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Moja  fascynacja  końmi  ma  swój  początek  we  wczesnym  dzieciństwie.  Wtedy  to  dziadek,  ułan
i wachmistrz  10  Pułku  Ułanów Litewskich,  swoimi  sugestywnymi  wspomnieniami  oraz  estymą  dla
otaczającego świata przyrody i miłością do koni, rozpalał moją wyobraźnię. Słuchałem jego opowieści
o rodzinnych tradycjach kawaleryjskich, służbie w chorągwiach i pułkach lekkiej jazdy, o szwoleżerach
i ułanach,  ale  nade  wszystko  o  koniach.  Z  wypiekami  chłonąłem relację  o  największej  w  Europie
kawaleryjskiej bitwie XX wieku pod Komarowem, w której poległ stryj, starszy wachmistrz 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich. Barwne opowieści zapadały w pamięć, a dziecięca wyobraźnia tworzyła
obrazy  pól  bitewnych,  walczących  konnych  wojowników  i  dzielnych  koni,  zjednoczonych  z  nimi
niczym monolity. 

Potem były konie w literaturze i malarstwie, w filmie oraz fotografii…

Utrwalał się mój wizerunek konia – symbolu siły, wytrzymałości, odwagi i piękna oraz nieokiełzanej
wolności. Konie spotykałem i fotografowałem różne, przeważnie zaprzęgowe, śląskie albo wierzchowe
małopolskie, choć częściej masywne i silne konie pociągowe, ciężko pracujące w rolnictwie lub lesie.
Aż nastała moda na konie huculskie, które po raz pierwszy fotografowałem w końcu lat 70. w stadninie
koni w Siarach w Beskidzie Niskim. 

Konie  arabskie  podziwiałem  jedynie  na  świetnych  fotografiach  Mariana  Gadzalskiego  i  Zosi
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Raczkowskiej. Przez kilka dziesięcioleci szlachetne konie z wielu powodów fotografowało wyłącznie
kilkoro elitarnych twórców. Warunkiem otrzymania zgody na robienie zdjęć w stadninach były nie tylko
umiejętności fotograficzne i  stosowny sprzęt,  ale  nade wszystko doświadczenie i  wiedza o końskiej
naturze  oraz  odpowiedzialne  zachowanie  wśród  cennych  zwierząt.  Stąd  większość  fotografujących
wywodziła  się  ze  środowisk  koniarzy.  Po  transformacji  ustrojowej  w  1989  roku  przybyło  wielu
hodowców  koni  szlachetnych,  małych  i  dużych  prywatnych  stadnin  koni  arabskich.  Ale  grono
fotografujących nadal pozostało nieliczne.

Pierwszy  raz  konie  arabskie  z  bliska  widziałem  pod  koniec  lat  90.  w  trakcie  jakiejś  imprezy  na
Podkarpaciu.  Z  tamtego  spotkania  do  dziś  pamiętam  jednak  cudnego  ogiera  orientalnego
jasnokasztanowatej  maści,  był  to  koń  achał-tekiński,  przywieziony  z  Rosji.  Wyglądał  zjawiskowo;
zwracał uwagę niespotykaną urodą i lekkością ruchu. Dodatkowo był umiejętnie prezentowany przez
rosyjskiego  trenera.  Żadna  wcześniej  oglądana  fotografia  nie  oddawała  szlachetności,  którą  wtedy
podziwiałem.  Tamtego popołudnia  zrozumiałem skalę  trudności,  z  jakimi  trzeba  się  zmierzyć,  żeby
powstało interesujące zdjęcie oddające końską urodę,  dumę oraz wyjątkową harmonijność kształtów
i ruchu. 

We wrześniu 2001 roku, trochę dzięki przypadkowym spotkaniom
oraz rekomendacjom zaprzyjaźnionych koniarzy, trafiłem do Stada
Ogierów Białka, jednej z trzech dużych państwowych stadnin koni
arabskich.  A w  październiku  poprowadziłem  w  Białce  kolejny
Międzynarodowy Koński Plener Fotograficzny. W czasie tamtego
pobytu  w  stadninie,  widziałem  w  różnych  sytuacjach  ponad
dwieście  pięknych  koni  arabskich.  Wybarwione  złotą  jesienią
drzewa oraz zróżnicowane krajobrazy Wyżyny Lubelskiej tworzyły
dla nich bajkową scenerię. Czułem się pewnie, bo obok była Zosia
Raczkowska; obserwowałem z daleka, jak pracuje, z jaką łatwością
wchodzi  w  kontakt  z  końmi.  Dzieliła  się  swoją  wiedzą  bardzo
oszczędnie, nie oceniała powstałych prac, czasem powiedziała, co
w takiej fotografii uważa za ważne, a co ją dyskwalifikuje. 

SK Białka, 2020 r.

Kiedy zaczynała pracować, robiła to samotnie – były tylko konie,  otaczający świat  przyrody i  ona.
Panowała nad swoimi modelami perfekcyjnie,  umiejętnie  zmuszając je do oczekiwanych zachowań.
Powiedziała mi kiedyś podczas rozmowy, że nie potrafi pracować zespołowo, ponieważ rozprasza ją
obecność  drugiej  osoby,  ale  nade  wszystko  konie  zachowują  się  wtedy niespokojnie  i  traci  z  nimi
kontakt. 

Rozumiałem Zosię  doskonale,  bo  z  doświadczenia  wiedziałem,  że  są  takie  sytuacje  i  tematy,  które
wymagają pełnej koncentracji,  możliwej tylko w samotności. Przyznam, że podpatrując, jak pracuje,
słuchając jej lakonicznych ocen lub wypowiedzi oraz oglądając jej świetne zdjęcia, intensywnie uczyłem
się  i  poznawałem  mistrzowską  sztukę  fotografowania  koni.  Podobnie  podczas  spotkań
w podwarszawskim Komorowie, w ich domu, artystów fotografików Zosi i Mirka Raczkowskich, konie
zawłaszczały  przestrzeń  naszych  rozmów.  Wspólnie  tworzyli  ostateczną  wizję  fotografii,  łącząc
w kolaże  świetne  zdjęcia  koni  ze  stosownie  dobranym  pejzażem.  Pracowali  nad  nimi  wspólnie
w domowym laboratorium. To oni pierwsi pokazali światu piękne kolaże, fotograficzne obrazy koni.
Prezentując  swoje  zdjęcia  i  gotowe  kompilacje,  Zosia  stawała  się  rozmowna,  opowiadała
o fotograficznych podróżach, o ludziach i zdarzeniach. Często rozmawialiśmy o technicznych aspektach
fotografowania. Nauczyłem się od niej dużo, choć byłbym nieuczciwy, mówiąc, że jestem fotografem
koni. Zawodowo zajmuję się fotografią, ale konie najczęściej uwieczniałem oczami.

Po latach,  okazało  się,  że  konie arabskie  stały się  również moimi  ulubionymi modelami i  trudnym
fotograficznym wyzwaniem. Mam oczywiście świadomość, że już samo określenie „araby” wyzwala
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duże  emocje  i  elektryzuje  otoczenie,  tak  jak  ich  fotografie  elektryzują  oglądających.  Wszak  to
arystokracja  końskiego rodu! Podczas  oglądania ich zdjęć,  wszyscy spodziewają się ujrzeć piękno i
nieujarzmioną wolność, pozwalając usłyszeć w wyobraźni rżenie, stukot kopyt albo tętent galopującego
tabunu; zobaczyć błysk ich natury w dużych i wyrazistych oczach; szeroko rozdęte chrapy lub rozwiane
w  galopie  grzywy  oraz  jak  pióropusze  uniesione  wysoko  ogony  –  bo  ruch  jest  ich  prawdziwym
żywiołem. 

SK Michałów, 2021 r.

Konie  z  natury  są  zwierzętami  stadnymi,  wspólne  przebywanie  na  pastwiskach  daje  im  poczucie
bezpieczeństwa i  wolności.  Ale szczególnych wrażeń dostarcza obserwacja klaczy, które wychowują
źrebaki,  karmią  i  uczą  młode  ruchu  oraz  odważnie  chronią  je  przed  intruzami,  wprowadzają
w hierarchiczny układ stada oraz pokazują, jak bronić swojego miejsca. Zobaczyć, jak klacze zabiegają
o względy opiekunów, spodziewając się smakołyków. Zdarzało się, że kiedy podczas fotografowania
poświęcałem więcej  uwagi  jakiejś  piękności,  inne zazdrośnie potrafiły wpychać się  przed obiektyw,
odpychając konkurentkę, lub odsuwać mnie bokiem, okazując wyraźne niezadowolenie. Podobnie jak
ludzie konie są emocjonalne, bywają nerwowe, rozzłoszczone i niebezpiecznie. Wielokrotnie widziałem
klacze nostalgiczne, wręcz smutne tęsknie zapatrzone w dal lub niespokojne, wyraźnie rozdrażnione.
Fotografując samotnie, oczy trzeba mieć dookoła głowy, nigdy bowiem nie wiadomo, czy z tyłu nie
dostaniemy w plecy złośliwego „dubleta” z dwóch kopyt. Nigdy też nie należy zapominać, że są to
zwierzęta bardzo płochliwe i nieprzewidywalne.

Rozpisałem się o naturze moich modeli,  ale rozpoczynając pracę,  warto o tym wszystkim wiedzieć,
zwłaszcza, jeśli chcemy stworzyć coś niebanalnego. Łatwo bowiem wpaść  w powszechną komercyjną
manierę fotografowania pod oczekiwania zleceniodawców  lub potencjalnych wydawców. 

No cóż, niewątpliwie istotne są umiejętności, wiedza i sprzęt pozwalający na zarejestrowanie wybranych
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sytuacji, ale za o wiele ważniejsze uważam autentyczne zauroczenie końmi, odczuwanie z nimi swoistej
więzi. Duchową ucztą dla tak zaangażowanych twórców jest już sam pobyt w stadninie, wśród stada na
pastwiskach albo w stajniach. Zwłaszcza o poranku, kiedy odbywa się fascynujące misterium światła. To
suma tych doświadczeń, wsparta kreatywnością, pozwala tworzyć obrazy bardzo osobiste, poruszające
później  wrażliwość  i  wyobraźnię  oglądających.  Dobra  fotografia,  to  nie  techniczna  doskonałość
i wyszukane  ujęcia,  a  sztuka  prowadzenia  obrazem dialogu  z  widzami.  Takie  fotografie,  na  długo
pozostają w pamięci.

Tworząc opowieść o koniach arabskich, starałem się unikać sztuczności i całego aukcyjno-handlowego
blichtru,  wykąpanych  w  super  szamponach  i  nabłyszczonych  koni  w  kiczowatym  makijażu
o wystudiowanych pozach i  ruchu, które mają uwodzić jurorów lub kusić potencjalnych nabywców.
Owszem, konie powinny być dobrze karmione, czyste i zadbane… 

Cenię u koni arabskich ich naturalne piękno, niebanalną urodę i szlachetność kształtów oraz lekkość
ruchu niczym muśnięcie  wiatru,  bo tylko  wtedy są prawdziwe.  Takie właśnie chciałem je  pokazać.
Dzieci południowego wiatru, ciepłego, choć czasem gwałtownego niczym porywy huraganu!
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