KONIE,
JEŹDŹCY, ZAPRZĘG!

Małgorzata
Nikolska

KONIE

(w malarstwie
polskim
XIX-XX w.)

MUZEUM OKRĘGOWE
Biała Podlaska 1386 r.

Jan Kotowski „Patrol kozacki”

Projekt graficzny informatora: K. WITKOWSKA
Zdjęcia: WALDEMAR STĘPIEŃ, ADAM TROCHIMIUK,
JAN URBANOWICZ

LZGraf. Biała Pódl. zam. 431-86 F-9 1000

Koń — zwierzę przedziwne, malownicze, o ruchach
i kształtach pełnych wdzięku. Od wieków nierozerwalnie
związany z człowiekiem, towarzyszący mu w pracy, pod
różach, zabawach, polowaniach, walkach. Nic więc dziw
nego, że w twórczości artystycznej, w sztukach plastycz
nych i w literaturze motyw konia przewija się bardzo czę
sto, stanowiąc tło, sztafaż i nieodłączny atrybut życia ludz
kiego. Konie bywają tematem legend, baśni i mitów, przy
bierając fantastyczne kształty i posiadając nadprzyrodzo
ną moc, są symbolem i metaforą, ucieleśnieniem marzeń o
szybkości, pędzie, wzlotach.
Konie pojawiają się już w twórczości ludów starożyt
nych w postaci rysunków naskalnych, płaskorzeźb i figu
rek świadczących zarazem o sztuce, jak i kulturze wojen
nej swoich czasów, galopują na fryzie partenońskim, stoją
na placach miast jako wierzchowce przemienionych w
pomniki wodzów i cezarów. Na tkaninach i miniaturach
średniowiecza zakute w przeozdobne pancerze towarzyszą
w turniejach i krucjatach. Umieszczane chętnie w dziełach
mistrzów wszystkich stylów i epok, swoją obecnością doda
jące splendoru scenom biblijnym, mitologicznym i wojen
nym, apogeum popularności przeżywające jednak w wie
ku XIX wraz z rozwojem malarstwa romantycznego, a tak
że historyczno-batalistycznego.
Współcześnie
spotykane
coraz rzadziej, tak w życiu, jak i w malarstwie, wyrugo
wane przez nieubłagany atrybut cywilizacji — maszynę,
stanowią nieomal egzotyczny, romantyczny symbol nieska
żonej natury, związków z tradycją i kulturą narodową.
Kultywowaniu i pielęgnowaniu tych właśnie wartości słu
żyć mają organizowane od 1975 roku plenery malarskie w
Janowie Podlaskim, siedzibie najstarszej w Polsce hodowli
koni arabskich, skupiające niemal corocznie twórców za
fascynowanych koniem, jego malowniczością i poetyką.
Malarstwo będące plonem Plenerów Janowskich wzboga
ca zbiory Muzeum Okręgowego w Białej Podlaskiej stano
wiąc podstawę i przyczynek do galerii „Koń w malarstwie
polskim”.

W malarstwie polskim motyw konia miał zawsze więk
sze znaczenie niż w twórczości plastycznej innych krajów.
Zjawisko to związane jest niewątpliwie ze specyfiką życia
polskiego w dawnych wiekach, ze swoistym kolorytem
i egzotyką epoki sarmackiej, w której rozrzutność i du
ma pańska przyczyniły się do wyeksponowania konia.
Szczególnie silnie koń —- symbol oddziaływuje w czasach
niewoli narodowej, przypominając o dawnej świetności
państwa, chwale oręża polskiego, wojnach i powstaniach
narodowych.
Pierwsze malowane wizerunki koni spotykamy w Polsce
na skrzydłach gotyckich ołtarzy i miniaturach iluminowa
nych kodeksów. Przedstawiane początkowo dość nieudol
nie — krępe wierzchowce o krótkich nogach i grubych
szyjach, jakby ukształtowane z twardego, nieelastycznego
tworzywa lub wyciosane z drewna. W wieku XVI powstaje ,,Bitwa pod Orszą”, dzieło anonimowego mistrza o zupeł
nie świeckiej tematyce, stojące na pograniczu malarstwa
batalistycznego, reportażu wojskowego i kartografii. Konie
przedstawione na obrazie to wierzchowce okryte ciężkimi
zbrojami, uchwycone w ruchu, w czasie przeprawy przez
rzekę, ujęte w symetryczny, zrytmizowany układ. Część
koni została tu potraktowana indywidualnie: są to konie
pojedynczych, lekkozbrojnych jeźdźców, różniące się znacz
nie od koni malowanych w dobie gotyku, smuklejsze, o
wydłużonych nogach, nie mające w sobie średniowiecznej
naiwności i prymitywizmu. W XVII wieku bujnie rozwija
się malarstwo batalistyczne, powstają na zamówienie wład
ców dzieła Tomasza Dolabelli, mówiące o triumfach wo
jennych, bitwach i bataliach. Drugim nurtem prezentują
cym konie jest portret konny, reprezentacyjne wizerunki
władców, wodzów i rodziny królewskiej. W osiemnastym
stuleciu, a szczególnie w drugiej jego połowie, tematykę
końską z wielką biegłością ujmują w swoich dziełach ma
larze obcy rezydujący w Polsce: Bernardo Canaletto, Jan
Bogumił Plersch i Jan Piotr Norblin. W niemal wszystkich
swych wedutach umieszcza Canaletto z upodobaniem konie,
jeźdźców, powozy, wspaniałe ekwipaże magnackie i wy
chudzone, skromne szkapy chłopskie. Jest także autorem
czterech niewielkich obrazów, w których koń zajmuje
miejsce szczególne, są to: „Oficer huzarów na koniu", „Puł
kownik Koenigsfels uczy jazdy konnej ks. Józefa Ponia
towskiego”, „Chłopiec stajenny prowadzący konia” oraz
„Paź Gintowt na koniu”. Konie stanowią także epizod w
twórczości Plerscha, malarza — dekoratora wnętrz rezy
dencji królewskich, który podczas Insurekcji Kościuszkow
skiej szkicował sceny batalistyczne i rodzajowe. Mistrzem
w przedstawianiu konia był również Norblin, uczeń zna
nego francuskiego batalisty Casanovy. Tworząc w Polsce,
zasłynął Norblin jako mistrz malarstwa rodzajowego, je
dnak siła jego artyzmu tkwi w szkicowych gwaszach, se
piach, akwarelach i rysunkach, pełnych werwy i ruchu, na
których szczególnie często umieszczał konie. Jego akwarele
„Szlachcic na koniu”, „Konny kozak ze spisą” stanowią
zapowiedź typowo polskiej akwareli w typie Michałowskie
go czy Kossaka. Prowadził Norblin także pracownię malar

ską, w której kształcił rodzimych adeptów sztuki, przeka
zując im własne umiejętności, a głównie zamiłowanie do
studiów z natury, tematów czerpanych prosto z życia, scen
zaobserwowanych na ulicy, jarmarku, w polu. Do jego
uczniów należeli między innymi doskonali malarze koni —
Jan Rustem, Michał Płoński, Aleksander Orłowski.

Stanisław Jarocki „Jeździec”
Aleksander Orłowski (1777-1832), tworzący na przełomie
XVIII/XIX w., był pierwszym znakomitym, rdzennie pol
skim malarzem koni, a zarazem prekursorem romantyzmu
w malarstwie polskim. We wczesnym okresie swojej twór
czości malował głównie sceny rodzajowe z życia miejskie
go i mieszczańsko-rodzinnego, wykonał także cykl szkiców
poświęconych Powstaniu Kościuszkowskiemu. Rysunki ko
ni wykonywał artysta pędzlem, przedstawiając je w gwał
townym ruchu i śmiałych skrótach. W 1802 roku wyjeż
dża Orłowski do Petersburga, gdzie zostaje nadworrfym
malarzem księcia Konstantego. W okresie petersburskim
ujawniają się w jego twórczości pierwiastki romantyczne.
Pod wpływem Rembrandta i Salvatora Rosy maluje sa
motnych jeźdźców, fantastyczne bitwy, a także sceny z
rozbójnikami na tle umownego, heroizowanego pejzażu.
Podczas pobytu w Rosji powraca Orłowski do motywów
polskich i sarmackich, pojawia się też w jego sztuce świat
Wschodu: Baszkirowie, Kirgizi, Turcy, Czerkiesi w ma
lowniczych strojach, na pięknych, zwinnych koniach.
Pierwiastki romantyczne pojawiają się też w twórczości
innych współczesnych Orłowskiemu malarzy, ograniczając
się jednak głównie do popularnej tematyki: samotnych
jeźdźców, Orientu, fantastycznej batalistyki.

Dopiero jednak malarstwo Piotra Michałowskiego (18001855), brawurowe i pełne ekspresji, reprezentuje sztukę
pełnego romantyzmu. Podczas gdy u Orłowskiego koń, mi
mo iż malowany po mistrzowsku, pełni tylko rolę nieod
łącznego rekwizytu romantycznej tematyki, to u Micha
łowskiego jest pełną kwintesencją i ucieleśnieniem idei ro
mantyzmu. Wirtuozeria malarska Michałowskiego oparta
jest na rzetelnym i pracowicie wykonanym studium z na
tury, szkicu i rysunku. W Muzeum Okręgowym w Białej
Podlaskiej znajduje się kilkanaście rysunków tego artys
ty, pozwalających obserwować stadia pracy twórczej nad
obrazem, począwszy od prostych studiów nóg koni — w
ujęciu statycznym i ruchu, aż po prawie skończone, podmalowane akwarelą rysunki koni i jeźdźców. Zwłaszcza
motyw jeźdźca przedstawiony jest w charakterystycznym
dla Michałowskiego barokowym ujęciu, na wspiętym
wierzchowcu.. Schemat taki pojawia się często w wielu
portretach olejnych artysty, w których pejzaż ograniczony
został jedynie do wąskiej strefy ziemi i wysokiego poch
murnego nieba. Tematyka jego prac rozwija trzy główne
wątki romantyzmu — historyczne, orientalne i ludowe.
Malował Michałowski heroizowane sceny batalistyczne po
dbudowane kultem Napoleona, poświęcone Legionom i
Powstaniu Listopadowemu. Zajmował się także tematyką
rodzajową i animalistyczną, najchętniej sięgając po konie.
Konie Michałowskiego to zarówno ciężkie, pociągowe perszerony i kuce, jak i szlachetne „pańskie” wierzchowce,
największą ekspresję osiągające w skłębionych scenach
bitewnych i tabunach, a do perfekcji doprowadzone w słyn
nej kompozycji „Bitwa pod Samosierrą”, którą sam autor
porównał do ognistej błyskawicy „przedzierającej płótno od
dołu do góry”.
Tematyką historyczno-batalistyczną zajmował się rów
nież tworzący w tym samym okresie January Suchodolski
(1797 — 1875), malarz starannie, choć nieco teatralnie, za
komponowanych scen bitewnych, głoszących chwałę oręża
polskiego od średniowiecza aż po powstanie listopadowe.
Dzięki popularnej tematyce swoich obrazów cieszył się
Suchodolski u współczesnych dużym powodzeniem, mimo
że talentem i umiejętnościami nie dorównywał Michałow
skiemu. Konie malowane przez Suchodolskiego to ideali
zowane, doskonałe wierzchowce podporządkowane rygo
rom panującego ówcześnie gustu: małogłowe, smukłonogie.
o powiewających kiściach ogonów. Takie też konie widzimy
na obrazie „Kozacy na koniach”, malowanym przez Gaszyń
skiego według obrazu Suchodolskiego. Te kozackie koniki
na tle bielonej, krytej strzechą chaty, to właściwie wspa
niałe rumaki o dzikich, rozwartych pyskach i rozdętych
nozdrzach, o ufryzowanych grzywach, ujęte zostały w zrytmizowany układ podkreślony teatralnym uniesieniem stą
pających z góry przednich nóg.
W obrazach Juliusza Kossaka (1824 — 1899), historyczność przeplata się z rodzajowością. Twórczość tego artysty
przepojona jest kultem staropolszczyzny. W gawędziarsko- ilustracyjnych akwarelach ukazuje życie polskie w daw
nych wiekach, malując zarówno wielkie bitwy, barwne

potyczki jak i sceny powszednie: polowania, jarmarki, we
sela krakowskie, konne przejażdżki i wyścigi. Juliusz, pro
toplasta malarskiego rodu Kossaków, znany jest głównie
jako świetny znawca koni, które przedstawia w najrozmait
szych sytuacjach, świetnie podpatrzonych ruchach, szu
kając najszerszych, różnorodnych tematów. W pięknej, o
delikatnym rysunku, pastelowej akwareli tego artysty oglą
damy sielski obrazek — ułana na rasowym, szlachetnym
kasztanku i wiejską dziewczynę z koszem kwiatów, scenkę
która kojarzy się wszystkim ze słowami popularnej pio
senki, w której „dziewczyna jak malina niesie koszyk róż”.
Odmienny wizerunek konia przedstawiony jest na szczegó
łowym rysunku — studium z natury, który z całą staran
nością i drobiazgowością podkreśla indywidualne cechy
tego konkretnego wierzchowca. W klimacie rodzajowych
akwarel Juliusza Kossaka osadzona jest również kompo
zycja nieznanego bliżej malarza z ok. poł. XIX w. L. Ł.
Moszkowskiego (?), pełna życia scena przed karczmą z ka
pelą, krakowiakami, wozami i końmi.
Znakomitym akwarelistą i rysownikiem był Franciszek
Kostrzewski (1826 — 1911) z upodobaniem odtwarzający
scenki z życia mieszczan i chłopów. W jego rodzajowych
i pejzażowych obrazach również pojawiają się konie, głów
nie na wiejskich drogach, lecz także przy miejskich ekwipażach. Konie widzimy także na niezbyt typowej dla twór
czości tego artysty akwareli o tematyce historycznej „Krzy
żacy na koniach”.
Odmienne wartości przentuje twórczość Władysława
Aleksandra Małeckiego (1836 — 1900), interesującego, wraż
liwego malarza i rysownika. Konie i jeźdźcy w scenach
rodzajowych, powstańczych i na polowaniach wtopieni są
w nastrojowy pejzaż, stanowią często tylko fragment ota
czającej ich natury. Obrazy Małeckiego posiadają nieuch
wytny, nostalgiczny klimat podkreślony jeszcze specyficz
nym, stonowanym kolorytem. Także w scenadh batalistycz
nych i powstańczych stroni on od pompatyczności i zgiełku,
poprzestając często na skromnym wycinku powszedniej
prawdy (obraz „Na stepie”).
Nastrojowe malarstwo Władysława Małeckiego pokrew
ne jest twórczości Maksymiliana Gierymskiego (1846 — 1874).
Ten niezwykle utalentowany malarz tworzący początkowo
pod wpływem Juliusza Kossaka tradycyjne krajobrazy
i sceny bitewne, po roku 1869 zmienia całkowicie sposób
malowania. Powstają obrazy o nasyconej słońcem tonacji,
cała seria „zopfów” — osadzonych w osiemnastowiecznych
realiach scen z polowań, wyjazdów, powrotów, kawalkad
przez niewielkie zarośla i prześwietlone słońcem zagajniki
lub aleje parkowe. Maluje także pozbawione patosu, .zwy
czajne” sceny powstańcze (np. „Alarm w obozie powstań
czym”, Pikieta powstańcza 1863”), odznaczające się niezwy
kłą wnikliwością obserwacji, jakkolwiek temat kompozycji
stanowi tylko pretekst, o wartości obrazu decyduje nato
miast światło, głębia, przestrzeń, lekki, przejrzysty koloryt
tworzący melancholijny, pełen poetycznej zadumy nastrój.
Spóźnionym romantykiem był Stanisław Chlebowski
(1835 — 1884), nadworny malarz sułtana Abdul-Azisa, po

dejmujący tematy Wschodu z całą jego barwnością i eg
zotyką. Z pieczołowitością odtwarzał zbroje, rzędy końskie,
broń sieczną i palną, cały przepych orientalnych detali.
Malowane przez niego bitwy mimo całej efektowności na
wiązują do wczesnoromantycznej konwencji, a konie nie
wiele różnią się od malowanych przez Smuglewicza i Su
chodolskiego.
Wiek XIX w malarstwie polskim to epoka malarstwa
historycznego, obrazów z dziejów Polski, malowanych „ku
pokrzepieniu serc” przez najwybitniejszych twórców. Kró
lująca wśród tematów batalistyka, słynne bitwy, malowni
cze potyczki, apoteozy zwycięstw, wizerunki słynnych wo
dzów — to doskonała okazja do wyeksponowania urody
konia. Czołowym twórcą tej epoki był Jan Matejko
(1838 — 1893), malujący po 1870 r. olbrzymie batalistyczne
kompozycje sławiące czyny oręża polskiego („Batory pod
Pskowem”, „Bitwa pod Grunwaldem”, „Sobieski pod Wied
niem”, „Kościuszko pod Racławicami”), przypominające
swoim dynamizmem barokowe bitwy Rubensa.
Dłuższy żywot od malarstwa historycznego miało ma
larstwo rodzajowo — batalistyczne silniej związane z ży
ciem i z naturą. Kierunek ten prezentował m. in. Józef
Brandt (1841 — 1915), artysta o dużym talencie i żywioło
wym temperamencie twórczym. Poszukiwał tematów nie
tylko w historii, lecz także w literaturze i piosence lu
dowej, korzystał z poematów Wincentego Pola i „Pamię
tników” Paska. Eleganckie konie, malowane na sposób
Juliusza Kossaka, ukazuje w gwałtownym ruchu, niemal
w locie, zaskakując widza śmiałymi skrótami. Z zamiłowa
niem odtwarza swojskie motywy, szczególnie pociąga go
krajobraz i specyfika kresów: Podola i Ukrainy. Urzekają
go wschodnie bazary, barwne jarmarki, polowania, sanny,
napady wilków. Podejmuje dość często motyw ciągnących
obozów, wojska w pochodzie, przeprawy przez rzekę.
Znaczny rozgłos przyniósł mu obraz „Chodkiewicz pod
Chocimiem”, olbrzymie płótno, w którym bitwa przedsta
wiona jest z lotu ptaka. W latach późniejszych w jego
twórczości coraz częściej pojawia się tematyka myśliwska,
będąca rozwinięciem kilku schematów: wyjazd i powrót
z polowania, dojeżdżacze ze sforą psów, wóz zaprzężony
w konie przed karczmą. Brandt był prekursorem i najbar
dziej typowym reprezentantem tzw. „szkoły monachijskiej”,
którą cechuje specyficzna odrębność tematyczna powstała
na gruncie problematyki narodowej. Do jego uczniów na
leżeli m.in.: Alfred Wierusz Kowalski, Jan Rosen, Wacław
Pawliszak, Wojciech Kossak, Władysław Szerner.
W kręgu oddziaływań Brandta umieścić można twór
czość Józefa Jaroszyńskiego (1835 — ok. 1900), malarza pej
zaży, polowań i licznych studiów koni, chętnie tworzącego
na Pokuciu obrazy z życia wsi huculskich i ukraińskich.
Również „Scena na polowaniu”, znajdująca się w zbiorach
naszego Muzeum, świadczy o typowych dla epoki zaintere
sowaniach tematycznych, a poprzez swój ciemny, „muze
alny” koloryt o przynależności do „szkoły monachijskiej”.
W Monachium kształcił się również Antoni Kozakie
wicz (1841-1929), twórca obrazów rodzajowych o konwen

cjonalnej, sentymentalnej tematyce („Zadumany wieśniak”,
„Sierota nad grobem”, „Modlitwa dziewicy”, „Nauka dzia
dunia”). Był również autorem licznych portretów i lirycz
nych pejzaży ukazujących polską wieś. Również w wiej
skim krajobrazie ukazany jest szkicowy wizerunek pasą
cego się konia, ograniczony do wąskiej gamy szarości, brą
zów i zieleni (1879 r.).
Pod wpływem Brandta zajął się tematyką końską Jó
zef Chełmoński (1849-1914), reprezentujący w malarstwie
dojrzały, żywiołowy realizm przepełniony duchem roman
tyzmu. zawierający głębokie pokłady polskości. Tematykę
jego prac tak określa Maciej Masłowski: „... widać na nich
chłopów, chłopów i trochę szlachty, bardzo widać konie,
chałupy, sanie, .wózek, mgłę, deszcz, śnieg, śnieg i śnieg”.1
Malarz wykształcił swoisty typ konia o obfitych, lecz
zwięzłych kłębach, sprężystych nogach i rozwianej grzy
wie. konia przedstawianego najczęściej w gwałtownym
ruchu, strojnego w brzękadła, rozbryzgującego śnieg i bło
to, pędzącego wprost na widza jak apokaliptyczna bestia
(„Powrót z balu”, „Trójka na śniegu”, „Czwórka”). O kom
pozycjach tego typu publiczność monachijska wypowiadała
się z przerażeniem: „zu viel leben (za dużo życia)2.
Chełmoński, podobnie jak Brandt i Kossaik, miał wielu
naśladowców, malarzy chętnie kupowanych i popularnych
ze względu na rodzajową tematykę, którą podejmowali.
Należał do nich m.in. Alfred Wierusz Kowalski (1849-1916),
malarz efektownych obrazów w scenerii zimowego, często
nocnego pejzażu — polowań, jazd saniami, napadów wil
ków. Obok nokturnów tworzy także sceny oświetlone pro
mieniami zachodzącego lub wschodzącego słońca, rzucają
cego czerwono-niebieskie refleksy na śniegi i sanie zaprzę
żone w chłopskie konie o ciężkich sylwetkach i dużych
łbach (akwarela „Sanie”). W kręgu rodzajowości osadzona
jest również twórczość Antoniego Piotrowskiego (1853-1924),
zdolnego ilustratora, rzetelnie i drobiazgowo opracowują
cego szczegóły kompozycji. Ulubionym tematem tego mala
rza były małe, kresowe miasteczka, targi, jarmarki i we
sela. Do typowych scen należy również starannie opraco
wany rysunek „Targ na Rusi” (1885 r.) z pięknymi końmi
i charakterystycznymi typami chłopów ukraińskich.
Olbrzymią popularność osiągnął Wojciech Kossak
(1857-1942), syn Juliusza, malarz obdarzony niezwykłą łat
wością malowania i dużym talentem popartym solidną
wiedzą historyczną i malarską. Zasłynął głównie jako ma
larz - batalista, twórca wielu obrazów o tematyce napole
ońskiej, a także panoram. Wspólnie z Janem Styką, Tet
majerem, Wodzinowskim i Aksentowiczem malują „Pano
ramę bitwy pod Racławicami” przeznaczoną na Powszech
ną Wystawę Krajową (1892-1894). Podejmuje także pracę
nad innymi kompozycjami tego typu, tworzy „Panoramę
bitwy pod Berezyną” (wspólnie z J. Fałatem), szkice do
„Samosierry”, a także „Bitwę pod piramidami”. Wiele po
dróżuje, zapraszany przez dwory cesarskie w Wiedniu i
1) Maciej Masłowski — , Józef Chełmoński”, Warszawa 1973 r.
2) Maciej Masłowski — op. cit.

Berlinie, lecz oprócz obrazów o tematyce dworskiej, my
śliwskiej i portretów konnych arystokracji i dostojników,
maluje głównie obrazy o tematyce polskiej, traktując swo
ją sztukę jako posłannictwo narodowe. W okresie dwu
dziestolecia międzywojennego podejmuje pracę nad cyklem
obrazów z dziejów Polski na zamówienie warszawskiego
Muzeum Narodowego, portretuje często ważne osobistości
państwowe: Piłsudskiego, Mościckiego, generałów i puł
kowników. Jednocześnie w tym okresie powstaje szereg
prac znacznie słabszych, „fabrykowanych” wspólnie z sy
nem Jerzym, czy też malowanych przez jego uczniów, a
przez mistrza jedynie wykończonych i sygnowanych, sta
nowiących wersje i repliki tego samego tematu. Wojciech
Kossak odtwarza znakomicie typ wojskowego konia pol
skiego, zarówno w małych portretach, jak i w scenach bi
tewnych i rodzajowych. W zbiorach naszego Muzeum znaj
dują się trzy obrazy tego malarza: portret mężczyzny, ro
dzajowa scena wojskowa (1828 r.) przedstawiająca zwiad
kawaleryjski, a będąca również powtórzeniem kilku po
pularnych motywów: odpoczynku ułana, zwiadu, umizgów.1
Również szkicowy portrecik konia powstały w 1941 r„ a
więc na rok przed śmiercią artysty, nie należy do czoło
wych osiągnięć jego twórczości.
Tematykę historyczno - batalistyczną podejmował war
szawski malarz Wacław Pawliszak (1866-1904), uczeń Józe
fa Brandta w Monachium i Carolusa Duran w Paryżu Malo
wał obrazy z historii Polski, bitwy, potyczki, konne portrety
wzorowane na obrazach Velazqueza i osadzone w scenerii
XVII wieku. Na efektownym rysunku „Trębacze na ko
niach” (1888 r.) widać fragment sceny bitewnej z szarżą
husarii w tle. Główną grupę stanowią trębacze odziani w
odświętne stroje sarmackie, żupany i kontusze z pętlica
mi, siedzący na wspaniałych rumakach okrytych wschod
nimi czaprakami. Również w siedemnastowiecznych real
iach osadzony jest ilustracyjny wizerunek króla Władys
ława IV, autorstwa Mieczysława Barwickiego.
We Lwowie obrazy batalistyczne tworzył Stanisław
Kaczor Batowski (1866-1946), prowadzący w tym mieście
własną szkołę malarską. Swą działalność artystyczną roz
począł w latach dziewięćdziesiątych ilustrując przy pomocy
monochromatycznych płócien „Trylogię” Henryka Sienkie
wicza. Do najsłynniejszych jego prac należy „Atak husarii
polskiej”, gdzie doskonale oddany został żywiołowy ruch
kłębowiska koni i jeźdźców. Równie dynamiczna jest sce
na „Potyczki” z ląt 20-tych, utrzymana w chłodnej tonacji
barwnej, od bieli do różnych odcieni szarości i błękitu. Ba
towski parał się również tematyką rodzajową, o czym
świadczyć mogą dwa inne obrazy z naszej galerii. „Scena
rodzajowa na folwarku” malowana ok. 1900 r. nawiązuje
swoim klimatem do tradycyjnego realistycznego malarstwa
w duchu „szkoły monachijskiej”. Obraz zatytułowany „Pa
ra jeźdźców”, przedstawiający pościg amazonki i jeźdźca
na leśnym dukcie, zawiera w sobie duży ładunek dynamiz
mu i pewne wpływy malarstwa impresjonistycznego, pole
gające na śmielszym traktowaniu koloru i faktury płótna.
1) Kazimierz Olszański — ,,Wojciech Kossak”, 1976 r.

Na stałe we Lwowie przebywał także Zygmunt Rozwa
dowski (1870-1950), rodzajem talentu zbliżony do Wojciecha
Kossaka. Rozwadowski malował głównie sceny batalistycz
ne i rodzajowe, których czołowymi bohaterami były konie,
a więc konne portrety, liczne zaprzęgi i sanny. Na wysta
wie widzimy „Zaprzęg czterokonny” — czwórkę bałagulską,
zaprzężoną w poręcz, powożoną przez woźnicę siedzącego
na chłopskiej furze.
Popularny temat to także konne portrety malowane
często na zamówienie. „Jeździec” Stanisława Jarockiego
(1871-1944) to portret anonimowego mężczyzny w czerwo
nym fraku i czarnym toczku, siedzącego na pięknym,
„sportowym” w typie kasztanie, malowanym na sposób
Wojciecha Kossaka, z jasnym, jednolitym tłem i umow
nym pasmem ziemi podkreślającym żywość kompozycji.
Podwójny portret konny autorstwa Karola Volkersa, który
przedstawia Stanisława Łąckiego na karym wierzchowcu z
towarzyszącym mu hrabią Tyszkiewiczem, czyni z pewnoś
cią zadość wielkopańskim życzeniom zleceniodawców poprzez
umieszczenie w tle wspaniałej, magnackiej rezydencji, a w
rogu kartusza herbowego.
Konkretnego konia, czarnej maści sportretował Zy
gmunt Piotrowicz (1862-1955), malarz mieszkający na Wi
leńszczyźnie wierny na stałe tematyce rodzajowej i malar
stwu realistycznemu.i Chłopskie konie malował często
Gustaw Pillati (1874-1931), bratanek znanego batalisty
Henryka, tworzący w plenerach Podkarpacia, Podlasia i
okolic Łowicza.
Temat koński był tak popularny, iż podejmowali go
nie tylko malarze scen batalistycznych i rodzajowych, lecz
także przedstawiciele różnych kierunków, znani z innego
rodzaju twórczości, związani z impresjonizmem, secesją
i symbolizmem. W naszych zbiorach znajduje się akwarela
Jacka Malczewskiego (1854-1929), znakomitego polskiego
symbolisty, niewielki pastelowy szkic przedstawiający pa
sące się stado koników w sielskim, wiejskim pejzażu wśród
bawiących się dzieci. Również uczeń Jana Stanisławskiego,
Stanisław Czajkowski (1878-1954), pomimo iż znany jest
bardziej z twórczości pejzażowej, chętnie malował konie.
Obraz „Woźnica” pochodzi z 1901 r., a więc z lat studiów
artysty w szkole krakowskiej, przedstawia stojącego konia
zaprzężonego do głębokiego wozu z siedzącym na koźle
woźnicą Scena sprawia wrażenie malowanej „pod słońce”,
dlatego twarz woźnicy stanowi jedną słoneczną plamę, tło
też ogranicza się do plam zieleni i jasnej, piaszczystej dro
gi. Inna praca tego malarza znajdująca się w naszych zbio
rach to akwarela „Studium koni”. Nasycona różowozłocistym
światłem słonecznym, świadczy o związkach Stanisława
Czajkowskiego z malarstwem impresjonistycznym. Kazi
mierz Sichulski (1879-1942), artysta związany z polskim mo
dernizmem, oprócz projektów secesyjnych witraży, mozaik,
dekoracji ściennych, a także znakomitych karykatur two
rzy obrazy rodzajowe z życia Hucułów: wesela, sceny pa1) ,,Lietuvos Tapuba’’ — Wilno 1976 r.
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sterskie, sanny, a po 1914 r. także obrazy batalistyczno —
historyczne: „Obrona Lwowa", „Śmierć Warneńczyka”,
„Napoleon pod Berezyną”. Obraz zatytułowany „Sanna”
(1925 r.), pomimo popularnego tematu, różni się od innych
kompozycji tego typu (np. H. Korab — „Sanna”), zarówno
stonowaną kolorystyką utrzymaną w wąskiej gamie brązu
i bieli z wykorzystaniem naturalnej barwy tekturowego
podłoża, jak i samym rysunkiem, w którym płynny i fa
listy kontur czyni z grupy ozdobny, stylizowany ornament.
Pierwsza wojna światowa, a w jej następstwie odzys
kanie niepodległości, spowodowały w odrodzonej sztuce
polskiej wzrost zainteresowania tematyką wojskową. Szcze
gólną popularnością cieszyłd się malarstwo ilustracyjne
poświęcone wojnie i legionom. Już w 1916 r. urządzono
dwie wystawy tego typu. Jedna pod nazwą „Legiony w
sztuce” skupiła malarstwo takich twórców, jak: Wojciech
Kossak, Jacek Malczewski, Julian Fałat, Wojciech Jast
rzębowski, Józef Ryszkiewicz i inni. Druga poświęcona była
cyklom autorskim Jana Gumowskiego i Wincentego Wodzinowskiego.
Wydarzeniom I wojny światowej poświęcił wiele miej
sca w swojej twórczości Stanisław Bagieński (1876-1948),
malarz i ilustrator, gloryfikujący żołnierza polskiego. Ar
tysta ten tworzący w duchu tradycyjnej polskiej batalistyki
przywiązywał wielką wagę do poprawności rysunku i
kompozycji, dokładnie studiował kostiumy. Wątek anegdo
tyczny w jego obrazach często odznacza się prawdopodo

bieństwem sytuacyjnym. Scena zatytułowana „Patrol kawa
leryjski” (1928 r.) przedstawia trzech żołnierzy I Pułku
Ułanów Krechowieckich na koniach, z ośnieżonym lasem w
tle obrazu. Kolorystyka tej pracy utrzymana jest w nieco
szarej, charakterystycznej dla tego artysty gamie barwnej.
Druga kompozycja zatytułowana „Zwiad” rozwija również
wątek anegdotyczny, natomiast kolorystyka jest żywsza,
niejako narzucona przez wartkość akcji toczącej się na
obrazie.
Tradycji hołdował Jan Kotowski (1885-1960), szukający
wzorów w twórczości Kossaków, Brandta i Chełmońskiego.
Malarz był zdecydowanym „koniarzem”, liczne targi na
konie, orki, sanny, sceny rodzajowe powielane w jego
twórczości świadczą o umiłowaniu tego tematu. Jan Ko
towski to malarz dość bogato reprezentowany w naszych
zbiorach. Jedną z wcześniejszych prac tego artysty jest
szkic olejny z 1911 r. przedstawiający patrol kozacki pro
wadzący więźniów, malowany śmiało, szerokimi pociągnię
ciami pędzla. Odmienny charakter mają dwa obrazy przed
stawiające żydowskie targi na konie w scenerii małych
miasteczek, w przedwiośnianym szarym i ubogim krajobra
zie, nastrojowe i nostalgiczne. Tematem, który autor podej
mował równie często, zarówno w malarstwie sztalugowym,
jak i w rysunku, są orki — dokładne studia ciężkich,
chłopskich koni i człowieka przy pracy. Bardzo efektowne
są też portrety koni, a szczególnie rysunkowy szkic z
1921 r., podmalowany kredką i gwaszem, prosty i delikat
ny. Dobrze ocenianym przez krytyków animalistą był Sta
nisław Karniewski (1901-1948), biorący udział w licznych
wystawach poświęconych zwierzętom: „Zwierzęta w sztu
ce”, „Łowiectwo w sztuce polskiej”, itp. Artysta ten był
autorem ilustracji do podręcznika zoologii, portretował
zwierzęta w ZOO, zajmował się także rzeźbą, najchętniej
jednak malował konie. Do naszej galerii trafiły dwa ob
razy jego autorstwa, malowane w konwencji realistycznej,
przedstawiające spokojne, trochę przyciężkawe konie w
ujęciu statycznym. Jeden to studium kasztana stojącego
tyłem w boksie stajni (1922 r.), drugi przedstawia grupę
koni przywiązanych do parkanu targowiska.
Jerzy Kossak (1886-1955), syn Wojciecha, malarz dob
rze zapowiadający się w czasach młodości, później zupeł
nie zrezygnował z własnych ambicji twórczych, malując
obrazy wzorowane na twórczości ojca. Z 1916 r. pochodzi
obraz „Huzarzy austriaccy” o spokojnej, stonowanej kolo
rystyce i ciekawej kompozycji. Pierwszoplanową postacią
jest tu oficer huzarów w niebieskiej kurtce i czerwonych
spodniach, siedzący na koniu ciemnej maści, drugi plan
tworzy ukośny szereg huzarów na koniach, niknący w od
dali i lekko zaznaczony kolorystycznie. O zainteresowa
niach artysty tematyką żołnierską świadczy również obraz
„Żołnierze przy chacie” z 1948 r. Rozpędzone konie w
barwnym orszaku weselnym ukazał malarz w mniej uda
nej kompozycji „Wesele krakowskie”. Równie wtórne wydaje się być malarstwo Czesława Wasilewskiego, autora
obrazu „Wilki goniące konia”. Tradycyjny temat podejmu

je także Stanisław Szygell (1881 - po 1939 r.), jednakże je
go „Targ na konie” malowany płaską plamą barwną, nie
mal plakatowo, traktowany jest jakby „z przymrużeniem
oka”, a postacie ludzi to jakby przyrysowane karykatural
nie typy ze sceny „Na folwarku” Chełmońskiego.
W dwudziestoleciu międzywojennym zaczynają two
rzyć malarze znani także w Polsce powojennej jako twór
cy wierni tematyce hippicznej i batalistycznej, a także ja
ko pedagodzy i wychowawcy nowych pokoleń. Michał By
lina (1904-1982), członek Szkoły Warszawskiej, poświęcił
się batalistyce i malarstwu historycznemu tworząc kompo
zycje związane z dziejami polskiego oręża od okresu
pierwszych Piastów, aż po ostatnią wojnę. Malarstwo jego
cechuje wierność historycznemu przekazowi i głęboka wie
dza historyczna, a także znakomita znajomość konia, któ
rych studia kraślił podczas licznych wizyt w stadninie pp.
Grodzieckich pod Miechowem. Kompozycje batalistyczne
wzoruje autor na renesansowych obrazach Ucella, Pierro
della Francesca. natomiast ilustracje książkowe nawiązują
do twórczości ludowej i stylizowanego drzeworytu Władys
ława Skoczylasa.
Współczesną batalistyką zajmował się również Wła
dysław Gościmski (1904—1979), miłośnik tzw. „konia rycer
skiego”, a więc „rasy zimnokrwistej, nieco pogrubionego, o
dynamicznym zadzie, szerokiej piersi, mocnej szyi, a nade
wszystko suchych, żelaznych nogach”.1 Artysta tworzył
pod wyraźnym wpływem Piotra Michałowskiego liczne
portrety konne („Jeździec obcego autoramentu”), stosując
swoistą paletę przytłumionych ugrów i błękitów z ostry
mi akcentami czerwieni, szafiru i bieli. Natomiast w pa
noramicznych scenach bitewnych, paradach i przeglądach
zaobserwować możemy specyficzną geometryzację i piętro
wo narastające plany (obraz „Przegląd wojsk”).
Miłośnikiem koni i batalistą był także Jan Betley
(1908 — po 1970), znany już w końcu lat trzydziestych z
twórczości o tematyce rodzajowej i hipologicznej. Obraz
jego autorstwa — „Pejzaż z kolejką i końmi” (1944 r.),
malowany w konwencji postimpresjonizmu, a przedstawia
jący jeźdźca z luzakiem oczekujących przed zaporą kole
jową, ma niemalże znaczenie metaforyczne, ukazuje zetknięiie dwóch różnych symboli szybkości, dawnego i
współczesnego: konia i maszyny.
Wpływ impresjonizmu, a także nawiązanie do malar
stwa Michałowskiego i Chełmońskiego widoczne są w twór
czości Eugeniusza Gepperta (1890-1977). Konie i sceny bi
tewne malował on z wielką biegłością i umiłowaniem
przedmiotu. Z początkowego okresu twórczości pochodzi
alegoryczna scena z jeźdźcem, będącym autoportretem au
tora. Ubrany w barwny, maskaradowy strój hiszpańskiego
granda, siedzi na ciężkim, masywnym, wręcz posągowym
koniu. Jeźdźca prowadzą trzy tajemnicze postacie — kra
kowiak, Arlekin z gitarą i „piękna Kolombina” w jasnej
sukni. Atmosfera tego dziwnego pochodu nawiązuje klima1) ,,Władysław
1982.
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tern do symbolicznych obrazów Wojtkiewicza i Malczew
skiego, którego Eugeniusz Geppert był uczniem. Po 1930 r.
artysta unowocześnił koncepcję obrazu, wprowadzając oży
wienie palety i swoisty dywizjonizm, wzorując się na twór
czości Matisse’a i Dufy’ego. Po wojnie osiadł we Wrocła
wiu, gdzie zajął się zorganizowaniem Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych jako jej rektor i długoletni pro
fesor. Z lat 70-tych, z końcowego okresu twórczości pocho
dzi obraz „Biały koń” — temat do którego wielokrotnie
powracał (po raz pierwszy wystawiony w 1928 r.). Euge
niusz Geppert był także twórcą licznych martwych natur,
na których często umieszczał konika — zabawkę. Drew
niane koniki wydają się stanowić dość popularny element
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martwych natur malowanych w okresie międzywojennym,
widnieją na kompozycji Tytusa Czyżewskiego „Martwa na
tura z konikiem, czy też na obrazie ze zbiorów naszej ga
lerii ■—• „Martwa natura z konikiem na kółkach” Zdzisła
wa Przebindowskiego.
Tak więc w okresie 20-lecia międzywojennego konie
malowano w sposób dwojaki. Jeden nurt, hołdujący tra
dycji, reprezentowany był przez malarzy realistów — epi
gonów XIX wieku, a także przez młodych spod znaku
•Szkoły Warszawskiej: Bylinę, Bartoszewicza, Jełowickiego
i Wątorskiego. W innych kierunkach, w malarstwie meta
forycznym i kolorystycznie traktowanej martwej naturze
koń traktowany bywa jako symbol i forma. Te same ten
dencje odzwierciedlają się w sztuce powojennej. Michał
Bylina jako późniejszy profesor warszawskiej ASP, wy
kształcił sporą grupę uczniów również rozmiłowanych w
tematyce końskiej. Do najwybitniejszych z nich należy z
pewnością Ludwik Maciąg (ur. 1920 r.), obracający się w
kręgu konwencji realistycznej wypracowanej po II wojnie
światowej. Artysta tworzy prace o czytelnym rysunku, os
trym i zdecydowanym kolorycie sylwetek koni i jeźdźców
przeciwstawionych spokojnemu, monochromatycznemu tłu.
Jest znakomitym rysownikiem i ilustratorem, autorem serii
znaczków pocztowych poświęconych koniom: „Konie pol
skie” oraz „Jazda polska od X do XX w.”. W zbiorach
naszego Muzeum znajduje się kilka prac tego artysty
związanego z Podlasiem poprzez okres dzieciństwa i mło
dości spędzonej w Białej Podlaskiej, a później także przez
kontakty ze Stadniną Koni w Janowie Podlaskim, do któ
rej jako rozmiłowany „koniarz” często przyjeżdża, uczestni
cząc w kilku „Plenerach Janowskich”. Równie rozmiłowa
ny w koniach jest Józef Korolkiewicz (ur. 1902 r.), malarz
dynamiczny, dysponujący dobrym warsztatem, autor obra
zu „Poranek w Janowie” powstałego w 1978 r. na plenerze
w Janowie Podlaskim. Konie z polskich monumentów
utrwalił Mieczysław Wejman w ciekawych, metaforycznych
kompozycjach z cyklu „Pomniki”. Obraz „Dokąd?” z po
wyższego cyklu, z pomnikiem ks. Józefa Poniatowskiego,
nawiązuje tematycznie do doświadczeń II wojny światowej.
W konwencji pop — art utrzymane są prace Benona Liber
skiego, rozwijającego egzotyczną na gruncie polskim tema
tykę westernową z pędzącymi dyliżansami, napadami In
dian, kowbojami w typie komiksowych bohaterów.
Konie maluje obecnie wielu młodych twórców, two
rząc na uboczu i trochę na przekór obowiązującym nowym
kierunkom i tendencjom. Trudno określić, ile jest w tym
wyrachowania, jako że temat to popularny wśród publicz
ności i chętnie kupowany, a ile rzeczywistego zaintereso
wania i fascynacji. Faktem jest, że organizowane na Pod
lasiu malarskie Plenery Janowskie skupiają niemal co
rocznie grupę kilkunastu artystów rozmiłowanych w ko
niach i jeździectwie. Z ich prac powstaje w naszym Muze
um nowa galeria malarstwa współczesnego, którego wio
dącym tematem jest nadal koń.
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