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Niezwykłe  to  zjawisko,  a  w  dziejach  cywilizacji  i  kultury
odosobnione,  aby  w  otoczeniu  człowieka  jakaś  inna  istota,
odgrywała  tak  znaczącą  rolę,  tworząc  dodatkowe międzyludzkie
więzy,  inspirując  powstanie  specyficznych  środowisk,
zintegrowanych  dominującym  afektem,  powiedzmy  otwarcie:
umiłowaniem  konia.  Uczucie  to  bywa  na  tyle  silne  i  trwałe,
że potrafi  przemóc  często  głęboko  zakorzenione  antagonizmy
i różnice.

Do takich  sprzymierzeńców konia,  oddanych mu całym sercem,
należał mjr Stanisław Gepner (1889-1965), kawalerzysta, malarz,
hipolog,  kustosz  kilku  muzeów,  a  wreszcie  historyk  i  badacz
dziejów Jazdy Polskiej. 

Na  otwartej  w  Muzeum  Łowiectwa  i Jeździectwa  wystawie
„Przyjaciele  -  Stanisław Gepner  i  Andrzej  Grzybowski",  odżyły
wspomnienia czasów może nie tyle odległych, co znamionujących
inną  epokę.  Jej  cezura  to  nie  kartki  z  kalendarza,  lecz
światopogląd,  mentalność  przypisana  danemu  pokoleniu,  ów
genius temporis, wybuchający gwałtownym płomieniem lub tlący
się nikłym zarzewiem.

Stanisław Gepner jako porucznik
3. Pułku Strzelców Konnych, rok 1920;

ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin

Mało już kto pamięta, czym była dla nas wskrzeszona z gruzów „Starówka". Tej nazwy przed sierpniem
1944 r. nie było. Zrodziła się w ogniu dział i karabinów, w huku rozrywających się bomb. Teraz znowu
jest to tylko Stare Miasto. Ale wówczas, w 1954 r., wychodząc z Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studio
wałem, wpadłem na Starówkę, aby po raz pierwszy chyba zajrzeć do DESY, istniejącej do dziś w narożu
Rynku.  W świetle  okna,  za  stołem,  siedział  (o  czym się  później  dowiedziałem)  Stanisław  Gepner,
rzeczoznawca  i  ekspert  Działu  Militariów.  Nad  jego  głową  rozpościerało  się  przepyszne,  okazałe
panoplium, utworzone z rozwieszonej gęsto broni: XVIII - wieczne włoskie rapiery, renesansowe tarcze
i halabardy, tureckie i perskie szable, wysadzane koralami jatagany... Słowem okazy, które widujemy już
tylko w muzeach lub największych prywatnych kolekcjach. Oniemiałem. To, co ujrzałem, było prawie
wiernym  powtórzeniem  portretu  Jana  Matejki,  przedstawiającego  Piotra  Moszyńskiego  siedzącego
w fotelu na tle husarskiej karaceny i skrzyżowanej broni. 

Wrażenie było na tyle sugestywne, że kiedy usłyszałem niski głos nobliwego pana zapraszający mnie do
obejrzenia galerii, myślałem, że uczestniczę w scenie ze „Strasznego dworu". Tym bardziej, że na stole
leżała stara tabakiera. Aż dziw, że nie zażyliśmy tabaki.

Stanisław Gepner okazał się przemiłym gospodarzem, z nieukrywaną przyjemnością opowiadającym
o swoich skarbach. To było kolejne zaskoczenie, bo wątpię, czy ktokolwiek inny z takim przejęciem
i zaangażowaniem przekazywałby swoją wiedzę nieznanemu młodemu człowiekowi, z pewnością nie
sprawiającemu wrażenia zasobnego klienta. 

To pierwsze,  przypadkowe spotkanie przerodziło się wkrótce w przyjaźń,  z  należną atencją  z mojej
strony.  Major  Stanisław  Gepner  wprowadził  mnie  niedługo  potem  do  Stowarzyszenia  Miłośników
Dawnej Broni i Barwy, którego był współzałożycielem i pierwszym prezesem Oddziału Stołecznego.

I tak zaczął się nowy rozdział w moim życiu, pod troskliwą opieką św. Huberta i św. Jerzego. Koń
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i dawne bronie, postrzegane z perspektywy ziemiańsko-ułańskich tradycji, stały się odtąd także i moją
pasją.  Wszedłem w  środowisko  osób  o  podobnych  zainteresowaniach,  poznając  wielu  wspaniałych
ludzi, których większości już nie ma wśród nas.

Autoportret konny, akwarela, Wiedeń 1913; ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin.

Pozostała żywa pamięć dni spędzonych w siodle i  w Muzeum Wojska,  a także w gościnnym domu
Stanisława i Anny z Kodrębskich w Skolimowie. Po latach trudno oprzeć się wrażeniu, że to dopiero
wczoraj spędziliśmy jeden z tych niezwykłych wieczorów w tym domu, w którym mjr Stanisław Gepner
wprowadzał  mnie  w  arkana  hipologicznej  i  kawaleryjskiej  wiedzy,  przywoływał  echa  ułańskich
zagonów i szarż 1920 r.

„O roku ów! kto ciebie widział w naszym kraju!".

Słów  Pana  majora  słuchałem  przeto  z  pałającymi  oczyma,  nie  wiedząc  jeszcze,  że  to  promienie
chylącego się ku zachodowi słońca.

W tych „czwartkowych", królewskich niemal obiadach, uczestniczyła często córka państwa Gepnerów,
Wanda  Augustin,  przygotowując  się  bezwiednie  do  dzisiejszej  roli  kustosza  i  opiekuna  naukowego
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i artystycznego dorobku ojca. 

Bez Jej wiedzy i pomocy, nie byłaby możliwa pierwsza i jedyna
przed obecną, ekspozycja prac Stanisława Gepnera, zorganizowana
w  1987  r.  przez  Dział  Militariów  Muzeum  Diecezjalnego
w Warszawie  pod  patronatem  Duszpasterstwa  Weteranów
Kawalerii i Artylerii Konnej. 

Po  tej  wystawie  pozostał  Przewodnik,  zawierający,  pomimo
niewielkiej  objętości,  podstawowe  opus  życia  mjr.  Stanisława
Gepnera.

Pierwsze miejsce wśród młodych przyjaciół i uczniów Pana majora
zajmował Andrzej  Grzybowski,  wówczas jeszcze student  Szkoły
Dramatycznej  w  Warszawie,  wychowanek  Aleksandra
Zelwerowicza, przy tym zapalony jeździec i doskonały rysownik. 

To Stanisław Gepner jako jeden z pierwszych odkrył artystyczne
uzdolnienia Andrzeja, nie wątpiąc nigdy w jego talent i wrażliwość
na wszystko, co wiązało się z życiem polskiego dworu, polskiego
ziemiaństwa, którego jednym z atrybutów i symboli był przecież
koń.

Sceny myśliwskie, akwarela 1951;
ze zbiorów Wandy Gepner-Augustin

Stanisławowi Gepnerowi zawdzięczam więc także poznanie Andrzeja i moją długoletnią z nim przyjaźń,
pogłębioną  wspólnym  afektem  do  architektury.  W  Jego  wypadku,  uwieńczonym  tytułem  Premier
Architecte de Sa Majesté Roy de Pologne.

Dom  państwa  Gepnerów  był  sanktuarium  patriotycznej  myśli  i  wiedzy,  wypełnionym  rodzinnymi
pamiątkami,  bronią  i  obrazami.  Szczególną  wartość  miał  naukowy  księgozbiór,  składający  się
z unikalnych często dzieł,  dotyczących dziejów uzbrojenia i  umundurowania.  Ważny dział  stanowiły
prace hipologiczne, w tym poświęcone pojazdom konnym. Znajdowaliśmy w Skolimowie to wszystko,
co było dla nas najcenniejsze: wiedzę, radę i serce. Major Stanisław Gepner pracował do ostatnich chwil
nad swoją ukochaną dziedziną,  której  bohaterami  byli  żołnierz  polski  i  koń,  w całej  różnorodności
swojej wiernej posługi. Koń, którego zabrakło w listopadowy poranek na cmentarzu wilanowskim.

Dziś nie ma już tego miejsca, w którym spędziłem tyle uroczych i miłych chwil. Rozpłynął się we mgle
Skolimowski  dom  pełen  aromatu  smażonych  konfitur,  staropolskich  nalewek  z  legendarną
„Gepnerówką"  (której  się  nie  piło,  lecz  degustowało),  fajkowego  tytoniu  i  tego  niepowtarzalnego
zapachu końskiej uprzęży.

Major Stanisław Gepner przekazywał nam nie tylko swoje doświadczenia wyniesione z długoletniej
służby w 3. Pułku Strzelców Konnych i 20. Pułku Ułanów im. Króla Jana III na stanowisku dowódcy
szwadronu, lecz także dzielił się wspomnieniami z okresu okupacji i Powstania Warszawskiego. Cały
ten czas spędził Stanisław Gepner w Muzeum Wojska, mieszkając w nim razem z rodziną od 1932 do
1946  r.  To  odwadze  i  zapobiegliwości  Stanisława  Gepnera,  kustosza  Muzeum,  zawdzięczamy
uratowanie zasadniczego zrębu tych zbiorów.

Pierwszą akcję zabezpieczającą najcenniejsze eksponaty zarządził w 1939 r. dy- rektor muzeum płk.
Bronisław Cembarzewski (1872-1941), lecz aresztowany przez Gestapo nie powrócił już do Muzeum,
powierzając  opiekę  nad  zbiorami  mjr.  Stanisławowi  Gepnerowi.  Prawdziwy  dramat  rozpoczął  się
1 sierpnia 1944 r. z chwilą wybuchu Powstania. Będąc oficerem AK, mjr Gepner doskonale wiedział, że
w przypadku zajęcia Muzeum przez powstańców, Niemcy uczynią wszystko, aby ten gmach, ze względu
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na jego strategiczne położenie w pobliżu Wisły i  mostu,  bezwzględnie opanować lub -  co gorsza -
zamienić w stertę gruzów. Wymógł więc na dowództwie AK decyzje pozostawienia Muzeum w rękach
Niemców, którzy umieścili tam magazyny SS. 

Po wyzwoleniu  Warszawy mjr  Gepner  powrócił  natychmiast  do
Muzeum, przeprowadzając pierwszą inwentaryzację i wykaz strat
celem odzyskania eksponatów drogą powojennych rewindykacji.

Rolę  muzeum  pojmował  Stanisław  Gepner  jako  służbę  dla
przyszłości  w  oparciu  o  przeszłość.  Tej  idei,  wyrażonej  przez
Izabelę  z  Flemingów ks.  Czartoryską  w Puławach,  pozostał  mjr
Gepner wierny do końca, poświęcając swoje najlepsze lata pracy
w Muzeum Wojska  Polskiego  w Warszawie  (1932-46),  Muzeum
w Wilanowie  (1946-48),  a  wreszcie  jako  dyrektor  Muzeum
Zamkowego  w  Łańcucie  (1948-51),  gdzie  zapoczątkował
przekształcanie  kolekcji  dworskich  pojazdów  konnych
w prestiżowy zespół muzealny.

Bałagulska czwórka, akwarela 1943;
ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego.

Fot. Stefan Olech.

Dzięki wystawie w Łazienkach, powrócił do nas rotmistrz Stanisław Gepner - „rotmistrz", bo stary ułan
nie  lubił  swojego  ostatniego,  zbyt  uniwersalnego  stopnia.  Zobaczymy tam nie  tylko  obrazy olejne,
rysunki  i  akwarele,  lecz  także  figurki  metalowe,  pocztówki,  plansze,  obrazki  do  wyrobów  firmy
„E. Wedel",  arkusze  do  wycinania  z  sylwetkami  jazdy  polskiej  oraz  inne  formy  popularyzacji  tej
narodowej broni. 

Na wystawie dominują więc portrety koni, zaprzęgi z na wpół legendarną bałagułą, lecz nade wszystko
owe „remonty",  które złożyły hojną ofiarę krwi na polach wielu bitew i  pobojowisk,  pozostawiając
niezatartą pamięć w sercach ułanów, szwoleżerów i strzelców konnych. Prawdziwie - rubinowe konie.
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