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„Przed kołowrotem ludzie (...) trzymali dwa zapasowe, 
całkiem osiodłane konie, z których jeden, istotnie bardzo 
rasowy, czarny jak kruk, ze strzałką na czole i białą 
pędną u nogi włócznej, zarżał lekko na widok swego pana 
(...). Pod biegłym jeźdźcem koń wydawał się jeszcze dwakroć 
piękniejszy. Śledziona grała w nim, gdy szedł rysią, oczy 
wypukłe nabrały blasku, i zdawało się, że chrapami 
wyrzuca ogień wewnętrzny, a grzywę wiatr mu rozwiał (..) 
Jak to powiadaj: oczy i nogi jelenia, chód wilka, chrapy 
łosia, a pierś niewiasty.”

(H. Sienkiewicz, Potop, Warszawa 1955, tom I, s. 517)

Roli koni, jaką odgrywały w naszej szlachecko-ziemiańskiej i rycerskiej 
tradycji, nie sposób przecenić. Służyły człowiekowi zarówno w czasach pokoju, 
jak i kampaniach wojennych. Zaprzęgnięte do pługa orały rolę, ciągnęły bronę, 
a w końcu zwoziły plon do stodół. Trzymane pod siodło, do bryk i powozów, 
pozwalały na urządzanie rozlicznych polowań, gonitw, przejażdżek i kuligów. 
Powozikami udawano się do kościołów, a w paradnych karocach i powozach 
jeżdżono na śluby, pogrzeby, bale karnawałowe czy w odwiedziny do sąsiadów. 
Przypięte do dyszlów zwykłych wozów drabiniastych woziły chłopów w barwnych 
strojach na wesela i odpusty. Konno udawano się na wszystkie ważniejsze uro
czystości państwowe: wjazdy monarsze, wolne elekcje, zjazdy czy sejmy. Konie 
towarzyszyły człowiekowi stale, nie tylko w życiu codziennym. Gdy tylko zagrały 
surmy bojowe koni dosiadali woje piastowscy, ciężkozbrojni rycerze średnio
wieczni, husarzy, do walki ruszały lekkie i zwrotne pułki ułanów, lansjerów, 
szaserów czy szwoleżerów. Konie ciągnęły za wojskiem tabory z bronią, pro
wiantem i rannymi. Towarzyszyły żołnierzom w ich niedoli wojennej.

Tak wielkie znaczenie koni w życiu i obyczajach dawnej Polski znalazło 
odzwierciedlenie w sztuce. Opiewali je pisarze i poeci, malowali artyści. Stały się 
przedmiotem niezliczonej liczby przysłów z nimi związanych - zajęły piąte miejsce 
po Bogu, szczęściu, chlebie i psie (S. Adalberg, Księga przysłów, przypowieści 
i wydarzeń przysłowiowych polskich, wyd. 1889-1894).

Postępujący później rozwój cywilizacyjny, nastanie kolei, wprowadzenie 
samochodów i samolotów, spowodowały, że koń stracił swoje znaczenie jako 
główny środek transportu. Na szczęście jednak nadal jest obecny w naszym 
życiu. Możemy podziwiać jego urodę na licznych zawodach hippicznych, 
uprawiać jazdę konną w coraz liczniejszych klubach jeździeckich i gospo
darstwach agroturystycznych, czy też obserwować rosnące zainteresowanie 
hipoterapią.

k k k

Zważywszy to wszystko, z przyjemnością przedstawiamy Państwu wystawę 
„Koń w malarstwie polskim”. Urządzona w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego 
w Warszawie, gromadzi zespół obrazów powstałych w okresie od połowy XIX, aż 
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po lata trzydzieste XX wieku. Obok dzieł malarzy tak powszechnie znanych, jak 
Piotr Michałowski, January Suchodolski, Jan Matejko, Henryk Rodakowski, Józef 
Brandt, Maksymilian Gierymski, Józef Chełmoński, Alfred Wierusz-Kowalski czy 
trzej Kossakowie, prezentujemy też prace artystów dziś nieco zapomnianych, ale 
takich, w których twórczości motyw konia zajmował istotne miejsce. Można tu 
wymienić braci Józefa i Tadeusza Brodowskich, Tadeusza Ajdukiewicza, Jana 
Rosena, Wacława Pawliszaka, Jana Chełmińskiego, Ludwika Gędłka, Włodzimie
rza Łosia czy Zygmunta Rozwadowskiego. Ponieważ z założenia wybierano obrazy 
utrzymane w konwencji realistycznej, wystawa pomija awangardowych twórców 
dwudziestolecia międzywojennego, a okres ten reprezentowany jest płótnami Je
rzego Kossaka czy Stanisława Kaczora Batowskiego, których twórczość wpisuje 
się w tradycje malarstwa XIX wieku.

Wprawdzie nazwiskom niektórych malarzy nie zawsze towarzyszy satys
fakcjonująca liczba prac, to jednak na pewno cieszy i zajmuje różnorodność 
oraz bogactwo motywów z przedstawieniem konia. Bowiem obok licznych scen 
rycerskich i batalistycznych - bitew, potyczek, epizodów powstańczych - po
kazujemy też portrety konne, obrazy o tematyce orientalnej, polowania oraz 
sceny rodzajowe: wesela, targi, zaprzęgi, konkursy pojazdów czy przejażdżki 
wierzchem. Są wreszcie „portrety” samego konia, owego szlachetnego zwierzęcia, 
ważnego i stale w sposób naturalny obecnego w dawnej polskiej codzienności. 
Zwierzęcia, które w pierwszej polskiej encyklopedii Nowych Atenach Benedykta 
Chmielowskiego określone zostało prostym i lapidarnym hasłem: „Koń, jaki jest, 
każdy widzi”.

W nawiązaniu do tej definicji można jednak zauważyć, że „każdy widzi” 
tegoż konia nieco inaczej. W wieku XVII i XVIII przedstawiano go w sposób 
dość konwencjonalny: w reprezentacyjnych, konnych portretach był to dostojnie 
kroczący lub heroicznie wspięty, lśniący i wypasiony rumak z przyozdobioną 
warkoczykami i kokardkami grzywą lub ogonem. Podobnie było w scenach ba
talistycznych, ani galop, ani bojowe wspięcie nie ujmowały przedstawieniu koni 
cech pewnej statyczności i teatralizacji.

Dopiero w II połowie XVIII wieku rozpoczęły się w polskim malarstwie 
próby bliższej, indywidualnej charakterystyki konia i odtworzenia jego ruchu 
czy anatomii. Zapoczątkował je Jean Pierre Norblin de la Gourdaine (1745- 
-1830), czynny w Polsce malarz francuski, który w rozlicznych rysunkach 
i szkicach ze wsi i z małych miasteczek przedstawiał zarówno wychudłe, zmę
czone konie chłopskie jak i wspaniałe, „orientalne” konie kresowe. Do grona 
uczniów Norblina należał Aleksander Orłowski, W jego twórczości, mimo całego 
realizmu przedstawienia konia, wyczuwalne są jeszcze echa malarstwa XVIII- 
- wiecznego.

Z tą konwencją całkowicie zrywa Piotr Michałowski, którego obrazy otwie
rają chronologicznie obecną prezentację. Malarz, który podczas swoich kilka
krotnych pobytów w Paryżu zetknął się, m.in. z obrazami francuskich roman
tyków Théodor’a Géricault, Eugene’a Delacroix. Szerokimi, zamaszystymi pocią
gnięciami pędzla Michałowski doskonale oddawał ruch i dynamikę pędu koni, 
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a równocześnie „portretował” je tak trafnie, że pozwalało to określić ich rasy 
i temperament. Na wskroś indywidualny styl artysty nie znalazł jednak szer
szego oddźwięku w polskim malarstwie I połowy XIX w. Wprawdzie do Paryża 
jeździli wówczas także January Suchodolski, Józef Brodowski czy Juliusz Kos
sak, ale ci artyści czerpali inspiracje raczej z bardziej akademickiej twórczości 
słynnego ówczesnego batalisty Horace’a Verneta.

Wśród nich najznamienitszym i najpłodniejszym malarzem koni był Juliusz 
Kossak. Z niezrównaną maestrią potrafił on oddać piękno zwierzęcia, którego 
był miłośnikiem i znawcą. Ilustrował nasze dzieje, sławiąc zarówno bohaterstwo 
dawnych rycerzy, jak i codzienne życie szlacheckiego dworu. Malował wspaniałe 
stadniny koni arabskich pełnej krwi oraz wychudłe, zabiedzone szkapy chłop
skie czy żydowskie.

Towarzyszem wypraw Kossaka na Ukrainę, a początkowo także i jego 
uczniem był Józef Brandt, późniejszy przywódca kolonii polskich artystów w 
Monachium, środowiska, w którym znalazło się jeszcze wielu znakomitych 
malarzy koni, m.in. Alfred Wierusz-Kowalski, Włodzimierz Łoś, Jan Rosen czy 
nieco wcześniej Henryk Pillati. Rozmiłowany w stepach Ukrainy Brandt uczy
nił tę krainę główną sceną swych kompozycji batalistycznych, które zadziwiały 
cudzoziemców, bo jak pisał Stanisław Witkiewicz, „Takich skrzydlatych zbroi, 
takich hełmów, takich czapek zawiesistych, żupanów, wylotów, jataganów, jan- 
czarek i szabli, takiego mnóstwa dziwnych przedmiotów: manierek, prochow
nie, ładownic, torb, torebek, krzesiw; takiej plątaniny rzemieni, takich kulbak 
i czapraków; takich garbonosych koni, z takiemi na zadach piętnami, takiego 
w nich szamotania i się i rzucania (...) nie widział tutaj nikt” [S.Witkiewicz, 
Aleksander Gierymski, Lwów 1903, s. 20]. Na swoich płótnach Brandt przed
stawiał ponadto sceny rodzajowe z życia żołnierzy, zwiady, podjazdy, czaty 
oraz małomiasteczkowe czy wiejskie targi, wyścigi, zabawy. Konie w jego obra
zach to nie tylko zwierzęta pełne urody i wdzięku, lecz także ukazane często 
w gwałtownym ruchu i mistrzowskim skrócie silne i mocne konie żołnierskie 
lub drobne, bardzo wytrzymałe konie kozackie czy chłopskie podjezdki.

Zupełnie inaczej malował konie Maksymilian Gierymski, inny wybitny przed
stawiciel szkoły monachijskiej. W jego scenach powstańczych oraz licznych po
lowaniach nie ma teatralnej dekoracyjności i wrzawy bitewnej, a konie kawale
ryjskie, chłopskie czy ujeżdżone pod wierzch konie do polowań wydają się być 
częścią nastrojowych pejzaży, stanowiących scenerię tych płócien.

Artystą, który również wyjeżdżał na Ukrainę i widział zapewne duże, półdzikie 
stada wypasanych tam koni był Józef Chełmoński. Przedstawiał je z niezwykłym 
realizmem, często w bardzo gwałtownym ruchu. Obrazy artysty na wystawach 
w Monachium wywoływały komentarze: „za dużo życia”, a jego wolne, dzikie 
i trudne do okiełznania konie pędzące w zaprzęgach, czwórkach i trójkach, kry
tycy francuscy nazywali wręcz „apokaliptycznymi bestiami”.

Koń pojawia się także w malarstwie Jana Matejki, stając się ważnym
i naturalnym elementem jego wielkich kompozycji historycznych Bitwy pod
Grunwaldem, Kościuszki pod Racławicami czy Dziewicy Orleańskiej. Matejko
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przystępując do malowania owych płócien wykonywał zawsze wiele studiów 
przygotowawczych, opracowując poszczególne fragmenty zamierzonych kompo
zycji. Są wśród nich także wnikliwe studia muskulatury i ruchu koni; dwa 
takie obrazy pokazujemy na wystawie.

Jednym z uczniów Matejki był Wacław Pawliszak, któiy „rozmiłowany do 
fanatyzmu” w kulturze Wschodu, malował wiele obrazów o tematyce orien
talnej. Liczne podróże do północnej Afryki, na Bliski Wschód, Kaukaz i Krym 
pozwoliły mu poznać tamtejsze realia, które odtwarzał w scenach rodzajowych, 
historycznych i batalistycznych.

Reprezentacyjne portrety konne, przeglądy wojsk, batalie i sceny z polowań 
były częstym tematem płócien Tadeusza Ajdukiewicza, ostatniego „nadwornego 
malarza” związanego początkowo z dworem austriackim, a potem rumuńskim.

Znakomitym i powszechnie znanym malarzem koni był Wojciech Kossak, 
który podobnie jak jego ojciec Juliusz, był doskonałym jeźdźcem i miłośnikiem 
tych zwierząt. Zamaszystymi pociągnięciem pędzla i umiejętnie położonym świa
tłem, z mistrzowskim wyczuciem oddawał ruch konia i jego anatomię. W swojej 
twórczości sławił konia jako wiernego towarzysza żołnierskiej niedoli, przedsta
wiał go w niezliczonych scenach potyczek powstańczych, bitew z wojen napo
leońskich czy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, a także w polowaniach 
i reprezentacyjnych portretach konnych arystokracji i bogatego ziemiaństwa, 
o których tak pisał w jednym z listów „[maluję] portrety konne i piesze, ale 
z zasady nie chcę robić innych jak z końmi, mają powodzenie zupełnie zdekla
rowane i obstalunki się sypią”.

Tradycje rodziny Kossaków, postrzeganych jako malarze koni, podtrzymuje 
Jerzy Kossak, którego obrazy, wraz z płótnem Stanisława Kaczora-Batowskiego, 
zamykają naszą wystawę.

Fascynacja urodą konia nie ustała do dziś. Nadal jest obecna w malarstwie 
współczesnych artystów, żeby wymienić choćby Józefa Korolkiewicza, Eugeniu
sza Gepperta czy Ludwika Maciąga.

Tamara Richter
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“(...) and they went outside to where Kmita’s soldiers held 
two saddled thoroughbreds near the outer gate. One of the 
animals - black as a raven and with a white flash on his 
forehead and along his off-leg - was indeed a beauty (...) 
The horse looked even more beautiful under a skilled rider. 
His blood raged within him, his wide, protruding eyes gla
red with life and courage, and the breeze lifted his rich, 
thick mane (...) As they say, the legs and eyes of a deer, 
the stride of a wolf, and the breast of a woman. ”

(H. Sienkiewicz, The Deluge, translated by W.S. Kuniczak 
Copernicus Society of America (new edition) 1998, volume 1, pp 539-540)

It would be very difficult indeed to overestimate the role played by horses 
in the Polish traditions of the landed gentry and of knighthood. Horses served 
man in times of peace and on the battlefield. They pulled the plough and the 
harrow, and they brought the harvest to the barn and the granary. Used as 
steeds or as draught animals, they were indispensable to hunts, chases, exu
berant sleigh rides or quiet carriage cruises. The modest horse-drawn carriage 
was used for the trip to church; parade chariots and coaches were reserved 
for weddings, funerals, and carnival parties, although they might also be de
ployed for a stately visit to a neighbour. In households of lesser means, horse- 
drawn carts took peasants in colourful traditional costumes to weddings and 
church fairs. Horses provided transport in all major state ceremonies - royal 
processions, free elections, assemblies... The horse not only accompanied men 
in their daily lives and at important moments, it also bore them to war. From 
the warriors of Piast times, through medieval knights in suits of armour, to 
the hussars and to various light cavalry units, the Polish military relied heavily 
on horses; the animals’ frontline uses were augmented by those of a beast of 
burden, pulling supply trains, ferrying the wounded and generally accompany
ing men in their toils of war.

It was inevitable that this importance of horses in the life and customs of 
historical Poland be reflected in art. The horse was extolled by writers and poets, 
painted by artists. It came to be featured in countless adages and sayings, coming 
in a close fifth after God, luck, bread, and the dog (S. Adalberg, Księga przysłów, 
przypowieści i wydarzeń przysłowiowych polskich, published 1889-1894).

The accelerating progress of civilisation, the advent of trains, of the au
tomobile, and of airplanes eventually caused the horse to lose its significance 
as the primary means of transport. Fortunately, its presence in our lives re
mains otherwise undiminished. We can admire the sheer beauty of the horse 
at equestrian competitions, ride horses at increasingly numerous clubs and 

v agro tourism operations, or follow the development of hippo therapy.

* * *

It is therefore with some pleasure that we present to you the exhibition en
titled “The Horse in Polish Painting”, comprising a selection of paintings from the 

-9-



The Horse in Polish Painting

National Museum in Warsaw collection spanning the mid-19th century and the 
1930s. Works by household names such as Piotr Michałowski, January Suchodol
ski, Jan Matejko, Henryk Rodakowski, Józef Brandt, Maksymilian Gierymski, Józef 
Chełmoński, Alfred Wierusz Kowalski or the three Kossaks are augmented with 
creditable pieces by artists who are not as widely remembered today but who 
also had a soft spot for horses. These include Józef and Tadeusz Brodowski, Ta
deusz Ajdukiewicz, Jan Rosen, Wacław Pawliszak, Jan Chełmiński, Ludwik Gędłek, 
Włodzimierz Łoś, and Zygmunt Rozwadowski. In assembling this exhibition, we 
set out to bring together paintings from the realist canon. Accordingly, some art
ists from the inter-war period who would otherwise be obvious choices are not 
included, and the 1920s and 1930s are represented by pieces from artists such 
as Jerzy Kossak or Stanisław Kaczor Batowski which refer to the 19th century 
tradition, not to the new currents making themselves felt at the time.

Sadly, for some of the painters represented at the exhibition, we have not 
been able to present to you as many pieces as we might have hoped. This 
notwithstanding, the variety and richness of equestrian motifs shown here will 
surely be gratifying, and compelling as well. The many ballistic scenes - all 
and sundry battles, skirmishes, and episodes from various Polish insurrections 
- are shown alongside equestrian portraits, paintings with Oriental themes, 
hunting scenes, and genre scenes - weddings, country fairs, equipages, compe
titions, and horseback rides. Finally, there are the “portraits” of the horse itself, 
dedicated solely to this noble animal, to its strong and natural presence in the 
quotidian life as well as the historic moments of Poland... To the animal de
scribed in Nowe Ateny, the first Polish encyclopaedia by Benedykt Chmielowski, 
with the pithy entry: “The horse, what it is is plain for all to see”.

To extrapolate on this admirable definition, one might add that, to each 
of this “all” who bothers to look, the horse appears just a little bit differently. 
Throughout the 17th and 18th centuries, the horse was depicted in an alto
gether conventional fashion. The gala equestrian portraits featured the stately 
mount, gracefully walking or heroically rearing up on its hind legs, its coat 
with a lustrous sheen and its mane and tail adorned with braids or ribbons. 
Ballistic scenes were rendered in much the same manner; neither a breakneck 
gallop nor a leap in the heat of battle seemed quite capable of dispelling that 
certain static, theatrical air.

It was only during the latter half of the 18th century that Polish painters 
began cautious forays in search of a closer, more individual characterisation 
of the horse, truer to its actual anatomy and motion. The way was led by 
Jean Pierre Norblin de la Gourdaine (1745-1830), a French painter active in 
Poland whose innumerable drawings and sketches from Polish villages and 
small towns depicted emaciated, toil-worn horses of the peasants as well as 
magnificent, “Oriental” horses kept by wealthy nobles and by the military in 
the easternmost reaches of the Polish realm. One of Norblin’s students was 
Aleksander Orłowski; for all their realism, however, his paintings still carry 
faint undertones of 18th century convention.
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This convention was entirely shed by Piotr Michałowski, whose paintings 
open the present exhibition in chronological terms. During his several sojourns 
in Paris, Michałowski came to know the works of the French romantic paint
ers, Théodore Géricault and Eugène Delacroix. Michałowski employed broad, 
sweeping brush strokes to masterfully impart the movement and the dynamics 
of galloping horses and, at the same time, “portrayed” them so skilfully as to 
identify not only the breed, but also the temperament of the given specimen. Yet 
Michalowski’s highly unique style did not resonate too far in Polish painting in 
the first half of the 19th century. While January Suchodolski, Józef Brodowski, 
and Juliusz Kossak also undertook treks to Paris around this time, these artists 
were more inclined to draw their inspiration from the academic works of Horace 
Vernet, a noted contemporary painter of ballistic scenes.

Of this group, Juliusz Kossak was the most accomplished, and most prolific, 
painter of horses. His mastery in rendering the beauty of the animal so loved by 
him - and on which, it might be added, he was an expert - was unsurpassed. 
Kossak’s paintings tell of Polish history, illustrating deeds of the knights of old 
as well as daily life in the manor house. They feature breathtaking herds of 
full-blood Arabian horses as well as skin-and-bone mares of peasants or impe
cunious Jews.

Initially a student of Kossak, and also a companion during the latter’s trips 
to what is today Ukraine, Józef Brandt went on to become the leader of the Pol
ish artistic colony in Munich. This circle included other horse painters of note, 
such as Alfred Wierusz-Kowalski, Włodzimierz Łoś, Jan Rosen or - slightly earlier 
- Henryk Pillati. His heart taken by the Ukrainian steppes, Brandt made this 
endless expanse the scene of many a ballistic composition. These paintings never 
failed to amaze foreigners from the West; as Stanisław Witkiewicz wrote, “Such 
winged armour, such helmets, such trailing caps, zhupans, slit sleeves, yataghans, 
Janissary-style rifles, and sabres, such a multitude of odd objects: canteens, powder 
bags, cartridge boxes, sacks, satchels, flint-and-steel; such entanglement of thongs; 
such saddles and caparisons; such Roman-nosed horses with such markings upon 
their flanks, such struggle and thrashing among them (...) nobody here has ever 
seen” [S. Witkiewicz, Aleksander Gierymski, Lviv 1903, p 20], Brandt’s canvasses 
also depict genre scenes from military life, reconnoitring and standing guard, as 
well as small-town and village fairs, races, and celebrations. The horses in Brandt’s 
paintings are not only fine, majestic animals; some are portrayed in violent mo
tion, in a fashion bespeaking Brandt’s mastery of foreshortening. His equine cast 
of characters spans the gamut of large, strong cavalry mounts, the small-boned, 
hardy steeds of the Cossacks, and the simple horses of the rural poor.

The horses painted by Maksymilian Gierymski, another noted member of 
' the Munich school, were quite different. His insurrection or hunting scenes are 

entirely devoid of theatrical decorativeness, and the noise of battle is nowhere 
to be heard. Whatever their role - hunting mount, cavalry horse, or beast of 
burden in the fields, Gierymski’s horses seem to be a part of the wistful land
scapes used by the painter for his settings.
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The Horse in Polish Painting

Another artist who took trips to Ukraine and, most probably, had the 
chance to admire the vast herds of half-wild horses kept there was Józef 
Chełmoński. Chełmoński painted horses to a high degree of realism, often in 
tumultuous motion. Munich audiences reacted to his paintings with comments 
along the lines of “too much life”', French critics were even more alarmed at his 
free, untamed horses running seemingly wild in equipages, three- and four-in- 
hand, calling them “apocalyptic beasts”.

Horses can also be admired in the paintings of Jan Matejko, and they 
are featured prominently in his great historical compositions - The Battle of 
Grunwald, Kościuszko at Racławice, or The Virgin of Orleans. In preparation 
for executing these immense canvasses, Matejko would make large numbers 
of sketches and studies in which he worked out individual elements of the 
final composition; these included painstaking studies of the musculature and 
movements of horses - two such pieces are shown at the exhibition.

One of Matejko’s students was Wacław Pawliszak, an artist who, “fanatically 
in love” with the culture of the Orient, painted many works depicting the Near 
East and beyond. His numerous journeys around North Africa, the Levant, the 
Caucasus, and the Crimea afforded him first-hand knowledge of life in those 
parts of the world which he put to admirable use in genre, historical, and bal
listic paintings.

Gala equestrian portraits, reviews of military formations, battles, and hunt
ing scenes were all familiar themes for Tadeusz Ajdukiewicz, the last of the 
“court painters” affiliated first with the Austrian monarchy and then with the 
Romanian one.

Wojciech Kossak, worthy successor to his father Juliusz, was also a de
servedly famous painter of horses, as well as a rider and a devotee of all things 
equine. His energetic brush strokes and judicious deployment of light enabled him 
to sensitively render the anatomy of the horse in all positions of movement and 
repose. In his works, Wojciech Kossak sang the praises of the horse as a faithful 
companion sharing the hardships of soldier life, be it skirmishes fought by Poles 
rebelling against their occupiers, the battles of the Napoleonic wars, or the Pol
ish-Bolshevik war of 1920. Kossak also painted hunting scenes and equestrian 
portraits commissioned by members of the aristocracy and by wealthy landown
ers; as he wrote in one of his letters, “[I paint] equestrian portraits and portraits 
on foot but, as a rule, I don’t want to do others than those with horses, they are 
in avowed demand and orders for them keep pouring in”.

The Kossak family tradition of doting on horses was ably carried on by 
Jerzy Kossak; it is his paintings, along with one by Stanisław Kaczor-Batowski, 
which conclude the exhibition.

Artistic fascination with the beauty of the horse runs strong in Poland to 
this very day. It is manifest in the work of contemporary artists, to mention 
only Józef Korolkiewicz, Eugeniusz Geppert, or Ludwik Maciąg.

Tamara Richter

- 12 -



SPIS PRAC 
PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE

Wykaz skrótów:
nr inw. - numer inwentarza
l.d.  - lewy dół
p.d. - prawy dół
sygn. - sygnowany
MP - Malarstwo Polskie
MBB - Muzeum w Bielsku-Białej
MGB - Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
MNW - Muzeum Narodowe w Warszawie
MŚC - Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
MŚK - Muzeum Śląskie w Katowicach
TPSP - Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
TZSP - Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

TADEUSZ AJDUKIEWICZ
1852 Wieliczka (1853 Bochnia?) - 1916 Kraków

1. Na targu wschodnim, 1900 r.
Olej, deska; 37,5x56,5 cm
Sygn. p.d.: Tadeusz Ajdukiewicz 1900
Nr inw. MP 956 MNW

2. Scena z polowania.
Olej, płótno; 63x110 cm
Sygn. l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz
Nr inw. MP 831 MNW

3. Andrzej Potocki na karym koniu
Olej, deska; 38,5x46 cm
Sygn. p.d. TAjdukiewicz (inicjały wiązane)
Nr inw. 128944 MNW

4. Konstanty Branicki na polowaniu
Olej, płótno; 63x79 cm
Sygn. l.d.: Tadeusz Ajdukiewicz
Nr inw. 128950 MNW

5. Stadnina koni
Olej, płótno; 71,5x126 cm
Sygn. p.d.: Tadeusz Ajdukiewicz
Nr inw. MGB/Sz/3538, MGB



Spis prac prezentowanych na wystawie

6. Koń
Olej, płótno; 55><68 cm
Sygn. p.d.: T.Ajdukiewicz 
Nr inw. MC/S/6301, MŚC

STANISŁAW KACZOR BATOWSKI
1866 Lwów - 1946 tamże

7. Bryczka na jarmarku, 1922 r.
Olej, tektura; 46x69 cm
Sygn. l.d.: Batowski 1922
Nr inw. MBB/S/106, MBB

8. Wybuch granatu, 1937 r.
Olej, płótno; 73x125 cm
Sygn. 1. d.: S.Batowski 1937 | Lwów
Nr inw. MP 1141 MNW

JÓZEF BRANDT
1841 Szczebrzeszyn - 1915 Radom

9. Obóz Zaporożców, ok. 1880 r.
Olej, płótno; 72x112 cm
Sygn. p.d.: Józef Brandt | z Warszawy | Monachium
Nr inw. MP 670 MNW

10. Dwaj rycerze w lesie
Olej, płótno; 60x117 cm
Sygn. p.d.: J.B
Nr inw. MP 209 MNW

JÓZEF BRODOWSKI
1828 Warszawa - 1900 tamże

11. Konie szlacheckie przed dworkiem
Olej, płótno; 76x85,5 cm
Nr inw. MP 5115 MNW
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Spis prac prezentowanych na wystawie

TADEUSZ BRODOWSKI
1821 Warszawa - 1848 Paryż

12. Scena batalistyczna, 1841 r.
Olej, płótno; 76><60 cm
Sygn. monogramem wiązanym p.d.: TB | 1841
Nr inw. MP 1902 MNW

JAN CHEŁMIŃSKI
1851 Brzusiów k. Opoczna - 1925 Nowy Jork

13. Polowanie z chartami, 1875 r.
Olej, płótno; 34x53 cm
Sygn. p.d.: Jan Chełmiński | 1875 | Monachium
Nr inw. MP 1937 MNW

JÓZEF CHEŁMOŃSKI
1849 Boczki pod Łowiczem - 1914 Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego

14. Epizod z powstania 1863 roku, ok. 1884-1885 r.
Olej, płótno; 46,5x84 cm
Nr inw. MP 4607 MNW

15. Jeźdźcy (szkic)
Olej, płótno; 31x45,5 cm
Nr inw. 183508 MNW

STANISŁAW CHLEBOWSKI
1835 Pokutyńce na Podolu - 1884 Kowanówko k. Poznania

16. Epizod z wojen austriackich, przed 1876 r.
Olej, płótno; 39x50 cm
Sygn. p.d.: St.Ch.
Nr inw. MP 4690 MNW

LUDWIK GĘDŁEK
1847 Kraków - 1904 Wiedeń

>17. Na drodze wiejskiej, 1882 r.
Olej, deska; 31x62,5 cm
Sygn. p.d.: L Gędłek. Wien 1882
Nr inw. MP 2571 MNW
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Spis prac prezentowanych na wystawie

MAKSYMILIAN GIERYMSKI
1846 Warszawa - 1874 Bad Reichenhall w Bawarii

18. Zwiady kozaków kubańskich, 1868 r.
Olej, płótno; 42><65,5 cm
Nr inw. MP 1370 MNW

JERZY KOSSAK
1886 Kraków - 1955 tamże

19. Ballada o rycerzu i śmierci,
ilustracja ballady A. Mickiewicza „Ucieczka”, 1917 r.
Olej, płótno; 57x97 cm
Sygn. p.d. Jerzy Kossak 1917
Nr inw. MBB/S/2751, MBB

20. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1924 r.
Olej, płótno; 99x145 cm
Sygn. p.d.: Jerzy Kossak | 1924
Nr inw. MPW 3267 MNW

21. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927 r.
Olej, płótno; 95x145 cm
Sygn. l.d.: Jerzy Kossak | 27.
Nr inw. MPW 3247 MNW

JULIUSZ KOSSAK
1824 Wiśnicz - 1899 Kraków

22. Lisowczyk na białym koniu (wg Rembrandta), ok. 1860-1865 r.
Olej, płótno; 55x45,5 cm
Sygn. monogramem wiązanym p.d.: JK
Nr inw. MP 3991 MNW

23. Jeździec w rogatywce, 1863 r.
Olej, płótno naklejone na tekturę; 69,5x53 cm
Sygn. p.d.: J.Kossak | 1863 (?)
Nr inw. MP 2514 MNW

24. Krakowiak na koniu, 1891 r.
Akwarela, papier; 27,5x37 cm (w świetle)
Sygn. p.d.: Juliusz Kossak | 1891
Nr inw. MŚK/SzM/521, MŚK
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Spis prac prezentowanych na wystawie

WOJCIECH KOSSAK
1956 Paryż - 1942 Kraków

25. Ułan w walce z kozakiem - epizod z powstania listopadowego, 1900 r.
Olej, płótno; 48,5x60,5 cm
Sygn. l.d.: WKossak | Warszawa | 1900 | dla p. D. Jeżewskiego
Nr inw. MP 3757 MNW

26. Amazonka - Portret pani Marii Zandbangowej, 1913 r.
Olej, płótno; 150x150 cm
Sygn. l.d.: Wojciech Kossak | 1913
Nr inw. MP 3748 MNW

27. Autoportret z koniem, na polowaniu, 1924 r.
Olej, płótno; 96x129,5 cm
Sygn. p.d.: Wojciech Kossak | Paris 1924
Nr inw. MP 556 MNW

28. Wojsko polskie w historycznym przeglądzie, 1935 r.
Olej, płótno; 54x100 cm
Sygn. p.d.: Wojciech Kossak | 1935
Nr inw. MP 3747 MNW

ALEKSANDER KOTSIS
1836 Ludwinów k. Krakowa - 1877 Podgórze, obecnie dzielnica Krakowa

29. Targ na konie
Olej, tektura; 28x48 cm (w świetle)
Sygn. monogramem wiązanym p.d.: AK
Nr inw. MP 179 MNW

ALFRED WIERUSZ KOWALSKI
1849 Suwałki - 1915 Monachium

30. Wozy przed kałużą, po 1890 r.
Olej, płótno; 84x123 cm
Sygn. p.d.: A Wierusz-Kowalski
Nr inw. MP 4855 MNW

31. Przed burzą, ok. 1910 r.
Olej, płótno; 118x180 cm
Sygn. l.d.: AW Kowalski
Nr inw. 164077 MNW
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WŁODZIMIERZ ŁOŚ
1849 Sławuta na Wołyniu - 1888 Monachium

32. Sprzedaż lisa Żydowi, 1886 r.
Olej, płótno; 62x100 cm 
Sygn. p.d.: Włodzimierz Łoś | Munch 1886
Nr inw. MP 1929 MNW

STANISŁAW MASŁOWSKI
1853 Włodawa - 1926 Warszawa

33. Dumka Jaremy, 1879 r.
Olej, płótno; 59x117 cm
Sygn. l.d.: Stanisław Masłowski. Warszawa | 18-79
Nr inw. MP 98 MNW

JAN MATEJKO
1838 Kraków - 1893 tamże

34. Studium konia, ok. 1875 r.
szkic do obrazu: Bitwa pod Grunwaldem
Olej, płótno; 113,5x43 cm
Sygn. p.d.: J M
Nr inw. MP 5001 MNW

35. Studium łba końskiego, ok. 1883 r.
szkic do obrazu: Arcy książę Maksymilian wzięty do niewoli pod Byczyną
Olej, płótno; 59x50 cm
Sygn. monogramem wiązanym p.d.: JM
Nr inw. MP 1245 MNW

PIOTR MICHAŁOWSKI
1800 Kraków - 1855 Krzyżtoporzyce k. Krakowa

36. Zaprzęg, ok. 1844-46 r.
Olej, płótno; 38,5x66 cm
Nr inw. MP 4877 MNW

37. Kirasjer na koniu
Olej, płótno; 59,5x50 cm
Nr inw. MP 588 MNW
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Spis prac prezentowanych na wystawie

38. Chłopiec na koniu (szkic)
Olej, płótno; 53><39 cm
Nr inw. MP 589 MNW

39. Marokańczyk z koniem
Olej, płótno; 22,5x33,5 cm
Sygn. p.g.: P.Michałowski
Nr inw. MP 597 MNW

RYSZARD OKNIŃSKI
1848 Śniadów w dawnym pow. łomżyńskim - 1925 Kolczyn

40. Scena z polowania
Olej, płótno; 67x88 cm
Sygn. p.d.: R.Okniński
Nr inw. 33316 MNW

FRYDERYK PAUTSCH
1877 Delatyn k. Stanisławowa - 1950 Kraków

41. Jeździec, ok. 1930 r.
Olej, płótno; 80,5x67,5 cm
Sygn. p.d.: FPautsch
Nr inw. MP 545 MNW

WACŁAW PAWLISZAK
1866 Warszawa - 1905 tamże

42. Zdobycie sztandaru, 1899 r.
Olej, płótno; 63,3x43 cm
Sygn. p.d.: Wacław Pawliszak | 31VII 99
Nr inw. MP 783 MNW

43. Potyczka na drodze
Olej, płótno; 79x134 cm
Sygn. p.d.: W. J.Pawliszak
Nr inw. 183790 MNW
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IGNACY PIEŃKOWSKI
1877 Dołubów k. Białegostoku - 1948 Kraków

44. Autoportret z koniem, 1921 r.
Olej, płótno; 150x115 cm
Sygn. l.d.: Ign.Pieńkowski
Nr inw. MBB/S/2121, MBB

HENRYK PILLATI
1832 Warszawa - 1894 tamże

45. Śmierć Berka Joselewicza, 1867 r.
Olej, płótno; 67x80 cm
Sygn. p.d.: H. Pillati 1867
Nr inw. MP 2492 MNW

46. Scena batalistyczna - Bitwa Litwinów z Krzyżakami 
ilustracja do „Grażyny” A. Mickiewicza
Olej, płótno; 32x41 cm
Nr inw. MP 2493 MNW

ANTONI PIOTROWSKI
1853 Kunowo k. Radomia - 1924 tamże

47. Epizod z powstania styczniowego, 1880 r.
Olej, płótno; 52,5x123 cm
Sygn. l.d.: Antoni Piotrowski. 1880. Paryż
Nr inw. MP 3874 MNW

48. Ślub wieczorem, 1882 r.
Olej, płótno; 40x80 cm
Sygn. p.d.: A.Piotrowski 1882
Nr inw. MP 2037 MNW

HENRYK RODAKOWSKI
1823 Lwów -1894 Kraków

49. Studium konia
Olej, płótno; 26x31 cm
Nr inw. MP 3381 MNW
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Spis prac prezentowanych na wystawie

JAN ROSEN
1854 Warszawa - 1936 tamże

50. Konkurs pojazdów na Placu Ujazdowskim w Warszawie, 1881 r.
Olej, płótno; 53,5><64 cm
Sygn. p.d.: J. Rosen | 1881
Nr inw. MP 968 MNW

51. Koń w stajni, 1882 r.
Olej, płótno; 80x106 cm
Sygn. p.d.: Jan Rosen
Nr inw. 184930 MNW

ZYGMUNT ROZWADOWSKI
1870 Lwów - 1950 Zakopane

52. Postój kawalerii na wsi wołyńskiej, 1919 r.
Olej, płótno; 97x190 cm
Sygn. l.d.: Z.Rozwadowski | 1919
Nr inw. MP 3877 MNW

53. Czterokonny zaprzęg w pejzażu jesiennym, 1922 r.
Olej, płótno; 73x100 cm
Sygn. p.d.: Z.Rozwadowski | 1922
Nr inw. MBB/S/1720, MBB

TADEUSZ RYBKOWSKI
Kielce 1848 - Lwów 1926

54. Polowanie
Olej, deska; 26x39,5 cm
Sygn. p.d.: Tadeusz Rybkowski
Nr inw. MP 1938 MNW

STANISŁAW BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ
1869 Wilno - 1927 Warszawa

55. Wozy mijające się w zaułku wileńskim
Olej, płótno; 62x47 cm
Sygn. p.d.: St. Bohusz-Siestrzeńcewicz
Nr inw. MP 1312 MNW
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JANUARY SUCHODOLSKI
1797 Grodno - 1875 Boim k. Węgrowa

56. Giermek Sobieskiego, ok. 1854 r.
Olej, płótno; 67><53 cm
Sygn. u dołu pośrodku: J. Suchodolski
Nr inw. MP 4691 MNW

57. Polowanie na jelenia, 1862 r.
Olej, płótno; 93,5x133 cm
Sygn. p.d.: J.Suchodolski | 1862
Nr inw. 35514 MNW

58. Kupno konia arabskiego, 1867 r.
Olej, płótno; 56x73 cm
Sygn. p.d.: J. Suchodolski | 1867
Nr inw. MP 3662 MNW

59. Tabory nad rzeką, 1871 r.
Olej, płótno; 115,5x175 cm
Sygn. l.d.: J. Suchodolski | 1871.
Nr inw. MP 2065 MNW

WŁODZIMIERZ PRZERWA TETMAJER
1862 Harklowa k. Nowego Targu - 1923 Kraków

60. Wesele, 1892 r.
Olej, płótno; 58x81 cm
Sygn. p.d.: Włodzimierz Tetmajer | 1892
Nr inw. 128970 MNW

STANISŁAW WITKIEWICZ
1851 Poszawsze na Żmudzi - 1915 Lovrano na Istrii (Chorwacja)

61. Wąskie wrota, 1877 r.
Olej, płótno; 46x82 cm
Sygn. p.d.: SWitkiewicz 1877.
Nr inw. MP 4018 MNW

62. MALARZ NIEOKREŚLONY czynny na przełomie XIX i XX w. 
podpisujący się inicjałem TCR
Dżokej, 1899 r.
Olej, płótno; 96x70 cm
Sygn. p.d.: TCR 1899 (inicjały wiązane)
Nr inw. 184928 MNW
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TADEUSZ 
AJDUKIEWICZ

1852 Wieliczka (1853 Bochnia?) - 1916 Kraków

Tadeusz Ajdukiewicz studiował w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1868- 
-73) u W. Łuszczkiewicza oraz w Akademii wiedeńskiej (1873-74). Przez 
następny rok uczył się u O. Seitza i A. Wagnera w Akademii monachijskiej 
i prywatnie w pracowni J. Brandta. Po studiach powrócił do kraju i prze
bywał na Ukrainie. W 1877 wyjechał do Paryża, skąd wspólnie z W. Bra- 
nickim udał się w podróż po Bliskim Wschodzie. Po powrocie zamieszkał 
w Krakowie, w 1882 przeniósł się do Wiednia, gdzie w 1884 przejął pracow
nię po H. Makarcie. Jako malarz znany i ceniony otrzymywał wiele zamó
wień na obrazy i portrety osób z kręgów arystokracji i dworu cesarskiego. 
Po 1893 często wyjeżdżał z Wiednia - przebywał wówczas w Londynie, So
fii, Konstantynopolu, Bukareszcie i Petersburgu. Około 1904 przeniósł się 
do Bukaresztu, gdzie został nadwornym malarzem dworu rumuńskiego. Po 
wybuchu I wojny światowej wrócił do kraju i wstąpił do Legionów. Zmarł 
w szpitalu polowym na zapalenie płuc. Ceniony jako portrecista malował mo
narchów i arystokrację oraz osoby z kręgów artystycznych i mieszczańskich. 
Popularnością cieszyły się jego obrazy o tematyce wojskowej - przeglądy 
armii, parady i rewie wojsk - a także polowania i sceny wschodnie.
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Tadeusz Ajdukiewicz

1. Na targu wschodnim, 1900 r./At an Oriental Market, 1900
Olej, deska/Oil on panel

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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2. Scena  z p o low a n ia /Hunting Scene  
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Tadeusz Ajdukiewicz

3. Andrzej Potocki na karym koniu/Andrzej Potocki on a Black Horse
Olej, deska/Oil on panel

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Tadeusz Ajdukiewicz

4. Konstanty Branicki na polowaniu/Konstanty Branicki Hunting
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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5. Stadnina  koni/ Stud  o f  Horses
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu/Upper Silesian Museum in Bytom
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Tadeusz Ajdukiewicz

6. Koń/Horse
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie/Museum of Cieszyn Silesia in Cieszyn
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STANISŁAW 
KACZOR BATOWSKI 

1866 Lwów - 1946 tamże

Stanisław Kaczor Batowski studiował w latach 1883-85 w Szkole Sztuk 
Pięknych w Krakowie u W. Łuszczkiewicza i F. Cynka. Kontynuował naukę 
w Akademiach - wiedeńskiej u Ch. Griepenkerla i S. LAllemanda (1885- 
-87) oraz monachijskiej u malarza historycznego A. Liezen-Meyera (1887- 
-89). Po studiach podróżował do Paryża, Włoch, Hiszpanii, Maroka i na 
Krym. Od 1892 mieszkał we Lwowie, gdzie w latach 1903-14 prowadził 
własną szkołę malarstwa. Był współzałożycielem lwowskiego Stowarzysze
nia Artystów „Młoda Polska”. Uprawiał malarstwo batalistyczne, historycz
ne i rodzajowe. Malował także obrazy religijne, portrety i pejzaże. Wyko
nał cykle kartonów i ilustracji do powieści H. Sienkiewicza i poematów 
J. Słowackiego.
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Stanisław Kaczor Batowski

7. Bryczka na jarmarku, 1922 r./Chaise at the Fair, 1922
Olej, tektura/Oil on cardboard

Muzeum w Bielsku-Białej/Museum in Bielsko-Biała
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8. Wybuch granatu, 1937 r./Grenade Explosion, 1937
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JOZEF 
BRANDT

1841 Szczebrzeszyn - 1915 Radom

Józef Brandt w 1858 wyjechał do Paryża na studia inżynierskie, jednak 
wkrótce porzucił je na rzecz malarstwa. W latach 1859-60 uczył się w pa
ryskiej pracowni L. Cognieta, korzystając także ze wskazówek H. Roda
kowskiego i Juliusza Kossaka. W 1860 wraz z J. Kossakiem odbył wy
cieczkę na Podole i Ukrainę. Po powrocie - w latach 1862-66 - kontynu
ował naukę malarstwa w Akademii monachijskiej u F. Adama, T. Horschelta 
i K. Piloty’ego. Po studiach zamieszkał w Monachium, gdzie otworzył i pro
wadził własną pracownię malarską, stając się przywódcą polskiej kolonii 
artystycznej i nauczycielem wielu malarzy. Wyjeżdżał często na Ukrainę, 
Wołyń, Podole oraz do Turcji. Od 1875 miesiące letnie spędzał w swoim 
majątku Orońsko pod Radomiem. Był członkiem i honorowym profesorem 
berlińskiej Akademii Sztuki (1875), monachijskiej (1878) i praskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (1900). Był wybitnym malarzem-batalistą. W swoich obra
zach najchętniej przedstawiał epizody z wojen szwedzkich i polskich wojen 
kresowych XVII wieku. Malował też sceny rodzajowe, a niekiedy pejzaże.
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. Obóz Zaporożców, ok. 1880 r./Cam p  o f  Zaporozhe  Cossacks, ca 1880 
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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10. Dwaj rycerze w lesie/Two Knights in a Wood
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JÓZEF 
BRODOWSKI
1828 Warszawa - 1900 tamże

Józef Brodowski - malarz i ilustrator; syn znanego malarza Antoniego i brat 
malarza Tadeusza. Studia rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
gdzie uczył się pod kierunkiem R. Hadziewicza. Po ich ukończeniu, w 1850 
rozpoczął współpracę z J. Suchodolskim. W latach 1853-56 kontynuował 
naukę w Akademii petersburskiej pod kierunkiem G. Willewalde’go. Po stu
diach uzyskał stypendium i w 1857 wyjechał do Paryża. Kształcił się tam 
jeszcze w pracowni H. Verneta. Odbył podróż artystyczną do Włoch, 
a w 1859 powrócił do Warszawy. Nauka i praca u znanych batalistów od
zwierciedliły się w tematyce jego obrazów. Chętnie malował sceny batali
styczne i historyczno-rodzajowe, czerpiąc wątki z literatury, m.in. z pism 
J. Ch. Paska i W. Pola. Ponadto z upodobaniem malował zwierzęta, zwłaszcza 
ulubione konie, a także krowy, walczące buhaje, ptactwo domowe. Tworzył 
też sceny rodzajowe i pejzaże. W latach 1860-98 jako rysownik współpra
cował z „Tygodnikiem Ilustrowanym”.
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Józef Brodowski

11. Konie szlacheckie przed dworkiem/ 
Nobleman’s Horses Before the Manor 

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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TADEUSZ 
BRODOWSKI 
1821 Warszawa - 1848 Paryż

Tadeusz Brodowski, syn malarza Antoniego i starszy brat Józefa, był uczniem 
A. Blanka i A. Kokulara w Warszawie. Uchodził za bardzo zdolnego, dobrze 
zapowiadającego się artystę. Za kopie obrazów J. Suchodolskiego, malowane 
dla namiestnika Paskiewicza, otrzymał stypendium na studia zagraniczne 
i w listopadzie 1841 wyjechał do Włoch. Dwa lata spędził w Rzymie, później 
był w Monachium, a w końcu przyjechał do Paryża, gdzie pracował pod kie
runkiem słynnego batalisty H. Ver neta. Malował wschodnie sceny bitewne 
i obrazy z historii Polski inspirowane malarstwem Orłowskiego, Suchodol
skiego i Verneta. Rysował karykatury, malował też akwarelą. Tylko niewiele 
jego prac zachowało się w polskich zbiorach muzealnych.
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Tadeusz Brodowski

12. Scena batalistyczna, 1841 r./Battle Scene, 1841
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JAN 
CHEŁMIŃSKI

1851 Brzustów k. Opoczna - 1925 Nowy Jork

Jan Chełmiński, popularny malarz z kręgu „polskich monachijczyków” na
ukę rozpoczął u Juliusza Kossaka, a następnie kształcił się w warszaw
skiej Klasie Rysunkowej oraz w Monachium - w Akademii u A. Strahubera 
i A. Wagnera (1873-75) i w prywatnych pracowniach J. Brandta (1875) 
i batalisty F. Adama (1876). Po studiach, od 1882 przebywał stale za granicą - 
w Londynie (lata 1882, 1888-99) i w Paryżu (1899); jeździł do Petersburga 
(1889) i Nowego Jorku (1884), gdzie później (ok. 1915) zamieszkał na sta
łe. Nie zerwał jednak kontaktów z krajem, a swoje prace często przesyłał 
na warszawskie wystawy. Jego obrazy cieszyły się ogromnym powodzeniem. 
Malował przede wszystkim sceny wojskowe i batalistycznie, najchętniej 
z czasów Księstwa Warszawskiego i wojen napoleońskich, a także obrazy 
rodzajowe i epizody z polowań. Zajmował się ilustracją książkową; m.in. 
ilustrował tom myśliwskich opowiadań Theodora Roosevelta. Był kolekcjo
nerem dawnej broni i znawcą żołnierskiego umundurowania.
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13. Polow anie  z chartami, 1875 r./Hunting  With Hounds, 1875
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JÓZEF 
CHEŁMOŃSKI

1849 Boczki pod Łowiczem - 1914 Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego

Józef Chełmoński w latach 1867-71 studiował pod kierunkiem W. Gerso
na w warszawskiej Klasie Rysunkowej i w jego prywatnej pracowni. 
Następnie wyjechał na cztery lata do Monachium, gdzie uczył się krótko 
u H. Anschütza i A. Strâhubera. Znaczny wpływ na jego twórczość wywarło 
wówczas zetknięcie się z kręgiem polskich „monachijczyków” z J. Brandtem 
i M. Gierymskim na czele. Po krótkiej bytności w kraju kolejne dwanaście 
lat spędził w Paryżu. Lata te przyniosły mu sławę i uznanie. Jego obra
zy wystawiane na oficjalnych Salonach paryskich, znajdowały nabywców 
wśród europejskich i amerykańskich kolekcjonerów. Po powrocie do kraju 
w 1887 artysta zamieszkał w Warszawie, a po dwóch latach osiadł w ma
jątku Kuklówka na Mazowszu. Był jednym z najbardziej znanych przedsta
wicieli polskiego malarstwa realistycznego; malował rozległe pejzaże Ukrainy 
i Podola, rozpędzone zaprzęgi - znane Trójki i Czwórki - barwne sceny ro
dzajowe z życia polskiej wsi, a w późniejszym okresie także nastrojowe pejza
że mazowieckie ożywione najczęściej sylwetkami ptaków (Kuropatwy, Sójka, 
Żurawie}. Zajmował się także grafiką i ilustratorstwem; w latach 1884-92 
współpracował z paryskim Le Monde Illustré.
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14. Epizod  z pow stania  1863 roku, ok. 1884-1885 r./ 
Episode From  the 1863 Insurrection, ca 1884-1885

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Józef Chełmoński

15. Jeźdźcy (szkic)/Riders (Sketch) 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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STANISŁAW 
CHLEBOWSKI

1835 Pokutyńce na Podolu - 1884 Kowanówko k. Poznania

Stanisław Chlebowski, uczeń Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1853- 
-59), gdzie kilkakrotnie był odznaczany złotymi i srebrnymi medalami i zo
stał uhonorowany tytułem „kłassnyj chudożnik” I stopnia. W 1862 otrzymał 
stypendium zagraniczne i wyjechał na dalsze studia do Monachium, a na
stępnie do Paryża, gdzie był uczniem sławnego J. L. Geróme’a. Jeździł także 
do Belgii, Włoch i Hiszpanii. Pod koniec 1864 wyjechał do Konstantynopola, 
zaproszony przez sułtana Abdul-Azisa. Tam spędził następnych dwanaście 
lat jako malarz nadworny, z pracownią w sułtańskim pałacu Dolma Bakcze. 
Malował wówczas historyczne i batalistyczne obrazy z dziejów Turcji, często 
według pomysłu i szkiców samego Abdul-Azisa. Jeździł do Kairu, podróżo
wał do Europy. W 1876 przeniósł się do Paryża, gdzie urządził wspania
łą pracownię, mieszczącą kolekcję wschodniego rzemiosła, broni i tkanin. 
Ostatnie lata życia (od 1881) spędził w Krakowie. Posiadał liczne ordery 
i odznaczenia, m.in. tureckie, austriackie, włoskie, belgijskie. Zafascynowany 
barwnością wschodu malował przede wszystkim obrazy o tematyce oriental
nej pieczołowicie odtwarzając realia stroju, obyczaju czy krajobrazu. Obok 
kompozycji historycznych tworzył obrazy rodzajowe - sceny z bazarów lub 
haremów. Malował także portrety oraz liczne pejzaże z Turcji i z podróży 
do Egiptu i po Europie.



Stanisław Chlebowski

16. Epizod z wojen austriackich, przed 1876 r./
> Episode From the Austrian Wars, before 1876

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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LUDWIK 
GĘDŁEK

1847 Kraków - 1904 Wiedeń

Ludwik Gędłek rozpoczął studia artystyczne w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i kontynuował je w latach 
1872-77 w Akademii wiedeńskiej u E. Lichtenfelsa i C. Wurzingera. Już 
w 1863 debiutował na wystawie w krakowskim TPSP, gdzie później wystawiał 
wielokrotnie. Stale mieszkał w Wiedniu, skąd wysyłał obrazy na wystawy do 
TPSP we Lwowie, Salonu Krywulta w Warszawie oraz do Drezna. Malował 
krajobrazy, głównie z okolic Krakowa, sceny rodzajowe i batalistyczne z czę
stym motywem koni. Jego obrazy znajdują się, m.in. w Muzeum Narodowym 
w Warszawie, Lwowskiej Galerii Obrazów i Polskim Muzeum w Chicago.
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17. Na  drodze wiejskiej, 1882 r./On a Country  Road, 1882
Olej, deska/Oil on panel

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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MAKSYMILIAN 
GIERYMSKI

1846 Warszawa - 1874 Bad Reichenhall w Bawarii

Maksymilian Gierymski - starszy brat malarza Aleksandra - uczestnik po
wstania styczniowego, po krótkim okresie nauki w Warszawskiej Klasie Ry
sunkowej, w 1867 wyjechał na dalsze studia do Monachium, gdzie uczył 
się w pracowniach A. Strahubera i A. Wagnera, pracując równocześnie 
w prywatnym atelier F. Adama (1868-70). Z końcem 1868 otworzył własną 
pracownię. Z Monachium jeździł do Włoch, Meranu i Bad Reichenhall. Był 
jednym z najwybitniejszych malarzy polskich działających w drugiej połowie 
XIX w., a jego twórczość, choć zamknięta wąskimi ramami czasu, znaczą
co zaważyła na dalszym rozwoju polskiego malarstwa. Głównym motywem 
obrazów artysty był pejzaż, traktowany jako samodzielny motyw malarski 
lub jako tło dla postaci. Malował oddziały i patrole powstańców; przemie
rzających równinne krajobrazy Mazowsza oraz sceny rodzajowe z małych 
polskich miasteczek. Uznanie krytyki europejskiej przyniosły mu także sceny 
z konnych polowań z jeźdźcami w rokokowych strojach.
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18. Zw iady kozaków  kubańskich, 1868 r./ 
Reconnaissance o f  the Khuban  Cossacks, 1868 

Olej, płótno/Oil on canvas 
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JERZY 
KOSSAK 

1886 Kraków - 1955 tamże

Jerzy Kossak, najmłodszy przedstawiciel malującej rodziny Kossaków, warsz
tatu uczył się od najmłodszych lat w pracowniach ojca Wojciecha i dziadka 
Juliusza. Stale mieszkał w Krakowie. W czasie I wojny światowej służył 
w wojsku austriackim. W latach 1925-26 podróżował wraz z ojcem po dwo
rach Wielkopolski, gdzie na zamówienie tamtejszego ziemiaństwa malował 
liczne obrazy i portrety; niektóre sygnowane wspólnie z ojcem. W jego twór
czości dominowała tematyka batalistyczna. Malował sceny z powstania li
stopadowego, epopei napoleońskiej, I wojny światowej i batalii 1920 roku. 
Często powtarzał także motywy rodzajowe z ułanem, koniem i dziewczyną 
oraz sceny z polowań, napadów wilków i ludowych wesel. Obrazy artysty 
zawsze cieszyły się dużą popularnością.
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19. Ballada  o rycerzu  i śmierci, ilustracja ballady A. Mickiewicza „Ucieczka”, 1917 r./ 
Ballad  o f  the Knight and  o f  Death, Illustration to “Ucieczka”, a ballad by A. Mickiewicz, 1917

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum w Bielsku-Białej/Museum in Bielsko-Biała
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20. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1924 r. / Retreat of Napoleon From Moscow, 1924 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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21. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927 r./Retreat of Napoleon From Moscow, 1927 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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20. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1924 r. / Retreat of Napoleon From Moscow, 1924 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Jerzy K
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21. Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927 r./Retreat of Napoleon From Moscow, 1927 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw



JULIUSZ 
KOSSAK

1824 Wiśnicz - 1899 Kraków

Juliusz Kossak - malarz i ilustrator; naukę rysunku i malarstwa rozpoczął 
u J. Maszkowskiego we Lwowie. Następnie uczył się sam; wiele malując 
z natury i kopiując dzieła wielkich mistrzów w galeriach Petersburga, Paryża 
i Monachium. Na jego twórczość oddziałały też bliskie kontakty ze słyn
nym H. Vernetem, z którym zetknął się w Paryżu w latach 1855-60 oraz 
krótka nauka u batalisty F. Adama w Monachium (1869). Od 1861 artysta 
mieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako kierownik artystyczny „Tygo
dnika Ilustrowanego”. W 1870 przeniósł się do Krakowa. Był znakomitym 
akwarelistą, rzadziej posługiwał się techniką olejną. Całą swoją twórczość 
związał z motywem konia - malował portrety konne i samodzielne „portrety” 
koni, przedstawiał je w scenach historycznych, batalistycznych i rodzajo
wych. Był znanym i cenionym ilustratorem dzieł literackich, m.in. utworów 
A. Mickiewicza (Ballady, Pan Tadeusz), H. Sienkiewicza (Trylogia) i W. Pola 
(Mohort).



Juliusz Kossak

22. Lisowczyk na białym koniu (wg Rembrandta), ok. 1860-1865 r./
Lisowski Cossack on a White Horse (After Rembrandt), ca 1860-1865

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Juliusz Kossak

23. Jeździec w rogatywce, 1863 r./Rider in Four-Cornered Cap, 1863
Olej, płótno naklejone na tekturę/Oil on canvas, pasted onto cardboard 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Juliusz Kossak

24. Krakowiak na koniu, 1891 r./ Cracovian on Horseback, 1891
Akwarela, papier/Watercolour on paper

Muzeum Śląskie w Katowicach/Silesian Museum in Katowice
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WOJCIECH 
KOSSAK 

1956 Paryż - 1942 Kraków

Wojciech Kossak - początkowo uczeń swojego ojca Juliusza - kształcił się na
stępnie w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza (1871-73) 
i w Akademii monachijskiej u A. Strahubera, A. Wagnera i W. Lindenschmita 
(1874-76). W latach 1877-84 kontynuował studia w Paryżu u L. Bonnata 
i A. Cabanela. Powrócił na dziesięć lat do Krakowa, a następnie - do 1902 
- przebywał w Berlinie, gdzie pracował dla cesarza Wilhelma II. Wiele podró
żował; był w Hiszpanii (1900), Egipcie (1901), Wiedniu i Londynie (1905-06), 
a w latach 1923-32 kilkakrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych. 
W czasie I wojny światowej służył w armii austriackiej. W latach 1915-19 
był profesorem warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych, kierując pracownią ma
larstwa batalistycznego. Był współautorem kilku słynnych panoram - Racła
wic (1894), Berezyny (1896) i Bitwy pod piramidami (1901). Projektowana 
w 1900 Somosierra nie doczekała się realizacji. Malował przede wszystkim 
sceny batalistyczne, portrety, a także sceny rodzajowe. Szerokimi, swobod
nymi pociągnięciami pędzla świetnie oddawał dynamikę ruchu jeźdźców 
i koni.
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Wojciech Kossak

25. Ułan w walce z kozakiem - 
epizod z powstania listopadowego, 1900 r./ 

Uhlan in Combat With a Cossack -
Episode From the November Insurrection, 1900 

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Wojciech Kossak

26. Amazonka - Portret pani Marii Zandbangowej, 1913 r./ 
Amazon - Portrait of Ms Maria Zandbangowa, 1913 

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Wojciech Kossak

27. Autoportret z koniem, na polowaniu, 1924 r./ 
Self-Portrait With Horse, Hunting, 1924

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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28. Wojsko polskie w historycznym przeglądzie, 1935 r./ 
Polish Military in Historical Review, 1935

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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ALEKSANDER 
KOTSIS

1836 Ludwinów k. Krakowa - 1877 Podgórze, obecnie dzielnica Krakowa

Aleksander Kotsis studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kie
runkiem W. K. Stattlera, W. Łuszczkiewicza i A. Płonczyńskiego (1850-60), 
a następnie w Akademii wiedeńskiej. Po powrocie do kraju stale mieszkał 
w Krakowie, skąd w 1867 podróżował do Paryża i Brukseli, a później kil
kakrotnie wyjeżdżał do Wiednia i Monachium. Latem najczęściej jeździł na 
Podhale i w Tatry. Malował przede wszystkim sceny rodzajowe z życia wsi, 
a także portrety i pejzaże (zwłaszcza tatrzańskie).
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29. Targ na k on ie /Horse  Market 
Olej, tektura/Oil on cardboard 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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ALFRED 
WIERUSZ KOWALSKI

1849 Suwałki - 1915 Monachium

Alfred Wierusz Kowalski naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej u R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona. Studia konty
nuował w Akademii drezdeńskiej (1871-72). W 1872 przebywał i pracował 
w Pradze, w 1873 uczył się w Akademii monachijskiej u A. Wagnera, a na
stępnie w pracowni J. Brandta. Po ukończeniu studiów (1876) pozostał 
w Monachium, skąd często wyjeżdżał do kraju; od 1905 najczęściej do swego 
majątku Mikorzyn k. Konina. W 1903 odbył podróż artystyczną po północ
nej Afryce. W 1890 został honorowym profesorem Akademii monachijskiej. 
Malował cieszące się wielką popularnością sceny rodzajowe - liczne sanny, 
polowania, wilki napadające zaprzęgi oraz pejzaże. Po podróży do Afryki 
w jego obrazach pojawiła się tematyka orientalna.
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Alfred Wierusz Kowalski

30. Wbzi/ przed kałużą, po 1890 r./Carts Before a Puddle, after 1890
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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31. Przed burzą, ok. 1910 r./Before the Storm, ca 1910
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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WŁODZIMIERZ 
ŁOŚ

1849 Sławuta na Wołyniu - 1888 Monachium

Włodzimierz Łoś studia malarskie rozpoczął (dzięki prywatnemu stypendium 
R. Sanguszki) w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1870- 
-72 uczył się pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza. W 1872 wyjechał do Mo
nachium, gdzie początkowo studiował w Akademii u O. Seitza, a później 
-od 1874 - w prywatnej pracowni J. Brandta. W Monachium pozostał już 
na stałe; był znaną postacią polskiego środowiska artystycznego, zwracając 
uwagę malowniczymi „kozackimi” strojami i temperamentem. Malował głów
nie sceny rodzajowe osadzone w pejzażu Podola i Ukrainy, niemal zawsze 
umieszczając w nich konie. Były to jarmarki, epizody myśliwskie i podróżne 
oraz - malowane wyłącznie na zlecenie - sceny batalistyczne. Jako ilustra
tor współpracował z warszawskimi pismami - „Tygodnikiem Ilustrowanym”, 
„Kłosami”, „Tygodnikiem Powszechnym” i „Wędrowcem”. Swoje prace wysta
wiał w Monachium, a od 1873 także w kraju - w Krakowie, Warszawie 
i we Lwowie.
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32. Sprzedaż  lisa  Żydowi, 1886 r./Sa le  o f  Fox  to a Jew, 1886
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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STANISŁAW 
MASŁOWSKI 

1853 Włodawa - 1926 Warszawa

Stanisław Masłowski, malarz i ilustrator, w latach 1871-75 studiował w war
szawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego. Po studiach 
zamieszkał w Warszawie skąd często wyjeżdżał na plenery malarskie. W la
tach 1875-86 przemierzał wielokrotnie Ukrainę zafascynowany jej folklorem 
i urodą, w 1886 spędził pół roku w Monachium, a w latach 1900-22 zwiedzał 
Włochy i Paryż. Odwiedził także Wilno (1904) i Tunis (1912). Po 1903 często 
przebywał w Woli Rafałowskiej koło Mińska Mazowieckiego. Był członkiem 
wielu stowarzyszeń twórczych, m.in. należał do TZSP, kółka Akwarelistów 
Polskich, sekcji malarstwa Société Nationale des Beaux-Arts w Paryżu. Ma
lował przede wszystkim sceny rodzajowe i pejzaże, czasem techniką olejną 
a głównie akwarelą, którą posługiwał się w sposób mistrzowski.

-78-



S
tan

isław
 M

asłow
sk

i

33. Dum ka  Jaremy, 1879 r./The  Dumka o f  Jarema, 1879 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JAN 
MATEJKO 

1838 Kraków - 1893 tamże

Jan Matejko studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza i W. K. Stattlera (lata 1852-58). Następnie uczył się 
w Akademii monachijskiej u H. Anschütza (1859) i przez dwa miesiące 
w Akademii wiedeńskiej u C. Rubena. Po studiach mieszkał i pracował 
w Krakowie. W 1873 objął tam stanowisko dyrektora Szkoły Sztuk Pięk
nych i funkcję tę pełnił aż do śmierci. Dużo podróżował: wyjeżdżał wielo
krotnie do Paryża (1865-80) i Wiednia (1866-88); w 1872 był w Konstan
tynopolu, a rok później w Pradze i Budapeszcie, zwiedził również Włochy 
(1878-79 i 1883). Wiele jeździł po Polsce. Był członkiem licznych akademii 
i towarzystw artystycznych, m.in. Académie des Beaux-Arts (1873) i In
stytutu Francuskiego (1874) w Paryżu, berlińskiej Akademii Sztuki (1874), 
Akademii Rafaelowskiej w Urbino (1878) i Künstlergenossenschaft w Wied
niu (1888). W 1864 został członkiem Towarzystwa Naukowego w Krako
wie, w 1887 otrzymał doktorat filozofii honoris causa Uniwersytetu Jagiel
lońskiego. Był najwybitniejszym polskim malarzem historycznym, twórcą 
wielkich i znanych płócien, m.in. Kazania Skargi, Rejtana, Unii Lubelskiej, 
Batorego pod Pskowem, Bitwy pod Grunwaldem, Hołdu Pruskiego czy Ko
ściuszki pod Racławicami. Malował także portrety i - rzadziej - sceny 
religijne czy rodzajowe. Ważną rolę odgrywał w jego twórczości rysunek - 
opracował cykl rysunków Poczet królów i książąt polskich i album Ubiory 
w Polsce od 1200 do 1795.
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Jan Matejko

34. Studium konia, ok. 1875 r./Study of Horse, ca 1875 
szkic do obrazu: Bitwa pod Grunwaldem/

Preparatory sketch for the painting Battle of Grunwald 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Jan Matejko

35. Studium łba końskiego, ok. 1883 r./ Study of Horse’s Head, ca 1883 
szkic do obrazu: Arcyksiążę Maksymilian wzięty do niewoli pod Byczyną/ 
Preparatory sketch for the painting: Archduke Maximilian Taken Captive 

By Byczyna
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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PIOTR 
MICHAŁOWSKI

1800 Kraków - 1855 Krzyżtoporzyce k. Krakowa

Piotr Michałowski - najwybitniejszy malarz okresu polskiego romantyzmu
- kształcił się w Krakowie i Getyndze, studiując nauki przyrodnicze, mate
matyczne, filologiczne oraz prawno-administracyjne. Uczył się także malar
stwa, które początkowo traktował jako zajęcie dodatkowe, ale wkrótce stało 
się ono jego prawdziwą pasją. Pierwszych lekcji udzielali mu M. Stachowicz, 
J. Brodowski i F. K. Lampi w Krakowie, później - w latach 1832-35 - uczęsz
czał do pracowni N. T. Charleta w Paryżu. Po powrocie do kraju mieszkał 
początkowo w Krakowie, a od 1837 przebywał głównie w swoich majątkach
- Krzyżtoporzycach pod Krakowem i Bolestraszycach w Przemyskiem. Wiele 
podróżował po Europie. Był kilkakrotnie w Wiedniu, w Karlsbadzie, wyjeż
dżał do Francji (1846-48), Belgii i Holandii. W swoich obrazach przedsta
wiał epizody z kampanii napoleońskiej, sceny rodzajowe i animalistyczne. 
Malował także portrety, głównie rodziny oraz chłopów ze swoich majątków. 
Posługiwał się techniką olejną i akwarelą, w której osiągnął mistrzowską 
biegłość, rysował ołówkiem i piórkiem.
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36. Zaprzęg, ok. 1844-46 r./Equipage, ca 1844-1846 
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Piotr Michałowski

37. Kirasjer na koniu/ Cuirassier on Horseback
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Piotr Michałowski

38. Chłopiec na koniu (szkic)/Boy on Horse (Sketch)
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Piotr Michałowski

39. Marokańczyk z koniem/Moroccan With Horse
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw 
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RYSZARD 
OKNIŃSKI

1848 Śniadów w dawnym pow. łomżyńskim - 1925 Kolczyn

Ryszard Okniński studiował u W. Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej, 
a następnie - od 1878 - w Akademii Monachijskiej u O. Seitza i A. Wagnera. 
Po powrocie do kraju przez parę lat mieszkał w Lublinie, a od 1886 
w Warszawie. Był malarzem realistą - malował epizody z powstania stycznio
wego, obrazy historyczno-batalistyczne, sceny rodzajowe z życia wsi, sceny 
myśliwskie i bardzo liczne portrety. Jego prace były często reprodukowane 
w warszawskich czasopismach „Kłosach”, „Świecie” i „Tygodniku Ilustro
wanym”. Zajmował się fotografią, był jednym z pionierów polskiej fotografii 
prasowej.
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40. Scena  z p o low a n ia /Hunting Scene 
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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FRYDERYK 
PAUTSCH

1877 Delatyn k. Stanisławowa - 1950 Kraków

Fryderyk Pautsch malarstwa uczył się w latach 1899-1904 w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych u J. Unierzyńskiego i L. Wyczółkowskiego. Następnie 
studiował w paryskiej Académie Julian u J.-P. Laurensa (1905-06). Po stu
diach zamieszkał we Lwowie. W 1903 po raz pierwszy wyjechał do Tatarowa 
na Huculszczyżnie, gdzie potem podróżował wielokrotnie i odtąd tematy
ka huculska stała się jednym z głównych tematów jego twórczości. Okres 
I wojny światowej spędził częściowo na froncie dokumentując działania 
wojenne. Był długoletnim pedagogiem. Jako profesor malarstwa nauczał 
w latach 1912-19 we wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1919- 
-24 kierował Wyższą Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego 
w Poznaniu, a od 1925 był profesorem w krakowskiej Akademii. Był człon
kiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” (od 1908), wiedeńskiego sto
warzyszenia Hagenbund (od 1912), organizacji Künstlerbund Schlesien (od 
1913), Société National des Beaux-Arts w Paryżu (od 1921) oraz współor
ganizatorem poznańskiego Towarzystwa Artystów Plastyków „Świt” (1921). 
Malował sceny rodzajowe i religijne związane z Huculszczyzną oraz portrety. 
Projektował okładki książek i współpracował z pismem satyrycznym „Libe
rum Veto”, dla którego rysował karykatury.
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Fryderyk Pautsch

41. Jeździec, ok. 1930 r./ Rider, ca 1930
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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WACŁAW 
PAWLISZAK 

1866 Warszawa - 1905 tamże

Wacław Pawliszak naukę malarstwa rozpoczął u W. Gersona w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej. Następnie kształcił się u J. Matejki w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych (1880-85), u J. Brandta w Monachium (1885) i u E.A. Carolus- 
-Durana w Paryżu (1886). Po studiach zamieszkał w Warszawie. Stąd wyjeż
dżał w liczne podróże - w 1882 do Afryki (Algier, Tunis, Maroko), w 1893 do 
Albanii i Dalmacji oraz Rzymu, w 1885 na Bliski Wschód (Egipt, Irak, Iran, 
Turcja), w 1898 na Kaukaz i Krym. Przebywał też u hrabiego W. Branickiego 
w Białej Cerkwi na Ukrainie, gdzie rysował konie z jego słynnej stadniny. Był 
członkiem TZSP (od 1897). Malował sceny batalistyczne, historyczne, portrety, 
pejzaże oraz scenki rokokowe. Był cenionym malarzem orientalistą i kolekcjo
nerem przedmiotów wschodnich. Rysował ilustracje do książek i czasopism.
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Wacław Pawliszak

42. Zdobycie sztandaru, 1899 x./The Taking of the Banner, 1899
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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43. Potyczka na drodze/Skirmish on the Road
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Stanisław Kaczor Batowski
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IGNACY 
PIEŃKOWSKI

1877 Dołubów k. Białegostoku - 1948 Kraków

Ignacy Pieńkowski - malarz, pedagog, scenograf; naukę rozpoczął u W. Ger
sona w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1892-95), a następnie studiował 
w latach 1895-98 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u T. Axentowicza, 
L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Kontynuował naukę w prywatnej 
szkole S. Grocholskiego w Monachium i w Académie Julian oraz Académie 
Colarossi w Paryżu. Przez rok mieszkał w Rzymie, po czym wrócił do Polski. 
Ponownie wyjechał do Paryża w 1906 i pozostał tam czteiy lata. Po powro
cie zamieszkał w Warszawie, gdzie podjął pracę w Szkole Sztuk Pięknych. 
W czasie I wojny światowej znalazł się w Rosji, a po jej zakończeniu wrócił 
do Krakowa, gdzie od 1918 objął profesurę w Akademii Sztuk Pięknych. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” biorąc udział w wy
stawach Towarzystwa. Wystawiał dużo i często m.in.: w TPSP w Krakowie, 
w salonie Aleksandra Krywulta, TZSP i Instytucie Propagandy Sztuki w War
szawie. W 1925 odbył podróż do Brazylii. W 1929 otrzymał złoty medal na 
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Malował portrety, krajobrazy, 
martwe natury i akty.



Ignacy Pieńkowski

44. Autoportret z koniem, 1921 r./ Self-Portrait With Horse, 1921
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum w Bielsku-Białej/Museum in Bielsko-Biała
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HENRYK 
PILLATI 

1832 Warszawa - 1894 tamże

Henryk Pillati studia artystyczne rozpoczął w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych (1845-48). Następnie zajął się ilustratorstwem oraz malowaniem 
niewielkich obrazków rodzajowo-historycznych. Od 1852 malował też obrazy 
do dekoracji wiślanych statków pasażerskich. Dzięki prywatnym stypendiom 
w latach 1853-54 i 1857-58 dwukrotnie był w Paryżu, gdzie uczęszczał do 
École des Beaux-Arts i kopiował w muzeach. Wyjeżdżał do Włoch i Mona
chium, gdzie miał jakoby studiować w Akademii Sztuk Pięknych. Od 1858 
stale przebywał w Warszawie. Swoje obrazy wielokrotnie wystawiał w Towa
rzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i w Salonie Krywulta w Warszawie oraz 
w TPSP w Krakowie. Jako ilustrator współpracował z wieloma czasopismami 
warszawskimi, przede wszystkim z „Tygodnikiem Ilustrowanym” i „Kłosa
mi”. Ilustrował też wydawnictwa książkowe, m.in. dzieła J. I. Kraszewskiego, 
A. Mickiewicza, S. Jachowicza, J. U. Niemcewicza. W 1879 odbył podróż do 
Petersburga. Malował sceny historyczne i batalistyczne, szczególnie chętnie 
walki i potyczki konne ze Szwedami oraz obrazy rodzajowe, odznaczające 
się humorem i wybitnym zmysłem obserwacji typów, gestów i zachowań 
ludzkich.



Henryk Pillati

45. Śmierć Berka Joselewicza, 1867 r./ 
The Death of Berk Joselewicz, 1867

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Henryk Pillati

46. Scena batalistyczna - Bitwa Litwinów z Krzyżakami 
ilustracja do „Grażyny” A. Mickiewicza/

Ballistic Scene - Battle Between Lithuanians and Teutonic Knights
Illustration to “Grażyna” by A. Mickiewicz

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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ANTONI 
PIOTROWSKI

1853 Kunowo k. Radomia - 1924 tamże

Antoni Piotrowski naukę malarstwa rozpoczął w 1869 w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej u W. Gersona. Kontynuował ją w latach 1875-77 w Akademii 
monachijskiej u W. Lindenschmita, a następnie w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych u J. Matejki (1877-1879). Po studiach wyjechał na trzy lata do 
Paryża. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. W latach 1885-86 pracował 
jako korespondent-ilustrator francuskich i angielskich pism na froncie wojny 
bułgarsko-serbskiej. Podobnie w latach 1897 i 1903 nadsyłał rysunki dla 
pism angielskich z wojny grecko-tureckiej. Od 1900 mieszkał w Warsza
wie, skąd odbywał podróże do Monachium i Kijowa. Malował głównie sce
ny rodzajowe, epizody z powstania styczniowego oraz portrety. Uczestniczył 
w malowaniu panoram Berezyna (1894) i Tatry (1895).
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47. Epizod  z pow stania  styczniowego, 1880 r./ 
Episode  From  the January  Insurrection, 1880

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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48. Ślub wieczorem, 1882 r./Evening Wedding, 1882
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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HENRYK 
RODAKOWSKI 

1823 Lwów -1894 Kraków

Henryk Rodakowski po studiach prawniczych, od 1843 studiował malar
stwo u J. Danhausera, F. Eybla i F. Amerlinga w Wiedniu, a następnie 
w latach 1846-50 u L. Cognieta w Paryżu. W Paryżu pozostał do 1867, 
w międzyczasie parokrotnie wyjeżdżając do Lwowa i Wenecji (1858). Po po
wrocie do kraju osiadł w majątku Pałahicze k. Tłumacza. W latach 1870-72 
wyjechał w podróż do południowej Francji, Włoch i Paryża. Po powrocie za
mieszkał w Bortnikach k. Lwowa (1883-89). W 1889 wyjechał do Wiednia, 
a stamtąd przez Zakopane (1892) przeniósł się do Krakowa (1893). Rok 
później objął stanowisko dyrektora krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Ma
lował przede wszystkim portrety, obrazy historyczne, a rzadziej, także sceny 
rodzajowe, przeważnie w technice akwareli.
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Henryk Rodakowski

49. Studium konia/Study of a Horse
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JAN 
ROSEN

1854 Warszawa - 1936 tamże

Jan Rosen, popularny malarz-batalista, pierwsze lekcje rysunku pobierał już 
w dzieciństwie - u H. Redlicha w Dreźnie i F. Kostrzewskiego w Warszawie. 
Później, w latach 1872-74, studiował w monachijskiej Akademii pod kie
runkiem A. Strâhubera i F. Bartha oraz w prywatnej pracowni J. Brandta. 
W latach 1875-79 kształcił się jeszcze w École des Beaux-Arts w Paryżu 
u I. Pilsa i J. L. Gerome’a. Długo przebywał poza krajem, wiele podróżował; 
mieszkał w Monachium, Paryżu, Lozannie. Do kraju wrócił w 1921 i po
czątkowo zamieszkał na wsi, a później w Warszawie i we Lwowie. Wyjeżdżał 
do Włoch. Malował przede wszystkim obrazy o tematyce wojskowej, sceny 
batalistyczne z czasów napoleońskich i powstania listopadowego oraz obrazy 
rodzajowe z ulubionym motywem jeźdźców i koni.
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Jan Rosen

50. Konkurs pojazdów na Placu Ujazdowskim w Warszawie, 1881 r./ 
Carriage Competition at Ujazdowski Square in Warsaw, 1881 

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw 
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Jan Rosen

51. Koń w stajni, 1882 r./ Horse in Stable, 1882
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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ZYGMUNT
ROZWADOWSKI

1870 Lwów - 1950 Zakopane

Zygmunt Rozwadowski w latach 1883-91 studiował w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych, m.in. pod kierunkiem J. Matejki. Następnie wyjechał do 
Monachium i kontynuował naukę w prywatnej szkole A. Ażbego (1892-93). 
Po studiach powrócił do kraju i zamieszkał we Lwowie. W latach 1910- 
-20 był profesorem w tamtejszej Szkole Przemysłu Artystycznego. W czasie 
I wojny światowej służył w Legionach, a po II wojnie na stałe osiadł w Za
kopanem. Tematykę jego obrazów zdominowały sceny batalistyczne z czasów 
powstania listopadowego i epopei napoleońskiej. Malował ponadto sceny ro
dzajowe, pejzaże i rzadziej portrety. Współpracował przy malowaniu pano
ram - Racławic (1894; z Wojciechem Kossakiem i Janem Styką), Golgoty, 
Panoramy Siedmiogrodzkiej, Męczeństwa pierwszych chrześcijan (wszystkie 
z Janem Styką) i Bitwy pod piramidami (z Wojciechem Kossakiem).
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52. Postój kawalerii na wsi wołyńskiej, 1919 r./Cavalry  Resting in the Volhynia Countryside, 1919 
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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Zygmunt Rozwadowski

53. Czterokonny zaprzęg w pejzażu jesiennym, 1922 r./ 
Four-in-Hand in an Autumn Landscape, 1922

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum w Bielsku-Białej/Museum in Bielsko-Biała
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TADEUSZ 
RYBKOWSKI

Kielce 1848 - Lwów 1926

Tadeusz Rybkowski studia malarskie rozpoczął pod kierunkiem W. Łuszcz- 
kiewicza w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie w latach 1875-77 
kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w pracowniach L. 
Loefflera i H. Makarta. W Wiedniu pozostał na dłużej, wyjeżdżając stamtąd 
w podróże do Włoch, Monachium, Drezna i Berlina. W 1893 osiadł na stałe 
we Lwowie, gdzie założył prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Wykładał 
też w Państwowej Szkole Przemysłowej. Malował olejno i akwarelą, głów
nie sceny rodzajowe - polowania, targi, jarmarki. Interesował się folklorem 
huculskim, zajmował się malarstwem ściennym, wykonywał ilustracje do 
czasopism.
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Tadeusz Rybkowski

54. Polowanie/Hunting
Olej, deska/Oil on panel

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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STANISŁAW
BOHUSZ-SIESTRZENCEWICZ

1869 Wilno - 1927 Warszawa

Stanisław Bohusz-Siestrzencewicz - malarz, rysownik, ilustrator, pedagog 
- po nauce w wileńskiej Szkole Rysunkowej studiował w petersburskiej Aka
demii Sztuk Pięknych pod kierunkiem batalisty B. P. Willewalde’go. Następ
nie kształcił się w Academie Julian w Paryżu oraz w monachijskiej pracowni 
J. Brandta, gdzie skupiała się artystyczna kolonia polska. Kilkakrotnie jeździł 
do majątku Brandta w Orońsku, miejsca plenerów jego uczniów i przyjaciół. 
Od 1900 mieszkał w Warszawie, później w Wilnie i w Poznaniu. Prowadził 
lekcje malarstwa we własnej pracowni, a w roku akademickim 1919-20 na
uczał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Wilnie. Malował portrety, 
pejzaże, a przede wszystkim sceny rodzajowe z życia małych miasteczek i wsi 
litewskich. Był znakomitym rysownikiem, autorem Albumu z reprodukcjami 
scen z życia polskiej prowincji wschodniej, wydanego w 1914. Zajmował się 
ilustratorstwem książkowym, wykonywał ilustracje do czasopism.
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Stanisław Bohusz-Siestrzencewicz

55. Wozy mijające się w zaułku wileńskim/ 
Carriages Passing on a Vilnius Street 

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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JANUARY 
SUCHODOLSKI 

1797 Grodno - 1875 Boim k. Węgrowa

January Suchodolski początkowo był samoukiem; służąc w wojsku zajmował 
się malarstwem amatorsko. Po powstaniu listopadowym, w któiym brał czynny 
udział, wyjechał w 1832 do Rzymu i przez rok uczył się w pracowni batalisty 
H. Verneta. W 1837 wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie. Wyjeżdżał 
do Petersburga (1839), gdzie został mianowany członkiem Cesarskiej Aka
demii Sztuk Pięknych i do Paryża (1847). Od 1848 miesiące letnie spędzał 
w swoim majątku w Boimie. Był jednym z założycieli TZSP (1859) i członkiem 
komitetu organizacyjnego Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie (1864). Ma
lował kompozycje batalistyczne, najczęściej z wojen napoleońskich, sceny 
rodzajowe, portrety i konie.



56. Giermek Sobieskiego, ok. 1854 r. / Sobieski’s Squire, ca 1854
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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January Suchodolski

57. Polowanie na jelenia, 1862 r./Deer Hunting, 1862
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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January Suchodolski

58. Kupno konia arabskiego, 1867 r./ 
Purchase of an Arabian Horse, 1867

Olej, płótno/Oil on canvas
Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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59. Tabory nad. rzeką, 1871 r./ Supply Train by the River, 1871
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw



Stanisław Kaczor Batowski
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WŁODZIMIERZ 
PRZERWA TETMAJER 

1862 Harklowa k. Nowego Targu - 1923 Kraków

Włodzimierz Przerwa Tetmajer ukończył filologię klasyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, po czym studiował malarstwo w Akademii wie
deńskiej (1882) u Ch. Griepenkerla, w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
(z przerwami w latach 1875-95) u W. Łuszczkiewicza, F. Cynka, L. Loefflera 
i J. Matejki, a także w Monachium u A. Wagnera i w paryskiej Academie 
Colarossi. Po uzyskaniu stypendium cesarskiego przebywał w Rzymie. Po 
powrocie mieszkał w Krakowie, gdzie miał pracownię. Od 1890 często prze
bywał w Bronowicach pod Krakowem, a w 1895 zamieszkał tam na stałe. 
Ożenił się z córką tamtejszego gospodarza Anną Mikołajczykówną. Był pier
wowzorem postaci Gospodarza w dramacie S. Wyspiańskiego Wesele. Od 
1897 był członkiem i uczestnikiem wystaw Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także jednym z założycieli Towarzystwa „Polska Sztuka Stoso
wana” (1901), członkiem i wiceprezesem grupy „Zero”. Malował barwne sce
ny rodzajowe, głównie o tematyce wiejskiej i pejzaże. Zajmował się grafiką, 
ilustracją książkową, scenografią oraz malarstwem ściennym. Jego dziełem 
jest, m.in. polichromia kaplicy Św. Trójcy w katedrze na Wawelu.
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Włodzimierz Przerwa Tetmajer

60. Wesele, 1892 r./ Wedding, 1892 
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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STANISŁAW 
WITKIEWICZ 

1851 Poszawsze na Żmudzi - 1915 Lovrano na Istrii (Chorwacja)

Stanisław Witkiewicz - malarz, pisarz i krytyk sztuki, twórca „stylu zako
piańskiego” w architekturze i zdobnictwie. Początkowo uczył się rysunku 
u warszawskiego litografa J. Volkmara. Po pobycie w Tomsku, gdzie prze
bywał wraz z rodziną na zesłaniu, podjął studia w Akademii Sztuk Pięk
nych w Petersburgu (1868-71). W 1871 wyjechał do Monachium i krótko 
uczył się w Akademii pod kierunkiem H. Anschutza. Po powrocie do kraju 
(1873) zamieszkał w Warszawie. Pracownię malarską w Hotelu Europejskim 
dzielił wówczas z zaprzyjaźnionymi - J. Chełmońskim, A. Chmielowskim 
i A. Piotrowskim. Pracował także jako kierownik artystyczny czasopisma 
„Wędrowiec”. W latach 1880-82 przebywał w Monachium, Marienbadzie 
i Meranie. Od 1890 mieszkał w Zakopanem. Postępująca choroba płuc spra
wiła, że ostatnie lata życia spędził w warunkach sanatoryjnych w Lovrano. 
Propagator realizmu w sztuce, starał się malować zgodnie z jego założenia
mi teoretycznymi. Tworzył obrazy o tematyce rodzajowej, pejzaże morskie 
i tatrzańskie, sceny z powstania styczniowego (oparte na wspomnieniach 
z dzieciństwa) oraz - rzadziej - portrety.
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61. Wąskie wrota, 1877 r. /Narrow  Gate, 1877 
Olej, płótno/Oil on canvas 

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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MALARZ NIEOKREŚLONY
czynny na przełomie XIX i XX w. podpisujący się inicjałem TCR

UNIDENTIFIED PAINTER 
active in the late 19th - early 20th century Signing 

his works with the initials TCR



MALARZ NIEOKREŚLONY/UNIDENTIFIED PAINTER

62. Dżokej, 1899 r. / Jockey, 1899
Olej, płótno/Oil on canvas

Muzeum Narodowe w Warszawie/National Museum in Warsaw
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