Rejtan
Obraz namalowany techniką olejną, wymiary: 282x487cm. Przechowywany na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Dzieło o tematyce historycznej. Ukazuje scenę rozgrywającą się 21 kwietnia 1773 r. w Sali
Sejmowej Zamku Królewskiego w Warszawie, kiedy to zatwierdzono I rozbiór Polski.
W centrum obrazu stoi grupa ludzi, na przedzie trzech męŜczyzn. Od lewej: w białym
bogatym stroju szlacheckim, ustylizowanym na modę francuską, przepasany błękitną wstęgą stoi
Szczęsny Potocki. W swojej prawej ręce trzyma traktat rozbiorowy. Na nim skupia się najwięcej
światła, swoją postacią kontrastuje na tle innych. Na głowie ma białą perukę, jego wzrok
skierowany jest w podłogę. Obok, z jego lewej strony Adam Łodzia Poniński. Ubrany jest w
czerwony strój zdobiony złotymi ornamentami wzdłuŜ krawędzi płaszcza i rękawów. Czerwień
symbolizuje władzę królewską. W prawej ręce trzyma skierowaną ostrzem ku dołowi karabelę –
rodzaj lekkiej, typowo polskiej szabli. Jego lewa ręka wskazuje na znajdujące się po prawej stronie
obrazu drzwi, jakby zlecał wykonanie rozkazu. Jego twarz jest napięta i ma zdecydowany wyraz.
Ostatni z trójki męŜczyzn to hetman polny koronny Franciszek Ksawery Branicki. Lewą nogę w
wysokim do połowy uda czarnym bucie wysuwa do przodu. Prawa ginie w cieniu Ponińskiego.
Branicki jest pochylony do przodu, a jego twarz zasłaniają dłonie, których palce opiera o czoło.
Ubrany jest w białą koszulę i spodnie, a na ramiona zarzucony ma czarny płaszcz zdobiony złotymi
ornamentami z przodu i na brzegach rękawów. Cała trójka zmierza do Sali Sejmu w celu złoŜenia
podpisów pod traktatem rozbiorowym.
Drzwi do Sali Sejmowej znajdują się po prawej stronie obrazu. Są masywne, brązowe ze
złotymi zdobieniami, a po obu stronach zawieszone są cięŜkie, pofałdowane, purpurowe kotary.
Lewe skrzydło jest otwarte, a w głębi ukazywanego przez nie pomieszczenia widać kilku rosyjskich
Ŝołnierzy stojących na baczność, którzy mają wykonać rozkaz Ponińskiego. Pod drzwiami leŜy
wąsaty męŜczyzna w ciemnym ubraniu, blokując przejście do sali. Dramatycznym gestem rozdziera
na piersiach białą koszulę. Na jego szyi wisi złoty emblemat poselski. MęŜczyzna do Tadeusz
Rejtan, blokujący przejście do Sali Sejmowej. Jedna z legend głosi, Ŝe w ten sposób poseł polski
wyraził swój sprzeciw odnośnie rozbioru Polski. Miał przy tym krzyknąć: „Po moim trupie!”.
Z lewej strony obrazu znajduje się grupa polskiej szlachty w ciemnych płaszczach, m.in.
Karol Radziwiłł, Michał Fryderyk Czartoryski, Michał Jerzy Poniatowski. Ich postaci zwrócone są
tyłem lub bokiem do trzech męŜczyzn. Ich postawy wyraŜają bunt i sprzeciw decyzjom
rozbiorowym, ich twarze są zatroskane, smutne lub złe.

Przed tłumem leŜy przewrócone rzeźbione krzesło z oparciem i podłokietnikiem oraz stos
porozrzucanych dokumentów. Z tłumu wyróŜnia się postać stojącego z tyłu Stanisława Augusta
Poniatowskiego, ubranego w długi brązowy płaszcz i niebieską koszulę z Ŝabotem. Król stoi
prawym bokiem do odbiorcy i ukradkiem patrzy na trzymany w swojej lewej dłoni zegarek.
Nad głową króla znajduje się balkon. O balustradę oparte są dwie fantazyjnie uczesane
kobiety w strojnych, niebieskich sukniach, pomiędzy nimi stoi męŜczyzna. MęŜczyzna ma na sobie
Ŝółty surdut i patrzy skupiony na zajście przed salą sejmową. Kobieta po jego prawej stronie
zwrócona profilem do widza przekazuje coś z oŜywieniem kobiecie z lewej strony, która
przekrzywia z zainteresowaniem głowę.
Po lewej stronie słuchające kobiety, juŜ poza balkonem, ponad głowami tłumu męŜczyzna w
czarnym płaszczu i Ŝółtej koszuli. W jednej ręce trzyma szablę, w drugiej konfederatkę – rodzaj
biało-czerwonej wstąŜki symbolizującej walkę partyzancką. MęŜczyzna wyskakuje ponad tłum w
geście sprzeciwu.

Między drzwiami a skaczącym w górę męŜczyzną, w centralnej części, za trójką męŜczyzn w
centrum – olbrzymi obraz przedstawiający carycę Katarzynę II w grubych, złotych, rzeźbionych w
kwieciste motywy ramach. Kobieta ubrana jest w odświętną, wydekoltowaną suknię z czerwonym
gorsetem i fioletową spódnicą. Na ramiona zarzucony ma jasny płaszcz. Prawa ręka opuszczona
luźno wzdłuŜ tułowia, w lewej trzyma granatową kulę z przytwierdzonym na czubku krzyŜem - tak
zwane jabłko królewskie, symbol władzy. Głowa zwrócona lekko w prawo, patrzy na odbiorcę z
wyrazem satysfakcji na twarzy.

Obraz utrzymany jest w ponurym nastroju, światło oświetla centralny punkt – trójkę
męŜczyzn idących do sali sejmowej i leŜącego pod drzwiami Tadeusza Rejtana, dominują barwy
ciemne, ponure.

