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„Stadnina na stepie”

Wiadomo powszechnie, że nikt przed Juliuszem Kossakiem ani po nim nie rozsławił tak imienia konia
polskiego i  jego hodowli,  jak uczynił  to  on sam.  Dlatego malarz ten  szczególnie  zasłużył  sobie  na
przypomnienie w środowisku miłośników konia polskiego, tym bardziej, iż w roku bieżącym minęły
właśnie dwie rocznice: 150-lecie urodzin i 75-lecie śmierci artysty.

Urodził się tedy Juliusz Kossak 15 grudnia 1824 roku w Wiśniczu. Zgodnie z wolą ojca ukończył studia
prawnicze  na  Uniwersytecie  Lwowskim i  korzystając  z  pierwszej  nadarzającej  się  okazji  wyruszył
w pierwszą... artystyczną podróż (1844). Młody adept prawa postanowił bowiem zostać... malarzem.

Trudno dziś odtworzyć wszystkie etapy owej młodzieńczej peregrynacji. Był Kossak u Dzieduszyckich
(Kazimierza  w Niesłuchowie,  Juliusza  w Jarczowcach i  Władysława w Jezupolu),  poznał  Antoniny
Potockich,  Sławutę  Sanguszków i  Sawrań Rzewuskich,  odwiedził  Łańcut  Potockich,  malując  swoje
pierwsze  polowanie  „par  force”.  Dłuższy  czas  popasał  także  w  Białej  Cerkwi  u  Władysława
Branickiego.

Poznał zatem słynne i zasłużone stadniny, z których wywodzi się współczesna hodowla polskich arabów,
a konie szczególnie wyróżniające się urodą portretował. Te pierwsze Juliuszowe rysunki, jeszcze trochę
nieśmiałe,  jak  gdyby  nieporadne  i  nieco  sztywne,  zdradzają  już  jednak  skalę  talentu  i  —  co
najistotniejsze — instynktowne zrozumienie konia. Zachowały się portrety koni czystej krwi arabskiej
ze stada Juliusza Dziedzuszyckiego, sprowadzonych z pustyni: ogiera Koheylana oraz klaczy Gazelli,
Miechy i Sahary — wszystkie malowane w roku 1845 w Jarczowcach. Ileż w nich wdzięku, a zarazem
zapatrzenia na angielskie sztychy, które stanowiły nieodzowną dekorację gabinetów, pokoi myśliwskich
i sieni domów polskich.

Tematem  tych  rycin,  przywożonych  znad  Tamizy  lub  sprzedawanych  przez  wędrownych
kunsthendlerów,  był  najczęściej  steeple  chase,  polowanie  par  force  lub  efektowny  zaprzęg.  Toteż
polowania  i  zaprzęgi  stały  się  ulubionymi  motywami  Juliusza  Kossaka.  Wyścigi  były  jeszcze  zbyt
odległym obyczajem, chociaż już od roku 1841 istniało w Królestwie Polskim „Towarzystwo Wyścigów
Konnych”. Będzie Juliusz Kossak śledzić z zaciekawieniem rozwój tej gałęzi sportu konnego, lecz nigdy
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nie zajmie ona uprzywilejowanego miejsca w twórczości artysty.

Tak więc,  już w tym pierwszym,  młodzieńczym okresie,  dostrzec można podstawowe źródła  sztuki
Juliusza Kossaka, przesądzające o charakterze jego stylu. Będą nimi stadniny koni, grafika angielska
preferująca pełną krew oraz batalistyczne sceny Horacego Verneta, znane artyście z reprodukcji.

Jest  rzeczą  zdumiewającą,  jak  umiejętnie  potrafił  Juliusz  Kossak  kojarzyć  europejskie  tradycje
malarstwa rodzajowego (nade wszystko angielskiego) z rodzimą tematyką, nie mającą w sztuce innych
krajów  analogii.  Specyfika  życia  polskiego  była  tak  zdumiewająco  frapująca,  że  nie  oparli  się  jej
czarowi  nawet  najbardziej  krytycznie  nastawieni  przybysze.  Liczne  relacje  obcych  podróżników po
Polsce są tego wymownym dowodem.

To wszystko dostrzegał także Juliusz Kossak utrwalając w ogromnej ilości rysunków, akwarel i obrazów
olejnych.  Głównym  bohaterem  tych  dzieł  był  koń,  podpatrywany  we  wszystkich  wcieleniach
wielowiekowej służby dla dobra człowieka.

Pozostając myślami wśród żyjących w tabunach koni, opuszczał Juliusz Kossak gościnną Białą Cerkiew,
udając  się  do  Petersburga  (1851).  Pozna  tam  nie  tylko  liczne  dzieła  sztuki,  których  najcelniejsze
przykłady  zgromadzono  w  Ermitażu,  lecz  także  zdobędzie  uznanie  wśród  tamtejszej  artystycznie
wyrobionej publiczności.

Po  rocznym  pobycie  w  Petersburgu  powraca  artysta  do  kraju.  Droga  prowadzi  przez  Warszawę.
Tu jednak zabrakło Juliuszowi możnych mecenasów, toteż sepet pełen rubli pustoszał szybko. Pilnowali
tego przyjaciele z malarskiej bohemy. Chcąc ratować nadszarpnięte fundusze chwyta się Kossak dość
intratnego  wówczas  zajęcia  — retuszu  fotografii.  Przy  tej  pedantycznej  i  nudnej  „twórczości”,  nie
zapomina artysta o swoim powołaniu. Oto właśnie nadarza się okazja powrotu do palety. W 1854 roku
rodzina Potockich zwraca się doń o upamiętnienie żołnierskiej śmierci Stefana Potockiego pod Żółtymi
Wodami.  Będzie  to  pierwsza  próba  sił  młodego  malarza  na  niwie  szczególnie  wówczas  cenionego
malarstwa batalistyczno-historycznego. Obraz okazał się być w pełni już dojrzałym dziełem, chociaż nie
pozbawionym jeszcze wpływów mistrzów sztuki baroku. Ogólna kompozycja, jak również charakter
ekspresji  i  modelunku  postaci  każą  widzieć  w  tym  debiucie  bezpośrednie  pokłosie  zapatrzeń
petersburskich.

Kiedy wyjazd do Paryża odwlekał się nieustannie, pojawia się młoda panna — Zofia Gałczyńska, córka
oficera wojsk Królestwa. Miłość od pierwszego wejrzenia znajduje finał na ślubnym kobiercu. Jest rok
1856 i podróż poślubna wiedzie do... Paryża. Tam to w samą noc sylwestrową 1857 roku przychodzi na
świat para bliźniaków: Tadeusz i Wojciech. Malarska dynastia Kossaków doczekała się następcy tronu.

Pierwsze kroki w stolicy Francji kieruje Juliusz do pracowni Horacego Verneta. Ale mistrz pochłonięty
zamówieniami  nie  kwapi  się  do opieki  nad młodym Polakiem.  Wydał  Vernet  co prawda niezwykle
pochlebną opinię o talencie Kossaka, ale i na tym edukacja się zakończyła.

Podczas  pobytu  w  Paryżu  rozwinie  się  w  pełni  talent  Juliusza  Kossaka,  talent  wybitnego  realisty,
którego fantazja i temperament ustrzegą od teoretycznego doktrynerstwa, od schematów zaczerpniętych
z cudzych doświadczeń. Jest bowiem malarzem z krwi i kości, a ponadto szczerym romantykiem. To
sprawia, że wszystkie obce wpływy i zapatrzenia stapia w ogniu własnego uczucia w niepowtarzalny,
szlachetny kruszec. Z tego tworzywa powstanie wielobarwna opowieść o życiu polskim w dawnych
czasach, malarska pieśń o ziemi naszej.

Po czterech udanych latach pobytu w Paryżu powraca Kossak z rodziną do Warszawy (1860). Tu otwiera
się nowy rozdział w dziejach twórczości Juliusza. Zachęcany przez przyjaciół, obejmuje kierownictwo
działu  graficznego  ,.Tygodnika  Ilustrowanego”  (1862).  Powstałe  w tym czasie  ilustracje  poematów
Wincentego  Pola,  Adama Mickiewicza,  a  nieco  później  arcydzieł  Henryka  Sienkiewicza,  pozwalają
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zająć Juliuszowi Kossakowi zaszczytne miejsce obok Jana Matejki i Artura Grottgera.

Z myślą o samoobronie przed zbyt łatwą popularnością wyjeżdża Juliusz Kossak do Monachium (1868),
gdzie zabawi niecałe dwa lata. Pobyt w Monachium nie pozostawił na sztuce Juliusza większego piętna.
Styl jego był już na tyle ugruntowany, że jakiekolwiek wpływy z zewnątrz utwierdzały jedynie artystę
w słuszności obranej drogi. Nie znajdujemy w jego dorobku niczego, co by się dało utożsamić z mianem
„szkoły monachijskiej”, tak charakterystycznej dla twórczości Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego
czy Alfreda Wierusz-Kowalskiego.

Opuściwszy obce mu Monachium, powraca Kossak do Warszawy, aby po krótkim wahaniu osiąść na
stałe w Krakowie. Pracuje tam jeszcze Jan Matejko i nastrój starej stolicy tworzy swoisty mikroklimat,
doskonale odpowiadający mentalności i upodobaniom pana Juliusza. W zacisznej pracowni niewielkiego
dworku powstaną teraz — w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych — najwybitniejsze dzieła jego
talentu. Nagromadzone w czasie licznych wędrówek szkice i studia, a także zbiory dzieł sztuki, głównie
broni, tkanin i strojów, tworzą niezbędne uzupełnienie nadal żywej i niewygasającej wyobraźni.

Chociaż  w  początkowym  okresie  twórczości  pozostawał  Juliusz  Kossak  pod  wpływem  grafiki
angielskiej  i  Horacego Verneta,  to  jednak w miarę  upływu czasu  stopniowo wyzwalał  się  spod tej
kurateli,  aby  już  w  okresie  Warszawsko-Monachijskim  (1860—1870)  znaleźć  własne,  całkowicie
odrębne  oblicze.  Zachował  Juliusz  Kossak  szczególny  sentyment  do  koni  szlachetnych,  zwłaszcza
w typie dawnego konia polskiego. Koń ten był szczególnie atrakcyjnym tematem dla wielu artystów.
Żaden z nich jednak nie przekazał nam w miarę wiernego i obiektywnego wyglądu tego konia, a jedynie
jego mniej lub bardziej fantazyjne i stylizowane wyobrażenia. Dokonał tego dopiero Juliusz Kossak.

Zakres  tego  szkicu  nie  pozwala  na  bliższe  omówienie  twórczości  Juliusza  Kossaka,  tak  płodnej
i bogatej, stanowi jedynie jej przypomnienie.

Artysta zmarł w Krakowie 3 lutego 1899 r.

3/3


