
Poradnik malarski do gry Bogowie wojny - Lee

Wstęp

Z wielką przyjemnością prezentujemy pierwszą część poradnika malarskiego do gry Bogowie wojny –
Robert E. Lee. Zawiera ona instrukcje do malowania wszystkich dotychczas wypuszczonych przez nas modeli
do gry. W miarę wypuszczania kolejnych modeli będą pojawiały się następne części. Porady, które znajdują się
tutaj mają charakter uniwersalny i przydadzą się do wszystkich jednostek.

Autorem praktycznej  części  poradnika  jest  Rafał  Piątek,  który  pomalował  większość  figurek,  których
używamy do pokazów gry i naszych bitew. Wynikają one z jego olbrzymiego, własnego doświadczenia. Tekst
Rafała jest zawsze wyróżniony w szarej ramce.

W poradniku wykorzystaliśmy zdjęcia  figurek  zrobione  przez  Agatę  Chmiel,  pochodzące  z  Wikipedii,
Biblioteki Kongresu USA, a także udostępnione za uprzejmością 14 pułku z Luizjany.

Porady ogólne

Najważniejsza zasada: w figurkach w skali 6 mm NIE chodzi o detal ale o efekt całościowy. Im bardziej
skupisz się na próbie malowania wielu detali, tym bardziej utrudnisz sobie pracę, a efekt końcowy nie będzie
godny  zauważenia.  Z  odległości  pół  metra  tych  detali  nie  będzie  widać,  a  podczas  bitwy  swoje  figurki
obserwuje się często z jeszcze większego dystansu. Skala 6 mm jest bowiem skalą służącą do rozgrywania
wielkich bitew, a nie mająca przynosić radość z malowania detali pojedynczych figurek. Oczywiście pewna
doza  szczegółowości  jest  potrzebna,  bo  wpływa  pozytywnie  na  widok  całego  oddziału,  możemy do  tego
zaliczyć pasy, ładownice, sprzączki na pasach itd. Ostatecznie poziom szczegółowości zależy tylko od Ciebie.

Efekt dużej bitwy.



Dziennik bojowy malarza 6 mm
Warto zadbać o to,  by podkład jakiego użyjemy na początku, był  w zbliżonym kolorze do tego, jaki

docelowo  chcemy uzyskać,  czyli  dla  jednostek  Unii  powinniśmy użyć  granatowego,  a  dla  Konfederacji
szarego. Ja użyłem sprayów  kupionych w Castoramie marki Duplicolor z serii przeznaczonej dla karoserii
samochodowej. Bardzo dobrze kryją i mocno przywierają. Plusem jest tu też cena, po około 18 zł za 500 ml.
Należy zwrócić uwagę, by były one matowe, a przed użyciem bardzo dobrze je wymieszać. W używaniu
kolorowych farb do podładowania chodzi o to, by podkład był jednocześnie pierwszą warstwą koloru, z uwagi
na drobny detal, który łatwo zalać farbą. Do malowania figurek wykorzystałem farbki Vallejo z palety Model
Color.

Porada producenta: Należy  uważać na to, aby kolory nie były zbyt ciemne! Na stole, przy słabym
oświetleniu figurki  Unii  i Konfederacji  mogą zacząć się zlewać,  jest  to widoczne zwłaszcza przy artylerii,
której  nie  odróżniają  sztandary.  Doradzamy zatem,  aby  niebieski  i  szary,  którego  użyjecie  był  raczej
jaśniejszy niż ciemniejszy. Przy malowaniu skali 6 mm  ważne są też kontrasty – im większe, tym lepiej.
Pozytywnie  wpływa  to  na  widok  oddziału  z  odległości,  a  ciągle  trzeba  pamiętać,  że  widok  oddziału
z odległości to najważniejsze kryterium udanego malowania figurek 6 mm.

Figurki piechoty Konfederatów świetnie pomalowane przez Mkaza z hjaalstudio.eu. Warto zwrócić uwagę, iż
malowanie zostało zrobione specjalnie pod zdjęcia, figurki do grania radzimy malować w znacznie jaśniejszym

odcieniu szarego.



MALOWANIE JEDNOSTEK KONFEDERACJI

Krótkie  info  historyczne: Oczywiście  głównym kolorem,  który dominował  wśród Konfederatów,  był
szary.  Z uwagi na różną jakość barwników, a  także powszechne braki,  żołnierze ubierali  często zdobyczne
spodnie,  tudzież  wykorzystywali  ubrania  cywilne  –  szczególnie  nakrycia  głowy,  regulaminowe  kepi  było
zastępowane przez kapelusze, które dawały lepszą osłonę od słońca i deszczu. W armii Konfederacji oprócz
dominującego  szarego  zobaczymy  zatem jasnoniebieski  (spodnie),  a  także  wiele  odcieni  brązu,  żółci  itd.
Poniżej prezentujemy kilka zdjęć mundurów Konfederatów, jakie są wykorzystywane podczas rekonstrukcji
historycznych, warto zwrócić uwagę na wielką różnorodność.

14 Pułk z Luizjany.



Regulaminowy ubiór piechura Konfederacji, praktycznie nigdy nie udało się do niego zbliżyć (co widać dobrze
na fotkach na poprzedniej stronie). Piechota miała w teorii nosić niebieskie kepi, jednak fabryki produkowały

głównie modele w kolorze szarym. Źródło: Wikipedia.

Dziennik bojowy malarza 6 mm
W  przypadku  jednostek  Konfederacji  mamy  sporą  różnorodność.  Szary  podkład  możemy  od  razu

potraktować washem, polecam Dark Tone z Army Paintera. Przy zdecydowanie jaśniejszym kolorze bazowym
wash ten świetnie wyciągnie nam detale figurek. Następnie możemy zastosować dry brush z Vallejo Light
Grey. Przy kapeluszach możemy naprzemiennie stosować odcienie szarości (Dark Sea Grey 70.991), brązu
(Hull Red 70.975, Flat Brown 70.984), a nawet stonowanej żółci (Yellow Ochre 70.913). Podobnie możemy
zrobić ze spodniami, tu jednak od czasu do czasu leżałoby użyć Sky Blue (3-4 figurki na rząd).

Pasy  malujemy  na  czarno  lub  brązowo.  Można  też  pas  biegnący  z  prawego  ramienia  (do  bukłaka)
pomalować na  biało.  Rozjaśni  to  fajnie  cały szereg.  Trzeba też  pamiętać o złotych klamrach,  można też
niektórym wojakom pomalować złote ozdoby na czapkach (tylko na kepi).

Koce mogą być szare, brązowe, w kolorze stonowanej żółci lub nawet czerwone.
Niektóre  figurki  mają  kamizelki,  można  je  podkreślić  odcieniami  brązu.  Należ  zwrócić  uwagę,  by

oficer/sztandarowy byli pomalowani możliwie jednolicie i regulaminowo czyli na szaro. Oficer może mieć
czerwony pas.

Drzewce sztandarów brązowe. Twarze i dłonie polecam zostawić na sam koniec. Polecam tu Basic Skin
Tone 70.815.

Podstawka piechoty Konfederacji.



Podstawka piechoty Konfederacji – widok od tyłu.

Jeszcze jedna fotka dla ukazania detali żołnierzy – autor malowania Mkaz (hjaalstudio.eu). Jak pisaliśmy
wcześniej figurki zostały pomalowane pod fotografie, stąd bazowy szary jest za ciemny.

Jeśli chodzi o doboszy, to malujemy ich tak samo jak pozostałych piechurów. Wygląd bębnów przedstawia
poniższa fotografia.



Warto wiedzieć jeszcze o wszystkich detalach i dodatkowych elementach przy mundurach. Są to przede
wszystkim  pasy  i  sprzączki/klamry,  bukłak,  torba  i  ładownica.  Poniższy  obrazek  pokazuje  wszystkie
najważniejsze elementy naszych figurek.

Dziennik bojowy malarza 6 mm
W  przypadku  kanonierów Konfederacji  mamy  szare  mundury,  spodnie  brązowe  lub  szare.  Mogą

występować czerwone  czapki, charakterystyczne dla artylerzystów konfederacji. 

Kanonierzy Konfederacji często nosili czerwone koszule (zdejmowali kurtki), możemy zatem pomalować
górę  munduru na czerwono.  Co prawda nasze modele  są  tylko w kurtkach,  ale  w tej  skali  trudno będzie
zauważyć różnicę, a taki czerwony kanonier będzie się ładnie wyróżniał.

Figurki kanonierów mają tylko pasy, nie musimy się martwić u nich o zbyt wiele detali.

Kanonierzy Konfederacji, widać spore różnice mundurowe. (Źródło: Biblioteka Kongresu USA).



Różne stroje kanonierów Konfederacji.

Kanonierzy konfederacji (malowanie Mateusz Kaziów hjaalstudio.eu).

Dziennik bojowy malarza 6 mm
W przypadku samych  armat sytuacja jest o tyle wygodna, że obie strony używały tych samych dział

i malowały  je  tak  samo.  Wszystkie  lawety  malujemy  valejo  Medium  Olive  70.850.  Lufy  Napoleonów
malujemy Vallejo Bright Bronze 72.057, a Parrotów czarnym i stosujemy srebrnego dry-brusha.

Różnice  między kolorami  luf  wynikały z  użytego materiału.  Gładkolufowe Napoleony były odlewane
z brązu, zaś gwintowane Parroty z żelaza.

Parrot (Wikipedia).



Parrot – widok of frontu (Wikipedia).

Napoleon (Wikipedia, autor Djmaschek).

Generałowie Konfederacji będą stanowili największe wyzwanie, chociaż główne zasady są takie same,
jak  w  przypadku  malowania  pozostałych  figurek.  Mundury  były  szare  lub  (tutaj  odmiana  w  porównaniu
do piechoty) szaroniebieskie.  Polecamy ten drugi odcień, bo dzięki temu mogą się oni ciekawie wyróżniać
spośród reszty armii.

Warto  pamiętać,  że  generałowie  najczęściej  kupowali  swoje  wyposażenie  prywatnie,  więc  różnorakie
odstępstwa i wariacje są jak najbardziej dopuszczalne, byleby tylko nie były dominujące.

Generał Robert E. Lee. Wikipedia.



Robert E. Lee wraz z synami (Wikipedia)
Generał Thomas „Stonewall” Jackson pokazuje

szaroniebieski kolor kurtki (Wikipedia).

J.E.B Stuart. Warto zwrócić uwagę na często
stosowane wśród generałów rękawice. Najczęściej

białe lub żółte (Wikipedia).

J.E.B Stuart na koniu. Szary mundur i białe
(kremowe) rękawice (Wikipedia).



Generał Jackson wraz z członkami swojego sztabu
(Wikipedia).

Generał Jackson. Warto zwrócić uwagę na rząd
koński. Siodła brązowe lub czarne, czapraki
granatowe, czasem czerwone. (Wikipedia).

Gwiazdki generalskie na kołnierzu. Oczywiście
malowanie gwiazdek jest absurdem, ale można

pomyśleć o jednej złotej kropce, lub krótkiej linii,
która będzie je symbolizować. Stójkowy kołnierz
(a taki mają nasze modele), był najczęściej biały.

Wikipedia.

Bardzo charakterystyczne dla generałów Południa
były złote węzły. Nosili je również oficerowie niższych

stopni, aczkolwiek nie były aż tak grube i ozdobne.
Oczywiście malowanie węzłów znowu byłoby

absurdem, ale ponownie warto aby na rękawie
pojawiła się złota kreska, która będzie je

symbolizować. (Wikipedia)



Generałowie Konfederacji. Malowanie: Rafałow.
Malowanie koni:
Doskonały zbiór umaszczenia koni, informacji o odmianach, odbarwieniach, znakach charakterystycznych

itd., znajduje się tutaj:
https://orig00.deviantart.net/b5f3/f/2012/106/8/e/guide_to_horse_colors_and_patterns_by_cedarseed-

d412m28.jpg

Podstawowe rodzaje umaszczenia koni są następujące (za Wikipedia):
• Maść  kasztanowata  (cisawa): żółtaworuda  lub  rudobrązowa  sierść,  grzywa  i  ogon  w  tym  samym

odcieniu lub jaśniejsze, kończyny bez czarnego podpalania.
• Maść kara: całkowicie czarna.
• Maść gniada: sierść brązowa od jasnej do brunatnej i prawie czarnej, grzywa, ogon i dolne odcinki

kończyn – czarne. 
• Warto dodać do tego jeszcze  maść siwą.  Konie tego koloru będą bardzo ciekawie wyglądać na polu

bitwy, najlepiej u niektórych generałów.
Pamiętając  o  znaczeniu  kontrastów  warto  pomalować  naszym  koniom  odmiany  na  nogach  i  głowie

(to będzie dosłownie jedna kreseczka), z odległości będą znacznie lepiej wyglądać.

Odmiany na głowie (Wikipedia)
Odmiany na kończynach (Wikipedia)

https://orig00.deviantart.net/b5f3/f/2012/106/8/e/guide_to_horse_colors_and_patterns_by_cedarseed-d412m28.jpg
https://orig00.deviantart.net/b5f3/f/2012/106/8/e/guide_to_horse_colors_and_patterns_by_cedarseed-d412m28.jpg


MALOWANIE JEDNOSTEK UNII

Krótkie info historyczne: Armia Unii będzie mniejszym wyzwaniem malarskim. Mundury bardzo szybko
były standaryzowane i dzięki rozwiniętemu przemysłowi żołnierze dostawali takie same modele mundurów.
Pewnym kolorytem będą jednostki  typu żuawi,  czy strzelcy Berdana,  o  których  napiszemy w następnych
częściach poradnika.

Jako nakrycia głowy używano kepi i furażerek – w kolorze takim samym, jak kurtki. Bardzo często na
wierzchu czapki stosowano oznaczenia formacji (piechota,  kawaleria,  artyleria). Na wschodzie nie przyjęły
się kapelusze – stosowała je tylko jedna formacja (Żelazna Brygada – tzw. Hardee hat), były one natomiast
bardzo popularne na zachodzie.

Standardowym kolorem Unii był ciemnoniebieski (różnych odcieni, od  granatu po  niebieski) w przypadku
kurtki  i  jasnoniebieski  (sky blue)  w przypadku spodni.  Pasy były czarne  ze  złotymi  sprzączkami,  pas  do
bukłaka  bywał  biały.  Tak samo jak  przy Konfederatach  warto  pamiętać,  aby niebieski  kolor  nie  był  zbyt
ciemny, bo jednostki na polu bitwy będą „czarne”.

Poniżej  prezentujemy  kilka  zdjęć  mundurów  żołnierzy  Unii,  jakie  są  wykorzystywane  podczas
rekonstrukcji historycznych, warto zwrócić uwagę na wielką różnorodność.

Kurtki granatowe.

Kurtki ciemnoniebieskie.



Kurtki ciemnoniebieskie (pierwszy żołnierz po lewej nosi płaszcz). Źródło: Wikipedia.

Regulaminowa teoria (Źródło: Wikipedia).

Dziennik bojowy malarza 6 mm
Jeśli mamy już granatowy podkład, dobrze jest zrobić rozjaśnienie dry brushem. Daje to o tyle dobry

efekt, że poza podkreśleniem wypukłości mamy podkreślone wszystkie detale, które potem łatwiej się maluje.
Ważne, by zrobić to w pierwszej kolejności, przed położeniem jakichkolwiek innych kolorów, które dry brush
zwyczajnie nam zapaćka.

Do tego celu użyłem farby Vallejo Royal Blue 70.809 lekko rozjaśnionej odrobiną Light Grey 70.990.
Następnie  suchym  pędzlem  traktujemy  spodnie,  które  powinny  być  znacznie  jaśniejsze  od  kurtek.  

Używamy do nich farbki Sky Blue 70.961.
Pasy malujemy na czarno.



Można też pas biegnący z prawego ramienia (od bukłaka) pomalować na biało. Rozjaśni to fajnie cały
szereg. Trzeba też pamiętać o złotych klamrach, można też niektórym wojakom pomalować złote ozdoby na
czapkach. Kapelusze oficerów powinny być czarne. Drzewce sztandarów brązowe. Twarze i dłonie polecam
zostawić na sam koniec. Polecam tu Basic Skin Tone 70.815.

Porada producenta: Warto pamiętać, iż regimenty Unii używały zazwyczaj dwóch sztandarów – tak też są
przedstawione  w  naszych  zestawach.  Były  to  flaga  USA (narodowa)  oraz  flaga  regimentu.  Dla  malarza
najważniejszą różnicą będą drzewce – ten, na którym zamontowano flagę USA miał złotego orła na górze.

Piechota Unii – z przodu widoczni Strzelcy Berdana.

Piechota Unii pomalowana przez Mateusza z hjaalstudio.eu. Podobnie jak w przypadku Konfederatów
malowanie zostało wykonane pod fotografie. Kurtki, choć są poprawniejsze historycznie, to na polu bitwy będą

zbyt ciemne!



Widok piechoty Unii od tyłu – malowanie Mateusz.

Doboszy dla Unii malujemy tak samo jak zwykłych piechurów, pas do bębna jest również czarny. Kolor
bębna mógł być taki jak u Konfederatów, lub często niebieski.

Bęben Unii z namalowanym orłem. Wikipedia – Minnesota Historical Society.

Warto wiedzieć jeszcze o wszystkich detalach i dodatkowych elementach przy mundurach. Są to przede
wszystkim  pasy  i  sprzączki/klamry,  bukłak,  torba  i  ładownica.  Poniższy  obrazek  pokazuje  wszystkie
najważniejsze elementy naszych figurek.



Dziennik bojowy malarza 6 mm
Kanonierów Unii malujemy w ten sam sposób, z tym, że możemy tu dodać czerwone wstawki. Kołnierze

czy lampasy na bokach spodni w kolorze Vallejo Flat Red 70.957.

Mundur kanonierów Unii był praktycznie taki sam jak piechoty, podobnie jak w przypadku Konfederatów
mamy tutaj mniej roboty z ładownicami, manierkami itd. Armaty malujemy tak samo, jak u Konfederatów.



Oficerowie artylerii Unii – źródło Biblioteka Kongresu USA.

Mundury rekonstruktorów historycznych – artyleria Unii.

Jeszcze jedno ujęcie kanonierów Unii. Widać wyraźnie odstępstwa od regulaminu (np. kapelusze).



Kanonierzy Unii przy swoich Parrotach.

Kanonierzy Unii, wyraźne czerwone wstawki.

Jeszcze jedno ujęcie kanonierów Unii.



Generałowie Unii będą stanowili również spore wyzwanie, chociaż główne zasady są takie same, jak w
przypadku malowania pozostałych figurek, są też nieco łatwiejsi do pomalowania w porównaniu do generałów
Konfederacji.  Mundury były granatowe.  Podobnie jak w przypadku generałów Konfederacji  zamawiano je
indywidualnie,  ale  kolor  był  praktycznie  zawsze  ten  sam.  Polecamy  oczywiście  jak  najjaśniejszy  rodzaj
niebieskiego, aby figurki były rozpoznawalne na stole.

Generał George Meade. Warto od razu zwrócić
uwagę, iż generałowie Unii nie nosili swoich
dystynkcji na kołnierzach, lecz na ramionach.

Kołnierz biały.  (Wikipedia)

Generał Ambrose Burnside konno (Wikipedia).

Generał Ambrose Burnside. Kapelusz generalski
posiada złote sznury, które dobrze będą odznaczać

model z daleka. Dystynkcje na ramionach (jako
kreski) również złote. (Wikipedia).



Generał Burnside w otoczeniu swojego sztabu.
(Wikipedia).

Generał Hancock i jego sztab. Warto zwrócić uwagę
na różne nieregulaminowe odstępstwa (Wikipedia).

Generał McClellan w mundurze polowym (w takim
są nasze modele). Czaprak koński granatowy ze

złotymi wykończeniami (Wikipedia).

A to już generał Sherman, obrazek wklejony głównie
ze względu na koński czaprak i detale z tyłu generała

(Wikipedia).



Siodło końskie generała McClellana. Wikipedia.
Inne siodło końskie generała McClellana. (Wikipedia)

Koń generała Granta (Wikipedia).

Generał Sherman w trakcie oblężenia Atlanty w 1864
roku. Wikipedia.

Generałowie Unii. Malowanie: Rafałow.

Informacje o koniach generalskich znajduje się przy opisie generałów Konfederacji.



Autorzy poradnika
Maciej Molczyk, Rafał Piątek.

Porady malarskie
Rafał Piątek

Zdjęcia
Agata Chmiel, Mateusz Kaziów, 14 Pułk z Luizjany, Wikipedia, Biblioteka Kongresu USA.
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