów zbliżającej się dwusetnej rocznicy odsieczy 
wiedeńskiej dały Kossakowi asumpt do namalowania akwareli Sztandar 
proroka - kompozycji ukazującej pobojowisko, na które wjeżdża król Jan III 
z husarią. Naprzeciw króla nadjeżdża dwóch husarzy ze zdobytą chorą
gwią wezyra.

Kossak namalował także triumfalny Wjazd Jana III do Wiednia po odnie
sionym zwycięstwie.

33.
Jan Fredro wybawia króla Jana Olbrachta na Bukowinie w 1497 
Akwarela, papier, 49,5 x 72 cm 
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | 1883 
nr inw. Rys. Pol. 1 1428

Cykl akwarel, ukazujących zasługi rodu Fredrów dla Rzeczypospolitej od 
średniowiecza po czasy współczesne, został zamówiony przez zaprzyjaź
nionego z Kossakiem Jana Aleksandra hr. Fredrę (1829-1891), autora sztuk 
teatralnych i rysownika amatora, syna słynnego komediopisarza Aleksandra 
hr. Fredry. Dla arystokracji w trzecim dopiero pokoleniu (tytuł hrabiowski otrzy
mał Jacek Fredro w 1822) posiadanie malowanej kroniki rodu miało znacze
nie prestiżowe. Malarz sam opatrzy! poszczególne sceny komentarzem, wy
drukowanym w Krakowie w 1884 pod tytułem Objaśnienie do obrazów wy
konanych przez Juliusza Kossaka z przeszłości rodziny Fredrów.

Jan 1 Olbracht (1459-1501) syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Raku- 
szanki, król polski od 1492, w wyprawie przeciw hospodarowi mołdaw
skiemu Stefanowi poniósł klęskę w lasach bukowińskich w 1497.

Według objaśnień Kossaka, gdy król z wojskiem znalazł się w zasadzce 
- co przedstawił malarz - Fredro zrobił z oddziałem wypad na nieprzyjacie
la, oddalając niebezpieczeństwo. „Fredro krwią oblany z ciężkiemi rany, 
odebranemi w głowę i bok od cięć i postrzałów, w drodze z obozu do Lwo
wa umiera, 1497".
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34.
Franciszek Fredro wycieczką z Lubaczowa rozbija Tatarów 1520 
Akwarela, papier, 49,5 x 72 cm 
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1883.
nr inw. Rys. Pol. 11426

Tę akwarelę z cyklu fredrowskiego Kossak objaśnia następująco: „Orda 
co rok prawie najeżdżająca Ruś, i w tym roku rozpostarła swe zagony aż 
po Lubaczów (...) paląc miasteczka, i zabierając dobytek. Lubaczów ko
szem opasała chcąc zdobyć zamek broniony przez Fredrę. - Pewnej nocy, 
kiedy niewywczasowani ordyńcy, przy ogniach obozowych w najlepsze 
spali, mężny Fredro w kilkadziesiąt koni wypada, straż wprzód rozbija, 
i prosto w sam środek kosza Tatarskiego, przed namioty Murzy Dauleta do
jeżdża. Gdzie się tylko swym ogromnym mieczem zawinął, kilku pogan ra
zem. rzadko jeden zginął. Samego Murzę przy namiocie zabija; uczyniwszy 
tę wycieczkę z taką szybkością, że Tatarzy nie mieli nawet czasu przetrzeć 
oczu - po trupach nieprzyjacielskich z bogatym łupem wraca do zamku, 
gdy Tatarzy straciwszy co zacniejszych ośmiu Murdzaków, odstąpili od ob
lężenia".

35.
Atak kosynierów pod Racławicami
Akwarela, gwasz, papier, 49 x 72,5 cm
Sygn. p.d.: JKossak | 1886
nr inw. 183645

W bitwie z rosyjskimi oddziałami gen. Tormasowa, dysponującego 12 ar
matami, na polach racławickich 4 kwietnia 1794 przełomowym momen
tem było wprowadzenie przez Kościuszkę do walki kosynierów, którzy opa
nowali baterie rosyjskie. Szczególne męstwo okazał chłop Wojciech Bartos 
(po uszlachceniu przyjął nazwisko Głowacki), zakrywając czapką zapal 
działa strzelającego do nacierających kosynierów.

Akwarela Kossaka, znana też pod tytułem Atak kosynierów pod Racławi
cami, wywodzi się w prostej linii od narracyjnych kompozycji J. P. Norblina 
i A. Orłowskiego. Utrwalony już w świadomości narodowej mit bohaterów 
spod Racławic spowodował wprowadzenie przez Kossaka akcentów triumfu 
(uniesiona wysoko kosa Wojciecha Bartosa, dumnie patrzącego w stronę 
nadjeżdżającego konno Naczelnika) oraz monumentalizacji (hieratyczna posta
wa Kościuszki, kontrastująca z dynamiką atakujących kosynierów).
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36.
Wesele krakowskie jedzie
Akwarela, papier, 31,5x47,7 cm
Sygn. l.d.: Juliusz Kossak | ¡895
nr inw. Rys. Pol. 159287
Dar Jadwigi Górskiej, 1963

Wesela chłopskie, jadące do ślubu na kilku saniach zimą lub na wozach 
latem, z muzyką, brzękadiami, postrojonymi końmi, śpiewem, okrzykami 
i drużbami na koniach fascynowały swą barwnością malarzy.

Kossak też byi pod urokiem wiejskich obrzędów i strojów ludowych, ma
lując w niezliczonych wariantach drużbów krakowskich na koniach, rzadziej 
cale wesela. W twórczości Kossaka obraz wsi, oglądanej z okien dworu czy 
pałacu, jest barwny i malowniczy, zazwyczaj odświętny, ale jednostronny, 
pozbawiony elementów często spotykanej biedy i ciężkiej pracy na roli.
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Wojciech Kossak (Paryż 1856-1942 Kraków)

Pierwsze lekcje rysunku pobiera! u swojego ojca Juliusza. W latach 1871-1873 kształci! się w krakow
skiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza; od 1874 w Akademii monachijskiej u A.' Strahubera, 
A. Wagnera i W. Lindenschmidta. Do Krakowa powróci! w 1876, a po rocznym pobycie wyjechał do Pary
ża, gdzie studiował u L. Bonnata i A. Cabanela. Następnie w 1884 powróci! znów na dziesięć lat do Kra
kowa. W latach 1895-1902 przebywa! w Berlinie, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma 11. Z Berlina jeździ! 
do Krakowa i Zakopanego. Odbył podróże do Hiszpanii i Egiptu (1900/1901). Od 1903 osiedlił się na stałe 
w Krakowie, skąd dwukrotnie (1903 i 1905) jeździ! do Wiednia. Na przełomie 1905/1906 odwiedzi! Lon
dyn. W 1913 został mianowany profesorem w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Pełniąc służbę woj
skową podczas 1 wojny światowej, przyjeżdżał w latach 1915-1917 na zajęcia do Warszawy. Po wojnie, 
mieszkając w Krakowie, utrzymywał pracownię malarską w Hotelu Bristol w Warszawie. W latach 
1923-1924 przebywał w USA, wykonując zamówienia portretowe; dwukrotnie jeszcze odwiedzał Amery
kę w latach 1927-1932.

Malował głównie sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe oraz portrety. Uprawiał malarstwo olejne 
i akwarelowe. Wykonywał, przy udziale innych artystów, panoramy: Racławice, Berezyna, Bitwa pod Pira
midami oraz szkice do zamierzonej panoramy Somosierra.

37.
Amazonka
Olej, płótno, 150 x 150 cm
Sygn. I.d.: Wojciech Kossak | 1913
nr inw. MP 3748 MNW
Dar Henryka Franciszka Zandbanga, 1937

Portret konny Marii z Wodzińskich Zandbangowej (1886-1972), wnuczki 
malarza i rysownika Franciszka Kostrzewskiego, żony Henryka Zandbanga. 
Maria Zandbangowa była znaną w Warszawie amazonką, zwyciężczynią 
w wielu konkursach hippicznych, m.in. w 1913 w Wiedniu. Portret, nama
lowany w 1913, byt wystawiony w grudniu tegoż roku w warszawskiej Za
chęcie, a w 1914 w Paryżu.
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38.
Autoportret z koniem, na polowaniu
Olej, płótno, 96 x 129,5 cm
Sygn. p.d.: Wojciech Kossak | Parts 1924 
nr inw. MP 556 MNW

Portret własny artysty z koniem spotyka się często w malarstwie polskim 
XIX i XX w. Obok ulubionych wierzchowców malowali siebie, oprócz Woj
ciecha Kossaka, także inni polscy malarze. Autoportretów z koniem Woj
ciech Kossak namalował kilka, m.in. w 1918 w mundurze wojskowym (słu
żył w 3. pułku ułanów); niniejszy w 1924; kolejny w 1928. Malował się rów
nież na koniu.

Podczas pobytu w Paryżu Kossak na liczne zamówienia malował - jak 
o tym pisze w liście z 23 lutego 1924 roku do Zofii Hoesickowej - „portrety 
konne i piesze, ale z zasady nie chcę robić innych jak z końmi, mają powo
dzenie zupełnie zdeklarowane i obstalunki się sypią”.
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39.
Studium konia (szkic do Panoramy Racławickiej) 
Akwarela, papier, 34,3 x 55 cm
Sygn. p.d.: WKossak 
nr inw. Rys. Pol. 160161

Panorama Racławicka, iluzjonistyczne malowidło, rozpięte na wewnętrz
nej ścianie oświetlonej z góry rotundy, została namalowana w latach 
1893-1894 przez W. Kossaka, J. Stykę (inicjatora przedsięwzięcia),W. Tet
majera, M. Wywiórskiego i innych. Panoramę przygotowano w związku 
z setną rocznicą bitwy pod Racławicami (1794), a jej otwarcie, powiązane 
z Powszechną Wystawą Krajową we Lwowie, miało miejsce 5 czerwca 
1894. Do II wojny światowej panorama była eksponowana we Lwowie, 
obecnie znajduje się we Wrocławiu, w specjalnie wzniesionym na ten cel 
budynku. Namalowanie Panoramy Racławickiej wiązało się z modą na tego 
typu prezentacje wydarzeń lub pejzaży, jaka zapanowała w Europie pod 
koniec XIX w. Poprzedzone było licznymi studiami zarówno nad techniką 
malowania panoram, jak i historycznymi. Ocenia się, że Kossak wykonał 
według własnych szkiców około 70% całej kompozycji figuralnej Panoramy 
Racławickiej.
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Stanisław Masłowski (Włodawa 1853-1926 Warszawa)

Studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego. Mieszkał 
w Warszawie, od 1903 przebywając wiele w Woli Rafalowskiej k. Mińska Mazowieckiego. W latach 
1875-1886 wyjeżdżał wielokrotnie na Ukrainę. W 1886 spędził pól roku w Monachium. W latach 1900, 
1904, 1910, 1912-1914 i 1922 odbywał podróże do Wioch; w 1900, 1910 i 1913 do Paryża, w 1904 do 
Wilna, a w 1912 do Tunisu i na Sycylię.

Malował najczęściej akwarelą, a także olejno, sceny rodzajowe i pejzaże. Komponował również sceny 
oparte na wydarzeniach rewolucyjnych 1905 roku, których byl świadkiem.

40.
Campidoglio w Rzymie
Akwarela, papier, 33,5 x 44,4 cm
Sygn. u dołu pośrodku: Campidolio | Si. Masłowski Romet 1904 
nr inw. Rys. Pol. 6093

Podczas podróży do Italii Masłowski malował akwarelowe widoki zabyt
kowych budowli, ogrodów, fontann i rzeźb, zawsze dzięki oryginalnemu 
ujęciu odkrywając ich niepowtarzalny urok. Również niekonwencjonalny 
punkt widzenia wybrał podejmując za temat ustawione na placu Kapitoliń- 
skim w Rzymie antyczne posągi Kastora i Polideukesa, czyli Dioskurów (sy
nów Zeusa). Pokazał w mistrzowskim skrócie rzeźbę konia z brązu, pokry
tą zieloną patyną, kontrastującą z czerwienią murów.

Wcześniej, bo w 1900, Masłowski malował akwarelą rzeźby koni z gale
rii kościoła św. Marka w Wenecji.
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Jan Matejko (Kraków 1838-1893 Kraków)

W latach 1852-1858 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W.K. Stattlera i W. Łuszczkiewicza. 
W 1859 spędził niecały rok w Akademii monachijskiej u H. Anschutza, a w 1860 dwa miesiące w Akade
mii wiedeńskiej u C. Rubena. W 1873 odmówił objęcia stanowiska dyrektora Akademii Sztuk Pięknych 
w Pradze; przyjął natomiast stanowisko dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Wielokrotnie wyjeż
dżał do Paryża: 1865 (przez Drezno), 1867, 1870 i 1880; Wiednia: 1866, 1867, 1869, 1873, 1882 i 1888. 
W 1872 podróżował do Konstantynopola (przez Warnę); w 1873 do Pragi i Budapesztu. W latach 
1878-1879 zwiedzi! Triest, Wenecję, Bolonię, Rzym i Neapol, w 1883 ponownie wyjechał do Rzymu przez 
Florencję. Odbywa! wiele podróży po Polsce, zwiedzając zabytki i miejscowości związane z wydarzenia
mi historycznymi. Od 1853 często wyjeżdżał z Krakowa do majątku swoich krewnych, a od 1876 do wła
snej posiadłości Krzesławice.

Matejko byl najwybitniejszym polskim malarzem historycznym, autorem wielkich płócien: Kazanie Skar
gi, Rejtan, Unia Lubelska, Batory pod Pskowem, Bitwa pod Grunwaldem, Hołd Pruski, Kościuszko pod Ra
cławicami. Malował także portrety, sceny religijne i rodzajowe. Wydal album Ubiory w Polsce od 1200 do 
1 795 oraz Poczet królów i ksiqżqt polskich. Pozostawił po sobie niezliczone ilości odrysów, szkiców i stu
diów przygotowawczych, gromadził rekwizyty i inne akcesoria malarskie, przechowywane obecnie w Mu
zeum Matejki w Krakowie - dawnym domu rodzinnym artysty.

41.
Studium łba końskiego
Olej, papier naklejony na płótno, 59 x 50 cm 
Sygn. p.d.: J.M.
nr inw. MP 1245 MNW
Dar Magdaleny Gozdowskiej, 1980

Szkic głowy konia do Bitwy pod Grunwaldem (koń pod Marcinem z Wro- 
cimowic). Pierwszy olejny szkic Bitwy pod Grunwaldem Matejko namalo
wał w 1872, w latach następnych kontynuował studia nad epoką, zwiedzał 
okolice pola bitwy, zamek krzyżacki w Malborku, Gdańsk i Toruń.

w 1875 powstają olejne studia i szkice koni do obrazu, którego ostatecz
ną wersję artysta zaczyna malować tegoż roku; prace trwają do 1878. 
W 1879 obraz zostaje wystawiony kolejno w Warszawie, Petersburgu, Ber
linie, Lwowie i Budapeszcie, a w 1880 w Paryżu.

Efektowny, pełen ekspresji szkic „portretowy” pokazanego tu konia arty
sta wykorzystał również w obrazach: Zabicie Leszka Białego w Ggsawie (do 
konia pod jednym z rycerzy), Bolesław Chrobry ze Światopeikiem przy Zło
tej Bramie w Kijowie (do konia pod kniaziem Światopeikiem) i Zamoyski pod 
Byczyny (do konia pod arcyksięciem Maksymilianem).

Matejko nie specjalizował się w malowaniu koni, jednak w obrazach hi
storycznych potrafił dynamicznie i z rozmachem przedstawić wierzchowce 
na polu bitwy, a statycznie w portretach i scenach historycznych.
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Piotr Michałowski

Piotr Michałowski (Kraków 1800-1855 Krzyżtoporzyce)

Kształcił się w Krakowie w latach 1815-1820; tam pobierał lekcje rysunku i malarstwa u M. Stachowicza, 
J. Brodowskiego i F.K. Lampiego, traktując malarstwo po amatorsku. Studiował w Getyndze (1821-1823) 
nauki przyrodnicze, matematyczne i filologiczne oraz prawno-administracyjne, jak również literaturę i muzykę.

Specjalizował się w dziedzinie górnictwa i hutnictwa, piastując w latach 1823-1830 w Warszawie wyso
kie stanowiska państwowe. W 1818 spędzi! jakiś czas w Wiedniu; podczas studiów w Getyndze zwiedza! 
szereg miast niemieckich; w 1825 przebywał we Włoszech i Szwajcarii; w 1928 we Francji i Anglii; w 1830 
w Czechach, Bawarii, Francji, Belgii. Austrii. Podczas powstania listopadowego w 1831 kierował produk
cją broni i amunicji w zakładach w Biaiogonie. Po powstaniu musiai opuścić Królestwo Polskie. Wyjechał 
najpierw do dóbr rodzinnych Krzyżtoporzyce, a stamtąd w 1832 do Paryża, gdzie przebywa! do 1835, od
wiedzając w tym czasie Londyn, w Paryżu korzystał z pracowni N.T. Charleta, coraz więcej uwagi poświę
cając malarstwu; również po powrocie w 1835 do Krakowa pogłębiał te zainteresowania.

W latach 1837-1846 przebywał w swoich majątkach w Krzyżtoporzycach i Bolestraszycach, zajmując 
się ich administracją. Okres następny (1846-1848) to czas kolejnych podróży za granicę (Wiedeń, Karlsbad, 
Francja). Po powrocie do Krakowa pełnił do 1853 funkcję Prezesa Rady Administracyjnej miasta Krakowa, 
przebywając często w Krzyżtoporzycach, gdzie z czasem zamieszkał.

Malował olejem i akwarelą oraz rysował ołówkiem i piórkiem konie, jeźdźców, zaprzęgi, obrazy batali
styczne przeważnie z okresu napoleońskiego, sceny rodzajowe i animalistyczne, pejzaże, a także portre
ty, głównie własnej rodziny i chłopów ze swych majątków.

42.
Rajtar na koniu
Olej, papier naklejony na tekturę, 62 x 48,3 cm 
nr inw. MP 290 MNW

W ciągu wielu lat Michałowski malował, na podstawie rozmaitych wzo
rów ikonograficznych, liczne postacie konnych hetmanów, rycerzy, rajtarów 
i lisowczyków. Postać samotnego jeźdźca na wspiętym koniu nawiązuje do 
wizerunków wielkich wodzów z epoki baroku, w tym także do typu portre
tu konnego, wypracowanego przez hiszpańskiego malarza Diego Velazqu- 
eza. Nie zrealizowanym zamiarem Michałowskiego było stworzenie cyklu 
monumentalnych malowideł dekoracyjnych do zamku królewskiego na Wa
welu w Krakowie, czemu owe szkice miały służyć. Rajtar na koniu, malo
wany szybkimi, szerokimi pociągnięciami pędzla, pozbawiony indywidual
nych cech identyfikujących, staje się romantyczną wizją bohaterskiego wo
dza, stojącego na czele nadciągającej armii. Siwy koń tworzy silny kontrast 
z ciemnym tłem pejzażowym, z przesłoniętym chmurami niebem.
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Piotr Michałowski

43.
Przejażdżka
Akwarela na szkicu ołówkowym, papier żeberkowy z filigranem 
HON1G [&) ZOONEN, 33,2x52,5 cm 
nr inw. Rys. Pol. 6104
Ze zb. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Przejażdżka dwóch dam, starszej i młodej, otwartym powozem, zaprzę
żonym w parę koni nie jest typowa dla dojrzalej twórczości Michałowskie
go i pochodzi prawdopodobnie z wcześniejszego okresu.

44.
Powóz zaprzężony w czwórkę koni
Akwarela, papier, 32,5 x 44 cm
nr inw. Rys. Pol. 6100

Ekwipaż przed pałacem Wielopolskich w Krakowie. Kompozycja i ciemny 
koloryt zdradzają oddziaływanie na styl Michałowskiego sztuki Gericaulta.
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Piotr Michałowski

45.
Krakus z lancą, konno
Akwarela na szkicu ołówkowym, papier naklejony na tekturę, 68 
x 51 cm
Na odwr. nalepka z napisem: Piotr Michałowski | Krakus z lancq 
(akwarela) | Własność p. Róży z Łempickich Michałowskiej; obok 
pieczątka tuszem: URZĄD CELNY | W WARSZAWIE 
nr inw. Rys. Pol. 4700
Dar Róży Michałowskiej, 1946*

krakusi stanowili chłopską konną formację wojskową Księstwa Warszaw
skiego. Pułk utworzono 30 grudnia 1812 z jeźdźców po jednym z pięćdzie
sięciu dymów. Liczył 4 szwadrony po 220 ludzi. Brał udział w licznych wal
kach. Pod Lipskiem oddział krakusów i kirasjerów stanowił eskortę księcia 
Józefa Poniatowskiego. W 1814 pod Paryżem pułk zreformowano i powięk
szono; ostatnim czynem zbrojnym krakusów była obrona Paryża. Oddział 
200 krakusów eskortował zwłoki ks. Józefa do Warszawy. W lipcu 1814 
w Poznaniu pułk liczył 76 oficerów i 907 żołnierzy.

Dwa oddziały krakusów brały także udział w powstaniu listopadowym 
1830-1831.
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46.
Somosierra (szkic)
Akwarela, pióro, na szkicu ołówkowym, papier żeberkowy z filigra
nem, 50 x 65 cm 
nr inw. Rys. Pol. 7656

Podczas wojny francusko-hiszpańskiej zwycięska szarża pięciu plutonów 
trzeciego szwadronu polskiej jazdy pod dowództwem J. Kozietulskiego 
30 listopada 1808 roku w wąwozie Somosierra otworzyła wojskom Napo
leona 1 drogę na Madryt. Bohaterstwo polskiego żołnierza przeszło do legen
dy, utrwalonej w sztuce przez malarzy, m.in. w obrazach J. Suchodolskiego 
i P. Michałowskiego (kilka wersji).

47.
Walka Francuzów z Arabami
Akwarela na szkicu ołówkowym, papier naklejony na papier, 46,3 
x 55 cm
nr inw. Rys. Pol. 4630

Treść akwareli odnosi się do walk Francuzów w północnej Afryce i zdra
dza silne wpływy sztuki Delacroix, dla którego walki te byty tematem wielu 
dziel, podobnie jak dla innych romantyków orientalistów. Pochodzi prawdo
podobnie z okresu drugiego pobytu Michałowskiego w Paryżu, który zamy
ka się latami 1844-1848.
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48.
Stajenny kieiznający perszerony
Akwarela, papier naklejony na papier, 31,6 x 49,2 cm 
nr inw. Rys. Pol. 6098

Będąc w Turenii Michałowski malował ciężkie normandzkie konie, cią
gnące załadowane wozy; masztalerzy ubranych w długie, niebieskie bluzy, 
podtrzymujących rozbiegane konie; duże łby końskie i studia stajennych.

49.
Pocztylioni francuscy na koniach
Akwarela na szkicu ołówkowym, papier naklejony na karton,
38,5 x 54,6 cm
Sygn. l.d.: P. Michałowski | Madery w Czerwcu ¡847[4’>\ 
nr inw. Rys. Pol. 6097

Czwórka perszeronów prowadzona przez pocztylionów francuskich, sie
dzących na koniach.
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50.
Konie ciągnące w zaprzęgu
Akwarela, papier żeberkowy, 35 x 57 cm
nr inw. Rys. Pol. 10576

Michałowski w kilku wersjach tego samego tematu stworzy! wnikliwe stu
dium koni, ciągnących z wysiłkiem ciężko wyładowany wóz.

51.
Ścigające się wozy
Akwarela, papier, 28,3 x 60,7 cm
nr inw. Rys. Pol. 161574

Swoiste wyścigi woźniców, powożących zaprzężone w dwie pary koni 
wozy.
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-------------------------------------------------- Jean Pierre Norblin

Jean Pierre Norblin de la Gourdaine (Misy-Faut-Yonne 1745-1830 Paryż)

Francuski malarz, rysownik i rytownik pierwsze nauki pobiera! w Paryżu u F. Casanovy, a w 1769 wstą
pi! do Académie Royale de Peinture et de Sculpture. W latach 1770-1771 uczył się w Ecole Royale des 
Elèves Protégés. We wczesnym okresie pozostawał pod wpływem sztuki A. Watteau. W Polsce przebywał 
od 1774, sprowadzony przez księcia Adama Czartoryskiego i jego żonę Izabelę z Flemmingów; później 
znalazł mecenasów także w osobach książąt Radziwiłłów i króla Stanisława Augusta. Nowe środowisko 
spowodowało zainteresowanie problematyką miejscową. Oprócz prac o charakterze dekoratorskim (deko
racja rezydencji Powązki Czartoryskich i Arkadia pod Nieborowem Radziwiłłów) był twórcą rysunków i ob
razów nawiązujących do aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce (sejmiki, uchwalenie Konstytucji 
3 maja, powstanie kościuszkowskie). W twórczości graficznej nawiązywał do tradycji rembrandtowskich. 
W 1804 powrócił do Francji, najpierw do Provins, potem do Paryża, gdzie kontynuował zainteresowania te
matyką polską - w 1819 ukazał się cykl akwafort Costumes polonais, rytowany przez Debucourta wg ry
sunków i akwarel Norblina.

W Polsce artysta odegrał ważną rolę jako twórca szkoły malarskiej, która kontynuowała problematykę ro
dzajową i zainteresowania rembrandtowskie swego mistrza. Jego uczniami byli m.in. Aleksander Orłow
ski, Michał Płoński i Jan Rustem.

52.
Pułkownik
Ołówek, tusz, sepia, papier, 28,7 x 18,9 cm
Sygn. l.d.: Norblin 1 774. W.; na podkładce p.d.: Norblin 1 774 W. 
nr inw. Rys. Pol. 6120

Konny portret pułkownika polskiego należy do najwcześniejszych prac 
Norblina, wykonanych w pierwszym roku jego pobytu w Polsce. Wąsaty 
jeździec w żupanie i kontuszu, butach z ostrogami, z czapką ozdobioną 
charakterystycznym trzęsieniem na podgolonej głowie, trzymający w jed
nej ręce buzdygan - to niezwykle trafnie podpatrzony typ sarmacki. Rysu
jąc tę scenę z dużą biegłością musiał Norblin mieć w pamięci konnych 
jeźdźców Casanovy, na co wskazuje kompozycja całej sceny z rozległym 
pejzażem, w którym dostrzec można znacznie pomniejszone w stosunku 
do pierwszoplanowej postaci, lekko zarysowane dalsze sylwetki jeźdźców.
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-------------------------------------------------- Jean Pierre Norblin

53.
Kozak
Ołówek, sepia, papier, 28,7 x 18,9 cm
Sygn. l.d.: Norblin 17...; na podkładce p.d.: Norblin 1774 W 
nr inw. Rys. Pol. 6119

Kozak - grający pobudkę dla widocznego w głębi obozu wojskowego, 
stanowi pendant do omówionego wyżej rysunku, przedstawiającego Puł
kownika. W Polsce Kozacy - od trzech stuleci werbowani na służbę, 
zwłaszcza przez magnatów kresowych, służący także w oddziałach Rze
czypospolitej - stali się z biegiem czasu nieodłącznym elementem zróżni
cowanej pod względem etnicznym ludności Polski, toteż Norblin szybko za
uważy! ich specyficzną odrębność stroju, uzbrojenia, typu wierzchowca 
oraz uprzęży. Studia Kozaków na koniach powtarzają się wielokrotnie 
w twórczości artysty. Kozackie formacje wojskowe znajdowały się również 
w Rosji, Prusach i Turcji.
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-------------------------------------------------- Jean Pierre Norblin

54.
Odpust w Czemiakowie pod Warszawą
Tusz, pędzel, na szkicu ołówkowym, papier żeberkowy z filigranem 
Orzeł z Ciołkiem i napis JEZIORNA, 36 x 89,5 cm 
nr inw. Rys. Pol. 578
Z dawnych zbiorów raperswilskich

Czerniaków, położony na południe od Warszawy, stanowił jedno z naj
ważniejszych źródeł zaopatrzenia miasta w produkty rolne, warzywa 
i owoce. Targi w Czemiakowie odbywały się na placu przed barokowym 
kościołem Bernardynów, wzniesionym według projektu Tylmana van Ga- 
meren w latach 1687-1689. Słynne były coroczne odpusty 14 maja, ścią
gające do Czerniakowa liczne rzesze mieszkańców Warszawy. Malowniczy 
targ ukazuje rozmaitość typów ludzkich. Handel końmi, którym zazwyczaj 
zajmowali się Żydzi, odbywa się na pierwszym planie kompozycji.

Sceny handlowe i jarmarki przyciągały swą odmiennością i różnorodno
ścią uwagę Norblina, który pozostawił po sobie liczne prace - od pospiesz
nie robionych szkiców niewielkich rozmiarów poczynając, a na olejnym ob
razie z targiem na konie przy ulicy królewskiej (dawniej zwanej Koński Targ) 
kończąc.
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------------------------------------------------ Aleksander Orlowski

Aleksander Orłowski (Warszawa 1 777-1832 Petersburg)

Dzięki protekcji książąt Czartoryskich dostał się ok. 1793 na naukę rysunku i malarstwa do pracowni 
J.P. Norblina. Byt również uczniem M. Bacciarellego w „malami” na Zamku Królewskim; miniaturzysty w. de 
Lesseure oraz sztycharza B. Folino. Bral czynny udział w powstaniu kościuszkowskim. Pozostawał pod 
opieką książąt Czartoryskich i księcia Józefa Poniatowskiego, bratanka króla. Ok. 1802 przebywał na Litwie, 
skąd przez Gdańsk udał się do Petersburga, gdzie mieszkał do końca życia. Został nadwornym rysowni
kiem batalistą wielkiego księcia Konstantego; pracował również dla rodziny cara Aleksandra I oraz sfer zbli
żonych do dworu. Wiele podróżował po Rosji. Bral udział w życiu polskiej kolonii artystycznej w Petersbur
gu. Należał do masonerii. Jego twórczość fascynowała A. Mickiewicza, A.S. Puszkina, PA. Wiaziemskiego, 
I.A. Krylowa. Mimo niechętnego nastawienia konserwatywnego środowiska akademickiego, dzięki po
parciu wpływowych przyjaciół i mecenasów Orłowski otrzymał w 1809 tytuł akademika petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych za obraz Biwak Kozaków. Od 1819 był członkiem Towarzystwa Naukowego 
w Krakowie.

Na twórczość artysty decydujący wpływ wywarł J.P. Norblin, zarówno swą produkcją batalistyczną, wzo
rowaną na F. Casanovie i J.C. Bourguignonie czy P. Wouwermanie, jak również zapoznając swego ucznia 
z odkrytą na nowo sztuką Rembrandta, której piętno odnaleźć można w pracach obu artystów.

Orłowski był przede wszystkim rysownikiem (jego prace z lat 1794-1802 stanowią bogatą dokumenta
cję powstania kościuszkowskiego - na równi z rysunkami Norblina - stanowiąc jednocześnie patriotyczną 
deklarację artysty; używał też pasteli, rzadziej malował olejno. Jako pierwszy artysta w Rosji ok. 1816 za
czął posługiwać się techniką litografii i przyczynił się do jej spopularyzowania.

Tematyka jego dziel obejmowała sceny batalistyczne, sceny rodzajowe wiejskie i miejskie, portrety, cha
rakterystyczne czy malownicze sylwetki, typy orientalne, karykatury, heroizowane pejzaże oraz ilustracje 
utworów literackich.

55.
Wojsko polskie z r. 1794
Akwarela, tusz, papier, 32,8 x 45,5 cm
Sygn. pośrodku: AO | ¡800
nr inw. Rys. Pol. 160256

Biwak żołnierzy kościuszkowskich: pocztowi kawalerii narodowej, szere
gowy regimentu szefostwa Dziaiyńskich, grenadier gwardii pieszej koron
nej i artylerzysta.

56.
Biwak żołnierzy rosyjskich
Akwarela, tusz, papier, 32,5 x 45,5 cm
nr inw. Rys. Pol. 5022

Nocny biwak żołnierzy rosyjskich przy ognisku. Ten interesujący noctur- 
nus, o silnych kontrastach światła i cienia, zdradza wpływ sztuki Rem
brandta z jej efektami luministycznymi, przejętymi od holenderskiego mi
strza przez nauczyciela Orłowskiego, J.P. Norblina.
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57.
Bitwa o przeprawę na rzece
Akwarela, ołówek, papier, 33,5 x 53 cm
Sygn. l.d.: AO | 1801 
nr inw. Rys. Pol. 9826

Jeden z epizodów powstania kościuszkowskiego, prawdopodobnie bi
twa oddziału Sierakowskiego z korpusem Suworowa, stoczona 17 wrze
śnia 1794 pod Krupczycami nad rzeką Trościanicą. Z lewej strony wkracza
ją na most polskie oddziały broniące przeprawy przez rzekę. Za piechotą 
ciągnie artyleria; na bliższym planie oficer, towarzysz i pocztowy kawalerii 
narodowej. Z drugiego brzegu atakują dragoni rosyjscy, cofający się pod og
niem polskiej piechoty.

Szeroka gama szkiców piórkiem, rysunków tuszem i akwarel składa się 
na pełen realizmu obraz insurekcji, od pierwszych sukcesów i nadziei, po 
tragiczny upadek powstania i rzeź Pragi.
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58.
Jeździec wschodni
Akwarela, gwasz, papier, 61 x 43,6 cm
Sygn. l.d.: 18 AO 03
nr inw.: Rys. Pol. 636

59.
Czerkies
Akwarela, papier, 46 x 45,5 cm
nr inw. Rys. Pol. 7249
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60.
Jeździec mandżurski
Akwarela, papier, 55,8 x 44,4 cm 
nr inw. Rys. Pol. 7250

61.
Patrol kirgizki odpoczywający pod drzewem
Akwarela, papier, 55,2 x 43,7 cm
Sygn. p.d.: ¡8 AO 07 
nr inw. Rys. Pol. 6629

Po przyjeździe do Rosji Orłowski zetknął się z egzotycznym światem ty
pów różnych narodowości, zamieszkujących południowe rubieże cesar
stwa. W licznych akwarelowych, pastelowych i olejnych kompozycjach 
przedstawiał, najczęściej jadących konno, Czerkiesów, Kirgizów, Kozaków, 
Tatarów, Kalmuków, Persów, a także przedstawicieli innych nacji, przeważ
nie służących w armii rosyjskiej, licznych zwłaszcza w okresie wojny z Na
poleonem. Były one upostaciowaniem „egzotycznego Wschodu", działają
cego na wyobraźnię wielu ówczesnych malarzy europejskich. Znajdujemy 
w tych przedstawieniach szeroką gamę koni - od zgrabnych i rączych ara
bów po małe, żółtawej maści, znane z wytrzymałości koniki stepowe.
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62.
Łeb siwego konia
Pastel, papier niebieskawy, 54,5 x 41 cm
Sygn. u dołu: 18 AO 07
nr inw. 3790 Tc/73

Studium łba końskiego, prawdopodobnie araba, jest niemal psychologicz
nym, aczkolwiek nieco stylizowanym, portretem zwierzęcia.

Orłowski stworzy! własny, łatwo rozpoznawalny styl malowania wierz
chowców, przejęty następnie przez innych polskich malarzy.
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63.
Potyczka
Akwarela, tusz, sepia, gwasz, papier, 52,5 x 75,5 cm
Sygn.: AO | 1808 
nr inw. Rys. Pol. 1750

Rysunek zdradza wpływy batalistycznych szkiców J. C. Bourguignona, 
z którego twórczością nauczyciel Orłowskiego, Norblin, zetknął się za po
średnictwem F. Casanovy. Umieszczanie białego konia w centrum kompo
zycji było ulubionym zabiegiem Casanovy.
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------------------------------------------------ Aleksander Orlowski

64.
Projekt pomnika księcia Józefa Poniatowskiego
Akwarela, papier naklejony na płótno, 135 x 123 cm 
Sygn. p.d.: Alexander Orlowski inuenit et fecit | Petropoli die 11/23 
septembris ISIS:.
nr inw. Rys. Pol. 1 1369

W styczniu 1818 komitet budowy pomnika księcia Józefa Poniatowskie
go zamówi! u A.Oriowskiego, mieszkającego wówczas w Petersburgu, ry
sunek pomnika księcia Józefa, który miał służyć za wzór Thorvaldsenowi. 
Przedstawia on księcia w mundurze ulana, z buławą marszałkowską w rę
ce, szykującego się do skoku w nurty Elstery, którą symbolizuje alegorycz
na figura. Na postumencie przewidywano umieszczenie płaskorzeźby ze 
sceną wkroczenia księcia Józefa do Krakowa w 1809 r. (na lewym boku) 
oraz kartusza z herbem Poniatowskich Ciołek (z przodu). Na prawym boku 
miała się znaleźć płaskorzeźba ukazująca bohatera skaczącego do Elstery, 
a z tylu tablica z inskrypcją. Orłowski wykonał projekt bezpłatnie. Jednym 
z powodów mogła być chęć oddania pośmiertnej przysługi bratu wolnomu- 
larzowi. Swą przynależność do masonerii Orłowski zaznaczył stawiając 
trzy punkty po sygnaturze. Projekt niniejszy członek komitetu, generał 
S. Mokronowski, wysłał Thorvaldsenowi do Rzymu. Ostatecznie Thorvaldsen, 
za zgodą komitetu, zaprojektował statuę wzorowaną na konnym pomniku 
Marka Aureliusza.
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65.
Atak husarii
Akwarela, gwasz, papier, 53,5 x 38,5 cm 
Sygn. p.d.: AOrloujski | 1825.
nr inw. Rys. Pol. 8467

W Polsce w początkach XVI w. powstał nowy typ kawalerii według wzo
ru węgierskiego - husaria, stanowiąca początkowo jazdę lekką, która prze
kształciła się na przełomie XVI i XVII w. w jazdę najcięższą, używaną do 
przełamujących uderzeń, uzbrojoną w pólzbroje, szyszaki, kopie, konce
rze, nadziaki, szable i pistolety. W chorągwiach husarskich służyła najza
możniejsza szlachta, bowiem koszty wystawienia i utrzymania pocztów 
husarskich były wysokie ze względu na orientalny przepych, na który skła
dały się charakterystyczne skrzydła, umocowane u siodeł, bogate zbroje, 
kopie z proporcami, skóry tygrysie i lamparcie, kulbaki, rzędy, strzemiona, 
wodze kapiące od złota, haftów i drogich kamieni. Okres największej świet
ności husaria przeżywała w XVII w. W XVIII w. pełniła już głównie funkcje 
paradne. Ostatecznie zlikwidowano chorągwie husarskie w 1776.
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-------------------------------------------------- Wacław Pawliszak-------------------------------------------------

Wacław Pawliszak (Warszawa 1866-1905 Warszawa)

Mając dwanaście lat rozpoczął naukę w warszawskiej Klasie Rysunkowej, prowadzonej przez W. Gerso
na. Od 1880 kontynuował naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u J. Matejki, którego stal się ulubio
nym uczniem, podejmując tematykę historyczną. W 1885 wyjechał do Monachium, gdzie był uczniem 
.1. Brandta, a w 1886 do Paryża na naukę u C. Durana (właściwie Charles Durand). Po studiach powrócił do 
Warszawy. Odbywał częste podróże zagraniczne: w 1892 do Afryki (Algier, Tunis, Maroko); w 1893 do Dal
macji i Albanii, a także do Rzymu; na Bliski Wschód (Egipt, Iran, Irak, Turcja - w 1895 miał podobno malo
wać obrazy dla sułtana tureckiego); w 1898 na Kaukaz i Krym. Rysowa! konie w sławnej stadninie hr. Bra- 
nickich w Białej Cerkwi na Ukrainie. Wystawiał w Warszawie na Salonie Krywulta i w Towarzystwie Zachę
ty Sztuk Pięknych, którego członkiem został w 1897. Bral udział w wystawach w Krakowie i Lwowie, a tak
że w Paryżu, Chicago i San Francisco. Na Wystawie Światowej w Paryżu w 1889 otrzymał brązowy me
dal za obraz Emir Rzewuski.

Malował obrazy historyczne, batalistyczne (w tym liczne epizody z wojen polsko-turecko-tatarskich) i ro
dzajowe sceny dworskie z epoki Sasów, portrety oraz pejzaże. Był jednym z najwyżej cenionych polskich 
malarzy orientalistów, a także zbieraczem przedmiotów wschodnich. Zmari przedwcześnie, postrzelony 
podczas sporu z wybitnym polskim rzeźbiarzem, Xawerym Dunikowskim.

66.
Łucznik tatarski
Tusz, gwasz, papier, 34,3 x 25 cm
Sygn. p.d.: W.P.
nr inw. Rys. Pol. 5713

Rysunek o charakterze ilustracyjnym ukazuje tatarskiego jeźdźca uzbrojo
nego w szablę i kindżał, z sajdakiem pełnym strzał, strzelającego z iuku. 
Zwraca uwagę sygnatura artysty, imitująca pismo tureckie czy arabskie.
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-------------------------------------------------- Wacław Pawliszak---------------------------------------------

67.
Atak Turków
Tusz, papier, 24,6 x 42 cm
Sygn. p.cl.: w. Pawliszak 
nr inw. Rys. Pol. 160233

Batalistyczny rysunek tuszem przedstawia oddział konnicy tureckiej idą
cej do ataku. Praca ta ukazuje rysowniczy talent przedwcześnie zmarłego ar
tysty. Pewność ręki łączy się tu z doskonałą znajomością wschodniego 
stroju i uzbrojenia oraz taktyki jazdy.
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Henryk Pillati

Henryk Pillati (Warszawa 1832-1894 Warszawa)

Uczy) się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych od 1845 do 1848. Na przełomie 1853/1854 przez kil
ka miesięcy przebywał w Paryżu, uczęszczając do Ecole des Beaux-Arts. Był także w Monachium i Rzy
mie, oraz ponownie w Paryżu 1857/1858. Po 1860 rozwinął ożywioną działalność ilustratorską, współpra
cując z czasopismami warszawskimi. W 1879 odbył podróż do Petersburga.

Malował głównie sceny batalistyczne i rodzajowe oraz pejzaże. Jego rysunki mają często zabarwienie hu
morystyczne.

68.
Śmierć Berka Joselewicza w Kocku
Olej, płótno, 67 x 80 cm 
Sygn. p.d.: H. Pillati 1867 
nr inw. MP 2472 MNW
Dar Pawła Kochańskiego, 1934

Berek Joselewicz (1764-1809) pochodził z rodziny żydowskiej. W 1794 
zgłosił akces do powstania kościuszkowskiego. Wraz z Józefem Aronowi- 
czem projektował utworzenie lekkokonnego pułku starozakonnych i został 
mianowany jego pułkownikiem przez Kościuszkę. W 1798 wstąpił do Le
gionów w Mediolanie; w 1800 byt w legii Kniaziewicza. Bral udział w kam
panii 1805, m.in. pod Austerlitz. W 1807 w armii Księstwa Warszawskiego 
mianowany szefem szwadronu w 1. pułku strzelców konnych. Odznaczo
ny orderem Virtuti Militari. Byl członkiem loży wolnomularskiej „Bracia Pola
cy Zjednoczeni”. Zginął w potyczce z huzarami austriackimi pod Kockiem 
5 maja 1809. Znana jest także akwarela Juliusza Kossaka Berek Joselewicz 
pod Kockiem.
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69.
Jeździec polski z XVII w.
Ołówek, akwarela, gwasz, 34 x 27 cm
Sygn. p.d.: H Pillati | 1855.
nr inw. Rys. Pol. 8183

Tematyka historyczna przeważała w zainteresowaniach malarza, który 
oprócz scen bitewnych i przeglądów wojsk rysował z upodobaniem posta
cie konnych jeźdźców w kostiumach z XVII w.

70.
Amazonka
Akwarela, papier, 29,5 x 22,7 cm
Sygn. p.d.: H Pillati
nr inw. Rys. Pol. 8186
Ze zb. Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

Dama w ubiorze z XVI w. konno, ofiarująca jałmużnę, to kameralny obra
zek rodzajowy, w jakich celował Pillati, zajmujący się „na co dzień" ¡lustra- 
torstwem.
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Jan Rosen

Jan Rosen (Warszawa 1854-1936 Warszawa)

Naukę rysunku w latach 1862-1863 rozpoczął w Dreźnie u rytownika H. Redlicha, kontynuował ją po po
wrocie do Warszawy u F. Kostrzewskiego. Systematyczne studia akademickie prowadził od 1872 roku 
w Monachium u profesorów A. Strâhubera i F. Bartha; korzysta! też z porad J. Brandta w jego monachijskiej 
pracowni. W 1875 przeniósł się do Ecole des Beaux-Arts w Paryżu, uczęszczając początkowo do pracow
ni H. Lehmana, a następnie do pracowni J. Gérome’a. Twórczość E. Détaillé, z którym się zaprzyjaźnił, po
zostawiła silne piętno na stylu jego prac. Lata 1879-1882 spędzi! zasadniczo w Warszawie; odbył jednak
że w tym czasie podróż do Wioch, zatrzymując się na dłużej w Rzymie. Od 1885 mieszkał w Monachium, 
a następnie w Paryżu. Stąd wyjeżdżał w 1891 i 1892 do Petersburga; w 1907 odbył podróż morską 
do Afryki i południowych Włoch, w 1908 do Skandynawii. Do Polski powrócił po zakończeniu I wojny 
światowej.

Jako świetny znawca dawnego uzbrojenia i umundurowania gros swoich prac poświęcił tematyce woj
skowej. Dla dworu petersburskiego namalował cykl obrazów na temat bitew Suworowa, co przyczyniło się 
do nadania mu w 1893 tytułu akademika i profesora tytularnego Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Pe
tersburgu. Malował liczne obrazy batalistyczne, głównie z czasów kampanii napoleońskiej i powstania li
stopadowego, a także sceny rodzajowe z końmi. Byl biegłym rysownikiem, co zadecydowało o drobiazgo
wej dokładności w oddawaniu szczegółów nawet w kompozycjach większego formatu.

71.
Konkurs pojazdów konnych na PI. Ujazdowskim
Olej, płótno, 67 x 53 cm 
Sygn. p.d.: J. Rosen 1881 
nr inw. MP 968 MNW
Dar im. Izabeli i Karola Krystall, 1948

Aleje Ujazdowskie są pozostałością założonej w XVII w. Drogi Kalwaryj- 
skiej składającej się z 28 kaplic, rozebranych ok. 1770. Część Drogi włączo
no do założenia urbanistycznego zwanego Osią Stanisławowską od imie
nia ostatniego króla Rzeczypospolitej. Jej rozszerzony na pewnym odcinku 
fragment w czasach Królestwa Polskiego zyskał nazwę placu Ujazdowskie
go. W XIX w. byl on miejscem zabaw i wystaw rolniczych, a także konkur
sów pojazdów konnych, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem 
mieszkańców Warszawy. Podziwiano nie tylko pojazdy, zaprzęgnięte do 
nich konie oraz zręczność powożących, ale także urodę i toalety przybywa
jących na nie dam.

Głównym motywem obrazu jest otwarty powóz zaprzężony w czwórkę 
koni, którym malarz zamknął kompozycję po przekątnej. Umieszczenie na 
pierwszym planie zaprzęgu daje sposobność zapoznania się z odrobionymi 
detalicznie, z charakterystyczną dla Rosena drobiazgowością, wszystkimi 
elementami końskiej uprzęży i pojazdu oraz strojami siedzących w nim osób.
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72.
Składanie sztandaru przed Napoleonem 
Akwarela, gwasz, papier, 52 x 71,1 cm 
Sygn. p.d.: J. Rosen | 1896
nr inw. 130353

W jednej z najważniejszych w austriackiej kampanii Napoleona bitwie 
pod Wagram 6 lipca 1809 zasłużyli się męstwem i skuteczną szarżą na uła
nów Schwarzenberga szwoleżerowie 1. Pułku Lekkokonnego Gwardii pod 
dowództwem W. hr. Krasińskiego. Sukces Polaków został nagrodzony licz
nymi awansami i odznaczeniami. Udana kampania 1809 roku pozwoliła na 
rozszerzenie granic Księstwa Warszawskiego.

Rosen, słynący z werystycznego przedstawiania mundurów i uzbrojenia 
w malowanych przez siebie scenach, nadał również portretowe rysy Cesa
rzowi, marszałkom Davout i Massene, a także innym oficerom ze sztabu, 
przed którymi składa zdobyczny sztandar szeregowy szwoleżer.
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------------------------------------------------- Henryk Siemiradzki-------------------------------------------------

Henryk Siemiradzki (Pieczeniegi k. Charkowa 1843-1902 Strzałkowo k. Częstochowy)

Pierwszych lekcji rysunku udziela! Siemiradzkiemu D. Bezpierczy, dawny akademik petersburski. W 1864 
przyszły artysta ukończy! wydział matematyczno-fizyczny uniwersytetu charkowskiego i wyjechał do Pe
tersburga. Do 1871 studiował w Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem B. Willewaldego oraz 
K. Weniga. w Ermitażu zafascynowały go przede wszystkim dzieła mistrzów włoskiego renesansu. Uzy
skawszy stypendium na sześcioletnie studia za granicą, wyjechał w 1871 do Monachium, gdzie nawiązał 
kontakty z kolonią polską, skupioną wokół J. Brandta. W 1872 wyjechał do Włoch, zatrzymując się przejaz
dem w Dreźnie. Po krótkim pobycie we Florencji osiadł na stale w Rzymie, gdzie jego dom przy via Gaeta 
stał się ważnym ośrodkiem kultury polskiej w Wiecznym Mieście. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski, naj
częściej w związku z prezentacją obrazów na wystawach w Krakowie i Warszawie.

Twórczość Siemiradzkiego reprezentuje międzynarodowy styl malarstwa akademickiego, wzbogacone
go o osiągnięcia pleneryzmu. Najchętniej odtwarzał sceny z życia Rzymian okresu wczesnego cesarstwa. 
Uprawiał również malarstwo dekoracyjne. Po sukcesie obrazu Pochodnie Nerona (1876) na wystawach 
w Wiedniu, Monachium, Berlinie, Paryżu i Londynie cieszył się europejską sławą. W 1877 otrzymał tytuł 
profesora Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu; w 1880 został członkiem Akademii św. Łu
kasza w Rzymie, a w 1889 członkiem Académie des Beaux-Arts w Paryżu; byt również członkiem Akade
mii berlińskiej, sztokholmskiej i turyńskiej. W 1878 otrzymał na Wystawie Światowej w Paryżu zloty medal 
za obraz Wazon czy kobieta i francuską Legię Honorową; order Corona d ltalia otrzymał w 1876; w 1898 
król Włoch mianował go komandorem orderu Św. Maurycego i Łazarza.

73.
Jeźdźcy
Olej, tusz, papier, 30,1 x 37,1 cm
Sygn. I.g. ołówkiem: H. Siemiradzki
nr inw. Rys. Pol. 875

Jeźdźcy tak bardzo odbiegają od zwyczajowej tematyki obrazów Siemi
radzkiego, odnoszącej się do świata antycznego, że nasuwa się przypusz
czenie, iż kompozycja stanowić miała ilustrację do jakiegoś utworu literac
kiego o fabule trudnej obecnie do ustalenia. Jednak walory artystyczne dzie
ła, uzyskane skromnymi środkami malarskimi, wspaniale oddany ruch 
koni i owa zagadkowa treść sprawiają, że przyciąga ono naszą uwagę swą 
niezwykłością.
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January Suchodolski

January Suchodolski (Grodno 1797-1875 Boim k. Węgrowa)

Będąc od młodości w służbie wojskowej, początkowo zajmował się malarstwem z amatorstwa. Brał 
udział w powstaniu listopadowym. Wiosną 1832 wyjechał z Warszawy do Rzymu, gdzie przez rok studio
wał w Akademii francuskiej u H. Verneta. Po kilkumiesięcznym pobycie w Warszawie (od połowy 1833 do 
wiosny 1834) powrócił do Rzymu. W Warszawie zamieszkał ponownie w 1837. W 1839 został członkiem 
Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, gdzie spędził cztery miesiące. W 1847 był w Paryżu. 
W 1852 odwiedził Kraków. Od 1848 w miesiącach letnich przebywał we własnym majątku Boimie. Nale
żał do grona członków założycieli Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (od 1859) i członków komitetu or
ganizacyjnego Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie (od 1864).

Malował obrazy batalistyczne o charakterze historycznym i rodzajowym, sceny rodzajowe, portrety kon
ne i konie.

74.
Giermek Sobieskiego
Olej, płótno, 67 x 53 cm
Sygn. u dołu pośrodku: J. Suchodolski 1853 (?) 
nr inw. MP 4691 MNW
Dar Stanisława Leszczyńskiego, 1915

Suchodolski w kilku dość znacznie różniących się wersjach namalował 
tzw. Giermka Sobieskiego. Odwołanie się do historii jest w tym wypadku 
pretekstem do ukazania wspaniałego stroju rycerza i pięknej sylwetki trzy
manego przez niego konia.
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75.
Portret konny małżonków Schossland
Olej, płótno, 93,5 x 86 cm
Sygn. p.d.: January Suchodolski | 1854
nr inw. MP 2 193

W parku Łazienkowskim, ulubionym miejscu spotkań warszawskiego to
warzystwa, Suchodolski sportretowai elegancką parę na wiosennej prze
jażdżce. W tej scenie wierzchowce - siwy i gniady - swą urodą i wdziękiem 
przyciągają naszą uwagę. Konie te jednak, podobnie jak jeźdźcy, są ideali
zowane, brak im indywidualnego wyrazu. Wytworna stylizacja sentymen- 
talno-romantycznej kompozycji podkreśla żywy koloryt, umiejętnie połączo
ny z linearno-dekoracyjnymi walorami rysunku postaci, koni oraz architek
tury. Widoczny w tle pałac „Na Wodzie” to dawna letnia rezydencja ostatnie
go króla Polski, Stanisława Augusta. Przebudowany dla monarchy w stylu 
wczesnego klasycyzmu z barokowego budynku łaźni (stąd nazwa park Ła
zienkowski), byi centralnym punktem palacowo-parkowego założenia. Park 
już w XVIII w. byl na życzenie króla otwarty dla publiczności.
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76.
Pokaz konia (Kupno konia arabskiego)
Olej, płótno, 56 x 72,5 cm
Sygn. p.d.: J. Suchodolski | 1867
nr inw. MP 3662 MNW
Dar Jakuba Potockiego, 1936

Obok obrazów o treści historycznej w twórczości Suchodolskiego znajdu
ją się również sceny rodzajowe. Należą do nich portrety konne, często 
przedstawiające postacie historyczne, niekiedy również osoby współcze
sne artyście. W jego sztuce mocno osadzonej w polskiej tradycji rycersko- 
-ziemiańskiej koń zawsze jest bohaterem równorzędnym człowiekowi, tak 
jak w tej scenie prezentacji siwego konia arabskiego. Chłopiec w fezie, na 
ciemnym koniu, demonstruje go szlachcicowi, dobijającemu targu z Tur
kiem w turbanie.
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Feliks Szewczyk

Feliks Szewczyk (Jeziorna k. Warszawy 1863-1932 Warszawa)

Studiował w szkole rysunkowej W. Gersona. Od 1888 wystawiał swoje prace w Zachęcie, inaugurując 
obrazem Przed karczmą. W roku 1890 pokazał Targ na konie i Kmicica z tabunem. Byl członkiem Towarzy
stwa Zachęty Sztuk Pięknych. W sezonie letnim 1929 wystawia! wraz z innymi malarzami w Gdyni.

Malował akwarelą sceny batalistyczne i rodzajowe, ale przede wszystkim byl malarzem koni. Wykony
wa! też liczne ilustracje do dziel literackich, zwłaszcza dla młodzieży.

77.
Na Placu Zamkowym w Warszawie 
Akwarela, papier, 26,2 x 36,7 cm 
Sygn. p.d.: F Szewczyk; napis u dołu: W DZIEŃ OTWARCIA lego SE
JMU POLSKIEGO 
nr inw. Rys. Pol. 161624
Z zapisu Ignacego Jana Paderewskiego

W przeddzień otwarcia Sejmu odbyło się w katedrze warszawskiej, 9 lu
tego 1919, uroczyste nabożeństwo z udziałem Naczelnika Państwa, Józefa 
Piłsudskiego (1867-1935) oraz posła na Sejm Ustawodawczy, premiera 
i ministra spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), 
zarazem znakomitego pianisty i kompozytora. Pierwsze posiedzenie sejmo
we miało miejsce 10 lutego 1919 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Malarz ukazał na placu Zamkowym przybywających na inauguracyjne po
siedzenie Sejmu Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego 
w otwartym powozie, w asyście kawalerii.

Akwarela Szewczyka pochodzi z albumu ofiarowanego Paderewskiemu 
w 1931 przez artystów - członków Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
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Feliks Szewczyk
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Nieokreślony rysownik

Nieokreślony rysownik

78.
Widok boczny modelu pomnika ks. Józefa Poniatowskiego wraz 
z cokołem i ogrodzeniem
Pioro, tusz, papier, 25,4 x 31,9 cm
Napis ołówkiem z lewej strony cokołu: ... | P Thorwaldsen | o tyle 
sie wydaie postument | zu długi; z prawej strony cokołu: igle zdaie 
sie | P Thorwaldsen | chce mieć węższym Postument; na odwrocie 
podkładki napis ołówkiem: Szkic do pomnika Ks. Poniatów | skiego 
przez Thorualdsena
Skala w Palmi Romani oraz w aunes de Pologne 
nr inw. 126746

Model gipsowy pomnika wystawiono 1 1 czerwca 1829 w Warszawie, 
w specjalnie na ten cel zbudowanej szopie obok Teatru Narodowego. For
ma pomnika wywołała gorącą polemikę między zwolennikami posągu księ
cia w stroju narodowym a „klasykami”. Pomnik odlano z brązu w Warsza
wie w 1832, ale w nowej sytuacji politycznej po upadku powstania listopa
dowego władze carskie nie pozwoliły na jego ustawienie. Wywieziony 
w 1836, powrócił do Warszawy w 1922 na mocy traktatu ryskiego. Wysa
dzony przez Niemców w 1944, został po wojnie odtworzony według mo
delu przechowywanego w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze i przeka
zany Polsce w darze przez rząd duński.
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Konie i jeźdźcy
w kolekcji malarstwa Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Malarstwo polskie odgrywało zawsze ważną rolę w sta
łej ekspozycji Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Tak było 
w czasach pierwszego muzeum założonego przez Włady
sława hr. Broel-Platera w 1870 roku, kiedy galeria obrazów 
zajmowała cale trzecie piętro zamku, tak jest również dzi
siaj, ponieważ obrazy uzupełniają ekspozycję muzealną 
we wszystkich salach dostępnych dla publiczności. Wśród 
wielu portretów, pejzaży i dziel o tematyce historycznej od
naleźć można dwadzieścia siedem obrazów, których boha
terami są jeźdźcy i konie. Ten rodzaj malarstwa, najczę
ściej batalistycznego lub rodzajowego, zawsze podobał się 
publiczności raperswilskiej, dopełniał ilustracji dziejów Pol
ski i wyobrażeń o narodzie, który tak bardzo kocha konie.

...po Bogu, swojej ziemi, swym gnieździe z pisklętami 
nie miał Polak nic droższego nad konia, 
gdyż na nim walczy! broniąc domowego ogniska, 
podróżował i hasał na łowach...

J. Brandt

Na obecnej stałej wystawie muzeum obejrzeć można 
cztery obrazy namalowane przez Józefa Brandta, trzy Józe
fa Chełmońskiego, pięć będących dziełem trzech przedsta
wicieli rodziny Kossaków, pięć akwarel Piotra Michałow
skiego, dwa obrazy przypisywane Horacemu Vernetowi. 
Po jednej pracy Antoniego Kozakiewicza, Aleksandra Or
łowskiego, Ludwika Gędłka, Jana Nikutowskiego, Jana 
Chełmińskiego, Jana Ryszarda Oknińskiego, Adama Setko- 
wicza i Mariana Kratochwila.

Większość dziel zgrupowana jest w dwóch salach: w Sa
li walki za wolność naszą i waszą oraz w Sali polskiej, któ
ra w dzisiejszym muzeum pełni rolę galerii malarstwa i rze
miosła artystycznego.
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Większość tych cennych eksponatów to dary lub depo
zyty dobrodziejów Muzeum Polskiego przyjęte do zbiorów 
w latach siedemdziesiątych bieżącego stulecia. W tym wła
śnie czasie rozpoczynało swą działalność 111 Muzeum Pol
skie w Rapperswilu, powołane do życia przez Polaków 
mieszkających w Szwajcarii i ich szwajcarskich przyjaciół, 
zyskując poparcie wśród Polonii całego świata.

Tematyka batalistyczna, wspaniale malowane konie, czę
sto pojawiająca się orientalna ikonografia sprawiają, że ten 
rodzaj malarstwa kojarzy się widzom z polskim romanty
zmem.

W dużej gablocie, w której eksponowane są wyroby rze
miosła artystycznego, na tle kontuszowych pasów pol
skich tuż obok ryngrafu konfederatów barskich obejrzeć 
można niewielki obraz przypisywany Aleksandrowi Orłow
skiemu, zatytułowany Jeździec wschodni (Pancerny). Na 
tle umownego pejzażu - jeździec na wspiętym koniu 
z uniesioną prawą ręką, w charakterystycznym geście do
wódcy na polu walki. Tak znawca uzbrojenia i projektant 
mundurów dla wojska Królestwa Polskiego przedstawił 
Wll-wiecznego pancernego. Ten typ przedstawienia przy
jęli i powtarzali później za Orłowskim m.in. Piotr Michałow
ski i Juliusz Kossak.

Kolekcję obrazów Józefa Brandta, bodaj najsłynniejszego 
w świecie polskiego malarza koni, rozpoczyna wspaniale 
malowany Husarz - przedstawiony na dzielnym karym ru
maku w pełnej zbroi z kopią i powiewającym na niej pro
porcem. Jest to postać pierwszoplanowa większej kompo
zycji ukazującej przemarsz husarii przed hetmanem, wi
docznym w głębi obrazu na białym koniu. Znakomicie od
tworzone ruchy wierzchowca, prowadzonego żelazną rę
ką rycerza, konkurują z mistrzowsko malowanymi szcze
gółami zbroi i bogatego husarskiego rzędu. Obrazy takie 
jak ten powstawały w monachijskiej pracowni malarza, 
w której zbiór rekwizytów był tak bogaty, iż z pewnością 
wystarczyłby na urządzenie niejednego muzeum eksponu
jącego broń i rynsztunek używane na wschodzie Europy 
w XVII i XVIII stuleciu.

Drugi obraz Brandta to Polowanie z psami. Scena rozgry
wa się na skraju młodego zagajnika. Sfora ogarów dopadla 
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właśnie odyńca, gdy na miejsce zdarzenia cwaiem dojeż
dża myśliwy. Ileż trzeba studiów z natury, ile szkiców i ob
serwacji, aby tak wspaniale oddać ruchy ludzi i zwierząt 
i skupić uwagę wszystkich w miejscu największego dra
matu na obrazie, po prawej stronie kompozycji, gdzie psy 
osaczyły dzika. Malując takie sceny w Monachium, z pew
nością wspominał Józef Brandt swoje polowania w lasach 
pod Orońskiem, dokąd każdego roku udawał się w miesią
cach letnich wraz z cale) rodziną.

Stepowa stadnina - duży obraz przedstawiający panora
mę Dzikich Pól i stado koni prowadzone przez pasterza, 
zwanego na Ukrainie czabanem. Nie ma tu batalistycznego 
zgiełku i pędu, stado drobnych, ale śmigłych koni, tylekroć 
opisywanych w Trylogii Sienkiewicza, porusza się wolno 
pod czujnym okiem Kozaków. Kompozycja pełna jest no
stalgicznego spokoju płynącego z bezkresnych stepów łą
czących się na horyzoncie z bladoniebieskim niebem. Ob
raz jest jednym z ostatnich darów dla Muzeum w Rapper- 
swilu, przekazanym przez hr. Annę Grocholską z Zollikon 
wiosną 1999 roku.

Odpoczynek w stepie - kolejny obraz Brandta, na którym 
widzimy konie. Koń i jeździec w stepie. Brandt byt nie tyl
ko mistrzem w malowaniu koni, ale jak nikt potrafił połą
czyć w harmonijną całość wszystkie elementy przedsta
wionych przez siebie scen. W jego obrazach ożywają, są 
autentyczne, tchną wielką miłością do wschodnich kresów 
Rzeczypospolitej, które tak często były świadkami zmagań 
i krwawych walk.

Powrót Napoleona spod Moskwy Jana Chełmińskiego, 
ucznia Józefa Brandta, a także jego bliskiego współpracow
nika w Monachium. Malarza bardziej znanego za granicą 
niż w Polsce, znawcy mundurów wojskowych, podobnie 
jak Brandt rozmiłowanego w tematyce kawaleryjskiej. Ob
raz powstał zapewne po roku 1890, kiedy malarz wróci! do 
Europy po dłuższym pobycie w Ameryce i z dużym powo
dzeniem komponował sceny bitew i wojen z czasów Na
poleona 1 oraz z dziejów Legionów Polskich generała Dą
browskiego.

W obrazach Kossaków przewijają się sceny batalistyczne 
różnych epok i formacji. Pierwsza z tej serii jest piękna 
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akwarela Juliusza przedstawiająca jednego z bohaterów 
wyprawy wiedeńskiej króla Jana III w 1683 roku - kaszte
lana krakowskiego Andrzeja Potockiego na czele swego re
gimentu ze zdobycznym sztandarem Kara Mustafy.

Trzy obrazy wyszły spod pędzla Wojciecha. Dwa doty
czą ulubionego przez malarza okresu wojen napoleoń
skich: Kirasjer armii cesarza Napoleona I i Oddział ułanów 
2 pułku. Kiedy przyjrzymy się malowanym na niewielkich 
wymiarami mahoniowych deskach scenom, łatwo do
strzeżemy, jak mistrzowsko artysta operowa! pędzlem i ja
ką przyjemność sprawiało mu malowanie mundurów, rzę
dów końskich oraz „reżyserowanie” akcji na polu walki. 
Trzecim dziełem Wojciecha Kossaka jest powstały w 1927 
roku obraz Eskortowanie jeńców sowieckich w 1920 roku.

W Sali walki o wolność naszg i waszą, wśród pamiątek 
z powstania 1863 roku, obok litografii wykonanych według 
rysunków Artura Grottgera odnajdujemy kolejne obrazy. Po
grzeb powstańca 1863 roku - malowany gładko i reali
stycznie przez batalistę Artura Nikutowskiego w 1870 roku 
- przedstawia jedną z tysięcy scen, jakie rozegrały się zimą 
1863 roku na ziemiach polskich. Skraj lasu pobielony świe
żym śniegiem, a wśród tej cichej bieli dwa nagrobne krzy
że i ciemniejszy kopiec świeżo rozkopanej ziemi, wokół 
niedawni towarzysze walki i koń zaprzężony do sań ze 
smutnie pochyloną głową - uczestnicy i świadkowie ostat
niej posługi. Drugim obrazem jest malowany na desce Pow
staniec prowadzący konia. Niewielka, subtelnie wykoń
czona scena rodzajowa jest dziełem Jana Ryszarda Okniń- 
skiego, malarza i ilustratora, a w latach 1906-1910 także 
fotografa, ucznia Władysława Czachórskiego i Wojciecha 
Gersona, który przez kilka lat studiował również w Mona
chium.

Część batalistyczną kolekcji raperswilskiej kończą dwa 
obrazy przypisywane Horacemu Vernetowi: Śmierć księcia 
Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery i Ulan polski - 
eksponowane w tej części wystawy, gdzie zgromadzono 
pamiątki związane z kampanią napoleońską. W rodzinie 
Vernetów dwóch malarzy było kronikarzami czasów napo
leońskich - Antoine Charles Horacy, oficjalny malarz i histo
riograf cesarstwa oraz jego syn Horacy, batalista wojen na
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poleońskich. autor Śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. 
Oba obrazy są depozytem profesora Andrzeja Ciechano- 
wieckiegio z Londynu.

Znakomicie malowane konie występują też w malarstwie 
rodzajowym. Trzy obrazy Józefa Chełmońskiego: Wyjazd 
na polowanie (1890), Czwórka (1873) i Patrol powstańczy 
z 1863 roku (1878), przedstawiają pejzaż polski i konie. 
Chełmoński - ulubiony uczeń Gersona w warszawskiej Kla
sie Rysunkowej - dzięki poparciu Brandta również otarł się 
o pracownie monachijskie i tamtejszą Akademię Sztuk 
Pięknych. Ale uznani mistrzowie pędzla w stolicy Bawarii 
nie wywarli na nim większego wrażenia i nie wpłynęli na 
jego malarstwo. Pozostał wierny szkole Gersona, skąd wy
niósł umiłowanie natury, które pozwoliło mu lepiej od in
nych malarzy obserwować i odtwarzać rodzimy krajobraz. 
Wyjazd na polowanie - zimowy widok z ośnieżonym 
dworkiem i parą srokaczy zaprzężonych do sań. Wszystko 
na obrazie wydaje się ciche i skostniałe od mrozu, tylko ko
nie wspięte na zadach, buchające parą, rwą się do biegu, 
z trudem powstrzymywane przez woźnicę. W drugim ob
razie, zatytułowanym Czwórka, który artysta podzielił kom
pozycyjnie na dwie części, oddzielając linią horyzontu błę
kitne niebo od puszystego, kopnego śniegu - wszystko jest 
dynamiczne. Cztery karę, błyszczące rumaki unoszą sanie 
gdzieś ku ośnieżonemu horyzontowi. Poczwórne zaprzęgi 
malowane na różne sposoby, w różnych porach roku, 
przyniosły Chełmońskiemu sławę na wystawach w Pary
żu, Monachium, Berlinie, San Francisco i Lwowie, a później 
także na wielkich indywidualnych wystawach malarza 
w Krakowie i Warszawie. Patrol powstańczy z 1863 roku to 
trzech jeźdźców w czerwonych powstańczych rogatyw
kach, szybko przemierzających rozległą równinę. Obraz 
niewielki, również podzielony poziomą linią horyzontu. Blę- 
kitnoszare niebo i brunatnozielona ziemia - tak dobrze zna
ny malarzowi wczesnowiosenny mazowiecki pejzaż. Ła
two przychodzi na myśl porównanie z Patrolem powstań
czym Maxa Gierymskiego.

Wśród obrazów Sali polskiej uwagę zwraca grupa akwa
rel Piotra Michałowskiego, najwybitniejszego przedstawi
ciela malarstwa romantycznego w Polsce - wszystkie są 
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portretami koni. W swoich licznych podróżach, jakie odbył 
do Niemiec, Francji, Anglii, Belgii i Holandii - w sprawach 
urzędowych, a także artystycznych - wiele pracował, po
sługując się głównie rysunkiem i akwarelą. Korzystał 
z możliwości kopiowania dawnych mistrzów, pobierał lek
cje u znanego paryskiego batalisty N. Charleta. Jego zainte
resowania zawsze dotyczyły tematyki związanej z koniem. 
Pod tym właśnie kątem zgłębiał dzieła dawnych mistrzów, 
dlatego też studiował anatomię konia korzystając z możli
wości odwiedzania rzeźni w Montfaucon. Sceny batali
styczne, zaprzęgi, studia koni to najczęściej pojawiające 
się tematy jego prac. Cztery studia koni wykonane sepio- 
wym tuszem i akwarelą w Gandawie w 1846 to plon jed
nej z podróży, w czasie której zwiedzał z jednakowym za
pałem zarówno wzorowe fermy rolnicze, jak i galerie sztu
ki. Od monochromatycznych studiów koni odbiega kompo
zycyjnie Portret dziewczynki na koniu. Mała amazonka 
(córka malarza?), pewnie siedząca w damskim siodle, 
przedstawiona jest na siwym koniu ukazanym w skróco
nym galopie. Ta seria akwarel studyjnych należy do cie
kawszych eksponatów w zbiorach muzeum.

Przy promie Antoniego Kozakiewicza, wiejskie zaprzęgi 
na piaszczystej drodze ciągnącej się wzdłuż brzegu rzeki 
aż do przeprawy promowej - piękna scena rodzajowa osa
dzona w pejzażu. Kozakiewicz, uczestnik powstania stycz
niowego, początkowo malował najczęściej sceny histo
ryczne oraz te, które przypominały mu walki z 1863 roku, 
z czasem w jego twórczości przeważyło malarstwo rodza
jowe, którego tajniki poznał podczas studiów w Mona
chium.

Ludwik Gędłek malarz krakowski, uczeń Władysława 
Luszczkiewicza kształcił się także w Wiedniu. Znany jest 
głównie jako malarz pejzaży i scen rodzajowych, w któ
rych chętnie umieszczał konie. Scena Przed karczmą to je
go typowa praca. Osiodłane konie z przytroczoną ubitą 
zwierzyną, psy myśliwskie i odpoczywający na ganku my
śliwy.

W sali prezentującej stroje, sztukę i rękodzieło ludowe 
znajdują się jeszcze dwa obrazy z końmi. Adama Setkowi- 
cza Dwa zaprzęgi - utrzymane trochę w typie Chelmoń- 
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skiego sanie pędzące po wiejskim gościńcu. Jedne powo
żone przez kraśną dziewczynę drugie przez dziarskiego 
młodziana. Swoiste zawody wiejskie, które jeszcze do dzi
siaj można oglądać zimą w południowej Polsce.

Najmłodszy z przedstawicieli rodziny Kossaków - Jerzy 
jest autorem bardzo udanej sceny rodzajowej - Krakow
skiego wesela. Kryte strzechą chaty i stojący obok wieśnia
cy oglądają niecodzienne widowisko: pędzący co koń wy
skoczy korowód zaprzęgów poprzedzany przez dwóch 
konnych drużbów w krakowskich sukmanach. Pęki pa
wich piór powiewają przy czerwonych rogatywkach. Przed 
tym obrazem, eksponowanym na zamku raperswilskim 
wśród strojów ludowych, często zatrzymują się zwiedzają
cy - wydaje się tak bardzo polski.

Najpóźniejszym dziełem malarskim w zbiorach mu
zeum, na którym wyobrażono konie, jest Zaprzęg z kapelą 
malowany przez Mariana Kratochwila w 1933 roku, mala
rza po wojnie mało znanego w Polsce, ponieważ pozostał 
na emigracji w Londynie. Jest to efektowne i trudne ujęcie 
przedstawienia - na wprost widza pędzące konie, zza któ
rych wyłaniają się dalsze postacie wesołych grajków.

Kolekcja polskiego malarstwa batalistycznego i rodzajo
wego zgromadzona w Muzeum Polskim w Rapperswilu, 
owe portrety wspaniałych, dzielnych rumaków dosiada
nych przez rycerzy, a także sceny z wiejskimi zaprzęgami, 
są cennym uzupełnieniem ekspozycji. Ta zaś tak popular
na w Polsce tematyka sprawia, że zwiedzający lepiej rozu
mieją, dlaczego na zamku raperswilskim jest muzeum, któ
re nazywa się polskie. Miły to widok dla każdego kustosza, 
kiedy na przygotowanych dla wygody publiczności krze
słach często na dłużej zatrzymują się zwiedzający, by le
piej przyjrzeć się obrazom.

Kazimierz Stachurski
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Aleksander Orlowski (?)
Jeździec wschodni
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Józef Brandt
Husarz
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Józef Brandt
Polowanie z psami

Józef Brandt
Stepowa stadnina
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Józef Brandt
Odpoczynek w stepie

Jan Chełmiński
Powrót Napoleona spod Moskwy
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r

Juliusz Kossak
Kasztelan Andrzej Potocki zdobywa sztandar turecki w bitwie pod Wiedniem
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Wojciech Kossak
Kirasjer armii cesarza Napoleona I
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Wojciech Kossak
Oddział ułanów 2 pułku
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I

Wojciech Kossak
Eskortowanie jeńców sowieckich w 1920 roku
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Artur Nikutowski
Pogrzeb powstańca 1863 roku
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Jan Ryszard Okniński
Powstaniec prowadzący konia
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Horacy Vernet
Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery
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Horacy Vernet
Ulan polski
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Józef Chełmoński
Wyjazd na polowanie

Józef Chełmoński
Czwórka
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Józef Chełmoński
Patrol powstańczy z 1863 roku
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Piotr Michałowski
Studium konia

Piotr Michałowski
Studium konia z uniesioną nogą
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Antoni Kozakiewicz
Przy promie
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Ludwik Gędłek
Przed karczmą
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Adam Setkowicz
Dwa zaprzęgi
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Jerzy Kossak
Krakowskie wesele
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Marian Kratochwill
Zaprzęg z kapelą
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Konie i jeźdźcy 
kolekcja malarstwa w Muzeum Polskim w Rapperswilu 

ekspozycja stała

Józef Brandt (1841-1915)

1. Husarz
Olej, płótno, 86,5 x 62,5 cm
Sygn.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Dar Juliana Godlewskiego (1903-1983)
z Lugano

2. Polowanie z psami
Olej, płótno, 101 x 62 cm
Sygn.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Legat Izy Poznańskiej de Landsberger (1901-1983) 
z Genewy
In memoriam Maurycy Poznański

3. Stepowa stadnina
Olej, płótno. 112,5 x 61,5 cm
Sygn.: Józef Brandt
Dar Anny Grocholskiej z Zollikon

4. Odpoczynek w stepie
Olej, płótno, 30,5 x 38 cm
Sygn.: Józef Brandt | z Warszawy

Jan Chełmiński (1851-1925)

5. Powrót Napoleona spod Moskwy
Olej, płótno, 107 x 76,5 cm
Sygn.: Jan V. Chełmiński
Dar Charles’a Brupbachera (1909-1987)
z Zurychu

Józef Chełmoński (1850-1914)

6. Czwórka. 1873
Olej, płótno, 124 x 90 cm
Sygn.: JOZEF CHEŁMOŃSKI 1883 Monachium
Dar Juliana Godlewskiego (1903-1983) z Lugano

7. Wyjazd na polowanie. 1890
Olej, płótno, 129 x 68 cm
Sygn.: JOZEF CHEŁMOŃSKI 1890
Legat Izy Poznańskiej de Landsberger (1901-1983) 
z Genewy
In memoriam Maurycy Poznański

8. Patrol powstańczy z 1863 roku. 1878
Olej, płótno, 87 x 39 cm
sygn.: JOZEF CHEŁMOŃSKI 1878
Legat łzy Poznańskiej de Landsberger (1901-1983) 
z Genewy
In memoriam Maurycy Poznański

Ludwik Gędłek (1848-1904)

9. Przed karczmą
Olej, deska, 21x16 cm
Sygn.: L.Gędłek. Wien
Legat Izy Poznańskiej de Landsberger (1901-1983) 
z Genewy
In memoriam Maurycy Poznański

Jerzy Kossak (1886-1955)

10. Krakowskie wesele
Olej, płótno, 60 x 110 cm
Sygn.: Jerzy Kossak
Dar Juliana Godlewskiego (1903-1983)
z Lugano

Juliusz Kossak (1 824-1 899)

11. Kasztelan Andrzej Potocki zdobywa sztandar
turecki w bitwie pod Wiedniem, 1883
Akwarela, papier, 55 x 37 cm
Sygn.: Juliusz Kossak 1883
Depozyt Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Waszyngton

Wojciech Kossak (1 856-1942)

12. Kirasjer armii cesarza Napoleona I, 1903
Olej, deska, 64,5 x 53, cm
Sygn.: Wojciech Kossak 1903
Dar Charles’a Brupbachera (1909-1987)
z Zurychu

13. Oddział ułanów 2 pułku. 1914
Olej, deska, 61 x 49,5, cm
Sygn.: Wojciech Kossak 1914
Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

181



14. Eskortowanie jeńców sowieckich w 1920 roku.
1927
Olej, płótno, 70 x 100 cm
Sygn.: Wojciech Kossak 1927
Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

Antoni Kozakiewicz (1841-1929)

15. Przy promie
Olej, deska, 33 x 20 cm
Sygn.: A.Kozakiewicz
Legat Izy Poznańskiej de Landsberger (1901-1983) 
z Genewy
In memoriam Maurycy Poznański

Marian Kratochwil (1906-1997)

16. Zaprzęg z kapelą. 1933
Olej, płótno, 80,5 x 79 cm
Sygn.: M. Kratochwil 1933
Dar autora dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Piotr Michałowski (1800-1855)

17. Studium konia. 1846
Akwarela, papier, 44,5 x 55 cm
Napis tuszem: Szkic | Piotra Michałowskiego | 
w Gandawie 1846
Depozyt Andrzeja Romera z Brukseli

18. Studium konia, 1846
Akwarela, papier, 31,5 x 50 cm
Depozyt Andrzeja Romera z Brukseli

19. Studium konia z uniesioną nogą. 1846
Akwarela, papier, 43 x 51,5 cm
Napis tuszem: Szkic | Piotra | Michałowskiego | 
cc Gandawie 1846
Depozyt Andrzeja Romera z Brukseli

20. Studium koni. 1846
Akwarela, papier, 32 x 40,5 cm
Napis tuszem na odwrocie: Etudes de Pierre Micha
łowski, Gand 1846
Depozyt Andrzeja Romera z Brukseli

21. Portret dziewczynki na koniu
Akwarela, papier, 22,2 x 15,5 cm
Sygn. ołówkiem: PM
Napis tuszem: Piotra Michałowskiego
Depozyt Muzeum Narodowego w Warszawie

Artur Nikutowski (1830-1888)

22. Pogrzeb powstańca 1863 roku. 1870
Olej, płótno, 55,5 x 35,5 cm
Sygn.: Nikutowski 1870
Dar Juliana Godlewskiego (1903-1983) z Lugano

Jan Ryszard Okniński (1848-1925)

23. Powstaniec prowadzący konia
Olej, deska, 32 x 22 cm
Sygn.: R.Okniński
Dar Bronisławy i Franka Gandorów
z Bühl dla Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Aleksander Orłowski (1777-1832)

24. Jeździec wschodni
Olej, blacha, 26,5 x 35,2
Zakup od Jurga Meiera z Altlandenberg-Zurych

Adam Setkowicz (1875-1946)

25. Dwa zaprzęgi
Olej, płótno, 45,5 x 58 cm
Dar Juliana Godlewskiego (1903-1983) 
z Lugano

Horacy Vemet (1789-1863) przypisywany

26. Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego 
w nurtach Elstery
Olej, płótno, 63 x 79 cm
Depozyt Andrzeja Ciechanowieckiego
z Londynu

27. Ułan polski
Olej, płótno, 42 x 33 cm
Depozyt Andrzeja Ciechanowieckiego
z Londynu
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