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Juliusz Kossak "Wesele Krakowskie” 1895, akwarela, Muzeum Narodowe w Warszawie.

W krakowskim Muzeum Narodowym otwarto monumentalną wystawę wszystkich Kossaków. Nie tylko
Juliusza,  Wojciecha i Jerzego, lecz także Leona (1827— 1877) i  Karola (1896— 1975).  Ekspozycje
uzupełniają  zabytki  uzbrojenia  i  umundurowania  związane  z  wydarzeniami,  które  możemy oglądać
w sztuce Kossaków. Pomyślano także o rekonstrukcjach malarskich pracowni Juliusza i Wojciecha. 

Pomimo  pewnego  rozmachu  i  efektownych  aranżacji  scenograficznych,  wystawa  nie  spełniła
pokładanych w niej nadziei. 

Stało  się  tak  z  wielu  przyczyn,  pośród  których  najistotniejsze  to:  zbyt  fragmentaryczny  i  mało
reprezentatywny  wybór  dzieł,  tradycyjny  i  statyczny  sposób  użycia  obiektów  uzbrojenia
i umundurowania,  niewykorzystanie  efektów  scenograficznych,  jakie  dają  rekonstrukcje  wnętrz
mieszkalnych. W rezultacie malarstwo Kossaków zostało pokazane w znacznym skrócie.

Jeżeli  chodzi  o  liczbę  zgromadzonych  na  wystawie  dzieł,  to  na  Juliusza  przypada  114  pozycji,
Wojciecha — 70, Jerzego — 18, Leona — 6, Karola — 9. Znając wyjątkową łatwość tworzenia, która
cechowała  wszystkich  członków  tej  artystycznej  rodziny,  to  liczby  tu  przytoczone  dają  nam skalę
porównawczą tego co wystawiono, do tego co ci ludzie pozostawili po sobie. Jeszcze Juliusza Kossaka
ukazano dosyć wszechstronnie i na podstawie krakowskiego pokazu możemy sobie wyrobić właściwy
o nim sąd. Jednakże spuścizna pozostałych Kossaków została co najwyżej naszkicowana, czy wręcz
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zasygnalizowana. 

O lukach i  niedoborze w tym zakresie świadczy najlepiej  to,  że
muzea  krajowe  odmówiły  wypożyczenia  ponad  stu  wybranych
i zakwalifikowanych na wystawę obrazów. A to już różnica nie tyle
ilościowa  co  jakościowa,  mogąca  radykalnie  zmienić  charakter
wystawy:  z  fragmentarycznego  na  bardziej  pełny.  Że  pominięto
istotne  dla  dorobku  Wojciecha  Kossaka  obrazy,  przekonać  się
można  konfrontując  ekspozycje  z  kolejnymi  wydaniami  albumu
Wojciech Kossak, opracowanego przez Kazimierza Olszańskiego.

Można  przyklasnąć  wykorzystaniu  obiektów  uzbrojenia
i umundurowania,  lecz posunięcie  to  nie  nowe (po raz  pierwszy
bodajże  zastosowano  militaria  na  wystawie  malarstwa
w poznańskim  Muzeum  Narodowym,  z  okazji  pierwszej
w powojennej  Polsce  wystawy  Juliusza,  Wojciecha  i  Jerzego
Kossaków), a przy tym do końca nie wygrane.

Wojciech Kossak "Autoportret z koniem
na polowaniu" 1924, olej płótno,

Muzeum Narodowe w Warszawie.

Zamiast  chować  eksponaty  w  szklanych  gablotach,  trzeba  je  było  bezpośrednio  zestawić
z odpowiadającymi im obrazami. Zabieg trudny, wymagający talentu scenograficznego i wyobraźni, lecz
i  efekt  wart  konia  z  rzędem.  Do  pokonania  byłyby  tu  wymogi  bezpieczeństwa  i  przepisy
konserwatorskie, lecz zawsze można osiągnąć rozsądny kompromis, jeśli się tylko tego pragnie.

Jedyny  przykład  prawidłowego  zastosowania  obiektów  uzbrojenia,  to  zawieszenie  pułkowych
sztandarów bezpośrednio przy Rewii na błoniach Wojciecha Kossaka. Ale i tu popełniono gafę, bo kiedy
na płótnie zajeżdża w galopie orkiestra (oficjalnie nazywana plutonem trębaczy) 1. Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego,  to bezpośrednio przy niej  zawieszono sztandar...  1.  Pułku Piechoty.  A przecież
w Muzeum  Wojska  Polskiego  znajduje  się  sztandar  szwoleżerów,  interesujący,  bo  nietypowy,  ze
wstęgami Krzyża Virtuti Militari. Szkoda.

Na wielu wystawach historycznych z powodzeniem stosowano dyskretny podkład muzyczny, płynący
z ukrytych magnetofonów Właśnie tu,  przy bohaterskich obrońcach Olszynki  i  szańców Woli  aż się
prosiło o melodie Warszawianki, a o marsz 1. Pułku Szwoleżerów przy malarskiej scenerii krakowskiej
rewii, największej w dziejach jazdy polskiej. Marsz ten jest dostępny, bo odtworzony na płycie.

Zrekonstruowane wnętrza pracowni malarskich Juliusza i Wojciecha to zaledwie namiastka i przedsmak
tego,  co  można  było  osiągnąć,  decydując  się  na  śmiałą  i  nowatorską  ekspozycję.  Otóż  zamiast
konwencjonalnego,  typowo  muzealnego  rozwieszenia  obrazów,  można  było  ukazać  te  wszystkie
portrety, stadniny, sceny batalistyczne i rodzajowe w naturalnym otoczeniu swego przeznaczenia: we
wnętrzach domów polskich XIX i XX stulecia. Dopiero wówczas obrazy te ożyłyby, zobaczylibyśmy je
w żywotnym krwiobiegu kultury i świadomości narodowej. 

Kryteria estetyczno-artystyczne nie odgrywałyby w tym wypadku większej roli. Mazurek Dąbrowskiego
nie  jest  wybitnym  utworem  muzycznym,  ani  jego  słowa  wielką  poezją.  A jednak  to  właśnie  one
awansowały do narodowych symboli, przyćmiewając wszystkie inne. Pomimo mankamentów wystawy
sztuka  Kossaków  przemówiła  tak  dobrze  nam  znanym  głosem,  pozwoliła  zastanowić  się  nad
fenomenem zjawiska, któremu na imię: Kossakowie.

Najpierw założyciel  dynastii  i  jej  lider:  Juliusz Kossak (1824— 1899).  Jego zasługą jest  stworzenie
narodowej szkoły malarstwa polskiego. To co było przed nim, to tylko próby przeszczepienia obcych
osiągnięć  na  grunt,  który  rodził  głównie  półamatorskie  konterfekty  sarmackie.  Malarnia  zamkowa
Stanisława Augusta odegrała rolę zapalnika. Ale do wybuchu potrzebna była jeszcze bomba. I to takiego
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kalibru, aby jej głos usłyszeli wszyscy. Sztuka spolonizowanego Francuza — Norblina i autentycznego
szlagona  — Orłowskiego nie  zawędrowała  pod strzechy.  Nikt  jej  prawie  nie  znał,  toteż  nie  mogła
odegrać decydującej roli. Dopiero Juliusz Kossak ofiarował Polakom sztukę, w której ze zdumieniem
odkryli swój własny portret. Taki, na jaki zasłużyli.

Ilustracje do Pieśni Legionów, do utworów Wincentego Pola: Pieśń
o  ziemi  naszej  i  Rok  u  myśliwca,  a  wreszcie  trylogii  Henryka
Sienkiewicza,  powielane  przez  tysiące  pocztówek  i  reprodukcji,
stały się swoistym dekalogiem polskiej myśli patriotycznej. Miało
to  jednak  i  negatywne  skutki.  Wychowane  na  narodowo-
patriotycznych  wzorcach  pokolenia  odrzucały  wszelkie  inne
artystyczne  sformułowania,  odcinając  się  tym  samym  od
wszelkiego  postępu  w  sztuce.  Znikoma  popularność  Piotra
Michałowskiego w szerszych warstwach społeczeństwa jest  tego
dowodem.

Malarstwo  Wojciecha  Kossaka  (1857—1942)  to  już  problem
innego wymiaru.  Była to twórczość w pewnym sensie tragiczna.
Zrodzona  na  fundamencie  batalistyki  pierwszego  Cesarstwa,
wkroczyła  kaprysem  losu  w  wiek  dwudziesty,  w  epokę  sztuki
„czystej” i eksperymentalnej. 

Wojciech Kossak "Fragment panoramy
berezyńskiej" 1986, olej, płótno,

Muzeum Narodowe w Warszawie.

Widzenie Wojciecha Kossaka, jakkolwiek niezwykle popularne w szerokich warstwach społeczeństwa,
było z góry skazane na przegraną. W opinii przytłaczającej większości historyków i krytyków sztuki —
styl Wojciecha i Jerzego Kossaków był i jest synonimem złego smaku, przejawem upadku sztuki, recesji
jej wartości. Mówi się o tym głośno wśród pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak więc
w tych warunkach realizować monumentalną wystawę, która by przyćmiła sukces  Polaków portretu
własnego — ekspozycji zorganizowanej niegdyś w tym samym gmachu?

Myślę,  że  sztuka  Wojciecha  Kossaka  padła  też  ofiarą  psychicznej  nieodporności  samego  twórcy.
Pomimo wszystko, trzeba było pozostać tym, czym de facto Wojciech Kossak do wybuchu I wojny
światowej był: dworskim batalistą, utrwalającym wielkie wydarzenia historyczne. I trzeba było pozostać
przy owym akademickim realizmie, kreowanym przez artystyczną spuściznę pierwszego cesarstwa.

Wojciech Kossak nie wytrzymał jednak presji otoczenia. Nie mógł
znieść pogardliwego tonu krytyki artystycznej, zarzucającej mu po
1918 roku tradycjonalizm i artystyczne zacofanie. 

W tej sytuacji postanowił udowodnić sobie i światu, że jest jednak
„nowoczesny”. Skończyło się na brawurowym, szkicowym niemal
prowadzeniu  pędzla  i  śmiałej,  niekiedy  nawet  jaskrawej
kolorystyce.  Ale  to  nie  była  nowoczesność,  zaledwie
neoekspresjonistyczna stylizacja. Z takiego myślenia nie mogło nic
wyniknąć. Była to ślepa uliczka.

Malarstwo Wojciecha i Jerzego Kossaków oderwane od narodowo-
patriotycznych  funkcji  traci  swój  sens.  Dlatego  tak  istotne  było
ukazanie  go  we  wnętrzach  polskich  domów,  bo  tylko  jeszcze
w otoczeniu beliniackich fotografii, ryngrafów i skrzyżowanych na
kilimie szabel sztuka ta odzyskuje rumieńce i życie. Juliusz Kossak "Portret konny

Łubieńskich" 1856, akwarela, Muzeum
Narodowe w Warszawie.
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Jakkolwiek byśmy się zapatrywali na sztukę Juliusza i Wojciecha Kossaków, to zachowała ona atuty
w postaci niepodważalnych dokumentów swojego czasu. Odnosi się to do tych dzieł Juliusza, w których
portretował współczesne mu osoby, ukazywał znane mu zaprzęgi i stadniny. To samo można powiedzieć
o tematyce batalistycznej w twórczości Wojciecha Kossaka, poświęconej I wojnie światowej i wojnie
1920 roku. Walor dokumentu mają także portrety tego malarza.

Kryteria  artystyczne  i  historyczne,  obowiązujące  historyków  i krytyków  sztuki,  nie  mają  jednakże
większego w pływu na upodobania szerokich warstw społeczeństwa. 

Toteż  bez  względu  na  opinie  akademickich  podręczników,  sztuka  Kossaków  pozostanie  nadal
powszednim chlebem miłośnika koni i husarskich skrzydeł, malarskim wcieleniem staropolskiego życia.
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