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"Bitwa pod Somosierrą”, olej na płótnie, 58x86,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie.

Są postacie, o których nie powinno się pisać. Ich wielkość jest tak bezsporna, że popełniamy nietakt,
prezentując  ich  osobowość.  A jednak  nikt  nie  uwolnił  publicystyki  od  powracania  do  tych  prawd.
Chociażby z okazji kolejnych rocznic, które wydłużając dzielący nas dystans, domagają się swoistej
rekompensaty. Im odleglejszy staje się nasz bohater, tym intensywniejszego wymaga oświetlenia.

Jedną  z  tych  inspirujących  rocznic  właśnie  obchodzimy.  Jest  nią  130-lecie  śmierci  Piotra
Michałowskiego, zmarłego 9 czerwca 1855 r.  Jedynego Polaka,  o którego dzieła  zabiegał niedawno
Luwr, jedynego, który wyprzedził swoją epokę. A przecież tworzyli we Francji także inni znakomici nasi
malarze: Olga Boznańska, Tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz. Niemały był udział polskich malarzy
w  artystycznej  panoramie  Paryża,  niemałe  są  jednak  również  kryteria  wielkości.  Toteż  na  liście
prekursorów światowej sztuki widnieje tylko jedno polskie nazwisko — Michałowskiego.

Tak  się  pomyślnie  złożyło,  że  naczelnym  motywem  twórczości  Piotra  Michałowskiego  był  koń
i dosiadający go jeździec. Tej okoliczności zawdzięczamy dodatkową nobilitację konia jako malarskiego
tematu, jako źródła emocjonalnych i estetycznych wzruszeń, i chociaż nie tylko Michałowski malował
konie, to jednak tylko on zajął miejsce w aeropagu sławy. 

W  cieniu  jego  niepowtarzalnej  indywidualności  znaleźli  się  tacy  mistrzowie,  jak:  Maksymilian
Gierymski, Juliusz Kossak, Józef Chełmoński, Józef Brandt...
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„Napoleon na koniu", olej na płótnie, 259x204 cm, Muzeum
Narodowe w Warszawie.

„Perszeron w uprzęży”, olej na płótnie, 35,7x28,3 cm,
Muzeum Narodowe w Warszawie

Kryteria światowej  sztuki nie zawsze pokrywają się ze skalą  popularności we własnym kraju.  Poza
kręgiem koneserów,  historyków i  krytyków sztuki,  ogół  polskiego  społeczeństwa  większą  sympatią
obdarzał  malarstwo  Juliusza  Kossaka,  Chełmońskiego  czy  Brandta,  nie  mówiąc  już
o bezprecedensowym kulcie Jana Matejki, na Zachodzie zresztą nie respektowanym.

Piotr Michałowski, syn Józefa Poraj-Michałowskiego i Tekli z Morsztynów, urodził się 2 lipca 1800 r.
w Krakowie. Lata dziecięce spędził w rodzinnym majątku Łuczyce, a od 1815 r. w Krzysztoforzycach.
Atmosfera  ziemiańskiego  dworu  pełnego  rodzinnych  i  narodowych  pamiątek,  zasobnego  nie  tylko
w starą broń i sarmackie portrety, lecz także w dzieła światowego malarstwa — wpłynęła na wyobraźnię
przyszłego  artysty,  kształtując  jego  światopogląd  i  zainteresowanie.  Od  dziecka  przejawiał  łatwość
i zdumiewającą biegłość w rysowaniu swojego otoczenia, a nade wszystko koni.

Wydarzeniem,  które  zadecydowało  o  jego  uwielbieniu  dla  Napoleona  Bonaparte,  było  wyzwolenie
Krakowa w 1809 r., uświetnione triumfalnym wjazdem księcia Józefa Poniatowskiego na czele wojsk
Księstwa  Warszawskiego.  Szal  patriotycznych  uniesień,  niebywały  entuzjazm,  które  ogarnęły  całą
społeczność Krakowa, udzieliły się 9-letniemu chłopcu. Charakterystyczne kapelusze oficerów, futrzane
bermyce grenadierów, wysokie czapki i wyłogi ułanów, szamerunki huzarów i lśniące kaski kirasjerów
—  oczarowały  młodocianego  artystę,  który  ukochał  te  atrybuty  rycerskości  ponad  wszystko.  Kult
cesarza Francuzów i jego armii nadal sztuce Michałowskiego ten znamienny rys napoleońskiej epopei,
umieszczając  go  wśród  największych  batalistów  swego  czasu,  takich  jak:  Antoine  Gros,  Teodor
Gericault, Ernest Meissonier, Horacy Vernet, Bellange...

Niezwykłość  zjawiska,  jaką  jest  sztuka  Piotra  Michałowskiego,  polega  na  jej  pozaprofesjonalnym
charakterze. Piotr Michałowski był samoukiem i to całkowicie niezależnym. Zarówno materialnie (jako
właściciel ziemski), jak i artystycznie. Obok malarstwa uprawiał także rzeźbę, a nade wszystko rysunek.
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Pierwszą podróż artystyczną odbył dość późno, bo dopiero w 1832 r.

i  to  pod  presją  wydarzeń  historycznych.  Będąc  aktywnym uczestnikiem Powstania  Listopadowego,
zmuszony został do czasowego opuszczenia kraju. W Paryżu zaprzyjaźnił się z Nicolasem Charletem,
uczęszczając  do  jego  pracowni.  Łączyła  ich  miłość  do  Bonapartego.  Poza  tym  unikał  kontaktów
z salonową elitą,  spędzając  wiele  godzin  w murach Luwru,  studiując  malarstwo wielkich  mistrzów,
zwłaszcza Velasqueza, którego podziwiał także w Galerii Cesarskiej w Wiedniu.

W okresie kiedy tworzył Michałowski, a więc w epoce restauracji Burbo-nów, sytuacja w sztuce była na
tyle  złożona,  że  trudno  mówić  o  dominacji  określonego  kierunku.  Z  jednej  strony  trwał  jeszcze
neoklasycyzm,  kontynuujący  estetykę  i  gusta  empiru  (Jan  Dominik  Ingres),  z  drugiej  —  odkryto
ponownie, zwłaszcza w zdobnictwie i rzemiośle artystycznym, motywy rokoka (styl Ludwika Filipa).
Pomiędzy  tymi  biegunami  rodziła  się  wielka  epoka  romantyzmu,  która  nie  miała  własnego  stylu
i jednolitego  oblicza.  Obok  ekspresyjnej  sztuki  Teodora  Gericaulta  (1791—1824)  i  Eugeniusza
Delacroix (1798—1863), wykształciło się typowo akademickie i dekoracyjne malarstwo biedermaieru,
zapowiadające zresztą  epokę realizmu.  W ten konglomerat  zjawisk i  prądów, upodobań i  fascynacji
wniósł  Piotr  Michałowski  własne  widzenie,  może  najbardziej  zbliżone  do  osiągnięć  Gericaulta
i Delacroix, lecz jakże odrębne, zwłaszcza w kolorystycznej i fakturalnej warstwie. Nie bez przyczyny
jest  Michałowski  jednym  z  prekursorów  sztuki  przeciwstawiającej  się  klasycyzmowi,  będącej
zapowiedzią nie tylko ekspresjonizmu, lecz także i innych tendencji sztuki nowoczesnej. Gdyby istniało
pojęcie malarstwa romantycznego (w odniesieniu do formy), byłby Michałowski jednym z pierwszych
romantyków.  Artysta  na  nikim się  nie  wzorował,  nikogo  nie  naśladował,  nie  schlebiał  też  żadnym
gustom ani zapotrzebowaniom. Stać go było na psychiczną i artystyczną niezależność.

Znamiennym tematem, kilkakrotnie przez malarza podejmowanym, była szarża Szwoleżerów Gwardii
w wąwozie Somosierry i  para bohaterów romansu Cervantesa „Don Kochot”.  Brawurową szarżę na
baterie  armat  i  szlachetną  bezinteresowność  hiszpańskiego  rycerza  łączyła  de  facto  ta  sama  idea
romantycznego uniesienia, entuzjazmu i wizjonerstwa.

Nowatorstwo  sztuki  Piotra  Michałowskiego  polegało  na  odrzuceniu  wszelkiej  stylizacji  i  formuły,
a zastąpieniu  ich  intuicyjnym,  nieskrępowanym  kreowaniem  przy  pomocy  barwy,  tonacji,  światła
i faktury. Ten genialny rysownik w swoich obrazach nie uznawał konturów ani linii, przemawiał plamą
i zestawieniami walorów. Malował z niepohamowanym temperamentem i brawurą, szerokimi i szybkimi
uderzeniami  pędzla.  Zarzucił  laserunki  i  tak powszechną w klasycyzmie lustrzaną gładkość faktury.
Tonacja jego płócien przypomina nieco Rembrandta, lecz więcej w nich bieli i nieoczekiwanych świateł.

Może najbardziej zdumiewającą cechą sztuki Michałowskiego są jego konie. Z reguły pogrubione, jak
gdyby zimnokrwiste,  a  jednocześnie pełne temperamentu i  widocznej  siły.  Artysta  rysował  zarówno
konie robocze, ciągnące wyładowane wozy, jak i wojskowe, szarżujące w bitewnych tumanach kurzu.
Ulubionym motywem artysty były portrety jeźdźców na siwych koniach. Jeśli chodzi o Bonapartego,
była to zgodność historyczna, w innych jednak przypadkach decydowała wyobraźnia artysty.

Pomimo  całej  niepowtarzalności  i  odrębności,  mimo  miana  „wielkiego  samotnika”,  sztuka  Piotra
Michałowskiego  wywarła  widoczny  wpływ  na  malarstwo  współczesne  i  to  nie  w  czasie  sobie
najbliższym (co byłoby naturalne), lecz w późnej fazie sztuki nowoczesnej. Pewne wartości znamienne
dla  Michałowskiego  dostrzegamy  w  dorobku  Michała  Byliny,  Gościmskiego,  Ludwika  Maciąga...
Trzeba było ponad 100-lecia, aby źródło geniuszu Piotra Michałowskiego wydało najdojrzalsze owoce.
To oczywisty dowód aktualności tej sztuki.
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