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KILKA SŁÓW O WARSZTACIE MALARSKIM 
JÓZEFA BRANDTA NA PODSTAWIE ZBIORU SZKICÓW 

W MUZEUM REGIONALNYM W RADOMIU

Twórcza praca Józefa B randta (1841—1915), wybitnego m alarza-batalisty 
polskiego, od roku 1877 wiąże się z Radomiem, a ściślej mówiąc, z podradom- 
skim Orońskiem, wsią położoną na siedemnastym kilometrze za Radomiem,, 
przy szosie kieleckiej.

M ajątek Orońsko był własnością Pruszaków. Brandt, który od r. 1864 
miał bogatą i dobrze wyposażoną pracownię w Monachium przy B arerstras- 
se, przyjedżdżając do k ra ju  odwiedzał swoją rodzinę w Radomiu (mieszkał 
tu  b ra t m atki B randta, K rystyny z Lesiów). Z A leksandrem  Pruszakiem  
i jego domem łączyła m alarza długoletnia przyjaźń. W trzy lata po śmierci 
przyjaciela B randt ożenił się w r. 1877 z młodą i bardzo piękną wdową, panią 
Heleną z Woyciechowskich. Odtąd państwo Brandtowie najpierw  z pasierba
mi m alarza (Władysławem i Marią), a następnie i córkami (Krystyną 
i Anielą) zimę spędzają w Monachium, na lato zaś przyjeżdżają z całą rodziną 
do Orońska.

Od roku 1879 letnia pracow nia urządzona była w pawilonie środkowym 
nie istniejącej dziś oranżerii.

Zarówno w Monachium, zwanym przez kolonię z polska „Mnichowem”r 
jak i w Orońsku bywa u Brandtów  wielu malarzy polskich, którzy kształcili 
się lub mieli swoje pracownie w stolicy Bawarii.

W Orońsku powstaje tzw. „Wolna Akademia Orońska” — bez profesorów, 
bez obowiązujących stałych zajęć. Nie jest to ani uczelnia, ani szkoła. To
czyły się tu  swobodne dyskusje i spory nad zagadnieniam i sztuki, wspólne 
studia plenerowe, łączyło się pracę z odpoczynkiem.

B randt, który podejmował zawsze tem atykę zdecydowanie polską, czerpał 
natchnienie do swoich prac z rozległych równin podorońskich, typowych 
polskich zagajników, sosnowych lasów, mostków na strum ykach, szuwarów 
zarastających orońskie stawy.

Powstawały tu liczne szkice rysunkowe, akwarelowe i prawdopodobnie 
olejne. Niektóre z nich zabierał malarz do Monachium, wykorzystując przy 
dużych kompozycjach olejnych, inne traktow ał jak w praw ki ćwiczące rękę 
i oko.

Zbiór szkiców B randta w muzeum radomskim, liczący obecnie: 2 oleje, 
6 akw arel, 7 rysunków  piórkiem, 34 rysunki i 5 szkicowników obejmujących
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Ryc. 1. Oranżeria w  Orońsku, rys. A. Schouppego. W paw ilon ie środkow ym  urzą
dzona była letn ia  pracow nia J. Brandta. Na praw o w idoczna kręgieln ia

89 pozycji — łącznie 138 pozycji, pozwala prześledzić nie tylko rozwój ta 
len tu  m alarza, ale i jego skomplikowany w arsztat pracy.

Najwcześniejsze trzy rysunki, wykonane tuszem, pochodzą z okresu 
przedakademickiego, z lat 1860—61. Nie zapowiadają one późniejszych histo- 
ryczno-rodzajowych zamiłowań m alarza. Dwa z nich przedstaw iają postacie 
z opery M eyerbeera Hugonoci.

Paź (nr inw. Gr. 145/3900) dedykowany Olesiowi Pruszak, z lekko poło
żoną sygnaturą J. B. i niżej, w prawym  rogu, wyraźnym  podpisem „J. B randt 
1860” i Parys (nr inw. Gr. 146/3901) z taką samą sygnaturą i datą, rysowane 
są kreską miękką, delikatną, o cieniach położonych subtelnym i, lekkimi, rów
noległym i pociągnięciami piórka, skomponowane statycznie, nie przejaw iają 
późniejszego zamiłowania do ekspresji, gwałtownego ruchu i dynamizmu.

W ten  sam sposób potraktow any jest rysunek piórkiem z 1861 r. Mon 
coeur et le souper (nr inw. Gr. 148/3903). Rysunek przedstawia p ierro ta  p ro
ponującego dziewczynie serce i kolację. Lekko pochylona w ukłonie postać 
p ierrota , swobodny zw rot głowy dziewczyny w kierunku adoratora, subtelna 
kreska znacząca światłocień — składają się na pełną wdzięku całośc. (Szkoda, 
że partie pokryte grubą, jednolitą w arstw ą tuszu, a m ianowicie fartuszek 
dziewczyny i m aska na tw arzy pierrota, wypadają).

Następne rysunki pochodzą z akademickiego okresu m onachijskiego 
z r. 1863. Są to akty: kobiecy (nr inw. Gr. 136/3745) i męski (nr inw. Gr. 
137/3746), obydwa datowane i sygnowane inicjałam i J. B. Pod sygnaturam i 
napis „M onachium”. Szkice z tego okresu należą raczej do słabszych prac 
m alarza. Potraktow ane z akademicką sztywnością, statyczne, w yraźnie upo- 
zowane, o konturach opracowanych linią ciągłą, twardą, noszą ślady dro
biazgowych poprawek. Kontrastow o położone cienie, szczególnie na rękach
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Ryc. 2. Józef Brandt P aź z  opery  
M eyerbeera  «Hugonoci»

Ryc. 3. Józef B rand t A k t  m ęsk i

17 — Rocznik Muzeum Św iętokrzyskiego
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Ryc. i.  Józef Erandt A k t  m ęsk i  (do Żołnierza szwedzk iego)

i włosach, wyznaczają może zbyt ostro granice między partiam i jasnym i 
a odwróconymi od źródła światła. Nie stw arza to wrażenia krągłości mięśni, 
a raczej ostrych załamań metalu.

Nawet w tych wczesnych, akadem ickich pracach nie w ystępuje u B randta 
skłonność do idealizacji. Nie mamy tu  „ładności”, tak wyraźnej np. u Loeff- 
lera lub Simmlera. Twarz modela jest pełna wyrazu, nie upiększona, pozba
wiona znamion idealizacji. To samo odnosi się do postaci. Lekko krzywe, silne 
nogi o w yraźnie zaznaczonych mięśniach, tułów raczej krótki i ciężki, szeroko 
potraktow ane partie  bioder pozwalają domyślić się modela do postaci wojaka.

Wśród prac późniejszych, przew ażnie już nie datowanych, zarysowują się 
wyraźnie określone cykle tem atyczne: postacie wojaków, chłopów i kobiet, 
statyczne lub w pełnym  ruchu, sceny zbiorowe na tle pejzażu, same pejzaże, 
studia zw ierząt i roślin, różnego rodzaju małe domki w miasteczkach, zabu
dowania wiejskie.

Sposób w ykonania rysunków  jest bardzo zróżnicowany. Istn ieją  szkice, 
na których wśród p lątan iny  lekko rzuconych linii w yłaniają się zarysy du
żych kompozycji, zaznaczenie planów  i najogólniejszych form, szkice o cha
rakterze impresjonistycznym, o zatartych  konturach przedmiotów.

Ryc. 5. Józef B rand t Żołnierz szw edzk i  (odpowiednik poprzedniego)
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Inne, opracowane troskliw ie, wydzielają z tła  każdy kształt wyraźnym 
konturem , inne jeszcze w ykazują drobiazgowe studia nad detalem, nad ukła
dem gałęzi na drzewie, rysunkiem  liścia, owocem burzanu lub trudnym  skró
tem  dłoni. W kilku w ypadkach obok fragm entarycznego szkicu ołówkowego 
mamy notatki słowne, określające barw y projektow anych kompozycji. Cie
kawym przykładem  poszczególnych etapów pracy m alarza są postacie męskie, 
opracow ane najpierw  w formie aktu, a następnie w m undurach żołnierzy 
szwedzkich.

Na uwagę zasługuje szczególnie trudny  skrót postaci leżącej na prawym 
boku, widocznej od strony głowy i pleców. Druga postać mężczyzny leżącego

Ryc. 6. Józef Brandt, w oźnica  
z Pochodu l i sow czykó w

na wznak plecami przyw arta do ziemi z charakterystycznym  bezwładem 
śmierci. W obydwu w ypadkach rysunki wykonane są kreską miękką i lekką, 
równie miękko położone są cienie, zarówno na aktach, jak  na fałdach szat 
postaci odzianych w m undury.

Zbiór rysunków  uzupełniony jest licznymi fotografiam i obrazów. Niektóre 
z nich zaginęły w czasie wojny, inne, sprzedane za granicę, w ogóle nie są 
w Polsce znane. Porów nując fotografie obrazów ze szkicami, w kilku w ypad
kach zidentyfikow ano postacie ze szkiców ołówkowych z postaciami z obra
zów. I tak  np. postać woźnicy umieszczonego centraln ie na wysoko w y
moszczonym wozie ma swój odpowiednik w starann ie  opracowanym szkicu
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Ryc. 7. Józef Brandt, szkic do S potkania  na moście

ołówkowym z Pochodu lisowczyków  *. Rysunek jest wiernym, nie zm ienia
nym  i nie popraw ianym  wzorem, powtórzonym  w kompozycji olejnej. M ięk
ko rozłożony światłocień znajduje odpowiednik barw ny w technice olejnej. 
Widać malarz przygotował szkice, biorąc pod uwagę nie tylko kształt, ale 
i natężenie barwy.

W podobny sposób przebiegać m usiały wstępne prace do obrazu Czaty  
Ukraińców  2. I w tym wypadku mamy dokładnie, z najdrobniejszymi szczegó
łam i opracowany szkic do postaci Ukraińca wspartego o dzidę i z pagórka 
porośniętego stepową roślinnością rozglądającego się po okolicy. Zarówno 
rysunek, jak i rozłożenie światłocienia na szkicu są bez zmiany powtórzone 
w kompozycji olejnej.

Długimi i starannym i studiam i poprzedzone było przygotowanie dużej 
i pełnej życia kompozycji Spotkanie na moście 3.

1 Pochód l i so w czyk ó w  — obraz zakupiony w  r. 1864 na W ystaw ie Sztuk  
Pięknych w  K rakow ie na prem ie dla akcjonariuszy. Sztychow any w  B er
lin ie. W ytłoczono 3 000 egzem plarzy.

2 C za ty  U kra ińców  — obraz zakupiony z w ystaw y Tow arzystw a Sztuk P ięk 
nych w  W arszaw ie w  r. 1869.

8 Spotkan ie  na moście  — obraz obecnie w  M uzeum N arodowym  K rakow ie. 
Patrz A. Szpakow ski Józef  B ran d t  a środow isko  polskich a r ty s tó w  w  M o
nachium,  „Rocznik M uzeum Św iętok rzysk iego”, t. 2, K raków  1964, s. 314, 315.
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F y c. 8. Józef
Brandt, Szkic  do 
Spotkania  na m o ś 

cie

W szkicowniku o dużym formacie 30 X 45 cm znajdują się trzy rysunki 
związane z tem atem . We wszystkich w ypadkach są to studia wozu widzianego 
od tyłu, mocno przechylonego na lewą stronę.

Na jednym  z rysunków  wóz jest zaprzężony w dwa konie, które m alarz 
opracował tylko w ogólnych zarysach, lekką, swobodną kreską. Wysokie 
wymoszczenie wozu również zaznaczono tylko kilkoma kreskami. Na wozie 
nie ma woźnicy. Na drugim  szkicu widać wóz jednokonny, ustawiony tak  
jak  poprzedni, również w yraźnie przechylony w lewą stronę. Wyposażenie 
wozu jest tu zmienione w porów naniu z pierwszym szkicem i opracowane 
dokładniej. Widoczny jest zarys beczki, przeznaczonej prawdopodobnie na 
wodę, z czopem u góry. Na przedzie wozu umieścił autor woźnicę, który 
jest ubrany w siermięgę, na głowie nosi rogatyw kę z szerokim otokiem. Chłop 
siedzi bokiem, przechylony w yraźnie w praw ą stronę, prawe ramię przesu
nięte aż poza kłonicę, jakby dla utrzym ania równowagi przechylonego wozu. 
Kilkoma kreskam i zaznaczona sylw etka konia z grzywą rozwianą przez w iatr. 
K łęby końskie wydobyte nie konturem , lecz cieniem.

Trzeci wreszcie rysunek, choć opracowany może najbardziej szkicowo, 
prawdopodobnie uznał m alarz za najwłaściwszy wzór do opracowania przy 
pomocy techniki olejnej. Pochylenie wozu w lewo jest tu wyraźniejsze, lewe 
koło obsunięte niżej w skazuje na w yraźną nierówność drogi. Woźnica siedzi 
wyżej, przechylenie ciała jest mocniejsze, czapka wąska i wysoka, ściśnięta 
u góry. Sylw etka konia w trudnym  skrócie, tym razem potraktow ana k il
koma ostrym i, tw ardym i liniam i, zaznacza jedynie kierunek ustaw ienia 
ciała zwierzęcia. Zdecydowana szkicowość, kreska lekka, syntetyczne po-
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Ryc. 9. Józef
Brandt, szkic do 
S potkania  na m o ś

cie

trak tow anie całości stw arzają atm osferę tężyzny, siły i dynamicznego ruchu. 
Szkice ołówkiem nie są ostatecznym  etapem  prac przygotowawczych. W Mu
zeum Narodowym w W arszawie jest szkic akwarelowy stanow iący dalsze 
ogniwo w pracy artysty  nad tym tem atem .

Zarówno szkice ołówkowe, jak  akw arelow y podają jedynie fragm ent 
z przechylonym  wozem, widocznym od tyłu. Nie natrafiono dotychczas na 
szkic, k tóry obejmowałby całość kompozycji olejnej, łącznie z wozem za
przężonym  w cztery konie, nadjeżdżającym  z prawej strony.

Ten sam tem at wozu, przechylonego na nierównej drodze i widzianego 
od tyłu, podejm uje B randt w obrazie Ulica w  Chocimiu.

Do najciekawszych pozycji w zbiorach radomskich należy ołówkowy szkic 
do Bitw y pod K oldyngą 4. Rysunek, w ykonany kreską lekką i śmiałą, roz
w iązuje sprawę ogólnej kompozycji obrazu, syntetyzując detale, które na 
szkicu są zupełnie nieczytelne. Widać tu  rozmieszczone łodzie, podpływające 
do brzegów zatoki, jeźdźców konnych na pierwszym planie, dalej rozmiesz
czone grupy wojsk, w głębi w ogólnych zarysach trzynastowieczne m ury 
zam ku Ornsborg, zdobytego przez Czarnieckiego w r. 1658. Widoczne są 
pew ne różnice między szkicem a skończonym dziełem olejnym; nieco inne

4 B itw a  pod K o ldyn g ą  — obraz obecnie w  M uzeum N arodow ym  w  W ar
szaw ie.
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rozmieszczenie łodzi, inny rytm  grup żołnierzy konnych i pieszych na ośnie
żonym brzegu, niem niej jednak ogólne uporządkowanie płaszczyzny płótna, 
rozmieszczenie planów rozwiązane jest zgodnie ze szkicem ołówkowym.

Liczniejsze od szkiców o charakterze zdecydowanie historycznym, jak  
poprzednio omówiony, są rysunki, przedstawiające duże grupy pieszych lub 
konnych na tle bądź to lasówr, zagajników lub parków, bądź arch itek tury  
m ałych miasteczek, chat i zabudowań wiejskich, jarm arków , targów na ko
nie oraz podobne kompozycje rodzajowe.

Wśród nich wyróżnia się konkretnym  rozplanowaniem  arch itek tury  i po
staci Rynek w miasteczku  (nr inw. Gr. 157/3912) oraz scena grupowa o tru d 
nym  do odczytania temacie. Na m arginesie naszkicował B randt profil głowy 
męskiej z dużymi sarmackim i wąsami (nr inw. Gr. 63/3118). Jest to ten sam 
model, którego portre t znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w W ar
szawie, określony jako autoportret Brandta.

Do tej samej grupy rysunków  potraktow anych z impresjonistycznym za
tarciem  konturów  należy około 50 szkiców.

Ryc. 10. Józef B rand t Ulica w  Chocimiu
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Rys. 11. Józef Brandt, szkic do B itw y  pod K o ldyn gą

Duży i bogaty dział stanowią szkice zagród wiejskich, chat krytych 
strzechą, ubogich drew nianych domków w małych miasteczkach, żurawi stu 
dziennych, nie stanowiących tła dla kompozycji figuralnych, a tworzonych 
dla samej architektury.

Najcenniejszym dla muzeum ze względu na wartość dokum entalną jest 
szkic renesansowych kamieniczek przy radomskim Rynku, tzw. „domku 
E sterki i domu Gąsków”. S tara kam ienica narożna została rozebrana w r. 
1945 i następnie od fundam entów  odbudowana (obecnie mieści się tu  To
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych). Sądząc z rysunku Brandta przy od
budowie zmieniono formę szczytu (nr inw. Gr. 133/3742).

Osobną grupę stanowią studia zwierząt. W dużych obrazach olejnych nie
jednokrotnie umieszcza B randt zwierzęta domowe, które częstokroć stanowią 
bardzo istotne, choć fragm entaryczne uzupełnienie kompozycji, np. w zna
nym  mi z fotografii obrazie Jarmark w okolicach Krakowa  5 — na pierwszym 
planie, pośrodku kompozycji, umieścił m alarz cztery owce.

W obrazie zatytułowanym  Ucieczka Ta tarów 6 konni uciekinierzy pędzą 
przed sobą stado kóz.

W zbiorach muzeum znajduje się 7 rysunków zwierząt domowych (poza 
licznymi rysunkam i koni). Są to kozy, krowy, cielęta, jałów ki w różnym 
układzie ciał. Specjalnie interesująca jest grupa wyprzęgniętych z wozu, od

5 Jarm ark  w  okolicach K ra k o w a  — obraz zakupiony na W ystaw ie M iędzy
narodow ej do W iednia w  r. 1869.

8 U cieczka T a tarów  — obraz zakupiony w  M onachium  do A nglii w  r. 1864.
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poczywających wołów (nr inw. Gr. 164/3919). Najprawdopodobniej jest to 
jeden z projektów  do fragm entu obrazu Matka Boska Poczajowska, stano
wiącego własność Muzeum Narodowego w W arszaw ie7. W prawdzie woły 
na obrazie ugrupow ane są nieco inaczej, ale ogólny charakter rysunku, zwie
rzęta leżące i stojące obok wyładowanego wozu, atm osfera odpoczynku i spo
koju po dużym wysiłku jest ta sama.

Ryc. 12. Józef Brandt O dpoczyw a jące  w o ły

Najliczniejsze, najczęściej powtarzające się w różnych w ariantach i skró
tach są szkice tak bardzo przez B randta um iłowanych koni. Konie w kłusie, 
w galopie, idące stępa, końskie łby o rozdętych chrapach, o sieci żył ry su ją
cych się pod m iękką skórą pyska, ciężkie i spokojne konie robocze, w ystę
pujące w szkicach ołówkowych, w tuszu, w akwareli, w technice olejnej 
pow tarzają się dziesiątki razy.

Obok po m istrzowsku wykonanych sylwetek ujętych w żywym ruchu, 
przy pomocy najbardziej przemyślanych skrótów, dokonanych z wielką swo
bodą i mistrzostwem, zdarzają się i pozycje mniej udane, zdarzają się pewne 
błędy. W niektórych wypadkach obok doskonale opracowanej głowy dalsze 
partie potraktow ane są pobieżnie i sztywno, czasem rysunek bywa nie do
kończony, jakby zniecierpliw iony malarz, stwierdziwszy błąd, zaniechał dal
szego opracowywania szkicu. Są to jednak wypadki sporadyczne, wypadki, 
które stw ierdzają, że m alarz nie przestawał ćwiczyć ręki i oka naw et wtedy, 
kiedy osiągnął najwyższy poziom twórczości.

Umiłowanie koni jest drugą obok m alarstw a pasją życiową Brandta. 
Stw ierdzają to nie tylko podejmowane tem aty, lecz i korespondencja pry-

7 M atka Boska P o cza jow ska  — obraz w  zbiorach M uzeum Narodowego  
w  W arszaw ie. T ytuł obrazu jest sporny. Ikonografia M atki Boskiej Po- 
czajow skiej jest inna. Tem atem  om aw ianego obrazu jest nocne nabożeń
stw o przed obrazem  M atki B oskiej, przew ożonym  w  czasie najazdu T a
tarów  z K ow la do L w ow a.
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Ryc. 13. Józef Brandt Ś w ia d e c tw o  s tadn in y  orońskiej

w atna malarza. W kilkunastu bardzo serdecznych listach do swego pasierba, 
W ładysława Pruszaka, brak  jakiejkolw iek wzmianki o obrazach, sztuce lub 
aktualnych wystawach. W każdym liście natom iast są inform acje o koniach,
0 możliwości nabycia, o cechach i zaletach ulubieńca, ew entualnie o koniu, 
którego B randt chętnie by nabył. Jest prośba o zatrzym anie w tajem nicy 
inform acji o dobrym wierzchowcu, żeby ktoś z zainteresow anych nie zechciał 
podkupić upatrzonego. Jak  wiemy, B randt posiadał w Orońsku własną, dobrą
1 dość bogatą stadninę, która zapewniała żywe modele. Nie posługiwał się 
modelami wypchanymi, które straszą na obrazach J. Suchodolskiego, a n ie
rzadko i A. W ierusza-Kowalskiego (np. w Weselu krakowskim  — ze zbiorów 
Muzeum Regionalnego w Radomiu).

Dla swojej stadniny B randt zaprojektow ał wzór św iadectw a9. C harakter 
tego rysunku odbiega od „brandtowskiego sty lu”. To już wyraźna secesja. 
Napis „Orońskie stado koni” złożony z lite r czarno-białych, fantazyjnych, 
ozdobionych główkami kwiatów. Pierwsza litera, „O”, potraktow ana jak

8 B lankiet św iadectw a orońskiego stada koni ofiarow ał M uzeum R adom 
skiem u Jerzy Szym kow icz-G om brow icz, za co składam  m u serdeczne p o
dziękow anie.
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ozdobny inicjał, podkreślona czerwonym kolorem, jest oparta na motywie 
przestylizowanego ciała czapli, wydłużonego i zwiniętego tak, że jedno- 
•cześnie przyjm uje formę chomąta. Po lewej stronie autor umieścił kwiat 
goryszka, pospolitego na naszych łąkach. W kw iaty i łodygi zostały w plątane: 
podkowa, strzemię, popręgi i długie, swobodnie puszczone lejce, luźno w i
jące się kompozycją płynnych linii, przypominających nici „babiego la ta”, 
które łączą kw iat z ozdobnym napisem.

Wśród plątan iny  lin ii umieścił kilka czarno-białych jaskółek. W lewym 
górnym  rogu, na rów ninnej, prawdopodobnie orońskiej łące, na pierwszym 
planie rysuje się klacz o cienkich pęcinach i m ałej, rasowej głowie, obok 
niej źrebię, w dali kilka spokojnie pasących się koni. Wśród linii i kwiatów 
w idnieje mała, dyskretna sygnatura „J.B.”

Z całej kompozycji tchnie spokój, jesienna melancholia, zaduma. Nastrój 
tu  więc odm ienny niz w pełnych ekspresji pracach omawianych poprzednio. 
Analiza zbioru rysunków  B randta w muzeum radomskim pozwala stw ier
dzić, że duże kompozycje olejne nie powstawały spontanicznie, ale poprze
dzane były długimi i przem yślanym i studiam i, wykonywanym i w różnych 
technikach, tak  że każdy detal, każdy szczegół bywał starannie przepraco
w any i przemyślany. Ilość i jakość szkiców, poza kilkoma z najw cześniej
szego okresu, charakteryzuje zdecydowana indywidualność m alarza i o ry
ginalność, daleka od akademickiego szablonu i sztywności. Opisywany zbiór 
szkiców jest dowodem, że zagadnienie rysunku było dla B randta nie mniej 
ważne, może naw et ważniejsze, niż zagadnienie barw y w obrazie.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХУДОЖ ЕСТВЕННОМ  МАСТЕРСТВЕ Ю ЗЕФА БРАН ДТА

Творческая работа Ю зеф а Брандта (1841— 1915), вы даю щ егося польского ж и -  
вописца-баталиста, связана с Ороньском, деревней, располож енной в 17 км. от 
Радома. В Ороньске с 1879 г. находилась летняя мастерская Брандта, в которой  
худож ника навещали многие друзья — живописцы; здесь  возникли многичи- 
сленны е эскизы, использованные впоследствии худож ником  в его больш их  
полотнах или ж е  являвшиеся просто упражнениями. К оллекция эскизов каран
дашом, акварелью и маслом, хранящ аяся в радомском музее, насчитывает 138 
единиц. Самые ранние эскизы, имеющие академический характер, отличаются  
жесткой композицией, точно обрисованными контурами, твердыми тенями. 
Б олее поздние эскизы, возникш ие после 1862 г., отличаются свободным постро
ением, смелыми ракурсами и стремлением передать резкое, мощное движ ение. 
Контуры рисунков стираются, уподобляются импрессионистским.

Работе Брандта над большими полотнами всегда предш ествовали многочи
сленны е эскизы. Ярким примером старательной подготовки являются эскизы  
к „Встрече на мосту”, три из которых сделаны  карандашом, один — акварелью. 
Среди эскизов к большим полотнам вы деляется интересны й рисунок к „Битве 
под Колдийгой”, обозначающий основные элементы композиции. Ряд работ по
свящ ен архитектуре маленьких городков, хат, деревенских построек, пейзаж ам , 
лесным мостикам, зарослям. Интересны разнообразны е эскизы  домаш них ж ивот
ных, запечатленны х в трудны х, эф ф ектн ы х ракурсах.

Самыми многочисленными являются эскизы  лош адей. Лошади в уп р я ж к е, 
стоящ ие лошади, лошади на полном галопе, лош адины е головы, ноги, упряж ь. 
Любовь к лошадям отразилась и в частной переписке худож ника, хранящ ейся  
в музее.

Анализ коллекции эскизов Брандта показывает, что вопросы рисунка увле
кали худож ника не менее, чем проблемы цвета.

SOME REMARKS ON THE A RTIST’S W ORKSHOP OF JO SEPH  BRANDT

The creative w ork of Joseph Brandt (1841— 1915), an em inent Polish battle p a in 
ter, is associated w ith  Orońsk, a v illage  situated  17 km from Radom. In O rońsk, 
from  1879, Brandt had his sum m er studio; there he entertained the com pany o f  
his fe llow -p ain ters, and there he m ade num erous sketches that he used later on in  
his big oil com positions or just drew  them for practice.

The collection  of B randt’s pencil, w ater-colour, and oil sketches in the Radom  
m useum  com prises 138 item s. The earliest, painted after academ ic fashion , are rigid  
in  com position, the contours are drawn to a nicety, the shades are stiff. The· 
later sketches, drawn after 1862, are characterized by freedom  of arrangem ent, 
often  by d ifficu lt foreshortenings or v io len t, strong m ovem ent. The contours o f  
the draw ings becom e sm udged and acquire im pression istic character.

Brandt arrived at his large oil com positions through num erous sketches. H is  
thorough preparation is readily v isib le, for instance, in the sketches to the Meet ing  
on the Bridge,  the three of w hich are m ade in pencil and one in w ater-colour. In  
the num ber of sketches designed for bigger com positions w orth noting is the in te 
resting draw ing to the Batt le  at  Koldynga ,  w hich  sets the basic elem ents of th e  
painting.
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S everal w orks of Joseph B randt deal w ith  the architecture of sm all v illages, 
w ith  huts and farm  build ings, landscapes, sm all forest bridges, brushwood. Very 
in terestin g  are the sketches of dom estic anim als in a variety  of groupings, often  
in  d ifficu lt and spectacular foreshortenings.

Sketches of horses are represented m ost am ply. H orses in  harness, standing  
horses, horses in fu ll gallop, horses’ heads, legs, harnesses. This fondness of hor
ses also sh ines through the private letters of the painter, collected  in the m useum .

The analysis of the discussed  collection  of B randt’s sketches a llow s one to take 
for granted that the question  of draw ing v/as for him  of equal im portance w ith  
the question of colour in the painting.


