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MECENAS WYSTAWY

Szanowni Państwo,
PKO Bank Polski od lat aktywnie angażuje się w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju odpowiedzialnych postaw i świadomości historycznej Polaków. Włącza
się w inicjatywy utrwalające pamięć o wybitnych przedstawicielach naszego narodu. Z pewnością należał do nich Józef Brandt, który w swojej malarskiej twórczości przypominał
rycerskie dzieje Rzeczypospolitej i sukcesy militarne jej wielkich dowódców.
Józef Brandt uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich malarzy batalistów. Naukę rozpoczął w Warszawie pod okiem Juliusza Kossaka. W Monachium stał się
przywódcą, „generałem” tamtejszej polskiej kolonii artystycznej i nauczycielem wielu
malarzy. Mieszkał i tworzył poza krajem, ale zawsze podkreślał swoją polskość, a obrazy
podpisywał często „Józef Brandt z Warszawy”. Jego barwne, pełne ruchu i perfekcyjne
warsztatowo prace do dziś uznawane są za najlepszy przykład wysoko wówczas cenionej
„szkoły polskiej”.
Przygotowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie wystawa monograficzna jest
pierwszą tak znaczącą w historii polskiego muzealnictwa prezentacją dorobku artysty.
To około 300 dzieł — obrazów olejnych, akwarel i rysunków — reprezentatywnych dla
kolejnych okresów twórczości malarza. W tym przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć PKO
Banku Polskiego, któremu polscy artyści są szczególnie bliscy. Dlatego z satysfakcją włączamy się w popularyzację malarstwa Józefa Brandta z Warszawy.
PKO Bank Polski od lat konsekwentnie wspiera inicjatywy realizowane przez Muzeum
Narodowe w Warszawie. Należy do nich m.in. Galeria Sztuki Średniowiecznej. Jesteśmy
też mecenasem wystawy Wyspiański, którą do 20 stycznia 2019 roku można oglądać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nasz Bank, jako jedna z nielicznych instytucji finansowych
w kraju, ma swoją kolekcję sztuki, liczącą ponad 70 dzieł uznanych polskich artystów. Są
to m.in. prace Magdaleny Abakanowicz, Stefana Gierowskiego i Jana Tarasina.
PKO Bank Polski, mecenas wystawy Józef Brandt 1841–1915, zaprasza do jej zwiedzania.
Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego
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Wystawa Józef Brandt 1841–1915 jest drugą w cyklu trzech prezentacji w Muzeum Narodowym w Warszawie, poświęconych 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.
Po przypomnieniu Ignacego Jana Paderewskiego, który sławę pianisty wirtuoza wykorzystał dla przekonywania wielkich tego świata do konieczności odrodzenia naszego państwa,
pokazujemy dzieło malarza, współtwórcy romantycznego mitu polskich Kresów Wschodnich. Malowane przez Brandta bitwy, potyczki, jarmarki, wyjazdy na polowania i inne
sceny rodzajowe, pokazywane na międzynarodowych wystawach, zaświadczały o wielkości
dawnej Rzeczypospolitej i nie pozwalały zapomnieć o kraju zmiecionym z mapy Europy.
I Paderewski, i Brandt byli darczyńcami Muzeum Narodowego w Warszawie, z tym większą
satysfakcją spłacamy nasz historyczny dług.
Podobnie jak Paderewski, także Józef Brandt odniósł w życiu niemały sukces. Miał
słynną pracownię w Monachium i majątek Orońsko pod Radomiem, gdzie spędzał letnie miesiące; uczestniczył w najważniejszych wystawach od Petersburga po St. Louis, za
swoje obrazy otrzymywał najwyższe wyróżnienia, był honorowany licznymi odznaczeniami, orderami i członkostwem wielu akademii. Muzea i galerie kupowały jego dzieła,
cieszył się przychylnością krytyki niemieckiej i polskiej, zewsząd odbierał wyrazy szacunku
i uznania. Ze swej strony nie szczędził gestów życzliwości i pomocy kolegom artystom,
wspierał rozmaite inicjatywy społeczne i był ofiarnym członkiem Towarzystwa Zachęty
Sztuk Pięknych. Utalentowany muzycznie, znakomicie przygotowany do swego métier, we
wspaniale wyposażonej pracowni wiódł żywot artysty dżentelmena, w przeciwieństwie
do kolegów z artystycznej cyganerii, którzy go otaczali i którym ofiarnie pomagał. Cieszył
się autorytetem równie wielkim jak dwaj współcześni mu malarze: Jan Matejko i Henryk
Siemiradzki. Wszyscy oni po śmierci znaleźli się w czyśćcu historii sztuki, przy czym
Matejko, krytykowany przez modernistów, utrzymał w zbiorowej świadomości pozycję
największego polskiego malarza, zaś Brandt i Siemiradzki musieli długo czekać na swój
powrót. Warto dodać, że rynek sztuki był dla obydwu sprawiedliwszy niż krytyka i historia
sztuki, bo ceny ich prac już od wielu lat są bardzo wysokie.
Nasza wystawa jest wynikiem wieloletnich badań i przygotowań. Zgromadziliśmy obrazy, akwarele i rysunki Józefa Brandta ze zbiorów polskich i zagranicznych, publicznych
i prywatnych, uzupełniliśmy pokaz o wybór fotografii ze zbiorów artysty oraz o zabytkowe
przedmioty ze starannie gromadzonej kolekcji, którą wykorzystywał w swojej pracy. Nie
mniej ważny od wystawy jest jej trzytomowy katalog, dzieło prawdziwie monumentalne
i zbierające stan wiedzy o życiu i twórczości Brandta. Zespołowi pod kierunkiem Ewy
Micke-Broniarek i współpracującym z nią Krystynie Znojewskiej-Prokop oraz dr Agnieszce
Bagińskiej wyrażam podziękowanie i podziw za tak ważny wkład w historię sztuki polskiej.
Dziękuję gorąco PKO Bankowi Polskiemu, mecenasowi wystawy oraz firmie EmiTel S.A.,
partnerowi wystawy, bez których niemożliwe byłoby przygotowanie tak imponującego pokazu i wydanie tak obszernego katalogu.
Agnieszka Morawińska
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie
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Józef Brandt
i jego twórczość.
Stan badań

Ewa Micke-Broniarek

Prześledzenie XIX-wiecznych tekstów prasowych poświęconych osobie Józefa Brandta
skłania do smutnej refleksji, że jego ogromna sława i płynące z niej zainteresowanie dorobkiem twórczym przeminęły wraz z odejściem samego malarza1. Oczywiście, zajmuje
on trwałe miejsce w polskiej historii sztuki, a mniej lub bardziej wnikliwa charakterystyka
œuvre artysty jest obecna we wszystkich publikacjach poświęconych historii malarstwa
polskiego lub jego wybranym aspektom2. Nazwisko Brandta można znaleźć w wielu encyklopediach, począwszy od najstarszej, wydanej w 1898 roku przez Samuela Orgelbranda,
słownikach biograficznych, leksykonach z zakresu sztuki. Jego obrazy znajdują się w katalogach zbiorów najważniejszych polskich muzeów, są prezentowane na licznych wystawach
w kraju i za granicą. Nie zmienia to faktu, że wraz z upływem czasu od śmierci malarza jego
osoba i twórczość popadały w coraz głębsze zapomnienie3. Niegdyś powszechnie ceniony
i podziwiany, powoli stawał się „wielkim nieznanym”, przynajmniej w świadomości ogółu
społeczeństwa.
W dwudziestoleciu międzywojennym nie podjęto szczegółowych badań nad biografią
i malarstwem Brandta, które zaowocowałyby wszechstronnym opracowaniem jego spuściz
ny artystycznej. Dopiero w 1949 roku ukazał się pierwszy, zresztą niezbyt obszerny, zarys
monograficzny autorstwa Wacława Husarskiego4. Krytyk rozwinął tu swoje wcześniejsze
koncepcje interpretacyjne. Przywołał postawioną już przed dwudziestu laty tezę wiążącą
sztukę Brandta z „[...] umiarkowanie postępowym typem malarstwa, stojącym ugodowo
na pograniczu romantyzmu i realizmu, historyczności i rodzajowości, anegdotyzmu i malarskości”5. Zwrócił uwagę na specyficzny typ jego batalistyki, wolnej od romantycznego
patosu, ukierunkowanej na możliwie prawdziwą rekonstrukcję przedstawianych wydarzeń. Analizując środki warsztatowe, sformułował śmiałą tezę o impresjonizmie Brandta,
rozumianym jako dążność do odtwarzania na płótnie zmienności zjawisk natury, a przede
wszystkim do oddania dynamiki ruchu.
Nowatorski charakter miała podjęta w latach czterdziestych przez Bohdana Zakrzewskiego próba komparatystycznej analizy twórczości Henryka Sienkiewicza i Józefa Brandta6. Autor przywołał zarówno poglądy pisarza na sztukę, jak i charakter literackich inspiracji malarza, omówił cechy artystycznej wyobraźni obu twórców oraz ich postawę wobec
przeszłości narodu. Najobszerniejszą część pracy poświęcił przeanalizowaniu podobieństw
łączących twórczość Sienkiewicza i Brandta nie tylko w warstwie fabuły czy anegdoty,
ale także w dziedzinie środków artystycznego wyrazu. Kierował się takimi kryteriami, jak
kompozycja scen, typy postaci, zwierząt, akcesoriów, charakter pejzażu, wrażliwość kolorystyczna, właściwe obu autorom zamiłowanie do odtwarzania gwałtownego ruchu ludzi
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i koni oraz umiejętność sugestywnego wywoływania wrażeń akustycznych. Na podstawie
materiałów archiwalnych udostępnionych przez rodzinę Brandta oraz XIX-wiecznych
publikacji Zakrzewski starał się stworzyć kompletny spis prac olejnych malarza. Było to
zadanie naówczas pionierskie, dlatego można wybaczyć autorowi stosunkowo liczne pomyłki (błędy w datowaniu, powielanie tych samych obrazów pod dwoma różnymi tytułami,
przypisywanie wzmianek lub ilustracji prasowych niewłaściwym dziełom). W 1959 roku
Bohdan Marconi opublikował artykuł będący podsumowaniem doświadczeń związanych
z konserwacją obrazu Bitwa pod Wiedniem. Objęła ona szeroko zakrojony program prac
podjętych z powodu uszkodzeń „wyjątkowych i prawie nieznanych w historii konserwacji”,
powstałych w wyniku grabieży dzieła ze zbiorów Muzeum Wojska w 1944 roku7.
Nieocenioną pomoc dla badaczy twórczości Brandta, podobnie jak i dziesiątków innych malarzy polskich, przyniosły dwie książki będące podsumowaniem analizy materiałów źródłowych: Janiny Wiercińskiej Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1860–1914 (Wrocław 1969) i Ludwika Grajewskiego Bibliografia
ilustracji w czasopismach polskich XIX i początku XX w. (do 1918 r.) (Warszawa 1972).
W latach sześćdziesiątych ukazało się zaledwie kilka opracowań poświęconych rozmaitym aspektom działalności artystycznej Brandta i jedna publikacja o charakterze monograficznym. Należy tu wymienić obszerny artykuł Andrzeja Szpakowskiego Józef Brandt
a środowisko polskich artystów w Monachium8 oraz nowatorski w zakresie badań nad spuścizną
artysty obejmującą rysunki i akwarele esej Anny Apanowicz Kilka słów o warsztacie malarskim Józefa Brandta na podstawie zbioru szkiców w Muzeum Regionalnym w Radomiu9. Autorem
wydanej w 1969 roku skromnej monografii, niewyczerpującej złożonego fenomenu sztuki
Brandta, był Janusz Derwojed10. Poddał on wnikliwej interpretacji twórczość malarza
w kolejnych fazach jej rozwoju, omówił źródła literackich inspiracji, zwrócił uwagę na
niedoceniane wcześniej wstępne studia i szkice. Dostrzegł w nich umiejętność utrwalania
kilkoma kreskami ulotnego wrażenia, podkreślił subtelność kolorystyczną akwarel. Ostateczna ocena nie wypadła jednak najlepiej. Derwojed zarzucił artyście pewien „niedowład
twórczej fantazji”, która „bywa często pozorna, powierzchowna, [...] sprowadza się do
efekciarskich zabiegów formalnych”. Uznał go za jednego z najważniejszych i najbardziej
typowych reprezentantów szkoły monachijskiej, ucieleśniającego jej wady i zalety11.
Książka Derwojeda na wiele lat pozostała głównym źródłem ujmującym w sposób
kompleksowy wiedzę na temat dorobku artystycznego Brandta12. Wydana w 1976 roku niewielka monografia autorstwa Teresy Sowińskiej, chociaż rzetelnie prezentująca życie oraz
twórczość malarza, także w kontekście dążeń ówczesnej sztuki polskiej oraz specyfiki środowiska monachijskiego, miała charakter popularnonaukowy i raczej nie przyczyniła się do
rozszerzenia stanu badań13. Istotna dla pogłębienia wiedzy źródłowej była publikacja listów
Brandta z podróży po Galicji w 1871 roku, przygotowanych do druku przez Mieczysława Radojewskiego i opatrzonych jego komentarzem14. W 1985 roku, z okazji 70. rocznicy śmierci
malarza Muzeum Okręgowe w Radomiu przygotowało wystawę, na której zaprezentowano
blisko 30 jego prac oraz wiele dzieł przyjaciół z kręgu polskiej kolonii artystycznej w Monachium. We wstępie do katalogu Anna Apanowicz omówiła pozycję Brandta w środowisku
monachijskim, przybliżyła czytelnikom jego najważniejsze prace, a także osobiste związki malarza z ziemią radomską. Posiłkując się wspomnieniami członków rodziny, kolegów
i uczniów artysty, scharakteryzowała styl życia i pracy podczas letnich pobytów w Orońsku15.
Wzrastająca w latach dziewięćdziesiątych fala zainteresowania historyków sztuki
monachijskim środowiskiem artystycznym i twórczością związanych z nim Polaków wpłynęła również na odświeżenie pamięci o Józefie Brandcie. Wiele miejsca poświęciła mu
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w swoich opracowaniach Halina Stępień16. Wykorzystując wyniki wieloletnich badań,
m.in. archiwaliów związanych z działalnością Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,
poddała weryfikacji niektóre informacje biograficzne, głównie odnoszące się do okresu nauki i pobytu Brandta nad Izarą. Ponadto przybliżyła jego związki z monachijskim
Kunstvereinem, przytoczyła wybrane wypowiedzi XIX-wiecznych krytyków niemieckich
i polskich na temat dzieł artysty. Książka Hansa Petera Bühlera poświęcona „polskim
monachijczykom”, opublikowana w 1993 roku w języku niemieckim, a w 1998 przetłumaczona na polski, zaprezentowała twórczość tych malarzy w kontekście popularnych
wówczas wątków tematycznych i motywów ikonograficznych17. Bühler scharakteryzował
środowisko artystyczne Monachium lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku,
przeanalizował relacje łączące polskich malarzy z ich niemieckimi kolegami i nauczycielami, przede wszystkim z Franzem Adamem i Theodorem Horscheltem. Szczegółowo
omówił biografie oraz twórczość Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego i Franza Roubauda. Podkreślił znaczącą pozycję Brandta w środowisku monachijskim i — co
istotne — zilustrował tekst reprodukcjami kilkunastu dzieł artysty nieznanych w Polsce,
pochodzących z kolekcji prywatnych w Niemczech lub wystawianych na sprzedaż w zagranicznych domach aukcyjnych. Niektóre z tez Bühlera wydają się jednak kontrowersyjne,
np. powiązanie najbardziej twórczej fazy aktywności Brandta z przełomem lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych czy przypisanie harmonijnego kolorytu jego wczesnych prac
wpływom Karla Piloty’ego. W roku 1996 ukazała się kolejna, tym razem bogato ilustrowana
monografia Brandta autorstwa Ireny Olchowskiej-Schmidt18. Przedstawiona tam biografia
artysty stanowiła rekapitulację dotychczasowych badań historyków sztuki oraz własnych
poszukiwań autorki, zaś interpretacja twórczości została wsparta obficie cytowanymi fragmentami wypowiedzi XIX-wiecznych krytyków i recenzentów wystaw. Olchowska-Schmidt
jako pierwsza naświetliła zjawisko orientalizmu w malarstwie Brandta, wskazała na jego
związki z dziełami europejskich mistrzów tego gatunku.
Utrzymujące się od wielu lat i wciąż żywe zainteresowanie malarstwem monachijskim
zaowocowało kilkoma wystawami poświęconymi temu zjawisku w sztuce polskiej; nie zabrakło na nich dzieł Józefa Brandta, a w katalogach ich omówienia19. Wybrane aspekty
twórczości artysty przywoływano w referatach wygłaszanych na sesjach naukowych. Niejednokrotnie stanowiły one ważny przyczynek do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Taki
charakter miał artykuł Ireny Olchowskiej-Schmidt Pochody i powroty — motyw drogi na obrazach
Józefa Brandta, prezentujący jeden z najważniejszych wątków ikonograficznych w malarstwie
artysty20. Ciekawy plon badawczy przyniosły wystąpienia na sesji naukowej poświęconej
twórczości Walerego Przyborowskiego i Józefa Brandta. Adrianna Adamek-Świechowska
w artykule Józefa Brandta i Walerego Przyborowskiego powroty do przeszłości w kontekście Trylogii Henryka Sienkiewicza przeanalizowała pokrewieństwa duchowe łączące trzech twórców,
zbieżności tematyczne i ideowe ich dzieł, wspólnotę motywów sięgających romantycznych
źródeł inspiracji, tożsamość poglądów na kompensacyjną funkcję sztuki w zniewolonym
narodzie. Katarzyna Dziadek w eseju Orientalizm w twórczości Walerego Przyborowskiego i Józefa
Brandta wskazała na podobieństwa i różnice w dziełach obu autorów, rozpatrywane w kontekście pojęcia egzotyki jako fascynacji elementami wschodniej kultury, jej odrębnością,
tajemniczością i atrakcyjnością. Sformułowała ciekawą tezę odnoszącą się do orientalizmu
w twórczości Brandta — był on wytworem wyobraźni malarza, odwoływał się raczej do
legendy niż historii, „był kostiumem, dekoracją, która uderzała fantazją”. Joanna Panasiuk
w artykule Step — koń — kozak. „Buńczuczny” Józefa Brandta omówiła wykreowany przez
artystę, a inspirowany poezją romantyczną typ Kozaka oraz sposób przestawiania stepu na
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Nieocenioną pomoc dla badaczy twórczości Brandta, podobnie jak i dziesiątków innych malarzy polskich, przyniosły dwie książki będące podsumowaniem analizy materiałów źródłowych: Janiny Wiercińskiej Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych w Warszawie w latach 1860–1914 (Wrocław 1969) i Ludwika Grajewskiego Bibliografia
ilustracji w czasopismach polskich XIX i początku XX w. (do 1918 r.) (Warszawa 1972).
W latach sześćdziesiątych ukazało się zaledwie kilka opracowań poświęconych rozmaitym aspektom działalności artystycznej Brandta i jedna publikacja o charakterze monograficznym. Należy tu wymienić obszerny artykuł Andrzeja Szpakowskiego Józef Brandt
a środowisko polskich artystów w Monachium8 oraz nowatorski w zakresie badań nad spuścizną
artysty obejmującą rysunki i akwarele esej Anny Apanowicz Kilka słów o warsztacie malarskim Józefa Brandta na podstawie zbioru szkiców w Muzeum Regionalnym w Radomiu9. Autorem
wydanej w 1969 roku skromnej monografii, niewyczerpującej złożonego fenomenu sztuki
Brandta, był Janusz Derwojed10. Poddał on wnikliwej interpretacji twórczość malarza
w kolejnych fazach jej rozwoju, omówił źródła literackich inspiracji, zwrócił uwagę na
niedoceniane wcześniej wstępne studia i szkice. Dostrzegł w nich umiejętność utrwalania
kilkoma kreskami ulotnego wrażenia, podkreślił subtelność kolorystyczną akwarel. Ostateczna ocena nie wypadła jednak najlepiej. Derwojed zarzucił artyście pewien „niedowład
twórczej fantazji”, która „bywa często pozorna, powierzchowna, [...] sprowadza się do
efekciarskich zabiegów formalnych”. Uznał go za jednego z najważniejszych i najbardziej
typowych reprezentantów szkoły monachijskiej, ucieleśniającego jej wady i zalety11.
Książka Derwojeda na wiele lat pozostała głównym źródłem ujmującym w sposób
kompleksowy wiedzę na temat dorobku artystycznego Brandta12. Wydana w 1976 roku niewielka monografia autorstwa Teresy Sowińskiej, chociaż rzetelnie prezentująca życie oraz
twórczość malarza, także w kontekście dążeń ówczesnej sztuki polskiej oraz specyfiki środowiska monachijskiego, miała charakter popularnonaukowy i raczej nie przyczyniła się do
rozszerzenia stanu badań13. Istotna dla pogłębienia wiedzy źródłowej była publikacja listów
Brandta z podróży po Galicji w 1871 roku, przygotowanych do druku przez Mieczysława Radojewskiego i opatrzonych jego komentarzem14. W 1985 roku, z okazji 70. rocznicy śmierci
malarza Muzeum Okręgowe w Radomiu przygotowało wystawę, na której zaprezentowano
blisko 30 jego prac oraz wiele dzieł przyjaciół z kręgu polskiej kolonii artystycznej w Monachium. We wstępie do katalogu Anna Apanowicz omówiła pozycję Brandta w środowisku
monachijskim, przybliżyła czytelnikom jego najważniejsze prace, a także osobiste związki malarza z ziemią radomską. Posiłkując się wspomnieniami członków rodziny, kolegów
i uczniów artysty, scharakteryzowała styl życia i pracy podczas letnich pobytów w Orońsku15.
Wzrastająca w latach dziewięćdziesiątych fala zainteresowania historyków sztuki
monachijskim środowiskiem artystycznym i twórczością związanych z nim Polaków wpłynęła również na odświeżenie pamięci o Józefie Brandcie. Wiele miejsca poświęciła mu
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w swoich opracowaniach Halina Stępień16. Wykorzystując wyniki wieloletnich badań,
m.in. archiwaliów związanych z działalnością Akademii Sztuk Pięknych w Monachium,
poddała weryfikacji niektóre informacje biograficzne, głównie odnoszące się do okresu nauki i pobytu Brandta nad Izarą. Ponadto przybliżyła jego związki z monachijskim
Kunstvereinem, przytoczyła wybrane wypowiedzi XIX-wiecznych krytyków niemieckich
i polskich na temat dzieł artysty. Książka Hansa Petera Bühlera poświęcona „polskim
monachijczykom”, opublikowana w 1993 roku w języku niemieckim, a w 1998 przetłumaczona na polski, zaprezentowała twórczość tych malarzy w kontekście popularnych
wówczas wątków tematycznych i motywów ikonograficznych17. Bühler scharakteryzował
środowisko artystyczne Monachium lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX wieku,
przeanalizował relacje łączące polskich malarzy z ich niemieckimi kolegami i nauczycielami, przede wszystkim z Franzem Adamem i Theodorem Horscheltem. Szczegółowo
omówił biografie oraz twórczość Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego i Franza Roubauda. Podkreślił znaczącą pozycję Brandta w środowisku monachijskim i — co
istotne — zilustrował tekst reprodukcjami kilkunastu dzieł artysty nieznanych w Polsce,
pochodzących z kolekcji prywatnych w Niemczech lub wystawianych na sprzedaż w zagranicznych domach aukcyjnych. Niektóre z tez Bühlera wydają się jednak kontrowersyjne,
np. powiązanie najbardziej twórczej fazy aktywności Brandta z przełomem lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych czy przypisanie harmonijnego kolorytu jego wczesnych prac
wpływom Karla Piloty’ego. W roku 1996 ukazała się kolejna, tym razem bogato ilustrowana
monografia Brandta autorstwa Ireny Olchowskiej-Schmidt18. Przedstawiona tam biografia
artysty stanowiła rekapitulację dotychczasowych badań historyków sztuki oraz własnych
poszukiwań autorki, zaś interpretacja twórczości została wsparta obficie cytowanymi fragmentami wypowiedzi XIX-wiecznych krytyków i recenzentów wystaw. Olchowska-Schmidt
jako pierwsza naświetliła zjawisko orientalizmu w malarstwie Brandta, wskazała na jego
związki z dziełami europejskich mistrzów tego gatunku.
Utrzymujące się od wielu lat i wciąż żywe zainteresowanie malarstwem monachijskim
zaowocowało kilkoma wystawami poświęconymi temu zjawisku w sztuce polskiej; nie zabrakło na nich dzieł Józefa Brandta, a w katalogach ich omówienia19. Wybrane aspekty
twórczości artysty przywoływano w referatach wygłaszanych na sesjach naukowych. Niejednokrotnie stanowiły one ważny przyczynek do poszerzenia wiedzy w tym zakresie. Taki
charakter miał artykuł Ireny Olchowskiej-Schmidt Pochody i powroty — motyw drogi na obrazach
Józefa Brandta, prezentujący jeden z najważniejszych wątków ikonograficznych w malarstwie
artysty20. Ciekawy plon badawczy przyniosły wystąpienia na sesji naukowej poświęconej
twórczości Walerego Przyborowskiego i Józefa Brandta. Adrianna Adamek-Świechowska
w artykule Józefa Brandta i Walerego Przyborowskiego powroty do przeszłości w kontekście Trylogii Henryka Sienkiewicza przeanalizowała pokrewieństwa duchowe łączące trzech twórców,
zbieżności tematyczne i ideowe ich dzieł, wspólnotę motywów sięgających romantycznych
źródeł inspiracji, tożsamość poglądów na kompensacyjną funkcję sztuki w zniewolonym
narodzie. Katarzyna Dziadek w eseju Orientalizm w twórczości Walerego Przyborowskiego i Józefa
Brandta wskazała na podobieństwa i różnice w dziełach obu autorów, rozpatrywane w kontekście pojęcia egzotyki jako fascynacji elementami wschodniej kultury, jej odrębnością,
tajemniczością i atrakcyjnością. Sformułowała ciekawą tezę odnoszącą się do orientalizmu
w twórczości Brandta — był on wytworem wyobraźni malarza, odwoływał się raczej do
legendy niż historii, „był kostiumem, dekoracją, która uderzała fantazją”. Joanna Panasiuk
w artykule Step — koń — kozak. „Buńczuczny” Józefa Brandta omówiła wykreowany przez
artystę, a inspirowany poezją romantyczną typ Kozaka oraz sposób przestawiania stepu na
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przykładzie dzieła ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu21. Opublikowane w zbiorze
materiałów z sesji naukowej, która miała miejsce w Suwałkach w 2012 roku, artykuły Elizy
Ptaszyńskiej Galeria Wimmer i polscy malarze i Mariusza Klareckiego Józef Brandt — fotografia
w malarstwie, malarstwo w fotografii poszerzyły stan badań w zakresie obecności dzieł Brandta
na niemieckim rynku antykwarycznym w XIX i na początku XX wieku oraz posługiwania się
przez artystę specyficznym medium, jakim była wówczas fotografia, uzupełniająca szkice czy
notatki rysunkowe22. Zagadnienie gromadzenia przez Brandta fotografii i ich wykorzystania
w pracy malarskiej omówiła również Anna Masłowska w artykule Kolekcja fotograficzna Józefa
Brandta (1841–1915), malarza, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie23. Pod koniec lat
dziewięćdziesiątych Irena Olchowska-Schmidt opublikowała studium poświęcone zjawisku
recepcji malarstwa Brandta w kontekście nabywania jego dzieł przez zagraniczne muzea,
głównie niemieckie24. W ostatnich latach twórczość artysty wprowadziła w zakres swoich
badań Anna Baumgartner, analizując ją z perspektywy niemieckiej historii sztuki25. W 2015
roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieszczące się w dawnym majątku Brandta,
uczciło setną rocznicę śmierci malarza przygotowaniem wystawy monograficznej, na której
zaprezentowano kilkadziesiąt jego obrazów, akwarel i rysunków. Wśród esejów zamieszczonych w towarzyszącym jej katalogu na uwagę zasługuje tekst Moniki Bartoszek, w zwięzłej
formie poddający analizie środki warsztatowe, jakimi artysta posługiwał się na kolejnych
etapach drogi twórczej26. Tomasz Adam Pruszak przedstawił biografię Brandta, w szerokim
wymiarze uwzględniającą jego związki rodzinne i relacje z przyjaciółmi, bogato ilustrowaną
archiwalnymi fotografiami27.
Odrębny wątek badań naukowych koncentruje się wokół zjawiska historyczno-artystycznego, jakim była sławna monachijska pracownia Brandta oraz prezentowana w niej
bogata kolekcja zabytkowych przedmiotów, głównie militariów, gromadzonych przez niego
w ciągu niemal całego życia. Zarys historii powstawania tych zbiorów, głównie w oparciu
o korespondencję rodzinną artysty, przedstawił w 1985 roku jego wnuk Andrzej Daszewski28. Z kolei Irena Olchowska-Schmidt w 1990 roku przygotowała prezentację samego
atelier, jego wyglądu, funkcji, jakie pełniło nie tylko jako warsztat pracy malarza, ale także
sławne miejsce odwiedzane przez najwybitniejszych przedstawicieli środowiska monachijskiego oraz gości zagranicznych29. Agnieszka Bagińska również podjęła ten temat w ramach szerzej zakrojonych badań nad zagadnieniem pracowni malarskiej jako swoistego
fenomenu w polskiej kulturze i sztuce drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W ostatnich latach wyniki prac badawczych zaprezentowała m.in. w artykule uwzględniającym
rozmaite aspekty funkcjonowania monachijskiego atelier Brandta — jako miejsca pracy
artysty, salonu, w którym prezentował swoje najnowsze dzieła, przyjmował oficjalnych
gości i kolegów-malarzy, wreszcie swoistego muzeum stanowiącego oprawę dla zgromadzonej tam kolekcji zabytkowych militariów i innych przedmiotów30.
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 ob. esej Ewy Micke-Broniarek na temat recepcji twórczości Brandta
Z
w niniejszym katalogu.
Ciekawe uwagi na temat malarstwa Brandta zawiera np. mało znana
publikacja Stanisława Ciechomskiego, Ukrainizm w malarstwie polskim,
„Problemy Europy Wschodniej” 1939, R. 1, nr 1, s. 57–62.
Liczne błędy dotyczące m.in. podstawowych faktów z życia artysty czy
datowania jego dzieł były powielane przez kolejne pokolenia piszących
o nim historyków sztuki; niektóre z tych informacji udało się zweryfikować dopiero w trakcie prac badawczych poprzedzających przygotowanie
tego katalogu.
Wacław Husarski, Józef Brandt, Warszawa 1949.
Ibidem, s. 7.
Były to badania podjęte w związku z przygotowywaniem pracy doktorskiej, która nigdy nie została w całości opublikowana; zob. Bogdan
Zakrzewski, Sienkiewicz i Brandt, mps, praca doktorska przygotowana pod
kierunkiem prof. Romana Pollaka, Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1947, Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu, sygn. 999771. Zakrzewski korzystał z wielu materiałów
źródłowych (listy, notatki, spisy dzieł) pozostających wówczas w rękach
rodziny Brandta; obecnie dużą ich część należy uznać za zaginioną.
Bohdan Marconi, Konserwacja obrazu Józefa Brandta „Odsiecz Wiednia”, „Muzealnictwo Wojskowe. Muzeum Wojska Polskiego” 1959, t. 1,
s. 139–147.
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1964, t. 2, s. 273–332.
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1968, t. 5, s. 255–267. Należy tu
nadmienić, że radomskie Muzeum posiada jedną z największych i najciekawszych kolekcji prac artysty na papierze.
Janusz Derwojed, Józef Brandt, Warszawa 1969, s. 30, 31.
Zgromadzony przez Janusza Derwojeda i życzliwie przez niego udostępniony ogromny zespół materiałów dotyczących osoby i twórczości
Brandta (notatek, wypisów z XIX-wiecznej prasy, fotografii dzieł itp.) był
pomocny przy opracowywaniu niniejszego katalogu.
Innym cennym źródłem, z uwagi na zgromadzoną tam bibliografię, było
również opracowane przez Janusza Derwojeda hasło Józef Brandt w Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 1, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1971.
Teresa Sowińska, Józef Brandt, Warszawa 1976; Publikacje o podobnym
charakterze zob. Ewa Micke-Broniarek, Józef Brandt, Wrocław 2005; Anna
Bernat, Józef Brandt [1841–1915], Warszawa 2007.
Mieczysław Radojewski, Listy Józefa Brandta ilustrowane przez Juliusza Kossaka z podróży po Galicji w 1871 r., „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1975, z. 26, s. 7–25. Adresatami
tych listów byli matka artysty Krystyna Brandt i wuj Stanisław Lessel;
rękopisy zakupiono do zbiorów ZNiO.
W kręgu Brandta. W 70 rocznicę śmierci malarza, wstęp Anna Apanowicz,

kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Radomiu, 1985, Radom 1985. Na temat
związków Brandta z Orońskiem zob. także: Tomasz Palacz, Orońsko —
Miejsce i ludzie, Orońsko 1997; Monika Bartoszek, Orońskie ścieżki / Orońsko
paths. Przewodnik / Guide, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko
2010.
Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim
w latach 1828–1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994; Halina Stępień,
Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1856–1914, Warszawa 2003.
Hans Peter Bühler, Jäger Kosaken und polnische Reiter. Josef von Brandt,
Alfred von Wierusz-Kowalski, Franz Roubaud und der Münchner Polenkreis,
Hildesheim–Zürich–New York 1993; Hans Peter Bühler, Józef Brandt, Alfred
Wierusz-Kowalski i inni. Polska szkoła monachijska, Warszawa 1998.
Irena Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996. Książka ta również
ma charakter na poły popularnonaukowy, jednak wnikliwość autorki
w podejściu do tematu pozwala włączyć tę pozycję w zakres stanu badań
nad twórczością Brandta.
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Aleksandra Krypczyk, Nastroje natury. Pejzaż w twórczości polskich monachijczyków w II połowie XIX wieku, kat. wyst., Muzeum Historii Katowic, 2006,
Katowice 2006; Malarze polscy w Monachium, kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005, Suwałki 2005; Brandt... Malczewski... Siemiradzki...
Polscy monachijczycy. Malarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 1828–1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki we
Lwowie, kat. wyst., Muzeum Śląskie w Katowicach, 2005–2006, Katowice
2005; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków / Das Exotische Europa. Heimatsvisionen auf den Gemälden der polnischen
Künstler in München, red. Eliza Ptaszyńska, kat. wyst., Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 2015, Suwałki 2015.
Referat opublikowany w: Malarze polscy w Monachium. Materiały z sesji
naukowej, red. Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2007,
s. 141–146.
Wszystkie trzy referaty zostały opublikowane w: Walery Przyborowski i Józef
Brandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2007. W tej samej
książce zamieszczono także artykuł Barbary Sadłochy Ukraina w malarstwie Józefa Brandta, który nie wnosi niczego nowego do wiedzy na temat
malarstwa artysty, ma charakter kompilatorski (wykorzystuje wyniki
badań m.in. Waldemara Okonia, Teresy Sowińskiej, Ireny Olchowskiej-Schmidt), w niektórych fragmentach ociera się o plagiat (por. E. Micke-Broniarek, op. cit., s. 47, 54, 58, 59, 69, 70 oraz B. Sadłocha, op. cit., s. 217,
218, 215, 216).
Oba referaty opublikowane w: Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie.
Studia i szkice, red. Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2012. Niektóre z tez postawionych przez Klareckiego, zwłaszcza te dotyczące podróży artystycznej
Brandta w 1875 roku, pozostają kontrowersyjne.
Artykuł opublikowany w: Wielkie i małe historie fotografii. Materiały z sesji
naukowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków
Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Irena Olchowska-Schmidt, Obrazy Józefa Brandta w obcych zbiorach muzealnych w XIX w., cz. 1, „Gazeta Antykwaryczna” 1998/1999, nr 12/1, s. 15–16;
cz. 2, „Gazeta Antykwaryczna” 1999, nr 2, s. 10–12.
Anna Baumgartner, Świat obrazów Józefa Brandta / Über die Bildwelten Józef
Brandts [w:] Egzotyczna Europa..., op. cit., s. 49–61; „Egzotyka” w malarstwie
Józefa Brandta i jego kręgu — próba definicji pojęcia / Überlegungen zur „Exotik”
in der Malerei um Józef Brandt [w:] ibidem, s. 33–36.
Monika Bartoszek, Sekrety warsztatu Józefa Brandta / The secrets of Józef
Brandt’s technique [w:] Józef Brandt (1841–1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, red. Monika Bartoszek, kat. wyst.,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2015, Orońsko 2015, s. 22–37.
Tomasz Adam Pruszak, Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół / Józef Brandt
with his family and friends [w:] ibidem, s. 52–71.
Andrzej Daszewski, Zbiory militariów Józefa Brandta, „Muzealnictwo
Wojskowe. Muzeum Wojska Polskiego” 1985, s. 45–82.
Irena Olchowska-Schmidt, Eine Requisitenkammer steht Modell. Das
Münchener Atelier des polnischen Malers Józef Brandt, „Deutsch-polnische
Ansichten zur Literatur und Kultur” 1990, s. 65–78. Ten sam tekst,
w nieco skróconej formie, został opublikowany również w języku polskim; zob. Irena Schmidt, Monachijska pracownia Józefa Brandta [w:] W tej
pracowni zamknąłem me życie. Pracownie malarzy polskich XIX i pocz. XX wieku,
red. Marta Ertman, kat. wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, 1991, Łódź 1991.
Agnieszka Bagińska, „Atelje jako rzecz malarska”. Pracownia Józefa Brandta
przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium / „Atelier as a painting subject
matter”. Józef Brandt’s atelier at 19 Schwanthalerstrasse in Munich [w:] Między
Monachium a Orońskiem..., op. cit., s. 38–51.
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przykładzie dzieła ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu21. Opublikowane w zbiorze
materiałów z sesji naukowej, która miała miejsce w Suwałkach w 2012 roku, artykuły Elizy
Ptaszyńskiej Galeria Wimmer i polscy malarze i Mariusza Klareckiego Józef Brandt — fotografia
w malarstwie, malarstwo w fotografii poszerzyły stan badań w zakresie obecności dzieł Brandta
na niemieckim rynku antykwarycznym w XIX i na początku XX wieku oraz posługiwania się
przez artystę specyficznym medium, jakim była wówczas fotografia, uzupełniająca szkice czy
notatki rysunkowe22. Zagadnienie gromadzenia przez Brandta fotografii i ich wykorzystania
w pracy malarskiej omówiła również Anna Masłowska w artykule Kolekcja fotograficzna Józefa
Brandta (1841–1915), malarza, w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie23. Pod koniec lat
dziewięćdziesiątych Irena Olchowska-Schmidt opublikowała studium poświęcone zjawisku
recepcji malarstwa Brandta w kontekście nabywania jego dzieł przez zagraniczne muzea,
głównie niemieckie24. W ostatnich latach twórczość artysty wprowadziła w zakres swoich
badań Anna Baumgartner, analizując ją z perspektywy niemieckiej historii sztuki25. W 2015
roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, mieszczące się w dawnym majątku Brandta,
uczciło setną rocznicę śmierci malarza przygotowaniem wystawy monograficznej, na której
zaprezentowano kilkadziesiąt jego obrazów, akwarel i rysunków. Wśród esejów zamieszczonych w towarzyszącym jej katalogu na uwagę zasługuje tekst Moniki Bartoszek, w zwięzłej
formie poddający analizie środki warsztatowe, jakimi artysta posługiwał się na kolejnych
etapach drogi twórczej26. Tomasz Adam Pruszak przedstawił biografię Brandta, w szerokim
wymiarze uwzględniającą jego związki rodzinne i relacje z przyjaciółmi, bogato ilustrowaną
archiwalnymi fotografiami27.
Odrębny wątek badań naukowych koncentruje się wokół zjawiska historyczno-artystycznego, jakim była sławna monachijska pracownia Brandta oraz prezentowana w niej
bogata kolekcja zabytkowych przedmiotów, głównie militariów, gromadzonych przez niego
w ciągu niemal całego życia. Zarys historii powstawania tych zbiorów, głównie w oparciu
o korespondencję rodzinną artysty, przedstawił w 1985 roku jego wnuk Andrzej Daszewski28. Z kolei Irena Olchowska-Schmidt w 1990 roku przygotowała prezentację samego
atelier, jego wyglądu, funkcji, jakie pełniło nie tylko jako warsztat pracy malarza, ale także
sławne miejsce odwiedzane przez najwybitniejszych przedstawicieli środowiska monachijskiego oraz gości zagranicznych29. Agnieszka Bagińska również podjęła ten temat w ramach szerzej zakrojonych badań nad zagadnieniem pracowni malarskiej jako swoistego
fenomenu w polskiej kulturze i sztuce drugiej połowy XIX i początku XX wieku. W ostatnich latach wyniki prac badawczych zaprezentowała m.in. w artykule uwzględniającym
rozmaite aspekty funkcjonowania monachijskiego atelier Brandta — jako miejsca pracy
artysty, salonu, w którym prezentował swoje najnowsze dzieła, przyjmował oficjalnych
gości i kolegów-malarzy, wreszcie swoistego muzeum stanowiącego oprawę dla zgromadzonej tam kolekcji zabytkowych militariów i innych przedmiotów30.
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Z
w niniejszym katalogu.
Ciekawe uwagi na temat malarstwa Brandta zawiera np. mało znana
publikacja Stanisława Ciechomskiego, Ukrainizm w malarstwie polskim,
„Problemy Europy Wschodniej” 1939, R. 1, nr 1, s. 57–62.
Liczne błędy dotyczące m.in. podstawowych faktów z życia artysty czy
datowania jego dzieł były powielane przez kolejne pokolenia piszących
o nim historyków sztuki; niektóre z tych informacji udało się zweryfikować dopiero w trakcie prac badawczych poprzedzających przygotowanie
tego katalogu.
Wacław Husarski, Józef Brandt, Warszawa 1949.
Ibidem, s. 7.
Były to badania podjęte w związku z przygotowywaniem pracy doktorskiej, która nigdy nie została w całości opublikowana; zob. Bogdan
Zakrzewski, Sienkiewicz i Brandt, mps, praca doktorska przygotowana pod
kierunkiem prof. Romana Pollaka, Wydział Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1947, Biblioteka Uniwersytecka
w Poznaniu, sygn. 999771. Zakrzewski korzystał z wielu materiałów
źródłowych (listy, notatki, spisy dzieł) pozostających wówczas w rękach
rodziny Brandta; obecnie dużą ich część należy uznać za zaginioną.
Bohdan Marconi, Konserwacja obrazu Józefa Brandta „Odsiecz Wiednia”, „Muzealnictwo Wojskowe. Muzeum Wojska Polskiego” 1959, t. 1,
s. 139–147.
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1964, t. 2, s. 273–332.
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1968, t. 5, s. 255–267. Należy tu
nadmienić, że radomskie Muzeum posiada jedną z największych i najciekawszych kolekcji prac artysty na papierze.
Janusz Derwojed, Józef Brandt, Warszawa 1969, s. 30, 31.
Zgromadzony przez Janusza Derwojeda i życzliwie przez niego udostępniony ogromny zespół materiałów dotyczących osoby i twórczości
Brandta (notatek, wypisów z XIX-wiecznej prasy, fotografii dzieł itp.) był
pomocny przy opracowywaniu niniejszego katalogu.
Innym cennym źródłem, z uwagi na zgromadzoną tam bibliografię, było
również opracowane przez Janusza Derwojeda hasło Józef Brandt w Słowniku artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. 1, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1971.
Teresa Sowińska, Józef Brandt, Warszawa 1976; Publikacje o podobnym
charakterze zob. Ewa Micke-Broniarek, Józef Brandt, Wrocław 2005; Anna
Bernat, Józef Brandt [1841–1915], Warszawa 2007.
Mieczysław Radojewski, Listy Józefa Brandta ilustrowane przez Juliusza Kossaka z podróży po Galicji w 1871 r., „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” 1975, z. 26, s. 7–25. Adresatami
tych listów byli matka artysty Krystyna Brandt i wuj Stanisław Lessel;
rękopisy zakupiono do zbiorów ZNiO.
W kręgu Brandta. W 70 rocznicę śmierci malarza, wstęp Anna Apanowicz,

kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Radomiu, 1985, Radom 1985. Na temat
związków Brandta z Orońskiem zob. także: Tomasz Palacz, Orońsko —
Miejsce i ludzie, Orońsko 1997; Monika Bartoszek, Orońskie ścieżki / Orońsko
paths. Przewodnik / Guide, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Orońsko
2010.
Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim
w latach 1828–1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994; Halina Stępień,
Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1856–1914, Warszawa 2003.
Hans Peter Bühler, Jäger Kosaken und polnische Reiter. Josef von Brandt,
Alfred von Wierusz-Kowalski, Franz Roubaud und der Münchner Polenkreis,
Hildesheim–Zürich–New York 1993; Hans Peter Bühler, Józef Brandt, Alfred
Wierusz-Kowalski i inni. Polska szkoła monachijska, Warszawa 1998.
Irena Olchowska-Schmidt, Józef Brandt, Kraków 1996. Książka ta również
ma charakter na poły popularnonaukowy, jednak wnikliwość autorki
w podejściu do tematu pozwala włączyć tę pozycję w zakres stanu badań
nad twórczością Brandta.
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Aleksandra Krypczyk, Nastroje natury. Pejzaż w twórczości polskich monachijczyków w II połowie XIX wieku, kat. wyst., Muzeum Historii Katowic, 2006,
Katowice 2006; Malarze polscy w Monachium, kat. wyst., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2005, Suwałki 2005; Brandt... Malczewski... Siemiradzki...
Polscy monachijczycy. Malarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 1828–1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki we
Lwowie, kat. wyst., Muzeum Śląskie w Katowicach, 2005–2006, Katowice
2005; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków / Das Exotische Europa. Heimatsvisionen auf den Gemälden der polnischen
Künstler in München, red. Eliza Ptaszyńska, kat. wyst., Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 2015, Suwałki 2015.
Referat opublikowany w: Malarze polscy w Monachium. Materiały z sesji
naukowej, red. Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2007,
s. 141–146.
Wszystkie trzy referaty zostały opublikowane w: Walery Przyborowski i Józef
Brandt, red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś, Lublin 2007. W tej samej
książce zamieszczono także artykuł Barbary Sadłochy Ukraina w malarstwie Józefa Brandta, który nie wnosi niczego nowego do wiedzy na temat
malarstwa artysty, ma charakter kompilatorski (wykorzystuje wyniki
badań m.in. Waldemara Okonia, Teresy Sowińskiej, Ireny Olchowskiej-Schmidt), w niektórych fragmentach ociera się o plagiat (por. E. Micke-Broniarek, op. cit., s. 47, 54, 58, 59, 69, 70 oraz B. Sadłocha, op. cit., s. 217,
218, 215, 216).
Oba referaty opublikowane w: Ateny nad Izarą. Malarstwo monachijskie.
Studia i szkice, red. Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2012. Niektóre z tez postawionych przez Klareckiego, zwłaszcza te dotyczące podróży artystycznej
Brandta w 1875 roku, pozostają kontrowersyjne.
Artykuł opublikowany w: Wielkie i małe historie fotografii. Materiały z sesji
naukowej zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków
Sztuki i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
Irena Olchowska-Schmidt, Obrazy Józefa Brandta w obcych zbiorach muzealnych w XIX w., cz. 1, „Gazeta Antykwaryczna” 1998/1999, nr 12/1, s. 15–16;
cz. 2, „Gazeta Antykwaryczna” 1999, nr 2, s. 10–12.
Anna Baumgartner, Świat obrazów Józefa Brandta / Über die Bildwelten Józef
Brandts [w:] Egzotyczna Europa..., op. cit., s. 49–61; „Egzotyka” w malarstwie
Józefa Brandta i jego kręgu — próba definicji pojęcia / Überlegungen zur „Exotik”
in der Malerei um Józef Brandt [w:] ibidem, s. 33–36.
Monika Bartoszek, Sekrety warsztatu Józefa Brandta / The secrets of Józef
Brandt’s technique [w:] Józef Brandt (1841–1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, red. Monika Bartoszek, kat. wyst.,
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2015, Orońsko 2015, s. 22–37.
Tomasz Adam Pruszak, Józef Brandt w kręgu rodziny i przyjaciół / Józef Brandt
with his family and friends [w:] ibidem, s. 52–71.
Andrzej Daszewski, Zbiory militariów Józefa Brandta, „Muzealnictwo
Wojskowe. Muzeum Wojska Polskiego” 1985, s. 45–82.
Irena Olchowska-Schmidt, Eine Requisitenkammer steht Modell. Das
Münchener Atelier des polnischen Malers Józef Brandt, „Deutsch-polnische
Ansichten zur Literatur und Kultur” 1990, s. 65–78. Ten sam tekst,
w nieco skróconej formie, został opublikowany również w języku polskim; zob. Irena Schmidt, Monachijska pracownia Józefa Brandta [w:] W tej
pracowni zamknąłem me życie. Pracownie malarzy polskich XIX i pocz. XX wieku,
red. Marta Ertman, kat. wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, 1991, Łódź 1991.
Agnieszka Bagińska, „Atelje jako rzecz malarska”. Pracownia Józefa Brandta
przy Schwanthalerstrasse 19 w Monachium / „Atelier as a painting subject
matter”. Józef Brandt’s atelier at 19 Schwanthalerstrasse in Munich [w:] Między
Monachium a Orońskiem..., op. cit., s. 38–51.
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Recepcja twórczości
Józefa Brandta
w świetle polskiej
krytyki artystycznej
w XIX i na początku
XX wieku

Ewa Micke-Broniarek

1.
Trzej mistrze sztuki polskiej.
Jan Matejko, Henryk Siemiradzki,
Józef Brandt, drzeworyt Jana Styfiego
według rysunku Ksawerego Pillatiego,
ok. 1879, prospekt reklamowy
„Tygodnika Powszechnego”
na rok 1880 (?), Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. 14978 MNW

„Artysta ten należał od chwili pierwszych swych występów na polu samoistnej twórczości
do owych szczęśliwców, którym się los łaskawie uśmiecha, sypiąc pełną garścią kwiaty
powodzenia, zaszczytów i sławy” — tak o Józefie Brandcie pisał w 1905 roku Henryk Piątkowski i nie była to opinia odosobniona1. Rzeczywiście, niewielu XIX-wiecznych malarzy
polskich mogło cieszyć się tak wielką sławą i uznaniem, jakie stały się udziałem tego artysty.
Potwierdzają to medale zdobywane na międzynarodowych wystawach sztuki, zakupy dzieł
do prestiżowych galerii i muzeów, głównie w Niemczech, przyznane mu ordery i odznaczenia, członkostwo Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie (od 1877)2. Brandt, osiadły na
stałe w Monachium, należał do czołowych postaci tamtejszego środowiska artystycznego,
wielokrotnie uczestniczył w pracach jury międzynarodowych wystaw organizowanych
w Glaspalast, był niekwestionowanym przywódcą kręgu polskich malarzy przebywających
w stolicy Bawarii, w 1878 roku został uhonorowany tytułem królewskiego profesora (königlich
bayerischer Professor). Utrzymywał kontakty towarzyskie z arystokracją i dworem królewskim,
książę regent Luitpold Wittelsbach zaliczał go do grona swoich przyjaciół.
Osobę i twórczość Brandta darzono wielką estymą również w kraju rodzinnym. Jego
dzieła prezentowane w warszawskiej Zachęcie lub w Towarzystwach Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i Lwowie zazwyczaj budziły uznanie krytyków, przyciągały tłumy widzów.
Artysta został zaliczony do „trójcy” najwybitniejszych współczesnych malarzy polskich,
obok Jana Matejki i Henryka Siemiradzkiego3. Józef Ignacy Kraszewski zwracał przy tym
uwagę: „[Brandt] ma swą oryginalność tak wybitną, tak odrębną, tak wysokim artyzmem
nacechowaną, iż jego może ze trzech obcy najlepiej ocenili i przyjęli bez sporu o miejsce,
jakie mu należało. Krytyka zagraniczna, która ujemne strony Matejki i Siemiradzkiego
podnosiła z pewnem zadowoleniem wewnętrznem, prawie ich u Brandta wskazać nie
umiała”4. Powodzenie Brandta na europejskim rynku sztuki było źródłem satysfakcji dla
Recepcja twórczości...
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3.
Ludwik Jenike, Brandt i Gryglewski,
„Tygodnik Ilustrowany” 1868;
wizerunek Brandta — drzeworyt
według fotografii Jana
Mieczkowskiego

2.
Józef Brandt, Pochód lisowczyków,
1863

polskiego społeczeństwa, podsycało narodową dumę. Każdy sukces artysty na wystawach
międzynarodowych był odnotowywany i komentowany w prasie krajowej. Autorzy artykułów podkreślali fakt, że mieszkający na obczyźnie malarz nigdy nie zapominał o swoim
pochodzeniu i powinnościach wobec ojczyzny. „Chociaż Brandt rozwija działalność swoją
na obcej ziemi, jednakże duchem jest zawsze na wskroś swojskim malarzem i spełnia z godną uznania gorliwością obywatelską misję, mówiąc powszechnie zrozumiałym językiem
barw i światła całemu światu o naszej rodzimej przeszłości”5. W podobnym duchu pisał
korespondent „Ruchu Literackiego”: „Gdyby Brandt o zysk tylko był dbały, malowałby tylko
przedmioty niemieckie, a wtedy mógłby obrazy swe na wagę złota sprzedawać. Należy mu
się więc szczególne uznanie, iż [...] służy ojczyźnie, odtwarzając na płótnie jej życie dawne
i szerząc tym sposobem jej sławę”6. Istotnie, tematyka jego dzieł była osnuta wyłącznie
na wydarzeniach z polskiej historii lub odzwierciedlała życie codzienne rodzimych wsi
i miasteczek7. Począwszy od lat siedemdziesiątych, większość swoich obrazów artysta
demonstracyjnie podpisywał „Józef Brandt z Warszawy”. Powszechnym zachwytom nad
jego malarstwem towarzyszyła niekiedy nuta ubolewania nad tym, że jest ono mało znane w kraju, ponieważ większość ważnych dzieł Brandta bezpośrednio z wystaw trafia do
zagranicznych zbiorów sztuki, co odbiera im szansę na prezentację w Polsce8.
Mogłoby się wydawać, że sukces był niejako wpisany w karierę artystyczną Brandta
i to niemal od samego początku jego drogi twórczej. Już wczesnym pracom, malowanym
jeszcze pod okiem Franza Adama, towarzyszyło życzliwe zainteresowanie polskiej krytyki,
która przecież nie była zbyt szczodra w pochwałach dla początkujących malarzy. Niektóre
jego prace, jak namalowany w 1863 roku Pochód lisowczyków (kat. I.8), spotkały się z entuzjastycznym wręcz przyjęciem: „W każdym pociągu [pociągnięciu] pędzla znać tu niesłychaną
łatwość [...]; w użyciu kolorów pewność i trafność, a nade wszystko harmonia pieszcząca
oko. Cóż powiedzieć o kompozycji pełnej ruchu i życia! Co o fantazji twórczej, umiejącej
wynajdywać tak wyborne, pełne historycznego charakteru postacie!! [...] Znajomość rysunku przy łatwości tłumaczenia swej myśli, przytem ogólna harmonia stylu i kolorytu,
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dają temu utworowi jedno z najprzedniejszych miejsc na naszej wystawie”9. W podobnym duchu krytycy wypowiadali się na temat innych młodzieńczych obrazów Brandta,
chwalili śmiałość i sumienność rysunku, swobodę, żywość i oryginalność kompozycji,
umiejętność różnicowania planów przestrzennych, rozłożenia świateł i cieni, harmonię
zestawień barwnych10. Chwalono zwłaszcza jego zdolność oddania prawdy natury oraz
prawdy historycznej przedstawianych na płótnie scen. Pierwszy obszerny artykuł przybliżający biografię Brandta i jego dotychczasową twórczość ukazał się w 1868 roku. Wyszedł
spod pióra Ludwika Jenikego, który tak podsumował swoją wypowiedź: „Mistrzowskie
rozporządzanie planów, koloryt nieporównanie świetny, werwa i życie w grupowaniu
pojedynczych epizodów i w ogólności technika niezmiernie wyrobiona, zapowiadają, że
Brandt w szeregu nie tylko krajowych, ale i europejskich batalistów jedno z pierwszych
miejsc zająć kiedyś może”11.
W tym samym roku artysta zaprezentował w Warszawie, a potem w Krakowie pierwsze
ze swoich monumentalnych dzieł, Chodkiewicza pod Chocimiem (kat. I.21). Obraz, z którym
wiązał ogromne nadzieje, wywołał kontrowersyjne reakcje recenzentów. Został z uznaniem
przyjęty — co może budzić zdziwienie — przez niektórych przedstawicieli nowoczesnej krytyki, wyrosłej z ideologii pozytywizmu. Edward Lubowski podziwiał efektowny układ kompozycji, naturalne ugrupowanie postaci, doskonale oddany ruch i wrzawę wojenną, świetny
koloryt oraz wytworność rysunku, a wszystko owiane prawdziwym „duchem historii”12. Inni
recenzenci, w tym także z kręgów konserwatywnych, podkreślali wprawdzie rozmach i widowiskowość dzieła, mistrzostwo malarskiego warsztatu, z drugiej strony jednak dostrzegali
brak oryginalności w podejściu do tematu („czegoś, co by obraz z monotonii podobnych mu
bitew wyrwało”), brak „punktu koncentrującego uwagę widza”, „brak poetyczności w pojęciu
grupy hetmana”, niedostateczną siłę wyrazu oraz nadmierny chłód akademickiej kompozycji, która nie jest zdolna wywołać głębokiego wzruszenia13. O wiele lepiej został przyjęty
powstały niemal w tym samym czasie obraz Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego ciągnących pod
Tarnopol przeciw Tatarom w r. 1551 (kat. I.19)14. Towarzyszący mu powszechny podziw w sposób
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może najbardziej dobitny wyraził Marceli Motty: „[...] to rapsodia epopei na płótnie i ręczę,
że Horacy Wernet [sic] byłby zdjął czapkę przed nią. Patrząc na ten genialny utwór naszego
współziomka, możemy sobie z dumą powiedzieć: I my mamy malarzy!”15.
Rok 1869, w którym obraz Strojnowski przedstawiający arcyksięciu Leopoldowi konie, zdobyte
przez lisowczyków na Palatynie Renu (kat. I.38) został nagrodzony złotym medalem na międzynarodowej wystawie w Monachium, otwiera nowy okres recepcji malarstwa Brandta,
budowanej wokół jego zagranicznych sukcesów skwapliwie odnotowywanych w polskiej
prasie. Młody malarz zaczyna być postrzegany jako jeden z koryfeuszy polskiej sztuki,
który swoją twórczością podnosi jej rangę w świecie. Prawdziwym kamieniem milowym
na drodze Brandta do sławy była monumentalna Bitwa pod Wiedniem (kat. I.60), która przyniosła mu złoty medal na Weltausstellung w Wiedniu w 1873 roku. Dzieło wzbudziło żywe
zainteresowanie krytyki niemieckiej i austriackiej, zdobyło bardzo pochlebne (z nielicznymi
wyjątkami) recenzje16. Podobny oddźwięk zyskało w relacjach polskich korespondentów
z wystawy wiedeńskiej17. Raczej odosobniony pozostał głos znanego krakowskiego krytyka Stanisława Tarnowskiego. Chwaląc świetny rysunek, ruch i charakter poszczególnych
postaci, zarzucił on kompozycji dzieła brak określonego ośrodka, w którym koncentrowałaby się przedstawiona akcja, brak porządku i ładu, a zamiast tego wrażenie chaosu, „[...]
w którym nic rozpoznać, z którego nic z osobna zapamiętać nie można”18. Polacy nie mieli
możliwości obejrzenia Bitwy pod Wiedniem, jako że jeszcze przed wystawą została ona ofiarowana przez szlachtę galicyjską arcyksiężniczce Gizeli Habsburg z okazji jej ślubu z Leo
poldem Bawarskim. Rozgłos towarzyszący dziełu był jednak tak duży, że — jak odnotował
Henryk Sienkiewicz w relacji z wystawy w TZSP — „Najwięcej ciekawych ściąga obecnie
nie obraz, ale fotografia obrazu przedstawiającego bitwę pod Wiedniem”19. Opisawszy
dramaturgię przedstawionej sceny, Sienkiewicz zwrócił uwagę na mistrzostwo Brandta
w realistycznym, niezwykle sugestywnym odtworzeniu prawdziwego charakteru bitwy
(„Zda się, że słychać jęki, rżenie i tętent koni, huk strzelby [palby?], wrzaski bojowe”)20.
Jedno z najsłynniejszych dzieł artysty, ukończone w 1874 roku Powitanie stepu (kat. I.69),
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dwukrotnie nagradzane złotymi medalami na prestiżowych wystawach międzynarodowych, do końca XIX wieku praktycznie pozostawało nieznane polskiej publiczności21.
Jego sukces na Exposition Universelle w Paryżu w 1878 roku dał asumpt do pochlebnych
recenzji również w prasie krajowej22. Wyjątek stanowiła wypowiedź Antoniego Sygietyńskiego, który skrytykował błędy w rysunku koni, brak harmonii kolorystycznej i „wrażenia
prawdy” w oddaniu krajobrazu23. Pomimo prostoty motywu prawidłowe odczytanie treści
przedstawionej sceny najwyraźniej rodziło problemy interpretacyjne — Francuzi dostrzegli
na płótnie Brandta „grupę arabskich muzykantów na koniach”, natomiast korespondent
„Ruchu Literackiego” przemierzających step Kozaków określił jako wojsko polskie24. Kolejne ze sławnych, monumentalnych dzieł Brandta, Jarmark na konie w Bałcie (kat. I.116),
Polacy również mogli obejrzeć jedynie na zagranicznych wystawach w Monachium, Paryżu
(tu zostało wyróżnione mention honorable), Berlinie czy Wiedniu. Tę niedogodność starali się
złagodzić dziennikarze, rozpisując się szeroko o zaletach obrazu, przy okazji informując
o tłumach, jakie przyciągał, zwłaszcza podczas prezentacji w Paryżu. Jedną z ciekawszych
recenzji odnajdujemy na łamach „Kłosów”: „Jest to utwór w całem słowa tego znaczeniu
potężny i opromieniony stepowego życia poezją. Wiemy, że uczynią mu ci i owi zarzut, że
nie ma punktu środkowego, że nie ma grupy, na której uwaga widza ześrodkować by się
mogła, i że wszystkie plany są z jednakowem wykończeniem traktowane. My, przeciwnie,
widzimy w tem świadomy siebie zamiar artysty, który dążył do oddania chaotycznego
zamętu bałckiego jarmarku w jego całości. Dziwna harmonia kolorytu wyrabia się z tego
nagromadzenia barw przeróżnych, pstrokatych, i nie wiedzieć, co więcej podziwiać w tem
wielkim płótnie: czy umiejętność kompozycji, czy też zasobność palety, która posiadała
tony odpowiednie do odtworzenia tego kalejdoskopu blasku”25.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Brandt, włączony w poczet najwybitniejszych europejskich batalistów, znajdował się u szczytu sławy. Polacy dostrzegali w nim
przede wszystkim niezrównanego interpretatora rycerskiej epopei opiewającej walki toczące się na ziemiach Rzeczypospolitej w XVII wieku, odtwórcę bujnej urody dawnego życia
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na Kresach, wreszcie malarza koni, który doskonale znał anatomię tych zwierząt i po mistrzowsku przedstawiał ich wygląd, brawurowy ruch, a nawet indywidualny temperament.
Nie sposób przytoczyć tu wszystkich monograficznych artykułów poświęconych osobie
i twórczości malarza, rozsianych na łamach dziesiątków polskich czasopism z tego okresu,
a tym bardziej — liczniejszych jeszcze — wzmianek w recenzjach z wystaw, w których brał
udział26. Również jego słynna „wschodnia” pracownia była opisywana w korespondencjach
z Monachium przybliżających czytelnikom w kraju życie polskiej kolonii artystycznej nad
Izarą. Kilkakrotnie w pełnych najwyższego uznania słowach o malarstwie Brandta wypowiadał się Henryk Sienkiewicz; przyznawał też otwarcie, że odegrało ono rolę inspirującą
w pracy nad niektórymi scenami jego Trylogii 27.
Z powodzi tych tekstów wyłania się obraz wybitnie utalentowanego malarza, człowieka o pogodnym usposobieniu, ujmującej powierzchowności, wytwornych manierach,
życzliwego dla wszystkich, którzy szukają u niego pomocy i rady, wreszcie cenionego
nauczyciela młodych adeptów sztuki, utrzymującego z nimi koleżeńskie relacje. W latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych opinie na temat artystycznego warsztatu Brandta
z reguły nie wykraczały jednak poza obiegowe, konwencjonalne sformułowania. Krytycy
podkreślali umiejętność oddania w wielofiguralnych scenach „prawdziwego charakteru,
ruchu i życia”, zwracali uwagę na „wspaniały i silny koloryt, łączący najjaskrawsze barwy
w jedną harmonijną całość”, „szlachetność i piękno kompozycji”, „lekkość i swobodę rysunku, naturalność i prostotę wykonania”, „nieprzeparty czar kolorytu, pełnego jędrnej siły
i świeżości, który łączy z wybornym rysunkiem”, „swobodę kompozycji, technikę nadzwyczaj kunsztowną, a zarazem łatwą i natchnioną”28. Zwracano także uwagę na szczególny dar
artysty, który, odwołując się do przeszłości, potrafił nie tylko trafnie odtworzyć charakter
dawnych strojów, uzbrojenia czy innych rekwizytów, ale także oddać nieuchwytną, ulotną
aurę minionych epok. Jak pisał Karol Matuszewski: „Brandt, chociażby nie przedstawiał
w obrazie żadnego znanego historycznego faktu, lecz kreślił jedynie fantazyjne epizody
z przeszłości [...], nie przestaje być jednak malarzem prawdziwie historycznym: tak dobrze
umie się przejąć duchem epoki, której postacie wskrzesza, i w tak prawdziwych barwach
maluje jej życie”29.
W opiniach krytyków styl Brandta kojarzony był najczęściej z pojęciem realizmu, aczkolwiek wciąż jeszcze w jego akademickim, idealizowanym rozumieniu. Zdaniem Agatona
Gillera „Brandt jest wielkim realistą w sztuce — ale realizm jego nie jest jednostronnie
pojętym [...], nie jest brzydkim”30. Lepiej istotę jego malarstwa uchwycił Józef Ignacy Kraszewski: „Charakterem obrazów Brandta jest to, że w nich natura, nie pogwałcona, nie
wypiękniona, prawdziwa, przedstawia się z takiej strony, w takich warunkach, iż wszystkim
wymaganiom sztuki zadość czyni. Nie widać na pozór mozolnej kompozycji — a czuć ją
w efekcie całości, żadnego wysiłku widocznego, a wielka wyrazu potęga”31. W opinii Józefa
Wojciechowskiego „[...] realizm tego artysty [jest] ile możności zgodny z naturą, a zręcznie
i z wybornym smakiem używany. Pod tym względem wyróżnia się Brandt mocno od reszty
monachijczyków [...]. Jest realnym, ale nie nagim w pomysłach, jest ścisłym w rysunku, ale
nie trywialnym; jest śmiałym w konturach i płaszczyznach zdecydowanych, ale bynajmniej
nie powierzchownym”32. Na tle wypowiedzi innych krytyków ocena Wojciechowskiego wydaje się bardziej wnikliwa. Zwraca on na przykład uwagę na niedostateczne zróżnicowanie
wyrazu psychicznego malowanych przez Brandta postaci, „które często zbyt jednakowym
odznaczają się piętnem”. Dalej stara się wyjaśnić tego przyczynę: „Zanadto w wielu jego
obrazach występuje indywidualność artysty, który [...] zwraca raczej uwagę na masy, niż na
rozmaitość charakterystyki. Charakter jego ludzi jest zawsze jeden, nieodmienny, wszędzie
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występujący — charakter o motywach obozowo-szlachecko-junackich”. Wybacza jednak
ten mankament malarzowi, który „jest przede wszystkim batalistą świetnym pod względem
ogólnego charakteru, kolorytu i rysunku”33.
Urządzona w Zachęcie w 1887 roku pierwsza indywidualna wystawa Brandta, choć
pokazano na niej zaledwie 22 prace, dała asumpt do przypomnienia biografii artysty oraz
do podjęcia prób głębszej interpretacji jego dotychczasowej twórczości. Większość z piszących miała świadomość, że ocena nie może być w pełni rzetelna — na wystawie zabrakło
niemal wszystkich najważniejszych dzieł malarza, z wyjątkiem Chodkiewicza pod Chocimiem.
Ten ostatni obraz wywołał bardzo surowy osąd Wiktora Gomulickiego, który pisał, że
„może wydawać się ładnym”, jednak „wrażenia siły na nikim nie wywrze”34. Autor ten
w ogóle odniósł się krytycznie do wczesnych prac malarza, odnajdując w nich konwencjonalny „wdzięk, pogodę i miękkość”, lecz zbyt mało oryginalności, sztuczność efektów
oświetlenia, niekiedy dziwaczny, jak gdyby „zadymiony” koloryt. O obrazach z przełomu
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, bliskich stylistyce malarstwa stimmungowego,
pisał: „Wszystkie one sztywne jakieś, zatłoczone figurami drobnemi, o kolorycie niezdecydowanym, dalekim bardzo od późniejszej słoneczności”35. Z prawdziwym entuzjazmem
odniósł się dopiero do dzieł współczesnych, oceniając je jako oryginalne w kompozycji,
świeże, odsłaniające w pełni rodzaj i siłę talentu Brandta. W innym miejscu pisał: „Ta
męskość [talentu Brandta] wyraża się nie tylko w wyborze treści, zawsze niemal rycerskiej, trochę dzikiej i swobodnej, ale także w energicznym kolorycie i rysunku, a nawet
i w tym, przez kolegów-artystów przytaczanym szczególe, że Brandt postacie niewieście
kreśli z niechęcią i... kreślić ich nie umie”36. Indywidualna wystawa dzieł artysty skłoniła
do pierwszej obszerniejszej wypowiedzi na jego temat Henryka Struvego, nestora konserwatywnego odłamu krytyki, w oczach którego malarstwo Brandta ucieleśniało wszelkie
zalety idealistycznej estetyki37. Ocenił go jako twórcę o rysach oryginalnych i wybitnej
indywidualności, z uznaniem odniósł się do wyboru tematów (nie przypadkowych, lecz
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na Kresach, wreszcie malarza koni, który doskonale znał anatomię tych zwierząt i po mistrzowsku przedstawiał ich wygląd, brawurowy ruch, a nawet indywidualny temperament.
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w obrazie żadnego znanego historycznego faktu, lecz kreślił jedynie fantazyjne epizody
z przeszłości [...], nie przestaje być jednak malarzem prawdziwie historycznym: tak dobrze
umie się przejąć duchem epoki, której postacie wskrzesza, i w tak prawdziwych barwach
maluje jej życie”29.
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Wojciechowskiego „[...] realizm tego artysty [jest] ile możności zgodny z naturą, a zręcznie
i z wybornym smakiem używany. Pod tym względem wyróżnia się Brandt mocno od reszty
monachijczyków [...]. Jest realnym, ale nie nagim w pomysłach, jest ścisłym w rysunku, ale
nie trywialnym; jest śmiałym w konturach i płaszczyznach zdecydowanych, ale bynajmniej
nie powierzchownym”32. Na tle wypowiedzi innych krytyków ocena Wojciechowskiego wydaje się bardziej wnikliwa. Zwraca on na przykład uwagę na niedostateczne zróżnicowanie
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występujący — charakter o motywach obozowo-szlachecko-junackich”. Wybacza jednak
ten mankament malarzowi, który „jest przede wszystkim batalistą świetnym pod względem
ogólnego charakteru, kolorytu i rysunku”33.
Urządzona w Zachęcie w 1887 roku pierwsza indywidualna wystawa Brandta, choć
pokazano na niej zaledwie 22 prace, dała asumpt do przypomnienia biografii artysty oraz
do podjęcia prób głębszej interpretacji jego dotychczasowej twórczości. Większość z piszących miała świadomość, że ocena nie może być w pełni rzetelna — na wystawie zabrakło
niemal wszystkich najważniejszych dzieł malarza, z wyjątkiem Chodkiewicza pod Chocimiem.
Ten ostatni obraz wywołał bardzo surowy osąd Wiktora Gomulickiego, który pisał, że
„może wydawać się ładnym”, jednak „wrażenia siły na nikim nie wywrze”34. Autor ten
w ogóle odniósł się krytycznie do wczesnych prac malarza, odnajdując w nich konwencjonalny „wdzięk, pogodę i miękkość”, lecz zbyt mało oryginalności, sztuczność efektów
oświetlenia, niekiedy dziwaczny, jak gdyby „zadymiony” koloryt. O obrazach z przełomu
lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, bliskich stylistyce malarstwa stimmungowego,
pisał: „Wszystkie one sztywne jakieś, zatłoczone figurami drobnemi, o kolorycie niezdecydowanym, dalekim bardzo od późniejszej słoneczności”35. Z prawdziwym entuzjazmem
odniósł się dopiero do dzieł współczesnych, oceniając je jako oryginalne w kompozycji,
świeże, odsłaniające w pełni rodzaj i siłę talentu Brandta. W innym miejscu pisał: „Ta
męskość [talentu Brandta] wyraża się nie tylko w wyborze treści, zawsze niemal rycerskiej, trochę dzikiej i swobodnej, ale także w energicznym kolorycie i rysunku, a nawet
i w tym, przez kolegów-artystów przytaczanym szczególe, że Brandt postacie niewieście
kreśli z niechęcią i... kreślić ich nie umie”36. Indywidualna wystawa dzieł artysty skłoniła
do pierwszej obszerniejszej wypowiedzi na jego temat Henryka Struvego, nestora konserwatywnego odłamu krytyki, w oczach którego malarstwo Brandta ucieleśniało wszelkie
zalety idealistycznej estetyki37. Ocenił go jako twórcę o rysach oryginalnych i wybitnej
indywidualności, z uznaniem odniósł się do wyboru tematów (nie przypadkowych, lecz
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ożywionych szlachetną ideą), chwalił śmiałość i biegłość rysunku, pełen naturalności
koloryt, harmonijnie wyrównany pomiędzy „przesadną efektownością, a tak modną u nowoczesnych artystów ponurą bezbarwnością”, wreszcie twierdził, że „techniczny formalizm
nie przytłacza w nim idealniejszych porywów natchnienia”.
Wśród dziesiątków recenzji na uwagę zasługuje artykuł Antoniego Mazanowskiego — wyważony w opiniach, wolny od panegirycznego tonu dominującego w większości
publikacji. Niezależnie od pozytywnej oceny dorobku artystycznego Brandta autor zwrócił
uwagę na „monotonność i ubóstwo motywów, powtarzanie się tychże, a prócz tego luźny
związek ich z ważnemi prądami spółczesnemi”38. U podstaw tej ostatniej tezy wyczuwamy
oddziaływanie ideologii pozytywistycznej, podobnie jak wówczas, gdy Mazanowski pisał:
„Gdyby Brandt pozostawał z życiem swego społeczeństwa w związkach ściślejszych [...], to
zwróciwszy się raz od historycznego malarstwa ku rodzajowemu, jak to się stało u niego
od lat kilku, szukałby może motywów o głębszej, ważniejszej i tęższej treści”39. Przyczyny
tego stanu rzeczy upatrywał nie tylko w fakcie zamieszkiwania artysty za granicą, ale także
w wyznawaniu przez niego zasady l’art pour l’art, w myśl której jego sztuka zamyka się we
„własnym, odrębnym świecie, w nim żyje i doskonali się”. W konsekwencji przyjęcia takiej
postawy Brandt nie zamierzał wpływać swymi obrazami na opinię społeczną, popierać
wybranych tendencji, działać na uczucia i namiętności. Natomiast tym, co zdaniem autora wyróżniało jego twórczość jako „artysty niepospolitego”, była umiejętność kreowania
wyrazistych, panujących nad wyobraźnią widza „typów” — czy to „z prochów historii
wydobytych” Kozaków, czy ich na pozór zabiedzonych, lecz silnych i zwinnych w boju
koni40. Przechodząc do interpretacji środków artystycznego wyrazu, Mazanowski określił
malarza mianem realisty. Dalej pisał: „Wydatność, rysunek, plastyka — to dążenia główne.
Malowidła Brandta nie są wypieszczone, wylizane, ale kładzione płaszczyznami, szerokiemi
rzutami pędzla, śmiało z niepospolitą wprawą techniczną”41.
Łączenie malarstwa Brandta z pojęciem realizmu musiało budzić sprzeciw czołowych
teoretyków tego kierunku, Antoniego Sygietyńskiego i Stanisława Witkiewicza. Dzieła inspirowane historią, odtwarzające nieistniejący świat kozacko-rycerskiej epopei, w samej
swej istocie były sprzeczne z podstawowymi założeniami realizmu. Jednak nawet obrazy
ukazujące współczesne sceny rodzajowe, oparte na obserwacji życia codziennego, nie
doczekały się uznania ze strony obu krytyków. Brandta postrzegali oni jako zręcznego
kompilatora cudzych wzorów i najnowszych trendów sztuki europejskiej, które łagodził
z „elegancją i gustem modniarki”42, zaś jego postawę twórczą — jako pogoń za sukcesem
i przejaw komercjalizacji rzeczywistych dążeń artystycznych43. Widzieli w nim odznaczającego się niewielką dozą oryginalności, zdolnego rzemieślnika obdarzonego „sprytem
w urządzaniu obrazu”, w sposób perfekcyjny władającego środkami warsztatowymi. Sygietyński pisał: „Obrazy Brandta były urządzone, przygotowane na efekt, z pominięciem
wszelkiej naturalności oświetlenia i harmonii barw. Na płótnie zasmarowanem brunatną
farbą [...] plamy ciemne rysowały się na jasnych bez żadnej dążności do usprawiedliwienia
się z tej dowolnej barwności świateł i cieniów. Modelacja brył, którą można osiągnąć właściwym rozkładem światła, została zastąpiona wyraźnemi sylwetkami grup popodcinanych
konturem przy zetknięciu się z płaszczyznami jasnymi”44. Witkiewicz wprawdzie gotów był
przyznać Brandtowi „rzeczywiste poczucie harmonii koloru”, jednak miała to być harmonia
barw wziętych z palety, nie zaobserwowanych w naturze, w określonych warunkach światła
i atmosfery; ich układ na płótnie przyrównał zatem do „zalet kolorystycznych perskiego dywanu lub innego okazu ornamentyki barwnej”45. W ostrej formie podważył obiegową opinię
podkreślającą „śmiałość ruchu”, „charakter, prawdę i życie” widoczne w przedstawianych
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przez Brandta scenach. Wskazując konkretne zabiegi warsztatowe — „urozmaicenie plam
barwnych, krzyżowanie linii, malowniczość, strzępiastość i dziwaczność kształtów, śmiałe
grube podmalowanie, na którym leży drobna, zręczna robota szczegółów, często nic nie
wyrażających” — stwierdzał: „[...] obrazy te są żywe, nie przedstawiając jednak rzeczywistego życia. Z chwilą, w której się od nich żąda prawdy i logiki w wyrazie, celowości ruchu,
odpowiedniości naprężenia siły do celu czynności — koniec!”46. Surowość, z jaką Sygietyński i Witkiewicz osądzali dzieła Brandta, wydaje się przesadna, a ich argumenty nazbyt
tendencyjne, głoszone z pozycji teorii estetycznej realizmu, do której artysta nigdy nie
aspirował. Nie sposób jednak uznać ich za całkowicie bezpodstawne, przynajmniej w odniesieniu do późnej fazy jego twórczości47. Brandt doskonale opanował reguły malarskiego
rzemiosła, nigdy jednak nie cechowała go pasja eksperymentatora szukającego nowych
rozwiązań formalnych. Osiągnąwszy sławę i zaszczyty, zatrzymał się na pewnym etapie
pracy twórczej — pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczął powielać własne pomysły,
schematy kompozycyjne i efekty warsztatowe, koncentrując się głównie na eksponowaniu
brawurowej dynamiki ruchu ludzi i koni. Dawną uważną obserwację natury stopniowo
zaczęła zastępować pewność ręki i poleganie na pamięci wzrokowej.
Trudno obecnie stwierdzić, w jakim stopniu opinie Witkiewicza i Sygietyńskiego zaważyły na późniejszej recepcji dzieł Brandta. Wydaje się, że większe znaczenie miały tu
przemiany zachodzące w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Nowe tendencje — pleneryzm, symbolizm, malarstwo nastroju i ekspresja wewnętrznych przeżyć podmiotu twórczego — niewątpliwie przyczyniły się do osłabienia zainteresowania malarstwem
„najwybitniejszego polskiego batalisty”. Znalazło to odzwierciedlenie w coraz rzadziej pojawiających się publikacjach prasowych. Nie bez znaczenia był również fakt stopniowego
„obniżania lotów” przez samego artystę, który zaczął ulegać rutynie, a w konsekwencji —
malarskiej manierze. Pewne ożywienie wywołał kolejny sukces międzynarodowy Brandta — wielki złoty medal przyznany za Pieśń zwycięstwa (kat. I.208) na wystawie w Berlinie
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ożywionych szlachetną ideą), chwalił śmiałość i biegłość rysunku, pełen naturalności
koloryt, harmonijnie wyrównany pomiędzy „przesadną efektownością, a tak modną u nowoczesnych artystów ponurą bezbarwnością”, wreszcie twierdził, że „techniczny formalizm
nie przytłacza w nim idealniejszych porywów natchnienia”.
Wśród dziesiątków recenzji na uwagę zasługuje artykuł Antoniego Mazanowskiego — wyważony w opiniach, wolny od panegirycznego tonu dominującego w większości
publikacji. Niezależnie od pozytywnej oceny dorobku artystycznego Brandta autor zwrócił
uwagę na „monotonność i ubóstwo motywów, powtarzanie się tychże, a prócz tego luźny
związek ich z ważnemi prądami spółczesnemi”38. U podstaw tej ostatniej tezy wyczuwamy
oddziaływanie ideologii pozytywistycznej, podobnie jak wówczas, gdy Mazanowski pisał:
„Gdyby Brandt pozostawał z życiem swego społeczeństwa w związkach ściślejszych [...], to
zwróciwszy się raz od historycznego malarstwa ku rodzajowemu, jak to się stało u niego
od lat kilku, szukałby może motywów o głębszej, ważniejszej i tęższej treści”39. Przyczyny
tego stanu rzeczy upatrywał nie tylko w fakcie zamieszkiwania artysty za granicą, ale także
w wyznawaniu przez niego zasady l’art pour l’art, w myśl której jego sztuka zamyka się we
„własnym, odrębnym świecie, w nim żyje i doskonali się”. W konsekwencji przyjęcia takiej
postawy Brandt nie zamierzał wpływać swymi obrazami na opinię społeczną, popierać
wybranych tendencji, działać na uczucia i namiętności. Natomiast tym, co zdaniem autora wyróżniało jego twórczość jako „artysty niepospolitego”, była umiejętność kreowania
wyrazistych, panujących nad wyobraźnią widza „typów” — czy to „z prochów historii
wydobytych” Kozaków, czy ich na pozór zabiedzonych, lecz silnych i zwinnych w boju
koni40. Przechodząc do interpretacji środków artystycznego wyrazu, Mazanowski określił
malarza mianem realisty. Dalej pisał: „Wydatność, rysunek, plastyka — to dążenia główne.
Malowidła Brandta nie są wypieszczone, wylizane, ale kładzione płaszczyznami, szerokiemi
rzutami pędzla, śmiało z niepospolitą wprawą techniczną”41.
Łączenie malarstwa Brandta z pojęciem realizmu musiało budzić sprzeciw czołowych
teoretyków tego kierunku, Antoniego Sygietyńskiego i Stanisława Witkiewicza. Dzieła inspirowane historią, odtwarzające nieistniejący świat kozacko-rycerskiej epopei, w samej
swej istocie były sprzeczne z podstawowymi założeniami realizmu. Jednak nawet obrazy
ukazujące współczesne sceny rodzajowe, oparte na obserwacji życia codziennego, nie
doczekały się uznania ze strony obu krytyków. Brandta postrzegali oni jako zręcznego
kompilatora cudzych wzorów i najnowszych trendów sztuki europejskiej, które łagodził
z „elegancją i gustem modniarki”42, zaś jego postawę twórczą — jako pogoń za sukcesem
i przejaw komercjalizacji rzeczywistych dążeń artystycznych43. Widzieli w nim odznaczającego się niewielką dozą oryginalności, zdolnego rzemieślnika obdarzonego „sprytem
w urządzaniu obrazu”, w sposób perfekcyjny władającego środkami warsztatowymi. Sygietyński pisał: „Obrazy Brandta były urządzone, przygotowane na efekt, z pominięciem
wszelkiej naturalności oświetlenia i harmonii barw. Na płótnie zasmarowanem brunatną
farbą [...] plamy ciemne rysowały się na jasnych bez żadnej dążności do usprawiedliwienia
się z tej dowolnej barwności świateł i cieniów. Modelacja brył, którą można osiągnąć właściwym rozkładem światła, została zastąpiona wyraźnemi sylwetkami grup popodcinanych
konturem przy zetknięciu się z płaszczyznami jasnymi”44. Witkiewicz wprawdzie gotów był
przyznać Brandtowi „rzeczywiste poczucie harmonii koloru”, jednak miała to być harmonia
barw wziętych z palety, nie zaobserwowanych w naturze, w określonych warunkach światła
i atmosfery; ich układ na płótnie przyrównał zatem do „zalet kolorystycznych perskiego dywanu lub innego okazu ornamentyki barwnej”45. W ostrej formie podważył obiegową opinię
podkreślającą „śmiałość ruchu”, „charakter, prawdę i życie” widoczne w przedstawianych
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przez Brandta scenach. Wskazując konkretne zabiegi warsztatowe — „urozmaicenie plam
barwnych, krzyżowanie linii, malowniczość, strzępiastość i dziwaczność kształtów, śmiałe
grube podmalowanie, na którym leży drobna, zręczna robota szczegółów, często nic nie
wyrażających” — stwierdzał: „[...] obrazy te są żywe, nie przedstawiając jednak rzeczywistego życia. Z chwilą, w której się od nich żąda prawdy i logiki w wyrazie, celowości ruchu,
odpowiedniości naprężenia siły do celu czynności — koniec!”46. Surowość, z jaką Sygietyński i Witkiewicz osądzali dzieła Brandta, wydaje się przesadna, a ich argumenty nazbyt
tendencyjne, głoszone z pozycji teorii estetycznej realizmu, do której artysta nigdy nie
aspirował. Nie sposób jednak uznać ich za całkowicie bezpodstawne, przynajmniej w odniesieniu do późnej fazy jego twórczości47. Brandt doskonale opanował reguły malarskiego
rzemiosła, nigdy jednak nie cechowała go pasja eksperymentatora szukającego nowych
rozwiązań formalnych. Osiągnąwszy sławę i zaszczyty, zatrzymał się na pewnym etapie
pracy twórczej — pod koniec lat dziewięćdziesiątych zaczął powielać własne pomysły,
schematy kompozycyjne i efekty warsztatowe, koncentrując się głównie na eksponowaniu
brawurowej dynamiki ruchu ludzi i koni. Dawną uważną obserwację natury stopniowo
zaczęła zastępować pewność ręki i poleganie na pamięci wzrokowej.
Trudno obecnie stwierdzić, w jakim stopniu opinie Witkiewicza i Sygietyńskiego zaważyły na późniejszej recepcji dzieł Brandta. Wydaje się, że większe znaczenie miały tu
przemiany zachodzące w sztuce polskiej lat dziewięćdziesiątych XIX wieku. Nowe tendencje — pleneryzm, symbolizm, malarstwo nastroju i ekspresja wewnętrznych przeżyć podmiotu twórczego — niewątpliwie przyczyniły się do osłabienia zainteresowania malarstwem
„najwybitniejszego polskiego batalisty”. Znalazło to odzwierciedlenie w coraz rzadziej pojawiających się publikacjach prasowych. Nie bez znaczenia był również fakt stopniowego
„obniżania lotów” przez samego artystę, który zaczął ulegać rutynie, a w konsekwencji —
malarskiej manierze. Pewne ożywienie wywołał kolejny sukces międzynarodowy Brandta — wielki złoty medal przyznany za Pieśń zwycięstwa (kat. I.208) na wystawie w Berlinie
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w 1891 roku. Większość czasopism odnotowała ten fakt, a niektórzy krytycy — jak Wiktor
Gomulicki — poświęcili więcej uwagi laureatowi, przypominając jego najwybitniejsze dzieła. Zdaniem Gomulickiego talent Brandta, „żywotny i pełen siły, posiada zaletę ciągłego
odświeżania się”, jego temperament artystyczny nie gaśnie, a technika osiąga coraz wyższy
stopień doskonałości48. Dogodną okazją do przypomnienia przygasłej już nieco sławy malarza stała się zorganizowana w 1894 roku we Lwowie Powszechna Wystawa Krajowa, na
której zaprezentował on pięć prac49. To ważne wydarzenie w polskim życiu artystycznym
zainspirowało Jerzego Mycielskiego do przygotowania publikacji Sto lat dziejów malarstwa
w Polsce 1760–1860. Autor odniósł się w niej również do twórczości Brandta — określił go
mianem najzdolniejszego i najbardziej zasłużonego artysty współczesnej generacji, który
„reprezentuje szczere, rdzennie polskie, gorącym narodowym duchem owiane nowsze nasze
malarstwo rodzajowe i historyczno-wojskowe”50. W pełnych uznania słowach pisał o obrazie
Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53), nazywając go najpiękniejszym z utworów historycznych
„o takim poetycznym nastroju śnieżnego północnego krajobrazu, a takiej zarazem prostej
i głębokiej intuicji dziejowej w oddaniu ludzi, koni, strojów i uzbrojenia, że do dziś dnia nikt
w malarstwie polskiem tego rodzaju, nie przewyższył pięknej tej rycerskiej sceny, która nie
ma ani cienia historycznego szablonu, a ma niewymowną poezję w sobie, prawdę i siłę”51.
Gorzej ocenił Bitwę pod Wiedniem, przywołując dawną opinię Stanisława Tarnowskiego. Mimo
obiektywnego, bezstronnego spojrzenia na twórczość Brandta, Mycielski z całą stanowczością przeciwstawił się niesprawiedliwej jego zdaniem krytyce Stanisława Witkiewicza,
który — jak pisał — „zarzuca mu szablon i komponowanie zimne i bez natchnienia”52.
W latach dziewięćdziesiątych, pomimo żywego wciąż jeszcze uznania dla Brandta, w recenzjach z wystaw zaczęły się pojawiać już jednoznacznie negatywne oceny jego
obrazów. I tak Cezary Jellenta, określając Modlitwę (kat. I.218) jako „częściowy co najmniej wytwór fin de siècle’u”, w ostatecznym rozrachunku uznał ją za dzieło niezdolne
wywołać wzruszenia, „powierzchowne, płytkie, a nawet mdłe”53. Z kolei zaprezentowany
w 1897 roku w Zachęcie Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa (kat. I.249) w opinii Mariana
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Wawrzenieckiego okazał się nazbyt akademicki, poprawny w technice malarskiej zacierającej wszelkie różnice materii i faktur, lecz pozbawiony wrażenia „ruchu, werwy i życia”
tak charakterystycznego dla wcześniejszych dzieł artysty. Uznanie piszącego wzbudził
jedynie sposób oddania pejzażu, „odtworzonego arcyumiejętnie i niezmiernie subtelnie”54.
W krytycznym tonie wypowiedział się także Michał Mutermilch, zarzucając dziełu „brak
harmonii układu”, nadmierny natłok i ścisk postaci, nieprawdziwe wrażenie śniegu podobnego „do drewnianej podłogi”; pozytywnie ocenił tylko sposób namalowania koni oraz
doskonałe w wyrazie i charakterystyce twarze ludzi55. Dla porównania warto przytoczyć
zupełnie inną opinię Kazimierza Tetmajera, który — pomimo że widział obraz jeszcze nieskończony — dostrzegł w nim „siłę i jędrność koloru, przepyszne ugrupowanie [postaci],
świetną kompozycję”56.
Na przełomie XIX i XX wieku coraz częściej zdarzało się też, że obecność obrazów
Brandta na wystawach odnotowywali jedynie zaprzyjaźnieni z nim malarze-krytycy, tacy
jak Henryk Piątkowski, Apoloniusz Kędzierski czy Władysław Wankie57. Im także należy
zawdzięczać — po 1900 roku pojawiające się już sporadycznie — wypowiedzi poświęcone osobie i twórczości malarza. Wspomnieniowy artykuł Wankiego w ciepłych, a zarazem
pełnych szacunku słowach przypominał czytelnikom sylwetkę nestora polskich malarzy
ze środowiska monachijskiego, przybliżał dzieła, nad którymi wówczas pracował58. Bardziej ambitny był zamiar Piątkowskiego, który podjął próbę ukazania twórczości Brandta
w szerszym kontekście malarstwa polskiego, łącząc ją z ogólną oceną dotychczasowego
dorobku artysty. Mając zapewne w pamięci ataki Witkiewicza, wyraźnie zaznaczył, że
„Ideały twórcze Brandta leżą poza sferą dążeń szczerych realistów, którzy w odtwarzaniu
natury ich otaczającej widzą cel swych usiłowań”59. Zgodnie z duchem czasu akcentował kreacjonistyczny aspekt tego malarstwa, rolę fantazji i imaginacji w przywoływaniu
z mroków przeszłości „marzeń bohaterskich, dum pełnych poezji i nieokreślonego nastroju”. W oczach Piątkowskiego artysta jawił się jako spóźniony romantyk, był „fenomenalnym upostaciowaniem wirtuozowstwa, fantazji, werwy i kolorytu”. Wszechstronnością
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w 1891 roku. Większość czasopism odnotowała ten fakt, a niektórzy krytycy — jak Wiktor
Gomulicki — poświęcili więcej uwagi laureatowi, przypominając jego najwybitniejsze dzieła. Zdaniem Gomulickiego talent Brandta, „żywotny i pełen siły, posiada zaletę ciągłego
odświeżania się”, jego temperament artystyczny nie gaśnie, a technika osiąga coraz wyższy
stopień doskonałości48. Dogodną okazją do przypomnienia przygasłej już nieco sławy malarza stała się zorganizowana w 1894 roku we Lwowie Powszechna Wystawa Krajowa, na
której zaprezentował on pięć prac49. To ważne wydarzenie w polskim życiu artystycznym
zainspirowało Jerzego Mycielskiego do przygotowania publikacji Sto lat dziejów malarstwa
w Polsce 1760–1860. Autor odniósł się w niej również do twórczości Brandta — określił go
mianem najzdolniejszego i najbardziej zasłużonego artysty współczesnej generacji, który
„reprezentuje szczere, rdzennie polskie, gorącym narodowym duchem owiane nowsze nasze
malarstwo rodzajowe i historyczno-wojskowe”50. W pełnych uznania słowach pisał o obrazie
Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53), nazywając go najpiękniejszym z utworów historycznych
„o takim poetycznym nastroju śnieżnego północnego krajobrazu, a takiej zarazem prostej
i głębokiej intuicji dziejowej w oddaniu ludzi, koni, strojów i uzbrojenia, że do dziś dnia nikt
w malarstwie polskiem tego rodzaju, nie przewyższył pięknej tej rycerskiej sceny, która nie
ma ani cienia historycznego szablonu, a ma niewymowną poezję w sobie, prawdę i siłę”51.
Gorzej ocenił Bitwę pod Wiedniem, przywołując dawną opinię Stanisława Tarnowskiego. Mimo
obiektywnego, bezstronnego spojrzenia na twórczość Brandta, Mycielski z całą stanowczością przeciwstawił się niesprawiedliwej jego zdaniem krytyce Stanisława Witkiewicza,
który — jak pisał — „zarzuca mu szablon i komponowanie zimne i bez natchnienia”52.
W latach dziewięćdziesiątych, pomimo żywego wciąż jeszcze uznania dla Brandta, w recenzjach z wystaw zaczęły się pojawiać już jednoznacznie negatywne oceny jego
obrazów. I tak Cezary Jellenta, określając Modlitwę (kat. I.218) jako „częściowy co najmniej wytwór fin de siècle’u”, w ostatecznym rozrachunku uznał ją za dzieło niezdolne
wywołać wzruszenia, „powierzchowne, płytkie, a nawet mdłe”53. Z kolei zaprezentowany
w 1897 roku w Zachęcie Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa (kat. I.249) w opinii Mariana
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Wawrzenieckiego okazał się nazbyt akademicki, poprawny w technice malarskiej zacierającej wszelkie różnice materii i faktur, lecz pozbawiony wrażenia „ruchu, werwy i życia”
tak charakterystycznego dla wcześniejszych dzieł artysty. Uznanie piszącego wzbudził
jedynie sposób oddania pejzażu, „odtworzonego arcyumiejętnie i niezmiernie subtelnie”54.
W krytycznym tonie wypowiedział się także Michał Mutermilch, zarzucając dziełu „brak
harmonii układu”, nadmierny natłok i ścisk postaci, nieprawdziwe wrażenie śniegu podobnego „do drewnianej podłogi”; pozytywnie ocenił tylko sposób namalowania koni oraz
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zupełnie inną opinię Kazimierza Tetmajera, który — pomimo że widział obraz jeszcze nieskończony — dostrzegł w nim „siłę i jędrność koloru, przepyszne ugrupowanie [postaci],
świetną kompozycję”56.
Na przełomie XIX i XX wieku coraz częściej zdarzało się też, że obecność obrazów
Brandta na wystawach odnotowywali jedynie zaprzyjaźnieni z nim malarze-krytycy, tacy
jak Henryk Piątkowski, Apoloniusz Kędzierski czy Władysław Wankie57. Im także należy
zawdzięczać — po 1900 roku pojawiające się już sporadycznie — wypowiedzi poświęcone osobie i twórczości malarza. Wspomnieniowy artykuł Wankiego w ciepłych, a zarazem
pełnych szacunku słowach przypominał czytelnikom sylwetkę nestora polskich malarzy
ze środowiska monachijskiego, przybliżał dzieła, nad którymi wówczas pracował58. Bardziej ambitny był zamiar Piątkowskiego, który podjął próbę ukazania twórczości Brandta
w szerszym kontekście malarstwa polskiego, łącząc ją z ogólną oceną dotychczasowego
dorobku artysty. Mając zapewne w pamięci ataki Witkiewicza, wyraźnie zaznaczył, że
„Ideały twórcze Brandta leżą poza sferą dążeń szczerych realistów, którzy w odtwarzaniu
natury ich otaczającej widzą cel swych usiłowań”59. Zgodnie z duchem czasu akcentował kreacjonistyczny aspekt tego malarstwa, rolę fantazji i imaginacji w przywoływaniu
z mroków przeszłości „marzeń bohaterskich, dum pełnych poezji i nieokreślonego nastroju”. W oczach Piątkowskiego artysta jawił się jako spóźniony romantyk, był „fenomenalnym upostaciowaniem wirtuozowstwa, fantazji, werwy i kolorytu”. Wszechstronnością
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spojrzenia na osobę i twórczość Brandta, wnikliwością charakterystyki, popartą własnymi
doświadczeniami wyniesionymi z kontaktów z mistrzem, wyróżniał się obszerny artykuł
jego dawnego ucznia i przyjaciela, Apoloniusza Kędzierskiego, opublikowany w czasopiś
mie „Sfinks” w 1909 roku60.
Ostatnią za życia artysty falę zainteresowania jego malarstwem wzbudził jubileusz
pięćdziesięciolecia pracy twórczej uroczyście obchodzony w 1911 roku. Wiele czasopism
opublikowało artykuły poświęcone osobie jubilata, najczęściej o charakterze retrospektywnym, podsumowującym jego obfity dorobek twórczy i pozycję w środowisku artystycznym61. Nietrudno się domyślić, że większość z nich utrzymana była w tonie panegirycznym,
składano wszakże „hołd wielkiemu artyście i wiernemu synowi Ojczyzny”, który rozsławił
sztukę polską w świecie. Piątkowski nie zawahał się określić Brandta jako „wyobraziciela
najgorętszych pragnień zbiorowej duszy narodu”, a w jego ostatnich pracach nadal dostrzegał „młodzieńczy ogień, werwę, fantazję i polot”62. Michał Synoradzki po raz kolejny
przypomniał popularną opinię o mistrzostwie jego techniki: „rysunek niezwykłej doskonałości, koloryt w przebogatej skali barw, krajobraz pełen powietrza i światła, figury
drgające życiem, często w ruchach gwałtownych, w skróceniach nadzwyczajnych”63. Na
fali powszechnego aplauzu niektórzy z autorów przypisali twórcy Powitania stepu nawet
zdobycie w Paryżu złotego medalu za... Kazanie Skargi. Szczegół na pozór nieistotny, ale
znamienny, świadczący o tym, że zainteresowanie twórczością malarza miało już jedynie
okazjonalny charakter64.
Śmierć artysty w 1915 roku odbiła się szerokim echem w polskiej prasie, mimo że uwagę
przyciągały wówczas przede wszystkim dramatyczne doniesienia z frontów toczącej się wojny. Na tle dziesiątków artykułów, z należną w tej sytuacji powagą i szacunkiem powielających
strywializowane już frazesy na temat jego malarstwa, ponownie zdecydowanie wyróżniała
się wypowiedź Apoloniusza Kędzierskiego. Przywołując wspomnienia z okresu pobytów
w Orońsku i nauki pod okiem Brandta, w słowach pełnych wzruszenia nakreślił sylwetkę
malarza. Przybliżył jego osobowość, stosunek do ludzi i sztuki ujawniający się w opisanych
ze swadą anegdotach z życia w Orońsku. Podjął próbę scharakteryzowania procesu twórczego, który niejednokrotnie miał okazję obserwować. Był bodaj pierwszym spośród piszących
o artyście, który zwrócił uwagę na walory jego szkiców ołówkowych i akwarel, „na gorąco,
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z natury chwytanych sylwet w ruchach przelotnych”, potwierdzających czułość oka i niezawodną pamięć kreślącego je malarza65. W tym samym roku ponownie zabrał też głos Henryk
Piątkowski. W nekrologu zamieszczonym na łamach „Kuriera Warszawskiego” nawiązał
do swojej dawnej opinii na temat pozycji Brandta w historii XIX-wiecznej sztuki polskiej,
sformułował także tezę o bezpośrednim związku jego twórczości z tą tradycją malarstwa,
której początek dały batalistyczne i rodzajowe prace Jean-Pierre’a Norblina, a kontynuację
stanowiły obrazy Aleksandra Orłowskiego, Piotra Michałowskiego i Juliusza Kossaka —
bezpośredniego mistrza i nauczyciela Brandta66.
Nowe prądy i teorie artystyczne rodzące się w okresie dwudziestolecia międzywojennego negowały kryteria XIX-wiecznej estetyki, tworząc własne hierarchie wartości, wśród
których na czoło wysuwała się fascynacja formą i środkami służącymi jej budowaniu, przy
całkowitej deprecjacji tego, co pogardliwie nazywano „literaturą” w malarstwie. W tej sytuacji twórczość Brandta, którego poprzednie stulecie wyniosło na wyżyny sławy, była w najlepszym razie pomijana milczeniem lub ostro krytykowana67. Zorganizowana w 1921 roku
w Zachęcie niewielka wystawa jego prac przeszła niemal bez echa. Zupełnie odosobniona
pozostała sformułowana przy tej okazji opinia Wankiego, uznającego w nim „ostatniego
naszego malarza kongenialnie odtwarzającego nastroje poezji romantycznej”68. Nieco
większy oddźwięk, ale głównie w kręgu konserwatywnych krytyków, wywołała pierwsza
zakrojona na większą skalę (ponad 160 obrazów i szkiców) prezentacja dzieł artysty, również
urządzona w Zachęcie w 1926 roku. Opublikowane wówczas artykuły miały raczej charakter
sprawozdawczy, odnotowywały wydarzenie bez głębszego wnikania w istotę malarstwa
Brandta. Przywoływano nadużywane już w przeszłości frazesy, pisząc o „wielkim malarzu,
którym sztuka polska może się szczycić”, „który imię Polski zaszczytnie propagował po
całym świecie”, o „tradycji junackiej, rycerskiej, którą z takim rozmachem, taką prawdą
wyraził”, o „szczerym polskim temperamencie wyróżniającym go na tle środowiska monachijskiego”69. W podobnym tonie utrzymany był wstęp do katalogu wystawy pióra Stefana
Popowskiego. W podniosłych słowach opisywał on świat malarskich tematów „wybitnego
batalisty”, który przywoływał go w żywej, plastycznej formie. Może najbardziej wartościową
część tych dywagacji stanowiło omówienie związków łączących dzieła Brandta i Juliusza
Kossaka oraz próba analizy indywidualnego stylu każdego z nich70.
W tej powodzi zdawkowych, banalnych wypowiedzi zdecydowanie wyróżniał się artykuł Wacława Husarskiego, będący próbą obiektywnej interpretacji twórczości Brandta,
jego pozycji i znaczenia w historii malarstwa polskiego71. Krytyk ten, zgadzając się po części
z negatywną argumentacją Witkiewicza, zasygnalizował słabe strony malarstwa artysty:
brunatny, konwencjonalny ton obecny w jego wczesnych dziełach, błękitnawe szarości
powierzchownego pleinairu charakterystyczne dla kolorystyki późniejszych prac, brak
imponujących efektów fakturalnych, bardziej efektowny niż subtelny rysunek, na sposób fotograficzny w śmiałych skrótach perspektywicznych chwytający raczej pozory życia i ruchu
niż samo życie. Nie kwestionował jednak ogromnych zasług Brandta w rozwoju malarstwa
polskiego oraz w kształceniu młodszych artystów, nie odmawiał mu oryginalności, choć
dostrzegał osłabienie poziomu i manieryczność późnych prac. Jego twórczość postrzegał
jako ogniwo łączące romantyczną stylizację malarstwa historycznego poprzedniej epoki,
jednak bez właściwego jej teatralnego patosu, z nowatorskim dążeniem do realistycznego
ujmowania tematu, zapowiadającym sztukę naturalistyczną.
Interesująca była krótka wypowiedź Szczęsnego Rutkowskiego, który wypunktował
podstawowe cechy talentu Brandta: „przyrodzoną łatwość rysunkową, wybitną pamięć
wzrokową, wrażliwość kolorystyczną”; w jego pracach, przy pozorach chaosu, dostrzegł
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spojrzenia na osobę i twórczość Brandta, wnikliwością charakterystyki, popartą własnymi
doświadczeniami wyniesionymi z kontaktów z mistrzem, wyróżniał się obszerny artykuł
jego dawnego ucznia i przyjaciela, Apoloniusza Kędzierskiego, opublikowany w czasopiś
mie „Sfinks” w 1909 roku60.
Ostatnią za życia artysty falę zainteresowania jego malarstwem wzbudził jubileusz
pięćdziesięciolecia pracy twórczej uroczyście obchodzony w 1911 roku. Wiele czasopism
opublikowało artykuły poświęcone osobie jubilata, najczęściej o charakterze retrospektywnym, podsumowującym jego obfity dorobek twórczy i pozycję w środowisku artystycznym61. Nietrudno się domyślić, że większość z nich utrzymana była w tonie panegirycznym,
składano wszakże „hołd wielkiemu artyście i wiernemu synowi Ojczyzny”, który rozsławił
sztukę polską w świecie. Piątkowski nie zawahał się określić Brandta jako „wyobraziciela
najgorętszych pragnień zbiorowej duszy narodu”, a w jego ostatnich pracach nadal dostrzegał „młodzieńczy ogień, werwę, fantazję i polot”62. Michał Synoradzki po raz kolejny
przypomniał popularną opinię o mistrzostwie jego techniki: „rysunek niezwykłej doskonałości, koloryt w przebogatej skali barw, krajobraz pełen powietrza i światła, figury
drgające życiem, często w ruchach gwałtownych, w skróceniach nadzwyczajnych”63. Na
fali powszechnego aplauzu niektórzy z autorów przypisali twórcy Powitania stepu nawet
zdobycie w Paryżu złotego medalu za... Kazanie Skargi. Szczegół na pozór nieistotny, ale
znamienny, świadczący o tym, że zainteresowanie twórczością malarza miało już jedynie
okazjonalny charakter64.
Śmierć artysty w 1915 roku odbiła się szerokim echem w polskiej prasie, mimo że uwagę
przyciągały wówczas przede wszystkim dramatyczne doniesienia z frontów toczącej się wojny. Na tle dziesiątków artykułów, z należną w tej sytuacji powagą i szacunkiem powielających
strywializowane już frazesy na temat jego malarstwa, ponownie zdecydowanie wyróżniała
się wypowiedź Apoloniusza Kędzierskiego. Przywołując wspomnienia z okresu pobytów
w Orońsku i nauki pod okiem Brandta, w słowach pełnych wzruszenia nakreślił sylwetkę
malarza. Przybliżył jego osobowość, stosunek do ludzi i sztuki ujawniający się w opisanych
ze swadą anegdotach z życia w Orońsku. Podjął próbę scharakteryzowania procesu twórczego, który niejednokrotnie miał okazję obserwować. Był bodaj pierwszym spośród piszących
o artyście, który zwrócił uwagę na walory jego szkiców ołówkowych i akwarel, „na gorąco,
Ewa Micke-Broniarek

z natury chwytanych sylwet w ruchach przelotnych”, potwierdzających czułość oka i niezawodną pamięć kreślącego je malarza65. W tym samym roku ponownie zabrał też głos Henryk
Piątkowski. W nekrologu zamieszczonym na łamach „Kuriera Warszawskiego” nawiązał
do swojej dawnej opinii na temat pozycji Brandta w historii XIX-wiecznej sztuki polskiej,
sformułował także tezę o bezpośrednim związku jego twórczości z tą tradycją malarstwa,
której początek dały batalistyczne i rodzajowe prace Jean-Pierre’a Norblina, a kontynuację
stanowiły obrazy Aleksandra Orłowskiego, Piotra Michałowskiego i Juliusza Kossaka —
bezpośredniego mistrza i nauczyciela Brandta66.
Nowe prądy i teorie artystyczne rodzące się w okresie dwudziestolecia międzywojennego negowały kryteria XIX-wiecznej estetyki, tworząc własne hierarchie wartości, wśród
których na czoło wysuwała się fascynacja formą i środkami służącymi jej budowaniu, przy
całkowitej deprecjacji tego, co pogardliwie nazywano „literaturą” w malarstwie. W tej sytuacji twórczość Brandta, którego poprzednie stulecie wyniosło na wyżyny sławy, była w najlepszym razie pomijana milczeniem lub ostro krytykowana67. Zorganizowana w 1921 roku
w Zachęcie niewielka wystawa jego prac przeszła niemal bez echa. Zupełnie odosobniona
pozostała sformułowana przy tej okazji opinia Wankiego, uznającego w nim „ostatniego
naszego malarza kongenialnie odtwarzającego nastroje poezji romantycznej”68. Nieco
większy oddźwięk, ale głównie w kręgu konserwatywnych krytyków, wywołała pierwsza
zakrojona na większą skalę (ponad 160 obrazów i szkiców) prezentacja dzieł artysty, również
urządzona w Zachęcie w 1926 roku. Opublikowane wówczas artykuły miały raczej charakter
sprawozdawczy, odnotowywały wydarzenie bez głębszego wnikania w istotę malarstwa
Brandta. Przywoływano nadużywane już w przeszłości frazesy, pisząc o „wielkim malarzu,
którym sztuka polska może się szczycić”, „który imię Polski zaszczytnie propagował po
całym świecie”, o „tradycji junackiej, rycerskiej, którą z takim rozmachem, taką prawdą
wyraził”, o „szczerym polskim temperamencie wyróżniającym go na tle środowiska monachijskiego”69. W podobnym tonie utrzymany był wstęp do katalogu wystawy pióra Stefana
Popowskiego. W podniosłych słowach opisywał on świat malarskich tematów „wybitnego
batalisty”, który przywoływał go w żywej, plastycznej formie. Może najbardziej wartościową
część tych dywagacji stanowiło omówienie związków łączących dzieła Brandta i Juliusza
Kossaka oraz próba analizy indywidualnego stylu każdego z nich70.
W tej powodzi zdawkowych, banalnych wypowiedzi zdecydowanie wyróżniał się artykuł Wacława Husarskiego, będący próbą obiektywnej interpretacji twórczości Brandta,
jego pozycji i znaczenia w historii malarstwa polskiego71. Krytyk ten, zgadzając się po części
z negatywną argumentacją Witkiewicza, zasygnalizował słabe strony malarstwa artysty:
brunatny, konwencjonalny ton obecny w jego wczesnych dziełach, błękitnawe szarości
powierzchownego pleinairu charakterystyczne dla kolorystyki późniejszych prac, brak
imponujących efektów fakturalnych, bardziej efektowny niż subtelny rysunek, na sposób fotograficzny w śmiałych skrótach perspektywicznych chwytający raczej pozory życia i ruchu
niż samo życie. Nie kwestionował jednak ogromnych zasług Brandta w rozwoju malarstwa
polskiego oraz w kształceniu młodszych artystów, nie odmawiał mu oryginalności, choć
dostrzegał osłabienie poziomu i manieryczność późnych prac. Jego twórczość postrzegał
jako ogniwo łączące romantyczną stylizację malarstwa historycznego poprzedniej epoki,
jednak bez właściwego jej teatralnego patosu, z nowatorskim dążeniem do realistycznego
ujmowania tematu, zapowiadającym sztukę naturalistyczną.
Interesująca była krótka wypowiedź Szczęsnego Rutkowskiego, który wypunktował
podstawowe cechy talentu Brandta: „przyrodzoną łatwość rysunkową, wybitną pamięć
wzrokową, wrażliwość kolorystyczną”; w jego pracach, przy pozorach chaosu, dostrzegł
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„starannie obmyślony rytm kompozycyjny”, a ponadto harmonię kolorystyczną i „często wirtuozowską” fakturę72. Autor ten zwrócił także uwagę na niezwykłą sugestywność
Brandtowskich wizji — „obrazy jego budzą wprost chęć wzięcia udziału w walce, polowaniu, tryumfalnym pochodzie”. Z młodego pokolenia krytyków wystawę zaszczycił krótką
wzmianką Leopold Strakun. Deprecjonując samą instytucję Zachęty i ideę tego typu prezentacji, twórczość Brandta ocenił jako kolejny przejaw historycznej lub literackiej inwencji
w malarstwie. Przyznał jednak, „iż dziś jeszcze niektóre prace jego [...] posiadają pewne
stałe, nieprzemijające walory formalne (mistrzowski rysunek, rytm kolorystyczny)”73.
Wystawa urządzona w 1926 roku zamknęła okres, w którym opinię o twórczości
Brandta kształtowała prasa i krytyka artystyczna. Malarstwo to należało już wówczas do
przeszłości, a tym samym wkraczało w domenę badań historyków sztuki, jednak, jak trafnie zauważył jeden z recenzentów wystawy: „Współcześni Brandtowi Matejko, Grottger
[...] Juliusz Kossak posiadają swoją stosunkowo pokaźną literaturę. Brandtowi dotychczas
żaden z naszych historyków sztuki nie poświęcił większej uwagi”74. Niestety, ten stan rzeczy
miał trwać jeszcze kilka dziesiątków lat.
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Sukces Brandta
w świetle prasy
niemieckiej

Irena Olchowska-Schmidt

Z licznej grupy polskich malarzy mieszkających w Monachium w XIX wieku Józef Brandt
niewątpliwie odniósł największy sukces artystyczny. Można go mierzyć udziałem w wielu
wystawach, medalami, orderami, zakupami do renomowanych placówek muzealnych, galerii
i zbiorów prywatnych oraz zainteresowaniem prasy, która śledziła jego poczynania.
Brandt miał szczęście, że na początku swej monachijskiej drogi artystycznej trafił do
pracowni Franza Adama. Studia pod jego kierunkiem były czymś więcej niż tylko nauką
malarstwa. Młody artysta był traktowany jak członek rodziny i brał udział we wszystkich
wydarzeniach w życiu Adamów. Poznał więc nie tylko tę wielopokoleniową rodzinę artystyczną, ale również cały monachijski świat sztuki, a także rodzinę królewską i arystokrację.
Pracownia zastąpiła mu dom rodzinny i akademię. Brandt miał tam wszelkie warunki do
edukacji artystycznej, o rekwizyty do obrazów troszczył się Adam, który był realistą i dbał
o to, by jego uczeń malował z natury. Pod okiem oddanego mu i przyjaznego nauczyciela
młody malarz szybko robił postępy.
Zarekomendowany zapewne przez swego mistrza, na początku 1864 roku wstąpił do
monachijskiego Kunstvereinu; mógł tam wystawiać swe prace, poddawać je ocenie i znajdować nabywców. Jednym z animatorów i współzałożycieli tego pierwszego w Niemczech
zrzeszenia artystów był ojciec Franza Adama, Albrecht.
I tak, zaledwie rok po przybyciu do Monachium, w marcu 1864 roku Brandt po raz
pierwszy wystawił w Kunstvereinie obraz. Doczekał się od razu obszernej wzmianki w prasie. Jej autor nadmienił, że artysta pochodzi z Warszawy, był też zdumiewająco dobrze
poinformowany, że obraz Wychowanie młodego księcia Wiśniowieckiego (kat. I.7) inspirowany
jest poezją Bogdana Zalewskiego1. Opisał dosyć dokładnie jego treść, a na koniec poddał
go krótkiej ocenie: „Jest zręcznie malowany, w biegłości technicznej, jak i w traktowaniu
figur i krajobrazu nosi wręcz charakter nowoczesnego ujęcia i przedstawienia. Jest ciekawym
i charakterystycznym przykładem malarstwa etnograficznego, brak mu jednak głębszego,
psychologicznego i dramatycznego znaczenia”2. To, że autor zadał sobie trud opisania i zanalizowania obrazu, dobrze świadczyło o talencie młodego, początkującego na gruncie
monachijskim malarza z Warszawy. Sukces Brandta został potwierdzony natychmiastowym
zakupem obrazu.
Jeszcze w tym samym miesiącu artysta zaprezentował w Kunstvereinie Pochód lisowczyków
(kat. I.8); recenzja prasowa wystawy zaczyna się właśnie od tego obrazu. Jej autor chwali pełen
życia pochód jeźdźców i pieszych oraz załadowanych wozów, zwraca też uwagę na bogate,
różnorodne nakrycia głowy. Dalej pisze: „Chociaż technika wydaje się zbyt powierzchowna,
to jednak trudno odmówić malarzowi zręczności i ogólny efekt jest korzystny”3. W połowie
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maja prasa donosiła o następnym obrazie, Puk, puk w okieneczko (kat. I.12): „Rysunek i układ
są tak wykonane, że sprawiają ogólne dobre malarskie wrażenie, nie oferując specjalnie
interesujących szczegółów”4.
W listopadzie tego roku relacja prasowa z Kunstvereinu znowu zaczyna się od obrazu
Brandta — Ucieczka Tatarów po bitwie pod Martynowem w XVII w. (kat. I.10). Jej autor chwali malarza za „dziki” ruch, etnograficzne bogactwo typów ludzkich i kostiumów, uważa jednak, że
trudno znaleźć w obrazie naprawdę fascynujące i urzekające elementy. Również kompozycja
wydaje się obliczona na pierwsze wrażenie, ale i ono nie całkiem zadowala. Kolorystyka jest
też zbyt jasna i pogodna, nie odpowiada treści obrazu. Autor uważa, że „bardziej ponury i złowrogi ton zapewniłby mu większy efekt”5. Jednak i ten obraz został natychmiast sprzedany.
Zachęcony tym Brandt w grudniu wystawił Jarmark koński na Ukrainie (kat. IV.13), a sprawozdawca prasowy konstatował, że „urok obrazu polega nie na ukazaniu jednostki, a bardziej
na całkowitym narodowym wrażeniu całości, zwłaszcza w rosyjskich fizjonomiach, kostiumach i domach. Akcja sama w sobie nie oferuje nic szczególnego. Chodzi raczej o podkreślenie tout comme chez nous”6. To podkreślanie polskiej specyfiki, chociaż nie zawsze prawidłowo
interpretowanej przez recenzentów wystaw, będzie wyróżniało twórczość Brandta na tle
malarstwa monachijskiego.
W marcu 1865 roku artysta zaprezentował obraz Czumaki, polscy chłopi w drodze na Ukrainę
(kat. I.13). Prasa tym razem ograniczyła się do wymienienia tytułu i stwierdzenia, że Brandt
znowu pokazał dzieło o narodowym charakterze7. W majowym sprawozdaniu z Kunstvereinu
czytamy, że wystawił Powrót wojsk polskich przez Karpaty po bitwie pod Wiedniem w 1683 roku
(kat. I.16). Tu następuje opis trudnej przeprawy po bezdrożach w czasie złej pogody, kiedy
pod koła wozów, aby mogły przejechać przez błoto, podłożono drogocenne dywany zdobyte
na Turkach. Autor recenzji uważa, że „mimo wielu charakterystycznych i pełnych życia szczegółów, całość poprzez zamęt i różnorodność robi przykre wrażenie. Prawda i piękno nie idą
tu w parze”8. W następnym miesiącu przy wymienionym z tytułu obrazie Polscy Żydzi jadący
na targ (kat. I.14) zamieszczono krótką wzmiankę, że nie ma specjalnych powodów, by o nim
pisać9. W październiku Brandt wystawił znowu jeden ze swoich Powrotów, a sprawozdawca
powtórzył swoją opinię z maja.
Zachęcony przez Franza Adama polski malarz przygotowywał się do udziału w Wystawie
Światowej w Paryżu. Chciał tam pokazać Chodkiewicza pod Chocimiem (kat. I.21); pierwsze olejne szkice do obrazu powstały już w 1865 roku. Praca nad nim bardzo go pochłaniała, przerwał
ją jednak, by realizować inne pomysły, jak np. dużych rozmiarów płótno Pochód wojsk hetmana
Tarnowskiego ciągnących pod Tarnopol przeciw Tatarom w r. 1551 (kat. I.19). Wystawił go w marcu
1866 roku w Kunstvereinie. Relacja prasowa znowu zaczyna się od omówienia obrazu Brandta
i niemal w połowie jest mu poświęcona. Jej autorem jest Adolph Zeising (1810–1876), znany
estetyk i uczony. Chwali Brandta za wszystko: za wspaniale oddaną perspektywę, świetne
zgrupowanie postaci, złudzenie ruchu, kolorystykę, która „choć żywa, unika zbytniej barwności i porusza się z dużym wyczuciem w różnych niuansach w określonym, odpowiednim
do sytuacji zasadniczym tonie”. I choć w obrazie nie znajdziemy „jednostkowych szczególnie interesujących sytuacji”, to wiemy, że taki był też zamiar artysty. Bo „w kompozycjach
tego typu zależy przede wszystkim na stworzeniu wrażenia ogólnego, całościowego efektu,
a podkreślanie szczegółu mogłoby tylko takiemu wrażeniu zaszkodzić”10.
W pracowni Franza Adama wrzało. Dla młodego Brandta przyjęcie obrazu na Wystawę
Światową było wielką szansą. Już w lutym 1867 roku można było Bitwę chocimską oglądać
w Kunstvereinie i nie tylko gazety codzienne, ale i poważne czasopisma artystyczne poświęciły jej uwagę. Friedrich Pecht (1814–1903), najważniejszy w tym czasie krytyk niemiecki,
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w swej korespondencji prasowej opisał najpierw obraz Franza Adama Powrót z bitwy pod Solferino, gdzie „dojrzały i doświadczony malarz, a również uczestnik wojny w sposób budzący
współczucie u widza przedstawił jej prawdziwą, smutną i tragiczną stronę”. Natomiast młodego „niezwykle utalentowanego ucznia Adama mniej interesuje wnikliwa charakterystyka
postaci, zależy mu raczej na przedstawieniu malarskiego, pełnego życia i impetu zjawiska,
jakim jest wojna”11. Podobną opinię Pecht przedstawia w swych Listach paryskich, gdzie pisze, że „choć Brandt nie do końca stworzył obraz doskonały, to jednak przyciąga swoimi
umiejętnościami kolorystycznymi i bogatą fantazją”12.
Recenzent „Die Dioskuren”, wyrażając podobną opinię o obrazie Adama co Pecht, zarzuca mu jednak zbytnie zwracanie uwagi na szczegóły, przez co brak mu całościowego wrażenia,
którego nie można odmówić „młodemu Polakowi o nazwisku Brandt”13. Uczestnictwo w Wystawie Światowej w Paryżu było największym wydarzeniem artystycznym w dotychczasowym
życiu Brandta i prasa to zapamiętała. Przeszło rok później recenzent „Die Dioskuren” pisał:
„Duży podziw wzbudził wystawiony u Wimmera obraz Polaka Brandta, tego samego, który
razem z Adamem wysłał na paryską wystawę swój duży obraz bitewny. Tym razem wziął
pod uwagę powszechne pragnienie pokoju w Europie i pokazuje nam polskich wieśniaków,
którzy wracając z jarmarku, zatrzymali się przy szynku”14.
Praca nad Chocimiem kończyła czteroletnią naukę pod okiem Franza Adama i choć
Brandt nadal wynajmował atelier u swego nauczyciela, to pracował już na własny rachunek.
Na pierwszej międzynarodowej wystawie sztuki w Monachium w 1869 roku pokazał dwa
obrazy: historyczny i rodzajowy. Pierwszy nosił długi tytuł, który był niemal opisem dzieła:
Strojnowski przedstawia pod Wiedniem arcyks. Leopoldowi austr. konie zabrane przez Lisowczyków
palatynowi Renu — epizod z wojny 30-letniej (kat. I.38). Widać na nim jeźdźców i konie luzem,
dalej karetę, z której wychyla się książę, a w tle ogromne zamczysko. W relacjach z wystawy
podkreślano kolorystyczny talent Brandta, a Bruno Meyer w dekoracyjności stylu polskiego
malarza dostrzegł pokrewieństwo z Hansem Makartem15. Obraz został zaraz po wystawie
sprzedany i ślad po nim zaginął. Nabywcę znalazło również drugie dzieło, Jarmark w Krakowskiem (kat. I.45).
Na tej wystawie Brandtowi przyznano złoty medal16 i choć nie był on jedynym wyróżnionym tak wysoko malarzem, fakt ten zmienił zasadniczo jego sytuację: zaczął dostawać
zaproszenia na wystawy w różnych miastach niemieckich, rozpisywała się o nim prasa i nie
narzekał na brak nabywców. Z kręgu bliskich mu malarzy złote medale uzyskali również
Anton Braith, Theodor Horschelt, Franz von Lenbach i Gabriel von Max. Franz Adam otrzymał wówczas najwyższe odznaczenie: Krzyż Rycerski I klasy św. Michała, którym kilkanaście lat później zostanie też uhonorowany jego polski uczeń. W grudniu tego roku Brandt
i Adam wystawili swe obrazy w nowo otwartym salonie P. Käfera w Wiedniu17. Następnego
roku niewielki obraz Tabor — powrót spod Wiednia (kat. I.46), „delikatny w rysunku, subtelny
i mistrzowski w tonie i perspektywie powietrznej”18, zakupił z corocznej wystawy w Künst
lerhausie w Wiedniu sam cesarz austriacki Franciszek Józef19. Na międzynarodowej wystawie
w Berlinie Brandt pokazał większych rozmiarów dzieło Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53).
Wcześniej zobaczyła je publiczność w monachijskim Kunstvereinie, a korespondent lokalnej
gazety, analizując obraz, stwierdził, że „takiego mistrzostwa Brandt dotychczas jeszcze nie
osiągnął”20. W podobnym tonie wypowiedział się Friedrich Pecht na łamach „Allgemeine
Zeitung”. Jego zdaniem artysta stworzył jeden z najciekawszych swych obrazów, wspaniały
„zimowy nokturn z prawdziwie oddaną historią”21. Wiosną 1871 roku eksponowano ten obraz
na trzeciej międzynarodowej wystawie w Wiedniu, gdzie zakupiła go tamtejsza Akademia
Sztuk Pięknych22.
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maja prasa donosiła o następnym obrazie, Puk, puk w okieneczko (kat. I.12): „Rysunek i układ
są tak wykonane, że sprawiają ogólne dobre malarskie wrażenie, nie oferując specjalnie
interesujących szczegółów”4.
W listopadzie tego roku relacja prasowa z Kunstvereinu znowu zaczyna się od obrazu
Brandta — Ucieczka Tatarów po bitwie pod Martynowem w XVII w. (kat. I.10). Jej autor chwali malarza za „dziki” ruch, etnograficzne bogactwo typów ludzkich i kostiumów, uważa jednak, że
trudno znaleźć w obrazie naprawdę fascynujące i urzekające elementy. Również kompozycja
wydaje się obliczona na pierwsze wrażenie, ale i ono nie całkiem zadowala. Kolorystyka jest
też zbyt jasna i pogodna, nie odpowiada treści obrazu. Autor uważa, że „bardziej ponury i złowrogi ton zapewniłby mu większy efekt”5. Jednak i ten obraz został natychmiast sprzedany.
Zachęcony tym Brandt w grudniu wystawił Jarmark koński na Ukrainie (kat. IV.13), a sprawozdawca prasowy konstatował, że „urok obrazu polega nie na ukazaniu jednostki, a bardziej
na całkowitym narodowym wrażeniu całości, zwłaszcza w rosyjskich fizjonomiach, kostiumach i domach. Akcja sama w sobie nie oferuje nic szczególnego. Chodzi raczej o podkreślenie tout comme chez nous”6. To podkreślanie polskiej specyfiki, chociaż nie zawsze prawidłowo
interpretowanej przez recenzentów wystaw, będzie wyróżniało twórczość Brandta na tle
malarstwa monachijskiego.
W marcu 1865 roku artysta zaprezentował obraz Czumaki, polscy chłopi w drodze na Ukrainę
(kat. I.13). Prasa tym razem ograniczyła się do wymienienia tytułu i stwierdzenia, że Brandt
znowu pokazał dzieło o narodowym charakterze7. W majowym sprawozdaniu z Kunstvereinu
czytamy, że wystawił Powrót wojsk polskich przez Karpaty po bitwie pod Wiedniem w 1683 roku
(kat. I.16). Tu następuje opis trudnej przeprawy po bezdrożach w czasie złej pogody, kiedy
pod koła wozów, aby mogły przejechać przez błoto, podłożono drogocenne dywany zdobyte
na Turkach. Autor recenzji uważa, że „mimo wielu charakterystycznych i pełnych życia szczegółów, całość poprzez zamęt i różnorodność robi przykre wrażenie. Prawda i piękno nie idą
tu w parze”8. W następnym miesiącu przy wymienionym z tytułu obrazie Polscy Żydzi jadący
na targ (kat. I.14) zamieszczono krótką wzmiankę, że nie ma specjalnych powodów, by o nim
pisać9. W październiku Brandt wystawił znowu jeden ze swoich Powrotów, a sprawozdawca
powtórzył swoją opinię z maja.
Zachęcony przez Franza Adama polski malarz przygotowywał się do udziału w Wystawie
Światowej w Paryżu. Chciał tam pokazać Chodkiewicza pod Chocimiem (kat. I.21); pierwsze olejne szkice do obrazu powstały już w 1865 roku. Praca nad nim bardzo go pochłaniała, przerwał
ją jednak, by realizować inne pomysły, jak np. dużych rozmiarów płótno Pochód wojsk hetmana
Tarnowskiego ciągnących pod Tarnopol przeciw Tatarom w r. 1551 (kat. I.19). Wystawił go w marcu
1866 roku w Kunstvereinie. Relacja prasowa znowu zaczyna się od omówienia obrazu Brandta
i niemal w połowie jest mu poświęcona. Jej autorem jest Adolph Zeising (1810–1876), znany
estetyk i uczony. Chwali Brandta za wszystko: za wspaniale oddaną perspektywę, świetne
zgrupowanie postaci, złudzenie ruchu, kolorystykę, która „choć żywa, unika zbytniej barwności i porusza się z dużym wyczuciem w różnych niuansach w określonym, odpowiednim
do sytuacji zasadniczym tonie”. I choć w obrazie nie znajdziemy „jednostkowych szczególnie interesujących sytuacji”, to wiemy, że taki był też zamiar artysty. Bo „w kompozycjach
tego typu zależy przede wszystkim na stworzeniu wrażenia ogólnego, całościowego efektu,
a podkreślanie szczegółu mogłoby tylko takiemu wrażeniu zaszkodzić”10.
W pracowni Franza Adama wrzało. Dla młodego Brandta przyjęcie obrazu na Wystawę
Światową było wielką szansą. Już w lutym 1867 roku można było Bitwę chocimską oglądać
w Kunstvereinie i nie tylko gazety codzienne, ale i poważne czasopisma artystyczne poświęciły jej uwagę. Friedrich Pecht (1814–1903), najważniejszy w tym czasie krytyk niemiecki,
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w swej korespondencji prasowej opisał najpierw obraz Franza Adama Powrót z bitwy pod Solferino, gdzie „dojrzały i doświadczony malarz, a również uczestnik wojny w sposób budzący
współczucie u widza przedstawił jej prawdziwą, smutną i tragiczną stronę”. Natomiast młodego „niezwykle utalentowanego ucznia Adama mniej interesuje wnikliwa charakterystyka
postaci, zależy mu raczej na przedstawieniu malarskiego, pełnego życia i impetu zjawiska,
jakim jest wojna”11. Podobną opinię Pecht przedstawia w swych Listach paryskich, gdzie pisze, że „choć Brandt nie do końca stworzył obraz doskonały, to jednak przyciąga swoimi
umiejętnościami kolorystycznymi i bogatą fantazją”12.
Recenzent „Die Dioskuren”, wyrażając podobną opinię o obrazie Adama co Pecht, zarzuca mu jednak zbytnie zwracanie uwagi na szczegóły, przez co brak mu całościowego wrażenia,
którego nie można odmówić „młodemu Polakowi o nazwisku Brandt”13. Uczestnictwo w Wystawie Światowej w Paryżu było największym wydarzeniem artystycznym w dotychczasowym
życiu Brandta i prasa to zapamiętała. Przeszło rok później recenzent „Die Dioskuren” pisał:
„Duży podziw wzbudził wystawiony u Wimmera obraz Polaka Brandta, tego samego, który
razem z Adamem wysłał na paryską wystawę swój duży obraz bitewny. Tym razem wziął
pod uwagę powszechne pragnienie pokoju w Europie i pokazuje nam polskich wieśniaków,
którzy wracając z jarmarku, zatrzymali się przy szynku”14.
Praca nad Chocimiem kończyła czteroletnią naukę pod okiem Franza Adama i choć
Brandt nadal wynajmował atelier u swego nauczyciela, to pracował już na własny rachunek.
Na pierwszej międzynarodowej wystawie sztuki w Monachium w 1869 roku pokazał dwa
obrazy: historyczny i rodzajowy. Pierwszy nosił długi tytuł, który był niemal opisem dzieła:
Strojnowski przedstawia pod Wiedniem arcyks. Leopoldowi austr. konie zabrane przez Lisowczyków
palatynowi Renu — epizod z wojny 30-letniej (kat. I.38). Widać na nim jeźdźców i konie luzem,
dalej karetę, z której wychyla się książę, a w tle ogromne zamczysko. W relacjach z wystawy
podkreślano kolorystyczny talent Brandta, a Bruno Meyer w dekoracyjności stylu polskiego
malarza dostrzegł pokrewieństwo z Hansem Makartem15. Obraz został zaraz po wystawie
sprzedany i ślad po nim zaginął. Nabywcę znalazło również drugie dzieło, Jarmark w Krakowskiem (kat. I.45).
Na tej wystawie Brandtowi przyznano złoty medal16 i choć nie był on jedynym wyróżnionym tak wysoko malarzem, fakt ten zmienił zasadniczo jego sytuację: zaczął dostawać
zaproszenia na wystawy w różnych miastach niemieckich, rozpisywała się o nim prasa i nie
narzekał na brak nabywców. Z kręgu bliskich mu malarzy złote medale uzyskali również
Anton Braith, Theodor Horschelt, Franz von Lenbach i Gabriel von Max. Franz Adam otrzymał wówczas najwyższe odznaczenie: Krzyż Rycerski I klasy św. Michała, którym kilkanaście lat później zostanie też uhonorowany jego polski uczeń. W grudniu tego roku Brandt
i Adam wystawili swe obrazy w nowo otwartym salonie P. Käfera w Wiedniu17. Następnego
roku niewielki obraz Tabor — powrót spod Wiednia (kat. I.46), „delikatny w rysunku, subtelny
i mistrzowski w tonie i perspektywie powietrznej”18, zakupił z corocznej wystawy w Künst
lerhausie w Wiedniu sam cesarz austriacki Franciszek Józef19. Na międzynarodowej wystawie
w Berlinie Brandt pokazał większych rozmiarów dzieło Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53).
Wcześniej zobaczyła je publiczność w monachijskim Kunstvereinie, a korespondent lokalnej
gazety, analizując obraz, stwierdził, że „takiego mistrzostwa Brandt dotychczas jeszcze nie
osiągnął”20. W podobnym tonie wypowiedział się Friedrich Pecht na łamach „Allgemeine
Zeitung”. Jego zdaniem artysta stworzył jeden z najciekawszych swych obrazów, wspaniały
„zimowy nokturn z prawdziwie oddaną historią”21. Wiosną 1871 roku eksponowano ten obraz
na trzeciej międzynarodowej wystawie w Wiedniu, gdzie zakupiła go tamtejsza Akademia
Sztuk Pięknych22.
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Józef Brandt, Bitwa pod Wiedniem,
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2.
Józef Brandt, Przejście przez Karpaty,
1874

Brandt malował obraz za obrazem, żaden jednak nie wzbudził tak żywego zainteresowania prasy niemieckiej jak Bitwa pod Wiedniem (il. 1, kat. I.60), namalowana dwa lata po Czarnieckim pod Koldyngą. Artysta przeznaczył dzieło na Wystawę Światową w Wiedniu w 1873 roku.
Obraz był jeszcze na sztalugach, a już zapowiadano w prasie, że „bez wątpienia wzbudzi
sensację”. Recenzent „Neue Freie Presse” poświęcił mu duży artykuł, w którym obszernie
opisał dzieło i stwierdził, że artysta, wybierając taki temat, nie ułatwił sobie życia, bo chcąc
być w zgodzie z historią, musiał dużo czasu poświęcić na studia z zakresu kostiumologii, namiotów i uzbrojenia z XVII wieku. Na koniec scharakteryzował twórczość polskiego malarza
i podsumował: „Obok rysunku jest Brandt również mistrzem koloru, może nawet większym,
niż go oceniają [...]. Poprzez swój wybitny talent kolorystyczny, świetlistość koloru, poprzez
błyskotliwą i żywą fantazję oraz wyjątkowy malarski urok przemawiający z jego obrazów ma
on, nawet jeżeli nieświadomie, wielki wpływ na monachijski świat artystyczny”23.
Na początku lutego obraz był gotowy i Brandt jak zwykle pokazał go najpierw w monachijskim Kunstvereinie. Z recenzją bodaj pierwszy pospieszył austriacki „Das Vaterland”24.
W następnych dniach rozpisała się niemal cała prasa: od gazet codziennych po pisma artystyczne. Nie wszyscy go chwalili. Recenzent „Kunst-Chronik” napisał, że w porównaniu
z wcześniejszymi obrazami ten nie wykazuje żadnego postępu; jedyną zaletą Bitwy pod Wiedniem „jest świetna technika, natomiast kompozycja i rysunek pozostawiają wiele do życzenia”,
a „pogoń za efektami odbywa się kosztem prawdy”. Autor żałował, że Brandt „pokaże na
wystawie tylko ten jeden obraz”25.
Z Monachium Bitwa pod Wiedniem została wysłana do Kunstvereinu w Wiedniu, gdzie
obraz wystawiano przez cały marzec, od godziny dziewiątej do czwartej po południu, o czym
codziennie donosiły wiedeńskie gazety. Dziesięć dni po krytycznej recenzji w „Kunst-Chronik” w piśmie artystycznym „Die Dioskuren” ukazał się entuzjastyczny artykuł, w którym
autor chwalił dzieło Polaka i po dokładnym przedstawieniu jego treści oceniał: „Obraz zawiera mnóstwo postaci, wśród których nie widać ani jednego powtórzenia w rysunku. Mimo
dzikiej wrzawy wojennej panuje artystyczna jedność, według zasad najwyższej harmonii.
Artysta zastosował te prawa zwłaszcza po tureckiej stronie w bajecznym bogactwie kolorów,
nie popadając przy tym w niebezpieczną różnorodność. Kompozycji brak konwencjonalnej,
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akademickiej struktury, ale właśnie to musimy przyjąć za wielką zaletę obrazu. Kompozycja
i układ scen są na wskroś samodzielne, tak samo jak koloryt. Brandt panuje nad kolorem jak
prawie żaden inny żyjący artysta”. Oprócz zachwytów nad dziełem autor zamieścił krótką
notę biograficzną Brandta, a zakończył artykuł stwierdzeniem: „Obraz Bitwa pod Wiedniem
pokazany w Monachium wzbudził wielkie zainteresowanie, jakiego nie było od czasu wystawy Makarta, a jakie tylko epokowe dzieło wzbudzić może. I do takich zalicza się ten obraz,
dzieło po wsze czasy”26.
W porównaniu z rozgłosem, jaki wywołała Bitwa pod Wiedniem, dzieła Brandta wystawione w połowie roku w monachijskim Kunstvereinie przeszły niemal bez echa. O kompozycji
Polska lekka kawaleria na patrolu (kat. I.62) recenzent „Kunst-Chronik” — ten sam, któremu
nie przypadł do gustu słynny obraz — napisał: „Spotykamy tu wybitnie utalentowanego
Brandta znowu w jemu właściwym, własnym żywiole i dlatego wybaczamy mu błąd, jaki
popełnił swym wielkim obrazem Bitwa pod Wiedniem”27. Z kolei Wesoły kwaterunek (kat. I.63)
na łamach „Süddeutsche Presse” oceniono jako dzieło pod każdym względem doskonałe:
„Całe zdarzenie jest przedstawione z przykuwającą żywością, przekonująca jest charakterystyka tańczących par, jak i licznych widzów, doskonały jest także ogólny układ i panujący
wieczorny nastrój”28. Recenzent „Die Dioskuren”, odnosząc się do tej „wspaniałej narodowej
sceny z dawnych czasów”, dodał, że „dochodzi tu jeszcze duży urok koloru, w którym Brandt
wyróżnia się od innych malarzy. Koloryt jest barwny, ale utrzymany w tonie, wspaniały jest
kontrast między spokojnym, wieczornym, czystym, niebem a dziką, głośną ciżbą tancerzy
i tancerek w ich bogatych, barwnych strojach”29. Zwieńczeniem pełnego sukcesów roku 1873
było przyznanie Brandtowi Krzyża Rycerskiego Orderu Cesarza Franciszka Józefa30.
W 1874 roku powstały następne interesujące dzieła. Korespondent wiedeńskiej „Neue
Freie Presse” w lutym tego roku był w Monachium, by odwiedzać pracownie znanych artystów. U Brandta na sztalugach zastał wówczas dużych rozmiarów obraz Powitanie stepu
(kat. I.69). Natomiast w Kunstvereinie mógł już oglądać Przejście przez Karpaty (il. 2, kat. I.73)
i tak je opisał: „W spokojnym pejzażu słońce przesłonięte jest jeszcze przez wczesną mgłę,
z której wyłania się sylweta górskiej wioski. W długiej kolumnie ciągnie się rząd wozów
wąską górską ścieżką w dół. Wtem niespodziewany przystanek. W jednym z pierwszych
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Brandt malował obraz za obrazem, żaden jednak nie wzbudził tak żywego zainteresowania prasy niemieckiej jak Bitwa pod Wiedniem (il. 1, kat. I.60), namalowana dwa lata po Czarnieckim pod Koldyngą. Artysta przeznaczył dzieło na Wystawę Światową w Wiedniu w 1873 roku.
Obraz był jeszcze na sztalugach, a już zapowiadano w prasie, że „bez wątpienia wzbudzi
sensację”. Recenzent „Neue Freie Presse” poświęcił mu duży artykuł, w którym obszernie
opisał dzieło i stwierdził, że artysta, wybierając taki temat, nie ułatwił sobie życia, bo chcąc
być w zgodzie z historią, musiał dużo czasu poświęcić na studia z zakresu kostiumologii, namiotów i uzbrojenia z XVII wieku. Na koniec scharakteryzował twórczość polskiego malarza
i podsumował: „Obok rysunku jest Brandt również mistrzem koloru, może nawet większym,
niż go oceniają [...]. Poprzez swój wybitny talent kolorystyczny, świetlistość koloru, poprzez
błyskotliwą i żywą fantazję oraz wyjątkowy malarski urok przemawiający z jego obrazów ma
on, nawet jeżeli nieświadomie, wielki wpływ na monachijski świat artystyczny”23.
Na początku lutego obraz był gotowy i Brandt jak zwykle pokazał go najpierw w monachijskim Kunstvereinie. Z recenzją bodaj pierwszy pospieszył austriacki „Das Vaterland”24.
W następnych dniach rozpisała się niemal cała prasa: od gazet codziennych po pisma artystyczne. Nie wszyscy go chwalili. Recenzent „Kunst-Chronik” napisał, że w porównaniu
z wcześniejszymi obrazami ten nie wykazuje żadnego postępu; jedyną zaletą Bitwy pod Wiedniem „jest świetna technika, natomiast kompozycja i rysunek pozostawiają wiele do życzenia”,
a „pogoń za efektami odbywa się kosztem prawdy”. Autor żałował, że Brandt „pokaże na
wystawie tylko ten jeden obraz”25.
Z Monachium Bitwa pod Wiedniem została wysłana do Kunstvereinu w Wiedniu, gdzie
obraz wystawiano przez cały marzec, od godziny dziewiątej do czwartej po południu, o czym
codziennie donosiły wiedeńskie gazety. Dziesięć dni po krytycznej recenzji w „Kunst-Chronik” w piśmie artystycznym „Die Dioskuren” ukazał się entuzjastyczny artykuł, w którym
autor chwalił dzieło Polaka i po dokładnym przedstawieniu jego treści oceniał: „Obraz zawiera mnóstwo postaci, wśród których nie widać ani jednego powtórzenia w rysunku. Mimo
dzikiej wrzawy wojennej panuje artystyczna jedność, według zasad najwyższej harmonii.
Artysta zastosował te prawa zwłaszcza po tureckiej stronie w bajecznym bogactwie kolorów,
nie popadając przy tym w niebezpieczną różnorodność. Kompozycji brak konwencjonalnej,
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akademickiej struktury, ale właśnie to musimy przyjąć za wielką zaletę obrazu. Kompozycja
i układ scen są na wskroś samodzielne, tak samo jak koloryt. Brandt panuje nad kolorem jak
prawie żaden inny żyjący artysta”. Oprócz zachwytów nad dziełem autor zamieścił krótką
notę biograficzną Brandta, a zakończył artykuł stwierdzeniem: „Obraz Bitwa pod Wiedniem
pokazany w Monachium wzbudził wielkie zainteresowanie, jakiego nie było od czasu wystawy Makarta, a jakie tylko epokowe dzieło wzbudzić może. I do takich zalicza się ten obraz,
dzieło po wsze czasy”26.
W porównaniu z rozgłosem, jaki wywołała Bitwa pod Wiedniem, dzieła Brandta wystawione w połowie roku w monachijskim Kunstvereinie przeszły niemal bez echa. O kompozycji
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wozów pękło koło i pojazd zatarasował drogę. Trzeba szybko naprawić szkodę. Żołnierze
taborowi podnoszą wóz i przesuwają, konie szarpią, dowódca kolumny złości się i przeklina
z powodu niewydolności starego pojazdu, o którego wieku świadczy liczba łat i słomiany
dach. Sposób przedstawienia tchnie świeżością, w obrazie jest życie i ruch, dramatyczna
akcja, a do tego jeszcze urok kolorowych strojów z epoki. Ten bogato skomponowany obraz
jest także niezwykle interesujący pod względem kolorystyki”31. Z równym, a może nawet
większym entuzjazmem wypowiedzieli się o obrazie kilka dni później korespondenci „Die
Dioskuren”32 i „Süddeutsche Presse”33. W monachijskim Kunstvereinie to wyjątkowo piękne
dzieło zakończyło swój wystawienniczy żywot zapewne dlatego, że zakupiła je Galerie Wimmer i czekała na odpowiedniego kupca, a to trwało długo. Dopiero w 1879 roku, podczas
międzynarodowej wystawy sztuki w Monachium przedstawiciel drezdeńskiej Königliche
Gemäldegalerie w poszukiwaniu nowych nabytków zajrzał też do Galerie Wimmer, zobaczył
tam Przejście przez Karpaty Brandta i natychmiast je zakupił do zbiorów34. Jak już wyżej wspomniano, w lutym 1874 roku w pracowni artysty znajdował się na sztalugach obraz, który miał
przyćmić sławą inne jego prace powstałe w tym okresie. Było to Powitanie stepu (kat. I.69).
Tak wielkie zainteresowanie prasy może zastanawiać, bo tym razem nie chodziło ani o bitwę,
ani o przedstawienie historyczne — te z reguły, ze względu na treść, wywoływały większy
rozgłos. Nawet jeżeli obraz miał przedstawiać pochód przez step śpiewających i grających
na różnych instrumentach Kozaków z XVII wieku, to jednak była to scena rodzajowa, nieprzypisana do jakiegoś konkretnego zdarzenia, aczkolwiek Polacy dopatrywali się w postaci
jadącego na przedzie przywódcy wizerunku Petra Konaszewicza-Sahajdacznego. O ile wobec
Bitwy pod Wiedniem prasa zdobywała się niekiedy na krytyczne wypowiedzi, o tyle w wypadku
Powitania stepu byłoby trudno znaleźć nieusatysfakcjonowanego recenzenta. Prasa śledziła
losy obrazu, dlatego wiemy, jak zmieniał miejsca pobytu. W maju 1874 roku był wystawiony
w monachijskim Kunstvereinie. W lutym następnego roku pokazała go po raz pierwszy
w swych salonach renomowana galeria Honrath & van Baerle w Berlinie, w marcu był już
we Wiedniu, gdzie dołączył do zbiorowej wystawy polskich malarzy w tamtejszym Kunstvereinie. Warto dodać, że trzy obrazy na tę wystawę wysłał Brandt już wcześniej. Najciekawsza
bodaj recenzja, zatytułowana Pieśń w kolorach, ukazała się w wiedeńskim „Morgen-Post”. Jej
autor zwrócił uwagę, że „z pewnością nie jest łatwo przedstawić muzyczny nastrój w wielu
twarzach i ruchach i nie popaść w monotonię, a Brandtowi to się znakomicie udało”35. Obraz
zakupiło Muzeum Miejskie w Królewcu. Już jako jego własność został pokazany na wystawie
Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie w 1876 roku, podczas której Brandta nagrodzono
małym złotym medalem36. O Powitaniu stepu prasa wspominała jeszcze wielokrotnie, m.in. przy
okazji Wystawy Światowej w Paryżu w 1878 roku, gdzie obraz wzbudził duże zainteresowanie.
W styczniu 1877 roku Brandt został członkiem zwyczajnym Królewskiej Akademii Sztuki
w Berlinie,37 a berlińska Nationalgalerie zamówiła u niego duży obraz38, mając już w swych
zbiorach małych rozmiarów Miasteczko na Podolu (kat. I.78). W Monachium artysta otrzymał
tytuł profesora królewskiego. Był u szczytu kariery, prasa odnotowywała niemal wszystkie jego
ważniejsze poczynania artystyczne, nawet te nieukończone. Malował dużo i dobrze, a krytycy
zazwyczaj go chwalili. Ukończone w drugiej połowie 1878 roku Odbicie jasyru (kat. I.105), zanim
zawisło na ścianach Nationalgalerie w Berlinie, obejrzała najpierw publiczność monachijska,
a Friedrich Pecht opisał je w szczegółach w „Allgemeine Zeitung”. Swoją wypowiedź podsumował: „Brandt, chociaż jest Polakiem z urodzenia, od lat jest ozdobą naszej (monachijskiej)
szkoły”39. Jesienią obraz został pokazany na wystawie Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie.
Recenzent „Kunst-Chronik” w artykule na całą stronę również opisał szczegółowo przedstawione w nim wydarzenie i podobnie jak Pecht zauważył, że towarzyszy mu groźny nastrój:
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„Czarno-szare, ołowiane, burzowe chmury zebrały się na niebie i rzucają swe promienie
na okrutną scenę, która została przedstawiona z niebywałą dramatyczną siłą. Mały obrazek
tego samego mistrza przedstawia wóz chłopski przed studnią i jest spowity przez podobny
szary (srebrny) ton, tak charakterystyczny dla naszego artysty”40. Chodzi tu o Polską furmankę
(kat. I.100), którą zakupiło Schlesisches Museum der Bildenden Künste we Wrocławiu. Ten
mały obraz został opublikowany w wiedeńskim tygodniku w postaci ryciny na dwóch stronach41. W grudniu w austriackim Kunstvereinie wystawiała obrazy ze swoich zbiorów galeria
księcia Sachsen-Coburg-Gotha, wśród których znalazł się Obóz lisowczyków42 (zob. kat. I.59).
Brandt cieszył się również szacunkiem jako dobry organizator i powierzano mu różne
odpowiedzialne funkcje. W 1878 roku został wybrany do komitetu międzynarodowej wystawy
sztuki w Monachium, zaplanowanej na 1879 rok. W grudniu prasa doniosła, że właśnie wrócił
z Paryża, gdzie z polecenia Künstler-Genossenschaft zaprosił do udziału w niej artystów
francuskich43. Na wystawie sam pokazał dwa obrazy: Odbicie jasyru i Potyczkę ze Szwedami
(il. 3, kat. I.106). Obydwa, co odnotowano w katalogu, były już własnością muzeów, pierwszy
Nationalgalerie w Berlinie, drugi Württembergische Staatsgalerie w Stuttgarcie (zakupiony
wiosną 1879 roku). Jeden z recenzentów wystawy, pochwaliwszy wcześniej Odbicie jasyru,
napisał: „mimo wielkiego nakładu pracy Jasyr tak nie rozgrzewa, jak dużo mniejszy obraz
tego samego malarza [...], który już na pierwszy rzut oka jest doskonały. Przy całej żywotności
dużo jaśniej zakomponowany, również technicznie bezbłędny, wystawia talentowi artysty
znakomite świadectwo”44.
Od 22 kwietnia do 9 maja 1880 roku w królewskim Odeonie w Monachium Kunsthandlung E.A. Fleischmanna wystawił swój nowy nabytek, duży obraz Brandta Jarmark na konie
w Bałcie45 (kat. I.116). Pokazane na dorocznej wystawie w Künstlerhausie w Wiedniu płótno
Polska furmanka (kat. I.111) spotkało się z przychylnym przyjęciem. Jeden z recenzentów zauważył, że ze wszystkich dzieł rodzajowych najbardziej rzuca się w oczy obraz Brandta46.
Został on z tejże wystawy sprzedany.
W 1881 roku, krótko przed swoimi czterdziestymi urodzinami, Brandt został odznaczony przez króla Krzyżem Kawalerskim pierwszej klasy Orderu Świętego Michała, o czym
poinformowały gazety niemieckie i austriackie47. Sukces gonił sukces, artysta nie narzekał
na brak klientów, jego dzieła kupowały muzea i najlepsze galerie prywatne. Na wystawę
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Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie w 1881 roku wysłał dwa obrazy: Pojmanie na arkan
(kat. I.118) i Przystanek w stepie (kat. I.128). Obydwa zobaczyła wcześniej monachijska publiczność. Recenzent tamtejszej gazety podkreślił, że w Pojmaniu Brandtowi udało się, mimo
okrucieństwa sceny, nie stracić poczucia estetycznego dzięki znakomitemu opracowaniu koni
i jeźdźców w ruchu48. Drugi obraz jeszcze przed wystawą berlińską został pokazany w galerii
Honrath & van Baerle; krytyka chwaliła go za znakomite przedstawienie stepu z myśliwymi
w chłodny, wietrzny jesienny dzień49.
W kwietniu 1882 roku Brandt wysłał swoje płótno Wyścigi wozów na Podolu (kat. I.144) na
wystawę do Bremy50. Rok później obraz ten był na berlińskiej wystawie i tam zapewne kupił
go właściciel ziemski L. Uhle z Maxen, który w 1884 roku pokazał dzieło w Dreźnie na wystawie obrazów z prywatnych kolekcji. Dużych rozmiarów (150 × 300) Jarmark na konie w Bałcie
pojechał na paryski Salon w 1882 roku, gdzie otrzymał wyróżnienie honorowe (mention
honorable), a Pojmanie na arkan — na Salon 1883. W marcu 1882 roku Kunsthandlung Eduard
Schulte z Düsseldorfu wystawił w Wiedniu swoje zbiory, wśród których znalazł się świeżo
ukończony obraz Brandta Walka o sztandar (kat. I.143). W 1884 roku Museum der Bildenden
Künste w Lipsku wzbogaciło się o obraz polskiego malarza (Wyjazd na polowanie, kat. I.150)
pozyskany z zapisu testamentowego rodziny Schomburgk. Brandta mogła ucieszyć ta wiadomość, ale na wymarzony zakup do Pinakoteki monachijskiej musiał jeszcze poczekać.
W następnych latach także rozsyłał swe obrazy na wszystkie ważne wystawy w Niemczech, Austrii, Francji (Paryż) i Polsce, a nawet w Rosji. W 1886 roku na jubileuszowej wystawie Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie zaprezentował trzy prace, m.in. Zamieć śnieżną
(Czaban) (kat. 168), i ten właśnie obraz zakupiła Neue Pinakothek w Monachium w marcu
1887 roku za 8000 marek51. W tym samym roku w „Illustrirte Zeitung” ukazał się duży artykuł
podsumowujący twórczość Brandta, wraz ze zdjęciem malarza i ilustracją Bryczki tatarskiej
(kat. I.189). Napisał go Robert Aßmus, sąsiad artysty, który miał pracownię w tej samej kamienicy. Podkreślił on, że Brandt zawdzięcza swój sukces nie tylko wielkiemu talentowi,
ale także ogromnej pracowitości. Zwrócił uwagę, że maluje on bez odpoczynku od świtu do
zmierzchu, przypominając w tej pilności swego nauczyciela Franza Adama52.
Z corocznej wystawy w Monachium w 1890 roku Neue Pinakotkek zakupiła drugi obraz,
Obronę (kat. I.205) za 7000 marek53. W 1891 roku na międzynarodowej wystawie w Berlinie
Brandt otrzymał tzw. wielki złoty medal za Pieśń zwycięstwa54 (kat. I.208). Na podobnej wystawie w Monachium w 1892 roku obraz Napad (kat. I.217) zakupiło Museo Revoltella w Trieście.
W następnym roku na Wystawie Światowej w Chicago zostało wyróżnionych kilkunastu
artystów niemieckich, wśród nich Brandt za obraz o identycznej treści co Napad 55.
Początek roku 1893 przyniósł Brandtowi kolejne poważne odznaczenie, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi dla Korony Bawarskiej56. W tym roku razem z innym polskim malarzem,
Władysławem Czachórskim, został zaproszony do komitetu dorocznej wystawy międzynarodowej w Monachium57. Pokazał tam trzy prace, m.in. dużych rozmiarów Modlitwę (kat. I.218).
Jednak dopiero na wystawie w wiedeńskim Künstlerhausie w 1895 roku otrzymał za ten
obraz złoty medal ufundowany przez arcyksięcia Karola Ludwika, tzw. Protektor Medaille58.
Dzieło zostało zakupione przez austriackiego ministra wyznań i oświecenia59.
Wysoka pozycja polskiego malarza mierzona była nie tylko sukcesami artystycznymi.
Zaprzyjaźniony z bawarskim Prinzregentem Brandt zaczął dosyć wcześnie bywać na dworze
królewskim na tzw. Hoftafel i uroczystych zakończeniach roku. Prasa jednak zaczęła regularnie
o tym donosić dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych60.
Mimo ugruntowanej pozycji artystycznej i towarzyskiej malarz nie spoczywał na laurach,
nadal obsyłał różne wystawy. W 1895 roku pokazał na corocznej ekspozycji w Monachium
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ciekawy obraz Pojmanie na arkan, rok później Potyczkę ze Szwedami, ale chyba naprawdę zaskoczył wszystkich wielkich rozmiarów (186 × 326) Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa
(kat. I.249), przedstawiający parę królewską w saniach, w otoczeniu dworskiego orszaku.
Pismo „Die Kunst für Alle” reprodukowało to dzieło na rozkładówce, a recenzent pisał, że
„mimo całego przepychu obraz jest pełen wdzięku i wiarygodności. Prawdziwie polskie charaktery, od króla począwszy, a na ostatnim trabancie skończywszy, są tak udane, że się w nie
wierzy”61. W marcu 1898 roku Prinzregent z okazji swych urodzin przyznał Brandtowi bardzo
wysokie odznaczenie, a mianowicie order Maksymiliana w dziedzinie sztuki62. Tego honoru
nie dostąpił żaden z polskich artystów. Ostatnim zakupem muzealnym w Niemczech był obraz Zwiad (Jeździec) (kat. IV.157), który nabyło Provinzial-Museum w Hanowerze63 w 1902 roku.
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Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie w 1881 roku wysłał dwa obrazy: Pojmanie na arkan
(kat. I.118) i Przystanek w stepie (kat. I.128). Obydwa zobaczyła wcześniej monachijska publiczność. Recenzent tamtejszej gazety podkreślił, że w Pojmaniu Brandtowi udało się, mimo
okrucieństwa sceny, nie stracić poczucia estetycznego dzięki znakomitemu opracowaniu koni
i jeźdźców w ruchu48. Drugi obraz jeszcze przed wystawą berlińską został pokazany w galerii
Honrath & van Baerle; krytyka chwaliła go za znakomite przedstawienie stepu z myśliwymi
w chłodny, wietrzny jesienny dzień49.
W kwietniu 1882 roku Brandt wysłał swoje płótno Wyścigi wozów na Podolu (kat. I.144) na
wystawę do Bremy50. Rok później obraz ten był na berlińskiej wystawie i tam zapewne kupił
go właściciel ziemski L. Uhle z Maxen, który w 1884 roku pokazał dzieło w Dreźnie na wystawie obrazów z prywatnych kolekcji. Dużych rozmiarów (150 × 300) Jarmark na konie w Bałcie
pojechał na paryski Salon w 1882 roku, gdzie otrzymał wyróżnienie honorowe (mention
honorable), a Pojmanie na arkan — na Salon 1883. W marcu 1882 roku Kunsthandlung Eduard
Schulte z Düsseldorfu wystawił w Wiedniu swoje zbiory, wśród których znalazł się świeżo
ukończony obraz Brandta Walka o sztandar (kat. I.143). W 1884 roku Museum der Bildenden
Künste w Lipsku wzbogaciło się o obraz polskiego malarza (Wyjazd na polowanie, kat. I.150)
pozyskany z zapisu testamentowego rodziny Schomburgk. Brandta mogła ucieszyć ta wiadomość, ale na wymarzony zakup do Pinakoteki monachijskiej musiał jeszcze poczekać.
W następnych latach także rozsyłał swe obrazy na wszystkie ważne wystawy w Niemczech, Austrii, Francji (Paryż) i Polsce, a nawet w Rosji. W 1886 roku na jubileuszowej wystawie Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie zaprezentował trzy prace, m.in. Zamieć śnieżną
(Czaban) (kat. 168), i ten właśnie obraz zakupiła Neue Pinakothek w Monachium w marcu
1887 roku za 8000 marek51. W tym samym roku w „Illustrirte Zeitung” ukazał się duży artykuł
podsumowujący twórczość Brandta, wraz ze zdjęciem malarza i ilustracją Bryczki tatarskiej
(kat. I.189). Napisał go Robert Aßmus, sąsiad artysty, który miał pracownię w tej samej kamienicy. Podkreślił on, że Brandt zawdzięcza swój sukces nie tylko wielkiemu talentowi,
ale także ogromnej pracowitości. Zwrócił uwagę, że maluje on bez odpoczynku od świtu do
zmierzchu, przypominając w tej pilności swego nauczyciela Franza Adama52.
Z corocznej wystawy w Monachium w 1890 roku Neue Pinakotkek zakupiła drugi obraz,
Obronę (kat. I.205) za 7000 marek53. W 1891 roku na międzynarodowej wystawie w Berlinie
Brandt otrzymał tzw. wielki złoty medal za Pieśń zwycięstwa54 (kat. I.208). Na podobnej wystawie w Monachium w 1892 roku obraz Napad (kat. I.217) zakupiło Museo Revoltella w Trieście.
W następnym roku na Wystawie Światowej w Chicago zostało wyróżnionych kilkunastu
artystów niemieckich, wśród nich Brandt za obraz o identycznej treści co Napad 55.
Początek roku 1893 przyniósł Brandtowi kolejne poważne odznaczenie, Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi dla Korony Bawarskiej56. W tym roku razem z innym polskim malarzem,
Władysławem Czachórskim, został zaproszony do komitetu dorocznej wystawy międzynarodowej w Monachium57. Pokazał tam trzy prace, m.in. dużych rozmiarów Modlitwę (kat. I.218).
Jednak dopiero na wystawie w wiedeńskim Künstlerhausie w 1895 roku otrzymał za ten
obraz złoty medal ufundowany przez arcyksięcia Karola Ludwika, tzw. Protektor Medaille58.
Dzieło zostało zakupione przez austriackiego ministra wyznań i oświecenia59.
Wysoka pozycja polskiego malarza mierzona była nie tylko sukcesami artystycznymi.
Zaprzyjaźniony z bawarskim Prinzregentem Brandt zaczął dosyć wcześnie bywać na dworze
królewskim na tzw. Hoftafel i uroczystych zakończeniach roku. Prasa jednak zaczęła regularnie
o tym donosić dopiero pod koniec lat osiemdziesiątych60.
Mimo ugruntowanej pozycji artystycznej i towarzyskiej malarz nie spoczywał na laurach,
nadal obsyłał różne wystawy. W 1895 roku pokazał na corocznej ekspozycji w Monachium
42

Irena Olchowska-Schmidt

ciekawy obraz Pojmanie na arkan, rok później Potyczkę ze Szwedami, ale chyba naprawdę zaskoczył wszystkich wielkich rozmiarów (186 × 326) Wyjazd Jana III i Marysieńki z Wilanowa
(kat. I.249), przedstawiający parę królewską w saniach, w otoczeniu dworskiego orszaku.
Pismo „Die Kunst für Alle” reprodukowało to dzieło na rozkładówce, a recenzent pisał, że
„mimo całego przepychu obraz jest pełen wdzięku i wiarygodności. Prawdziwie polskie charaktery, od króla począwszy, a na ostatnim trabancie skończywszy, są tak udane, że się w nie
wierzy”61. W marcu 1898 roku Prinzregent z okazji swych urodzin przyznał Brandtowi bardzo
wysokie odznaczenie, a mianowicie order Maksymiliana w dziedzinie sztuki62. Tego honoru
nie dostąpił żaden z polskich artystów. Ostatnim zakupem muzealnym w Niemczech był obraz Zwiad (Jeździec) (kat. IV.157), który nabyło Provinzial-Museum w Hanowerze63 w 1902 roku.
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Od studium
z natury do szkicu
z pamięci
Rysunki i akwarele Józefa Brandta

Agnieszka Bagińska

Na pierwszej wystawie zbiorowej Józefa Brandta, która odbyła się w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie w 1926 roku, obok obrazów malarza zaprezentowano 100 jego
prac na podłożu papierowym1. Stworzyło to niepowtarzalną okazję do poznania całego
spektrum twórczości artysty. Na ekspozycji znalazły się akwarele, gwasze, rysunki piórem
i ołówkiem, wśród których tylko nieliczne miały określone tytuły. Znakomitą większość
stanowiły studia i szkice o tematyce niesprecyzowanej w katalogu wystawy. Wybór prac
wskazywał na częste i różnorodne korzystanie przez Brandta z technik rysunkowych, ale
także na ich niższą rangę w jego twórczości. Choć wśród rysunków i akwarel malarza
występują skończone kompozycje o tematyce rodzajowej i wojskowej, przedstawienia
jeźdźców i koni oraz pejzaże, to jednak dominują różnego rodzaju prace przygotowawcze
do obrazów, co sprawia, że trudno je traktować jako całkowicie niezależną część sztuki
Brandta. Ich przeglądowi powinien zatem towarzyszyć kontekst jego malarstwa.
Prace na papierze prezentowane w Zachęcie w 1926 roku należały do różnych właścicieli, w większości do wdowy po malarzu, Heleny Brandt. Kompozycje wykonane akwarelą,
gwaszem czy tuszem, wystawiane i sprzedawane za życia artysty, trafiały do kolekcjonerów
i instytucji sztuki. Natomiast studia, szkice i wprawki rysunkowe — będące częścią procesu
twórczego — pozostawały w rękach autora, a następnie jego rodziny. Zróżnicowanie rysunków Brandta — od zamkniętych scen figuralnych po pojedyncze ślady ołówka — a także
niższa ranga tych prac wobec obrazów sprzyjały ich rozproszeniu. Dziś przechowywane są
one w polskich i niemieckich muzeach i kolekcjach prywatnych. Wiele z nich znanych jest
jednak tylko z czarno-białych fotografii lub negatywów, reprodukcji prasowych oraz wzmianek w dawnych katalogach wystaw i literaturze. Z uwagi na to niniejsza charakterystyka twórczości Brandta na papierze nie wyczerpuje wszystkich zagadnień tej dziedziny jego sztuki.
Koncentruję się tu na wybranych obszarach i tych okresach działalności malarza, w których
rysunek piórem lub ołówkiem i akwarela odgrywały szczególnie istotną rolę, i wskazuję na
relacje pomiędzy pracami wykonanymi w tych technikach a obrazami artysty2.

I LU S T R AC J E U T WORÓW L I T E R AC K IC H
Pierwsze próby artystyczne Józefa Brandta wzięły swój początek z utworów literackich.
Podobnie jak inni polscy malarze jego pokolenia czerpał on bezpośrednią inspirację z romantycznej i współczesnej mu literatury, umieszczającej swoich bohaterów w realiach
dawnej Rzeczypospolitej, oraz z XVII-wiecznych pamiętników. Ilustracje według poezji
i prozy artysta wykonywał w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XIX wieku, posługując
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1.
Józef Brandt, Wyjazd młodego
Paska na wojnę, przed którą odbiera
błogosławieństwo ojcowskie, 1856

2.
Józef Brandt, Lisowczycy, 1864

się technikami akwareli i rysunku piórem. Najwcześniejsza praca pochodzi z 1856 roku,
kiedy nastoletni malarz pobierał prywatne lekcje rysunku w Warszawie, m.in. u Juliusza Kossaka, który mógł skierować jego zainteresowania ku tekstom literackim. Powstała
wówczas akwarela zatytułowana przez Brandta w jednym z listów: Wyjazd młodego Paska
na wojnę, przed którą odbiera błogosławieństwo ojcowskie3 (il. 1, kat. II.1). Wprawdzie anatomia
postaci i relacje przestrzenne zostały tu oddane jeszcze w sposób intuicyjny, jednak pracę
charakteryzuje spójna, dynamiczna kompozycja i zróżnicowana kolorystyka. Przypuszczalnie młody malarz korzystał w tym przypadku ze wzorów ikonograficznych, choć żadna
ze znanych ilustracji do utworu — autorstwa Jana Nepomucena Lewickiego i Antoniego
Zaleskiego — nie została tu bezpośrednio przez niego skopiowana4.
W 1861 roku Brandt zadebiutował na wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie pokazał między innymi trzy akwarelowe ilustracje do poematu Wincentego Pola Przygody JP. Benedykta Winnickiego, zatytułowane wersami tekstu literackiego:
Lecz usnąć nie mogłem; Ha! trzymam i Mosanie (kat. II.22–24). Dwie z nich znane są dziś z czarno-białych fotografii; przedstawiają bohatera utworu skaczącego konno przez mur zamku
w Nieświeżu oraz jego spotkanie z ojcem po powrocie z podróży. Na obie sceny złożyły się
proste, czytelne układy nielicznych figur na tle pejzażu. Ostatnia kompozycja jest niemal
dosłownym powtórzeniem — w odwróconym wariancie — akwareli Juliusza Kossaka sprzed
1854 roku, na której ojciec Benedykta nakazuje mu pokłonić się przed przydrożnym krzyżem5. To pierwszy wyraźny przykład czerpania przez Brandta z dorobku jego nauczyciela.
W latach 1860–1862 Brandt zaprezentował w Zachęcie szereg akwarelowych ilustracji
do utworów literackich: Pana Tadeusza, powieści Rodzina konfederatów Kajetana Suffczyńskiego i Listopad Henryka Rzewuskiego oraz trzeciej części Pamiętników JP. Benedykta Winnickiego Pola (kat. II.19–22, II.25–28, II.30, II.31). Żadna z tych prac nie jest obecnie znana,
na podstawie tytułów można jednak przypuszczać, że artysta koncentrował się w nich na
pojedynczych postaciach, a nie na rozbudowanych scenach czy akcji utworów.
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Inny charakter ma rysunek tuszem Lisowczycy z 1864 roku (il. 2, kat. II.71). W ówczesnej
krytyce artystycznej praca ta została pochwalona za złożoną i dynamiczną kompozycję:
„[...] widzimy [tu] wielkie zalety pewności, śmiałości, sumienności rysunku, obok swobody
i życia w kompozycji, połączonego z silnym poczuciem rozmaitości planów, z traktowaniem
nawet w wielu punktach, na jakie tylko bardzo biegła, na doskonałych wzorach z pożytkiem
kształcona i niepospolitym poczuciem obdarzona zdolność zdobyć się może”6. Rysunek
przedstawia scenę z pamiętnika księdza Wojciecha Dembołęckiego, wydanego w 1623 roku
pod tytułem Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano i ponownie „odkrytego”
w pierwszej połowie XIX wieku. Brandt zilustrował epizod z wyprawy śmiałych żołnierzy,
którzy — niedopuszczeni do mostu przez mieszkańców Opola — przeprawili się konno
przez Odrę. I ta kompozycja ma swój odpowiednik wśród dzieł Kossaka w postaci akwareli
Lisowczycy nad Renem [sic] z 1866 roku7, jednak ze względu na datę jej powstania można
uznać, że była inspirowana wcześniejszym rysunkiem młodszego artysty.
Lisowczycy stali się również bohaterami dwóch akwarel Brandta z tego samego roku
(kat. II.73, II.74), które ilustrują fragment anonimowej piosenki rozpoczynającej się od
słów: „Hej, tam na górze, jadą rycerze”. Kompozycja ma również swoją olejną wersję,
co jest przykładem częstej praktyki artysty — powtarzania tych samych scen w różnych
technikach. W obu pracach na papierze grupy żołnierzy i koni przed chatą zostały oddane
z dużą swobodą, bez drobiazgowego opracowywania szczegółów; figury w głębi są ledwie zaznaczone. Wywołuje to efekt lekkości i malowniczego niewykończenia, świadczący
o sprawnym już posługiwaniu się akwarelą przez artystę. Temat ten również podjął Kossak
w 1863 roku8 — o ile jednak jego rycerze ubrani są w mundury ułanów Księstwa Warszawskiego, o tyle postaci Brandta zostały przedstawione w kostiumach i scenerii z XVII wieku,
co określało obszar jego zainteresowań twórczych.
Niewątpliwie najciekawszym przedsięwzięciem „ilustratorskim” artysty są rysunki piórem do poematu Wincentego Pola Pachole hetmańskie, wykonane wspólnie z przyjacielem
Od studium z natury do szkicu z pamięci
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Józef Brandt, Akt kobiecy leżący, 1863

3.
Józef Brandt, Wyjazd z Tarnowa
hetmana Tarnowskiego na wyprawę
przeciw Tatarom, 1864

Walerym Eljaszem w 1864 roku. Brandt wybrał fragmenty z początkowej części utworu, opowiadającej o hetmanie Janie Tarnowskim. Pierwotne tytuły rysunków brzmiały: Maruszka,
stary dworzanin Tarnowskiego, puszcza sokoła dla zabawy hetmańskiego syna i pacholęcia (kat. II.78);
Hetman Tarnowski pieści starą klacz Dróżbinę, dając jej soli i chleba (II.81) i Wyjazd z Tarnowa hetmana Tarnowskiego na wyprawę przeciw Tatarom (il. 3, kat. II.83). Drugi z nich uznawany jest za
zaginiony, ale istnieją dwa szkice ołówkowe ukazujące tę samą scenę (kat. II.79, II.80). Prace
te, zaprezentowane wraz z trzema ilustracjami Eljasza na wystawach w Warszawie i Krakowie,
zostały docenione przez krytykę: „Doskonały układ grup, wyborne uchwycenie wydatniejszych
dla tego poematu postaci, wreszcie ogólne wykończenie rysunku, nic nie pozostawiają do
życzenia”9. Najprawdopodobniej dzieła obu artystów miały stać się podstawą do graficznego
wydania poematu Pola10. Ich praca nad ilustracjami do utworu trwała jeszcze dwa lata, o czym
świadczą wzmianki w listach Brandta, który planował ukończyć je wiosną 1866 roku11. Być
może dwa wspomniane szkice Tarnowskiego z koniem, a także rysunek znany dziś pod tytułem
Na postoju (kat. II.85) są efektem przygotowań do niezrealizowanej graficznej edycji dzieła.
W kolejnych latach Brandt nie wykonywał już rysunków czy akwarel odnoszących
się do utworów literackich. Funkcję tę przejęły jego obrazy olejne, w których nawiązywał
m.in. do tekstów Paska, Dembołęckiego, Mickiewicza czy Pola. Wydaje się, że dosłowność
w ilustrowaniu poezji i prozy charakteryzująca jego prace na papierze ustąpiła wówczas
miejsca swobodniejszemu inspirowaniu się literaturą i jej interpretacji w malarstwie12.

S T U DI A MODE L I I K A L K I Z E W Z ORÓW
Studiowanie wzorów graficznych, gipsowych odlewów rzeźb i ciała ludzkiego było nieodzownym elementem formowania warsztatu malarskiego w XIX wieku, stosowanym
zarówno w akademickim, jak i prywatnym systemie kształcenia. Józef Brandt już podczas
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pobytu w Paryżu pod koniec 1859 roku wykonywał studia rzeźb w Luwrze i żywych modeli:
„Co się tyczy rysunków, rysuję już w antykach Louwru [sic] figury całe, obecnie zacząłem
robić postać Herkulesa. Jest to wyborny model dla tych, którzy chcą części muskularne
w człowieku poznać, u Louiza [sic] w atelier robię człowieka z natury jednego z najlepszych
modeli paryskich. Prawda że nadzwyczaj trudno robić z natury ale to nauka ogromna”13.
Po upływie kilku miesięcy artysta krytycznie oceniał swoje umiejętności: „[...] z natury
ludzi jeszcze rysować nie umiem, nie tyle talentu ile dłuższej pracy to wymaga, główną
rzeczą bowiem jest umieć widzieć w naturze, a to nie nabywa się inaczej jak z czasem”14.
Systematyczny trening w dziedzinie rysunku z natury Brandt rozpoczął w Monachium,
gdzie w lutym 1863 roku zapisał się do Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wstąpił do
najniższej w hierarchii nauczania Antikenklasse, kierowanej wówczas przez Johanna Georga Hiltenspergera, w której studenci rysowali według kopii rzeźb antycznych. Dodatkowym
elementem kursu były rysunki wieczorne polegające na studiowaniu nagiego modela15.
W szkicowniku Brandta z tego okresu znajdują się studia części ciała ludzkiego sporządzane prawdopodobnie na podstawie odlewów rzeźb: dłoni, stóp, nóg, głowy starca, a także
główki i kończyn niemowlęcia (kat. II.39). Ilustrują one praktykowaną wówczas metodę
nauczania, wiodącą od fragmentu do całej postaci. Szczególnie interesujące są rysunki
nagich modeli sygnowane i opatrzone przez artystę datami dziennymi, stanowiące szczegółowy zapis jego wieczornego kursu aktu (kat. II.40–50). Przedstawiają kobiety i mężczyzn
w różnych pozach: leżących, siedzących i stojących, o skomplikowanych układach tułowi
i kończyn, wspomaganych przez podesty, podpórki, tkaniny i drążki. Pomiędzy rysunkami
z 12 i 21 lutego, przedstawiającymi tak samo upozowaną modelkę (il. 4, 5, kat. II.40, II.41),
widoczny jest postęp młodego malarza w umiejętności odwzorowania anatomii ciała i stosowania skrótów perspektywicznych. Jego szkolne akty charakteryzują się wyraźną linią
i modelunkiem uzyskanym przez ostre skontrastowanie jasnych i ciemnych partii postaci,
co było zamierzonym efektem sztucznego oświetlenia sali rysunkowej, uwydatniającego
przestrzenność figur.
Nauka Brandta w Akademii najprawdopodobniej ograniczyła się do kilkumiesięcznego treningu rysunku. Już w maju 1863 roku wstąpił on do prywatnego atelier malarza
koni i bitew Franza Adama, co można uznać za rezygnację z silnie zhierarchizowanego
kształcenia akademickiego. Studiowanie modela pozostało jednak stałą praktyką polskiego
artysty, zarówno w dalszej edukacji, jak i podczas wielu lat samodzielnej pracy.
Swój warsztat Brandt kształtował także poprzez korzystanie z wzorów graficznych
i rysunkowych. Kopiował je już jako nastolatek, w czym pomagał mu Juliusz Kossak:
„[...] wstąpię do pana Kossaka — pisał do matki w 1855 roku — ażeby mu podziękować za
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Józef Brandt, Akt kobiecy leżący, 1863
5.
Józef Brandt, Akt kobiecy leżący, 1863

3.
Józef Brandt, Wyjazd z Tarnowa
hetmana Tarnowskiego na wyprawę
przeciw Tatarom, 1864
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S T U DI A MODE L I I K A L K I Z E W Z ORÓW
Studiowanie wzorów graficznych, gipsowych odlewów rzeźb i ciała ludzkiego było nieodzownym elementem formowania warsztatu malarskiego w XIX wieku, stosowanym
zarówno w akademickim, jak i prywatnym systemie kształcenia. Józef Brandt już podczas
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wykończenia, z uwzględnieniem detali, miękki modelunek i umowne osadzenie postaci
w przestrzeni, o czym świadczą rzucane przez nie cienie czy ledwie zaznaczone podłoże
i ściany. Artysta studiował każdy model oddzielnie — nie ograniczając się do najważniejszych
figur — i przenosił go na obraz przy dokładnym zachowaniu póz i gestów. Niekiedy zmianom ulegały szczegóły stroju. Nieliczne postaci pozostawały niewykorzystane w ostatecznej
scenie. Zabiegi te świadczą o rozbudowanej fazie koncepcyjnej powstawania dzieła i o jego
precyzyjnym zaplanowaniu już na etapie wstępnych prac.
Warto tu wyróżnić studia do kompozycji Pachołek podprowadzający konia podczas bitwy
z 1866 roku (il. 8–11, kat. II.96–99), ukazujące stopniowy proces dochodzenia do ostatecznego kształtu postaci. Trzy z nich to rysunki nagich mężczyzn, którzy następnie, „ubrani”
w kostiumy, stali się martwym żołnierzem i jeźdźcem z obrazu. Metoda oddzielnego studiowania postaci ludzkiej i ubioru była praktykowana przez innych malarzy tematów historycznych i rodzajowych. Stosowali ją m.in. Jan Matejko i Władysław Czachórski, najbardziej
znanych jej przykładów w sztuce polskiej dostarcza twórczość Henryka Rodakowskiego.
Większe zespoły rysunków Brandta powstały w trakcie pracy nad obrazami Chodkiewicz pod Chocimiem (1867), Jarmark w Krakowskiem (1869) i Obóz lisowczyków (1872). Są to
przede wszystkim postaci maszerujących żołnierzy w pancerzach, małomiasteczkowych
kobiet i mężczyzn oraz Kozaków przyjmujących rozmaite pozy (kat. II.100–107, II.132–136,
II.15–165). Budowanie dużych, skomplikowanych kompozycji poprzez zestawianie ze sobą
niezależnych fragmentów rzutowało na końcowy efekt całości, która wydawała się sztuczna

6. 	
Józef Brandt, album Starożytności
w Polsce, 1860–1870, k. 16
7. 	
Józef Brandt, album Starożytności
w Polsce, 1860–1870, k. 27

pożyczone mi przez niego wzorki i poprosić o więcej”16. W późniejszych listach Brandta
do Eljasza z lat 1865–1868 kilkakrotnie pojawiają się informacje o kalkach, które otrzymywał od swego przyjaciela. Były to odrysy postaci historycznych lub ubiorów potrzebnych
jako modele do kompozycji malarskich. Brandt sam również je wykonywał, o czym pisał
w liście: „[...] kalkuję różne kostiumy, jak obecnie z Dolabelli [sic] wyjazd posła polskiego
do Rzymu roku 1633. Są w tym skróty niemożliwe. Ogromnie Ci się ta rycina spodoba
i pewno ją przekalkujesz”17. Wskazane przez malarza wzory to akwaforty Stefana della
Belli ukazujące wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu w 1633 roku. W innym miejscu
malarz donosił: „Dostałem od Kossaka do kopiowania bardzo ładne rysunki. Są to kostiumy
wczesne małorosyjskie [...] z czasów Chmielnickiego [...]”18. Ślady kalkowania tych i innych
kompozycji odnaleźć można w unikatowym albumie Brandta zatytułowanym Starożytności
w Polsce. Na jego kartach naklejone są liczne, często precyzyjnie opisane kalki rycin i rysunków przedstawiających postaci historyczne, broń, rynsztunki, sceny rodzajowe z XVII
wieku, typy orientalne, konie i wielbłądy (il. 6, 7, kat. III.1). Zespół ten był odpowiednikiem
znanego Skarbczyka Jana Matejki.
8.
Józef Brandt, Akt męski na boku, 1866

S T U DI A I S Z K IC E D O OB R A Z ÓW

9.
Józef Brandt, Dwa akty męskie, 1866

Przez znaczną część swojej praktyki malarskiej Brandt wykonywał studia postaci do dzieł
olejnych oraz ważniejszych akwarel i rysunków. Metodę komponowania obrazu z pojedynczych figur stosował już w 1863 roku. Zachowały się tego typu prace przygotowawcze do jego
wczesnych płócien: Pochód lisowczyków (1863) oraz Popas czumaków przed karczmą na Wołyniu
i Żydzi jadący na jarmark (oba 1865) (kat. II.62–64, II.86–90, II.95). Cechuje je duża precyzja
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10.	
Józef Brandt, Dwaj zabici żołnierze
szwedzcy, 1866
11.
Józef Brandt, Lisowczyk w siodle,
1866, kat. II.99
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12.
Józef Brandt, Jarmark w Bałcie
na Podolu, 1885

i zdradzała metodę pracy artysty. Na przykład o Jarmarku w Krakowskiem pisano w prasie:
„Wszystko jakby z natury zdjęte, i ten Krakowiak, który pędzi do domu na kupionym koniu,
i ta stara żydówka, istny typ galicyjski, która robiąc pończochy ciągle wygląda kupujących,
i mały chłopczyk żydowski oparty u stragana zastępujący już ojca swego, zajętego zbieraniem żelaziwa. Każda z tych figur starczyłaby, aby stanowić sama przez się obraz. Artysta
wykończył pojedyncze typy nawet kosztem większej swobody w całości obrazu”19.
Charakter studiów Brandta zmieniał się w czasie i w zależności od tematów, jakie podejmował. W porównaniu z wcześniejszymi pracami jego rysunki do Odbicia jasyru z lat 1875–1876
(kat. II.229–236) są bardziej skoncentrowane i dynamiczne, wykonane ostrą, rwącą się linią.
Brak tu płynnego modelunku, który zastąpiły jednorodne kreskowania w zacienionych częściach figur. Artysta nie skupiał się w nich na całych postaciach, lecz jedynie na ich górnych
partiach i dłoniach wykonujących wyraźne gesty lub trzymających broń. Wykorzystał również
jeden ze swoich wcześniejszych aktów (kat. II.49), który na obrazie pojawił się w kostiumie.
Poza studiami pojedynczych figur Brandt sporządzał również ołówkiem lub tuszem
zróżnicowane szkice całych kompozycji. Rysunki dokładnie określające wszystkie elementy scen, budowane grubymi liniami lub plamami, były pracami przygotowawczymi do
akwarel i drzeworytów20. Powstawały w zbliżonym do nich formacie i były przenoszone
bez stosowania skali na ostateczne podłoże: papier lub klocek drzeworytniczy. Należą do
nich: Cyganie, Tabuńczycy w Bałcie, Cyganie besarabscy, Przeprawa między Żwańcem i Chocimiem
oraz Przy rogatce, w większości z lat 1875–1877 (kat. II.110, II.111, II.218, II.219, II.221–224,
II.247, II.248). Prace takie rzadko poprzedzały malowanie dzieł olejnych. Wyjątkowym
przykładem jest precyzyjny zarys sceny z obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu z 1885 roku,
z widoczną siatką linii służących do przenoszenia kompozycji w skali (il. 12, kat. II.313).
W tym wypadku rysunek stanowił ogniwo pośrednie pomiędzy szkicem olejnym o tym
samym formacie a ostatecznym dziełem. Większość rysunków kompozycyjnych do obrazów
Brandta ma charakter luźnych notatek — wśród plątaniny ołówkowych kresek widoczne
są tylko przybliżone kontury budynków, postaci i otaczającej je scenerii. Liczne karty ze
szkicowników malarza zapełniają niewielkie „ramki” z roboczymi pomysłami na obrazy,
które często pozostawały niezrealizowane.
52

Agnieszka Bagińska

13.
Józef Brandt, Żydzi prowadzący konie
na targ, 1877 lub 1878
14.
Józef Brandt, Polskie furmanki
na wiejskiej drodze, 1877

Od lat osiemdziesiątych XIX wieku w pracach przygotowawczych Brandta dominowały
swobodne szkice figur i grup, które często powtarzane i korygowane, były próbami rozwiązania konkretnych problemów kompozycyjnych. Malarz trzykrotnie rysował przechylony
wóz z obrazu Spotkanie na moście z 1884 roku (kat. II.297), szukając odpowiedniej pozycji
woźnicy i transportowanego przez niego ładunku. Podobne zabiegi poprzedziły powstanie Zadymki w stepie z 1885 roku (kat. II.169). Szkice do tego obrazu to szybko i — wydaje
się — chaotycznie rzucane na papier, wielokrotnie poprawiane linie, które jedynie sugerują
kształty targanego wiatrem namiotu i koni na postoju. Interesujące, że w przypadku obu
dzieł każdy kolejny rysunek przygotowawczy był coraz bardziej upraszczany i właśnie te
sumaryczne rozwiązania znajdowały swoje odzwierciedlenie na płótnie.

A K WA R E L E A OB R A Z Y OL E J N E

W swojej dojrzałej twórczości Brandt wielokrotnie malował te same sceny w różnych
technikach. Około 1875 roku powstały akwarele Tabuńczyki w Bałcie (kat. II.218) i Polskie
furmanki na wiejskiej drodze (il. 14, kat. II.246), mające swoje odpowiedniki w obrazach olejnych. Pierwsza z nich przedstawia dwóch pasterzy przy ogrodzeniu stadniny, druga wozy
z przywiązanymi do nich końmi, podążające do miasta. Akwarele nie różnią się od obrazów
w ogólnym rozplanowaniu kompozycji, jedynie w szczegółach postaci i zwierząt. Zbliżone formaty prac mogą świadczyć o bezpośrednim kopiowaniu z jednej techniki w drugą.
Najprawdopodobniej to akwarele były pierwszymi redakcjami tematów i na ich podstawie
powstały dzieła olejne.
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12.
Józef Brandt, Jarmark w Bałcie
na Podolu, 1885

i zdradzała metodę pracy artysty. Na przykład o Jarmarku w Krakowskiem pisano w prasie:
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i mały chłopczyk żydowski oparty u stragana zastępujący już ojca swego, zajętego zbieraniem żelaziwa. Każda z tych figur starczyłaby, aby stanowić sama przez się obraz. Artysta
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przykładem jest precyzyjny zarys sceny z obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu z 1885 roku,
z widoczną siatką linii służących do przenoszenia kompozycji w skali (il. 12, kat. II.313).
W tym wypadku rysunek stanowił ogniwo pośrednie pomiędzy szkicem olejnym o tym
samym formacie a ostatecznym dziełem. Większość rysunków kompozycyjnych do obrazów
Brandta ma charakter luźnych notatek — wśród plątaniny ołówkowych kresek widoczne
są tylko przybliżone kontury budynków, postaci i otaczającej je scenerii. Liczne karty ze
szkicowników malarza zapełniają niewielkie „ramki” z roboczymi pomysłami na obrazy,
które często pozostawały niezrealizowane.
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15.
Józef Brandt, Przy rogatce, 1877

16.
Józef Brandt, Powrót, 1885

Namalowane w latach 1874–1879 obrazy Wedeta z wojny trzydziestoletniej, Na pastwisku
i Na pikiecie mają po kilka odpowiedników na papierze (kat. II.183, II.184, II.240, II.241,
II.243–245). Akwarele, z uwagi na mniej szlachetny charakter techniki, można uznać za
prace pomocnicze wobec kompozycji malarskich. O ile niektóre z nich, charakteryzujące
się mniejszą precyzją wykonania, są ewidentnymi szkicami do obrazów, o tyle inne — starannie wykończone, opatrzone sygnaturami i datami — mogły stanowić odrębne dzieła.
Warto zauważyć, że każda z prac różni się od pozostałych redakcji tej samej sceny pod
względem detali strojów i wyposażenia Kozaków, umaszczenia koni, bogactwa stepowej
roślinności czy scen w tle. Nie można wykluczyć, że Brandt, który często powielał swoje
dzieła olejne, wykonywał ich kopie również na papierze. Akwarelowe wersje obrazów mogły
powstawać na zamówienie lub w wyniku zainteresowania malarza określonym tematem.
W późniejszym dorobku artysty powtórzenia scen w odmiennych technikach stały się
bardziej dosłowne, choć w przypadku dzieł zaginionych wrażenie to może być zniekształcone
przez medium czarno-białej fotografii. Do takich prac należą akwarele Buńczuczny i Surmacz
kozacki (kat. II.314, II.331), będące dokładnymi odpowiednikami obrazów z 1883–1885 i około
1898 roku, które przedstawiają pojedynczych jeźdźców na tle maszerujących lub atakujących
wojsk. Bardziej rozbudowane, wielopostaciowe i dynamiczne sceny z rysunków Wyścigi
chłopskie i W pogoni (kat. II.337, II.332) są zbliżone do swoich olejnych wersji do tego stopnia, że trudno odnaleźć w nich choćby najdrobniejsze różniące je szczegóły. Tak dokładne
kopiowanie kompozycji — zarówno w akwareli, jak i w malarstwie olejnym — było możliwe
dzięki stosowaniu przez Brandta wspomnianych siatek kompozycyjnych i fotografowaniu
obrazów. Praktyka ta — zwłaszcza w późniejszej twórczości artysty — wynikała zapewne
z realiów rynku sztuki, który dyktował zapotrzebowanie na określone prace.
Wśród akwarel Brandta niewiele jest dzieł całkowicie niezależnych od jego malarstwa
olejnego i zarazem nieodwołujących się do utworów literackich. Powstawały one głównie
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku. Tematem niemal wszystkich jest jeździec i koń w otwartym pejzażu, niekiedy urozmaiconym
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zabudowaniami. Mają one podobną kompozycję: z głównymi figurami umieszczonymi
pośrodku i tłem w postaci rozległego krajobrazu o niskiej linii horyzontu. Większość akwarel została wykonana w zbliżonym stylu, charakteryzującym się dynamiczną i ostrą linią
misternie rysującą detale, skontrastowaną ze swobodnie rozmieszczonymi, rozmytymi
plamami farby. Ponieważ większość tych prac znamy dziś jedynie z czarno-białych reprodukcji, możliwe jest określenie kolorystyki tylko kilku z nich. Choć w kompozycjach
tych dominują barwy szare i brunatne, są one jasne i świetliste dzięki wprowadzeniu partii
żywych kolorów i błysków światła.
W 1877 roku Brandt namalował akwarelę Przy rogatce (il. 15, kat. II.248) ukazującą
Kozaka, który zsiadł z konia i puka w okno zamkniętego budynku przy opuszczonej zaporze. Otacza go ponury krajobraz z bezlistnymi drzewami, topniejącym śniegiem i błotem. W twórczości na papierze do scen zimowych należą także Uzbrojony Kozak w śnieżnym
pejzażu i Posłaniec (kat. II.250, II.265). Ten ciąg tematyczny zamyka wyjątkowa akwarela
z 1885 roku, nosząca dziś tytuł Powrót (il. 16, kat. II.312), która, odchodząc od motywu kozackiego, przedstawia zasmuconego szlachcica prowadzącego konia przez zaśnieżone pola.
Innym wątkiem są sceny z tabuńczykami (kat. II.189, II.190, II.239). Dwie akwarele
z 1874 roku ukazują pasterza na koniu pilnującego widocznego w oddali stada. Kolejna
praca podejmująca ten temat powstała dwa lata później i na tle innych wyróżnia się skoncentrowaną kompozycją. Scena została ukazana z bliska i obejmuje jedynie postać zmożonego trudami pracy, opierającego się o ogrodzenie tabuńczyka i jego konia.
Ostatnią grupę tematów stanowią przedstawienia rabusia na koniu, uciekającego ze
swoimi łupami przez rzekę. Scenę taką, zatytułowaną Hajdamacy w ucieczce (kat. II.258),
namalował Brandt w albumie jubileuszowym podarowanym Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu przez polskich malarzy w 1879 roku. Ukazany tu w niemal karykaturalny sposób
Kozak pogania batem zmęczonego konia, uwożąc skradziony kielich mszalny i krzyż. Analogiczna postać, tym razem o rysach tatarskich, znajduje się na kolejnej akwareli i lawowanym rysunku z około 1880 roku (kat. II. 259, II.260).
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18.
Józef Brandt, Na jarmarku,
ok. 1880 – ok. 1885

17.
Józef Brandt, Spichlerz w Kazimierzu
nad Wisłą, 1875

Tego rodzaju prace Brandta, choć nie były bezpośrednio związane z jego obrazami
i w zamierzeniu stanowiły autonomiczne dzieła, w pełni wpisują się w jego malarskie zainteresowania. W tym okresie w jego twórczości dominowała tematyka kozackiego życia
i obyczajowości, ukazanych w scenerii kresowych osad, rzeki i stepu.

P E J Z A Ż E I NO TAT K I Z P ODRÓ Ż Y

Pejzaż był obecny w niemal wszystkich obrazach Brandta, rzadko jednak jako autonomiczny
temat malarski. Artysta tworzył krajobrazy akwarelowe i rysunkowe podczas letnich wyjazdów do Orońska oraz bliższych i dalszych podróży, które umożliwiały mu obserwowanie
przyrody, malowniczej architektury, lokalnej ludności i zwierząt. Na szerszą skalę pejzaże
pojawiły się w jego sztuce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku, podobnie
jak niezależne od obrazów akwarele. Zbieżność ta może wskazywać na bardziej swobodne
traktowanie akademickich metod w jego warsztacie.
Już w 1875 roku powstała grupa akwarelowych szkiców plenerowych wykonanych w Konarach i Brudnowie niedaleko Radomia oraz w Kazimierzu nad Wisłą (il. 17, kat. II.193–204).
Prace te są świadectwem nie tyle fascynacji Brandta naturą, ile jego zainteresowań etnograficznych. Przedstawiają krajobraz poddany ingerencji człowieka, którego codzienne życie
i praca współgrają z otaczającą go przyrodą. Swobodne, lekko malowane szkice ukazują
chłopów pracujących w polu, a także wiejskie drogi, drewniane domy i spichlerze w Kazimierzu, pomiędzy którymi przemieszczają się pojedyncze postaci. Artysta nanosił na nie
nazwy miejscowości, tworząc tym samym malowniczą dokumentację okolicy.
Niedalekie wycieczki były stałym zwyczajem Brandta podczas pobytów w Orońsku.
Podejmował je wraz z młodszymi malarzami — swoimi uczniami, którzy przyjeżdżali do
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niego na letnie plenery. O znaczeniu tego majątku i jego otoczenia dla sztuki Brandta pisał
jeden z nich, Apoloniusz Kędzierski: „Studia i materiały zbierał profesor w ulubionym
Orońsku. Miejscowość ta, jako wyraz pejzażowy, przedziwnie nadawała się do wszelkich
prac malarskich. Ileż tu pamiątek wiekowych na każdym niemal kroku! Taki Szydłowiec,
Skrzynno, Przysucha ze swym budownictwem starej Polski bywały celem częstych wycieczek. W pobliżu wspaniałe lasy chlewskie, niekłańskie i odwieczne wsie z przechowanymi strojami niemałą były wartością [...]”21. Karty szkicowników Brandta z wypraw
krajoznawczych zapełnione są szybko rzucanymi na papier rysunkami wiejskich chałup,
domów krytych gontem, młynów i małomiasteczkowej zabudowy. Szkice te powstawały
nie tylko w celu ćwiczenia ręki i zbierania motywów malarskich, ale też dla utrwalenia
zanikających śladów przeszłości. Widać na nich rozsypującą się stodołę, zapadniętą piwniczkę i zarośnięty mostek oraz niszczejące drewniane budynki, pozbawione obecności
człowieka. Pozostałe prace są świadectwem trwania dawnej architektury i tradycji. Jeden
z rysunków przedstawia kamienice Gąski i Esterki przy rynku w Radomiu, inny — stary
młyn w Mniszku (kat. II.212, II.169). Delikatne, wyrafinowane pod względem kolorystyki
szkice akwarelowe ukazują jarmark (il. 18), domy o bielonych ścianach i karczmę w Szydłowcu oraz zabudowania gospodarcze Orońska (kat. II.272).
Podczas letnich plenerów Brandt i jego uczniowie korzystali z lekkiego drewnianego
pawilonu ustawionego w orońskim parku, który umożliwiał im studiowanie otaczającej ich
przyrody. Kędzierski wspominał jedno z zadań, polegające na narysowaniu gałęzi lipy wraz
z wszystkimi szczegółami liści, rzucanymi przez nie cieniami i błyskami słońca. Kolejnym
etapem ćwiczenia było odtworzenie tych kształtów z pamięci22. Ślady takiego studiowania
najmniejszych elementów natury znajdują się również w szkicownikach Brandta. Należą
do nich misternie wykonane rysunki i akwarele przedstawiające drzewa lub ich pojedyncze konary, dynie na grządce, słoneczniki, osty, łopiany i inne kwiaty polne. Część z nich
znalazła się następnie na obrazach artysty: Wyjazd na polowanie, Spotkanie na moście i Przed
karczmą, namalowanych w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku.
Pobyty w wiejskim majątku umożliwiały Brandtowi rysowanie zwierząt gospodarskich. Wykonywał on szkice domowego ptactwa, krów, świń i psów, a przede wszystkim
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18.
Józef Brandt, Na jarmarku,
ok. 1880 – ok. 1885

17.
Józef Brandt, Spichlerz w Kazimierzu
nad Wisłą, 1875

Tego rodzaju prace Brandta, choć nie były bezpośrednio związane z jego obrazami
i w zamierzeniu stanowiły autonomiczne dzieła, w pełni wpisują się w jego malarskie zainteresowania. W tym okresie w jego twórczości dominowała tematyka kozackiego życia
i obyczajowości, ukazanych w scenerii kresowych osad, rzeki i stepu.

P E J Z A Ż E I NO TAT K I Z P ODRÓ Ż Y

Pejzaż był obecny w niemal wszystkich obrazach Brandta, rzadko jednak jako autonomiczny
temat malarski. Artysta tworzył krajobrazy akwarelowe i rysunkowe podczas letnich wyjazdów do Orońska oraz bliższych i dalszych podróży, które umożliwiały mu obserwowanie
przyrody, malowniczej architektury, lokalnej ludności i zwierząt. Na szerszą skalę pejzaże
pojawiły się w jego sztuce w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XIX wieku, podobnie
jak niezależne od obrazów akwarele. Zbieżność ta może wskazywać na bardziej swobodne
traktowanie akademickich metod w jego warsztacie.
Już w 1875 roku powstała grupa akwarelowych szkiców plenerowych wykonanych w Konarach i Brudnowie niedaleko Radomia oraz w Kazimierzu nad Wisłą (il. 17, kat. II.193–204).
Prace te są świadectwem nie tyle fascynacji Brandta naturą, ile jego zainteresowań etnograficznych. Przedstawiają krajobraz poddany ingerencji człowieka, którego codzienne życie
i praca współgrają z otaczającą go przyrodą. Swobodne, lekko malowane szkice ukazują
chłopów pracujących w polu, a także wiejskie drogi, drewniane domy i spichlerze w Kazimierzu, pomiędzy którymi przemieszczają się pojedyncze postaci. Artysta nanosił na nie
nazwy miejscowości, tworząc tym samym malowniczą dokumentację okolicy.
Niedalekie wycieczki były stałym zwyczajem Brandta podczas pobytów w Orońsku.
Podejmował je wraz z młodszymi malarzami — swoimi uczniami, którzy przyjeżdżali do
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hodowanych przez siebie koni. Liczne rysunki malarza świadczą o wnikliwym analizowaniu
ich ruchów, anatomii i umaszczenia. Niekiedy są to swobodne zarysy pasącego się stada lub
stojącego zaprzęgu, inne prace mają cechy drobiazgowych studiów ukazujących pojedyncze
konie lub tylko fragmentaryczne ich ujęcia z różnych perspektyw. Część z nich powstawała
w wyniku przygotowań do konkretnych obrazów, takich jak Kozak z końmi i psem (kat. I.129)
i Powrót z końskiego jarmarku (kat. I.136) z około 1881 roku. Większość była zapewne efektem
niezależnych ćwiczeń i zainteresowań malarza jako znawcy i miłośnika tych zwierząt.
Szkice pejzażowe i etnograficzne wykonywał Brandt także podczas swoich podróży
artystycznych. Dwie z wypraw malarza na Ukrainę zostały utrwalone przez niego w odrębnych szkicownikach. Pierwsza z nich miała miejsce w czerwcu 1874 roku. Brandt wyjechał
wówczas z Juliuszem Kossakiem na Podole, gdzie wspólnie zwiedzili Bałtę, Kamieniec Podolski i Chocim, a następnie udali się do Kijowa23. Powstałe podczas podróży akwarelowe
i rysunkowe szkice stanowią zbiór niejednorodnych pod względem tematu, luźnych notatek
(kat. II.170–172). Wydaje się, że artysta zawarł w nich przypadkowo napotkane, ciekawe dla
niego elementy podolskiego krajobrazu i codzienności tamtejszych mieszkańców. Malował
chłopów w lokalnych strojach i nakryciach głowy, uchwyconych w naturalnych pozach,
przy swoich zwykłych zajęciach. Postaci nanosił na papier szybko, jedną obok drugiej, bez
zachowania ich wzajemnych proporcji, niektóre pozostawiając niewykończone. W podobny sposób szkicował zaprzęgi i konie, elementy architektury, szałasy, narzędzia rolnicze
i pszczelarskie. Pomiędzy nimi umieszczał fragmenty zielonego pejzażu, widzianego jakby
tylko przez chwilę, w trakcie przystanku w podróży. Na niektóre szkice nanosił krótkie
notatki lub napis „Bałta”, zapewne z zamiarem dodatkowego utrwalenia widoków.
Rysunki z drugiej ze wspomnianych podróży na Ukrainę zostały wykonane przy użyciu
tej samej metody rejestrowania wrażeń, jednak w sposób bardziej systematyczny. Wyprawa
ta odbyła się w 1884 roku, a znaczna część jej trasy wiodła wzdłuż Dniestru. Zapełniony
wówczas przez Brandta szkicownik przybrał formę dziennika podróży (kat. II.263). Niemal
każdy znajdujący się w nim rysunek został podpisany nazwą miejscowości oraz datą. Dzięki
temu wiadomo, że między 31 sierpnia a 11 października artysta odwiedził Tomaszowce,
Lwów, Mariampol, Dołhe, Niżniów, Dolinę, Olchowiec, Kunisowce, Uniż, Horodenkę, Zaleszczyki, Czerniatyn i Szeparowce. W poszczególnych miejscach interesowały go podobne
motywy: typy ludowe, architektura drewniana, konie, wozy i przedmioty codziennego
użytku. Na ich tle wyróżniają się szkice odzwierciedlające upływ czasu i oddające wrażenie ciągłego bycia w drodze. Ukazują one np. znak kierujący do różnych miejscowości,
przydrożne krzyże i furmankę uchwyconą pomiędzy kolejnymi punktami podróży. Niektóre rysunki i ich opisy przedstawiają sekwencje zdarzeń, jak Wyrób smoły w Zaleszczykach
oraz — naszkicowane z poziomu lustra wody Dniestru — Budowa galarów, prom przewrócony
i Siedzenie na mieliźnie. Spośród wszystkich tych notatek najbardziej urzekające są właśnie
widoki rzeki, w których cały krajobraz został sprowadzony do kilku poziomych linii z nielicznymi pionowymi akcentami, oddających powierzchnię wody, płynące po niej łodzie
i daleki horyzont.
***
Rysunkową twórczość Józefa Brandta trafnie scharakteryzował Apoloniusz Kędzierski:
„Powabem i smakiem nęcą [jego] szkice ołówkowe, akwarele, podznaczane »na gorąco«,
wprost z natury chwytane sylwety, w ruchach przelotnych, zda się z ostatnią kreską —
niknące jak zjawisko. [...] Linie nie biegają tu samopas, lecz obrazu mocno zaczepione
58

Agnieszka Bagińska

w węzłach organicznych, szerokich uchwytach, wiążą się w całość ściśle streszczoną.
Szkiców, rysunków, notatek takich widziałem ilość nieprzebraną. Brandt sięga do tego
zapasu zamiast szukać modela-karykatury, sięga do tych dokumentów, ilekroć pamięci
swej nie ufa. Niektóre natomiast rysuneczki są zgoła odmiennie traktowane, jakby dla
wyuczenia się każdego szczegółu, wygrawerowanego niby rylcem na srebrze, wyrobione
mocno w granicach cienia i światła”24. Autor zwrócił tu uwagę na niejednorodność akwarel
i rysunków malarza, a także na ich funkcje wobec głównej dziedziny jego sztuki — jako
szkiców, notatek, dokumentów. Fragment o dużej liczbie prac przygotowawczych Brandta
odnieść można jednak tylko do pierwszych 25 lat jego działalności artystycznej; po roku
1890 malarz stworzył ich niewiele. Znane są jedynie nieliczne szkice kompozycji i ich fragmentów oraz wersje obrazów olejnych wykonane w innej technice. Wraz ze zmianami, jakie
zachodziły w warsztacie artysty, prace na papierze stopniowo traciły znaczenie w procesie
powstawania dzieła. Częściowo zastępowały je fotografie, używane przez niego od połowy
lat siedemdziesiątych XIX wieku25, ale przede wszystkim doświadczenie i pamięć malarza,
który w późnym okresie twórczości komponował obrazy już bezpośrednio na płótnach.
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przydrożne krzyże i furmankę uchwyconą pomiędzy kolejnymi punktami podróży. Niektóre rysunki i ich opisy przedstawiają sekwencje zdarzeń, jak Wyrób smoły w Zaleszczykach
oraz — naszkicowane z poziomu lustra wody Dniestru — Budowa galarów, prom przewrócony
i Siedzenie na mieliźnie. Spośród wszystkich tych notatek najbardziej urzekające są właśnie
widoki rzeki, w których cały krajobraz został sprowadzony do kilku poziomych linii z nielicznymi pionowymi akcentami, oddających powierzchnię wody, płynące po niej łodzie
i daleki horyzont.
***
Rysunkową twórczość Józefa Brandta trafnie scharakteryzował Apoloniusz Kędzierski:
„Powabem i smakiem nęcą [jego] szkice ołówkowe, akwarele, podznaczane »na gorąco«,
wprost z natury chwytane sylwety, w ruchach przelotnych, zda się z ostatnią kreską —
niknące jak zjawisko. [...] Linie nie biegają tu samopas, lecz obrazu mocno zaczepione
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w węzłach organicznych, szerokich uchwytach, wiążą się w całość ściśle streszczoną.
Szkiców, rysunków, notatek takich widziałem ilość nieprzebraną. Brandt sięga do tego
zapasu zamiast szukać modela-karykatury, sięga do tych dokumentów, ilekroć pamięci
swej nie ufa. Niektóre natomiast rysuneczki są zgoła odmiennie traktowane, jakby dla
wyuczenia się każdego szczegółu, wygrawerowanego niby rylcem na srebrze, wyrobione
mocno w granicach cienia i światła”24. Autor zwrócił tu uwagę na niejednorodność akwarel
i rysunków malarza, a także na ich funkcje wobec głównej dziedziny jego sztuki — jako
szkiców, notatek, dokumentów. Fragment o dużej liczbie prac przygotowawczych Brandta
odnieść można jednak tylko do pierwszych 25 lat jego działalności artystycznej; po roku
1890 malarz stworzył ich niewiele. Znane są jedynie nieliczne szkice kompozycji i ich fragmentów oraz wersje obrazów olejnych wykonane w innej technice. Wraz ze zmianami, jakie
zachodziły w warsztacie artysty, prace na papierze stopniowo traciły znaczenie w procesie
powstawania dzieła. Częściowo zastępowały je fotografie, używane przez niego od połowy
lat siedemdziesiątych XIX wieku25, ale przede wszystkim doświadczenie i pamięć malarza,
który w późnym okresie twórczości komponował obrazy już bezpośrednio na płótnach.
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Jedną z dominujących cech twórczości Brandta jest „wschodniość”. Była ona drugą stroną
jego osobowości, antidotum na niemiecką krew płynącą w jego żyłach, życie monachijskie
i zachodni racjonalizm. To postawa romantyczna, uczuciowa i religijna. Tęsknotę za Wschodem rozbudziła poezja Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Antoniego Malczewskiego, Józefa Bohdana Zaleskiego i Wincentego Pola oraz literatura historyczna, a podstawy
malarskie przygotował urzeczony Ukrainą Juliusz Kossak. Z zachodniego punktu widzenia
Brandt mógł uchodzić za orientalistę. Przeprowadził on przez swe malarstwo cały korowód
wschodnich postaci: Kozaków, Tatarów, Turków, Arabów, Murzynów oraz zwierząt: koni
arabskich i stepowych, sokołów, mułów i wielbłądów. Użył niezliczonej liczby wschodnich rekwizytów: dywanów, namiotów, chorągwi, buńczuków, tarcz, rzędów, sajdaków,
łuków, szabel, turbanów, bałałajek, teorbanów, samowarów i fajek. Orientalizm Brandta
był zakorzeniony w historii Polski XVII wieku i tym różnił się od orientalizmu malarzy
zachodnich, jak Eugène Delacroix, Horace Vernet, Eugène Fromentin, Jean-Léon Gérôme
czy Léon Belly, którzy przedstawiali wydarzenia aktualne. Ta Brandtowska polska specyfika
była czytelna tylko dla Polaków, Francuzi i Niemcy mylili jego „historycznych” Kozaków
z Persami i Arabami. „Szanowny i łaskawy Panie — pisał 3 lipca 1878 z Monachium do
Wacława Szymanowskiego — Przepraszam serdecznie, że ośmielam się obarczać łaskawego
Pana moją prośbą, lecz ufny w życzliwość Jego dla mnie postanowiłem odważnie napisać.
Niektóre francuskie dzienniki 1-o biorą mnie za Niemca, a 2-o z Kozaków Ukrainy robią
Arabów i tem samym uważają, że w charakterze i typach nie są dostatecznie prawdziwymi.
Ponieważ obecnie Szanowny Pan prawie cały świat paryski poznał może by można uprosić
kogo, ażeby był tak dobry i następujące sprostowanie umieścił. Że jestem Polakiem, i że
obraz mój przedstawia »Kozaków Ukraińskich z 17 wieku ciągnących na wojnę, a witających step pieśniami bojowemi«. Oto jest moja prośba a przy niej najserdeczniejsze ukłony
i wyrazy prawdziwego szacunku i poważania”1.
Wydaje się, że Brandt nie do końca był świadomy orientalizmu swoich dzieł. Nie
dostrzegano go również w Polsce. Orient był naturalnie wrośnięty w polską kulturę od
wieków. Wschodni był ubiór polskiego szlachcica, jego broń i zbroja. Polaków do odbioru
treści obrazów Brandta przygotowała literatura romantyczna, która wskrzeszała historię
zwycięskich wojen polsko-kozackich z Tatarami i Turkami na rubieżach dawnej Rzeczypospolitej w XVII wieku. Większość wczesnych obrazów artysty przedstawiała motywy
literackie. Wystarczał jeden epizod, by polski odbiorca znał całą historię, wiedział kogo
i jaką sytuację obraz przedstawia.
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Z zachodnim orientalizmem Brandt zetknął się podczas pierwszego pobytu w Paryżu
w latach 1858–1860. Wschód otworzył się dla artystów francuskich po podbiciu przez Napoleona Egiptu. Wyruszył tam między innymi idol Brandta, Horace Vernet, który na przedstawianiu egipskiej epopei napoleońskiej zrobił wielką karierę. Gdy Francja od 1830 roku
toczyła wojnę w Afryce Północnej, zdobywając po kolei Algierię, Maroko i Tunezję, malarz
podążył tam z armią francuską, by dokumentować jej zwycięstwa. Na swe orientalne kompozycje batalistyczne, bardzo dekoracyjne, precyzyjnie wykończone, szybko znajdował nabywców. Dzięki niezliczonym odbitkom litograficznym dzieła Verneta i jego naśladowców
docierały do wszystkich zakątków Europy, były również popularne w polskim środowisku
artystycznym. Vernet był sławny i bogaty — jego paryską pracownię, rodzaj otwartego
salonu artystycznego, odwiedzał sam król Ludwik Filip. Na zlecenie władcy artysta stworzył w Wersalu Galerię Bitew, w której wielką atrakcją był obraz o długości 21 metrów,
przedstawiający zwycięstwo Francuzów nad Abd el Kaderem w 1843 roku (Zdobycie obozu
Smala). Trudno więc się dziwić, że Juliusz Kossak, będąc w Paryżu, zabiegał o poznanie
tego malarza. Doszło do tego w roku 1856. Można założyć, że gdy dwa lata później Brandt
przybył do Paryża, Kossak przedstawił go Vernetowi. Być może to on polecił polskiemu
artyście pracownię Léona Cognieta, który także, jak wielu innych francuskich malarzy, miał
w swej twórczości epizod orientalny. W połowie XIX wieku Orient był modny. W Paryżu
królował Jean-Léon Gérôme, sławą cieszyła się jego „wschodnia” pracownia. Wschodnią
nazywano też pracownię naszego malarza w Monachium.
Delacroix odwiedził Algier i Maroko, a choć już wcześniej malował orientalne tematy,
przeżycie tamtejszego pejzażu i ludzi, światła i koloru zmieniło jego malarstwo. Artyści
znajdowali upodobanie w malowniczości egzotycznych krajów, wyglądzie i ubiorze ich
mieszkańców, ich obyczajach i zabawach. Wielkie wrażenie zrobił na paryskim Salonie
1861 roku obraz Pielgrzymka do Mekki Léona Belly’ego (il. 1), nagrodzony medalem pierwszej
klasy. Było to zupełnie nowe spojrzenie na motyw karawany. Długi, jeszcze daleko w tle
widoczny pochód ludzi i zwierząt przesuwa się po lekkiej diagonali prosto na patrzącego. Prowadzi go półnagi mężczyzna jadący na wielbłądzie. Jego chude, muskularne ciało
i ogolona głowa wystawione są na żar słoneczny. Podczas gdy inni pielgrzymi okutani
w orientalne szaty omdlewają z gorąca, na nim nie robi ono wrażenia. Z jego postawy bije
majestat — jest on jakby metaforą samej wiary w Allaha. Obraz wywiera niezwykle silne
wrażenie, tak jak niesamowitym doświadczeniem jest pielgrzymka do Mekki. Nic dziwnego,
że wywołał entuzjazm, ale też wiele dyskusji i niepokoju. Czy ciągnące przez step pochody
wojsk Brandta mogły mieć tutaj swoje źródło?
Innym malarzem, który mógł inspirować polskiego artystę, był Eugène Fromentin.
Zauważył to już Victor Cherbuliez w swej relacji z Wystawy Światowej w Paryżu w 1878
roku2. Fromentin spopularyzował tematy tak bliskie Brandtowi, jak karawana wschodnich
jeźdźców przemierzająca północnoafrykańskie stepy — to przechodząca przez rzekę, to
oczekująca na przeprawę promem — a także polowania z sokołami, tańce podczas odpoczynku, walki o sztandar czy wizerunki samotnych jeźdźców na czatach. Obecna w tych
dziełach idea zjednoczenia jeźdźca z krajobrazem była bardzo bliska polskiemu artyście.
Z perspektywy Paryża Brandt zobaczył wyraźniej, jak bardzo wschodni jest kraj, w którym
się urodził. Z podbitymi krajami Orientu łączył go też podobny los.
Impulsy paryskie spowodowały zapewne, że pierwsze większych rozmiarów dzieło
Brandta, wystawione w Zachęcie po powrocie z Paryża, Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem (kat. I.5), miało charakter wschodni. Kompozycja składa się w połowie z nieba
i w połowie ze stepu, po którym przechodzi wojsko tatarskie wraz z zagrabioną trzodą.
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1.
Léon Belly, Pielgrzymka do Mekki, 1861,
Musée d’Orsay, nr inw. FR 61

Na pierwszym planie, prawie w centrum obrazu, ukazany jest jeździec tatarski na siwym
koniu. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z Lisowczykiem Rembrandta. Na koniu siedzi
jednak nie wysoko urodzony panicz, ale bosonogi Tatar.
W pierwszych tygodniach nauki u Franza Adama w Monachium Brandt poznał orientalistę Theodora Horschelta, który w tym czasie wrócił z pięcioletniego pobytu na Kaukazie.
W lipcu 1863 roku młody artysta pisał do matki: „Horszylt, z którym byłem grzecznie, ale
z daleka, widząc, jak pracuję tak mnie polubił, iż cały zbiór broni, łuków, siodeł, kostiumów
wschodnich do mego użytku pozwolił”3. Zbyt wiele zamiłowań łączyło Brandta z Horscheltem, żeby długo „być z daleka”.
Starszy od polskiego malarza o 12 lat Horschelt urodził się w Monachium w rodzinie znanego baletmistrza. Po pierwszych prywatnych lekcjach rysunku rozpoczął naukę
w Akademii u Hermanna Anschütza, ale prawdziwymi jego nauczycielami byli Albrecht
i Franz Adamowie. Od najwcześniejszych lat kierował swoje zainteresowania malarskie ku
naturze, górom i polowaniom, by z czasem znaleźć upodobanie w Oriencie. Jeszcze zanim
sam rozpoczął egzotyczne podróże, kopiował bitwy kaukaskie i tematy wschodnie ze sztychów Verneta i jego uczniów. Wystawiał je z powodzeniem w monachijskim Kunstvereinie,
jak np. Scenę z wojny kaukaskiej czy Odpoczywających Beduinów. Wkrótce nadarzyła mu się
sposobność podróży do Hiszpanii z dwoma przyjaciółmi. Przemierzyli razem Hiszpanię,
by w Kadyksie pożegnać się z Horscheltem, który samotnie kontynuował podróż do Algierii4. W 1854 roku wrócił do Monachium z masą szkiców, na podstawie których namalował
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tego malarza. Doszło do tego w roku 1856. Można założyć, że gdy dwa lata później Brandt
przybył do Paryża, Kossak przedstawił go Vernetowi. Być może to on polecił polskiemu
artyście pracownię Léona Cognieta, który także, jak wielu innych francuskich malarzy, miał
w swej twórczości epizod orientalny. W połowie XIX wieku Orient był modny. W Paryżu
królował Jean-Léon Gérôme, sławą cieszyła się jego „wschodnia” pracownia. Wschodnią
nazywano też pracownię naszego malarza w Monachium.
Delacroix odwiedził Algier i Maroko, a choć już wcześniej malował orientalne tematy,
przeżycie tamtejszego pejzażu i ludzi, światła i koloru zmieniło jego malarstwo. Artyści
znajdowali upodobanie w malowniczości egzotycznych krajów, wyglądzie i ubiorze ich
mieszkańców, ich obyczajach i zabawach. Wielkie wrażenie zrobił na paryskim Salonie
1861 roku obraz Pielgrzymka do Mekki Léona Belly’ego (il. 1), nagrodzony medalem pierwszej
klasy. Było to zupełnie nowe spojrzenie na motyw karawany. Długi, jeszcze daleko w tle
widoczny pochód ludzi i zwierząt przesuwa się po lekkiej diagonali prosto na patrzącego. Prowadzi go półnagi mężczyzna jadący na wielbłądzie. Jego chude, muskularne ciało
i ogolona głowa wystawione są na żar słoneczny. Podczas gdy inni pielgrzymi okutani
w orientalne szaty omdlewają z gorąca, na nim nie robi ono wrażenia. Z jego postawy bije
majestat — jest on jakby metaforą samej wiary w Allaha. Obraz wywiera niezwykle silne
wrażenie, tak jak niesamowitym doświadczeniem jest pielgrzymka do Mekki. Nic dziwnego,
że wywołał entuzjazm, ale też wiele dyskusji i niepokoju. Czy ciągnące przez step pochody
wojsk Brandta mogły mieć tutaj swoje źródło?
Innym malarzem, który mógł inspirować polskiego artystę, był Eugène Fromentin.
Zauważył to już Victor Cherbuliez w swej relacji z Wystawy Światowej w Paryżu w 1878
roku2. Fromentin spopularyzował tematy tak bliskie Brandtowi, jak karawana wschodnich
jeźdźców przemierzająca północnoafrykańskie stepy — to przechodząca przez rzekę, to
oczekująca na przeprawę promem — a także polowania z sokołami, tańce podczas odpoczynku, walki o sztandar czy wizerunki samotnych jeźdźców na czatach. Obecna w tych
dziełach idea zjednoczenia jeźdźca z krajobrazem była bardzo bliska polskiemu artyście.
Z perspektywy Paryża Brandt zobaczył wyraźniej, jak bardzo wschodni jest kraj, w którym
się urodził. Z podbitymi krajami Orientu łączył go też podobny los.
Impulsy paryskie spowodowały zapewne, że pierwsze większych rozmiarów dzieło
Brandta, wystawione w Zachęcie po powrocie z Paryża, Powrót Tatarów po bitwie pod Tychinem (kat. I.5), miało charakter wschodni. Kompozycja składa się w połowie z nieba
i w połowie ze stepu, po którym przechodzi wojsko tatarskie wraz z zagrabioną trzodą.
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1.
Léon Belly, Pielgrzymka do Mekki, 1861,
Musée d’Orsay, nr inw. FR 61

Na pierwszym planie, prawie w centrum obrazu, ukazany jest jeździec tatarski na siwym
koniu. Na pierwszy rzut oka może kojarzyć się z Lisowczykiem Rembrandta. Na koniu siedzi
jednak nie wysoko urodzony panicz, ale bosonogi Tatar.
W pierwszych tygodniach nauki u Franza Adama w Monachium Brandt poznał orientalistę Theodora Horschelta, który w tym czasie wrócił z pięcioletniego pobytu na Kaukazie.
W lipcu 1863 roku młody artysta pisał do matki: „Horszylt, z którym byłem grzecznie, ale
z daleka, widząc, jak pracuję tak mnie polubił, iż cały zbiór broni, łuków, siodeł, kostiumów
wschodnich do mego użytku pozwolił”3. Zbyt wiele zamiłowań łączyło Brandta z Horscheltem, żeby długo „być z daleka”.
Starszy od polskiego malarza o 12 lat Horschelt urodził się w Monachium w rodzinie znanego baletmistrza. Po pierwszych prywatnych lekcjach rysunku rozpoczął naukę
w Akademii u Hermanna Anschütza, ale prawdziwymi jego nauczycielami byli Albrecht
i Franz Adamowie. Od najwcześniejszych lat kierował swoje zainteresowania malarskie ku
naturze, górom i polowaniom, by z czasem znaleźć upodobanie w Oriencie. Jeszcze zanim
sam rozpoczął egzotyczne podróże, kopiował bitwy kaukaskie i tematy wschodnie ze sztychów Verneta i jego uczniów. Wystawiał je z powodzeniem w monachijskim Kunstvereinie,
jak np. Scenę z wojny kaukaskiej czy Odpoczywających Beduinów. Wkrótce nadarzyła mu się
sposobność podróży do Hiszpanii z dwoma przyjaciółmi. Przemierzyli razem Hiszpanię,
by w Kadyksie pożegnać się z Horscheltem, który samotnie kontynuował podróż do Algierii4. W 1854 roku wrócił do Monachium z masą szkiców, na podstawie których namalował
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pierwsze orientalne obrazy — były to zarazem pierwsze algierskie tematy w malarstwie
niemieckim. Pokazał je w monachijskim Kunstvereinie, wzbudzając ogromny podziw.
W 1858 roku wyruszył u boku księcia Aleksandra Bariatyńskiego na Kaukaz, by przeżyć największą przygodę swego życia. Był tam na zlecenie samego cara kimś w rodzaju reportera
wojennego. Większość szkiców kaukaskich została w Rosji, część z nich artysta przywiózł
jednak do Monachium. W pierwszej kolejności obejrzeli je Adamowie i przyjaciele malarza,
a przy tej okazji również Brandt. Musiały zrobić na nim wrażenie. Horschelt zmarł nagle
5 kwietnia 1871 roku. Brandt jako pierwszy mógł kupić część jego zbiorów. „Po Horszyldzie
nabyłem dużą część kostiumów i bardzo tanio rzeczy, które nigdy w życiu bym nie dostał.
[...]. Grzeczna Horszyldowa, że nikomu nie dała pierwszeństwa nade mnie i bez licytacji
pozwoliła wybrać, co dla mnie najpotrzebniejszego”5.
W Niemczech nie tylko Horschelt tworzył orientalne obrazy. Od lat sześćdziesiątych
nastąpił rozkwit tego malarstwa, co najmniej kilkunastu artystów w tym czasie zwiedziło
kraje Orientu. Na pewno warto wymienić dwóch: mieszkającego w Berlinie Wilhelma Gentza, który od 1858 roku dał się poznać jako orientalista, i Adolpha Schreyera, mieszkającego
dłuższy czas w Paryżu i tworzącego pod silnym wpływem Eugène’a Fromentina. Niektóre
dzieła Brandta są pokrewne tematycznie pracom Schreyera (zob. il. 2). Malarze-orientaliści
francuscy i z innych krajów bywali na wystawach w Niemczech i nie trzeba było jechać do
Afryki, Palestyny czy Turcji, żeby zobaczyć, jak wygląda bazar lub karawana. Wydaje się, że
Brandt, który do swych obrazów historycznych potrzebował wschodnich rekwizytów, bacznie obserwował obrazy o orientalnych tematach, zwłaszcza tych malarzy, których zaliczano
do nurtu etnograficznego z powodu ich wierności w odtwarzaniu szczegółów.
„Wschodniość” Brandta z czasem przybierała na sile i stawała się coraz bardziej egzotyczna. W obrazie Karawana wschodnich kupców (kat. IV.166), znanym z opisu Władysława
Wankiego, „wprost na widza ciągnie szereg wozów napełnionych po brzegi towarem. Znajdują się tam wszystkie »bogactwa Wschodu« — dywany, kilimy, i złotogłowia, i naczynia
o niezwykłych formach [...]. Lecz głównym artykułem, najprzedniejszym [...] to kilkanaście
obręczy sokołów tresowanych”6. Inną scenę oglądamy w Podróżujących kupcach (kat. I.164):
w letni wieczór tatarski kupiec, wracając z jarmarku, zatrzymał się przy drodze, żeby zaparzyć sobie herbatę i wypalić fajkę. Usiadł na brzegu wzgórza, z którego rozciąga się widok
na rzekę. Jego służący odpoczywa na wozie, przy którym rozłożony jest wschodni dywan
z naczyniami. Przy dywanie stoi samowar, obok dogasa ognisko, z którego w niebo unosi się
dym. W tle z lewej strony widać białe domy wschodniego miasteczka. Podobne wschodnie
miasteczka występują w innych obrazach Brandta, jak np. w Powrocie z targu (kat. I.152).
Umiłowaniem malowniczości Brandt przypominał Hansa Makarta, z którym nie raz
go porównywano, i tak jak sławny wiedeńczyk lubił wielkie spektakle. „Na przyszły miesiąc
bal urządzają tu artyści, [...] całe miasto o tem mówi, moje kostiumy użyte będą do grupy
wschodniej”7, pisał, a miesiąc później z satysfakcją odnotował: „[...] nasza grupa turecka
zrobiła furorę, a zwłaszcza prezenta, które przez ośmiu Murzynów pod baldachimem
niesione były dla cesarza, a na które materiału dostarczyły moje zbiory”8.
Orientalizm w malarstwie Brandta był raczej wyrazem jego skłonności, a nie zamierzeniem. Artysta pragnął uchodzić za malarza historycznego, batalistę w typie Verneta
czy Adama, ale w odniesieniu do polskiej historii XVII wieku. A właśnie w tym okresie
na rubieżach Rzeczypospolitej toczyły się wojny z wrogiem ze wschodu — Turcją. Realistyczne przedstawienie tematu wymagało od artysty zaznajomienia się z wojennymi
akcesoriami tureckimi: bronią, uzbrojeniem, namiotami. Jeżeli w w obrazie Chodkiewicz pod
Chocimiem (kat. I.21) orientalność nie rzuca się jeszcze zbyt w oczy, to w Bitwie pod Wiedniem
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(kat. I.60) objawia się ona w pełni. Jeden z krytyków niemieckich zauważył, że na płótnie
tym „Brandt nie przedstawił bitwy w zwykłym tego słowa znaczeniu, tylko bardziej wdarcie się do obozu wroga, podobnie jak to uczynił Horace Vernet w swym słynnym obrazie
Zdobycie Smala”9. Trudno się dziwić, że tworząc obraz historyczny o temacie wschodnim
na Wystawę Światową w Wiedniu, Brandt szukał inspiracji u francuskiego artysty, który
w przedstawianiu wojen orientalnych miał bogate doświadczenie. Wydaje się, że sugerował
się on także obrazem Bitwa pod Wiedniem Marcina Altomontego, malarza w służbie króla
Jana III Sobieskiego.
***
Do namalowania odsieczy Wiednia Brandt przygotowywał się już od 1869 roku, przeprowadzając gruntowne studia historyczne i kostiumologiczne. Chodziło bowiem nie tylko
o sprawy artystyczne, ale i o polityczne. Sobieski pod Wiedniem miał przypomnieć „zgromadzonemu na wystawie światu, iż dzięki polskiej to szabli Turczyn i Tatarzyn, przybywający teraz jako gość do stolicy Habsburgów, nie jest w niej gospodarzem”10. Postać króla
polskiego nawiązywała też do polsko-bawarskich więzów krwi łączących rody panujące.
W środku obrazu husaria polska w szalonym galopie atakuje kopiami znajdujący się
po prawej stronie obóz wielkiego wezyra. Dowódcy tureccy, nie mogąc oprzeć się nacierającym jeźdźcom, rzucają się do dzikiej ucieczki. Po lewej oddział janczarów prowadzi
ostrzał husarzy. Po prawej widać kilkanaście rozpiętych namiotów, z których Turcy próbują
w największym pośpiechu uratować kosztowne tkaniny i broń. W głębi jazda cesarska,
a za nią szeregi piechoty bawarskiej w niebieskich mundurach atakują ku prawej armię
turecką. W tle po lewej stronie wzgórze Kahlenberg, po prawej Wiedeń z wieżą św. Stefana i namioty tureckie, niebo zaciągnięte chmurami. Bogactwo kostiumów, namiotów,
przepyszne ruchy koni, tłumy różnorodnych wojsk — wszystkie te elementy zlewają się
jakby w jedną kolorową ściśniętą masę, którą rozsadza porywająca furia wojenna. Obraz
jest jak barwny wschodni dywan. Malując pięć lat później bitwę pod Martynowem, znaną
jako Odbicie jasyru (kat. I.105), Brandt nie powtórzył już efektu ściśniętej masy. Scena walki rozbita jest na wiele epizodów. W środku kompozycji toczy się pojedynek o obnażoną
brankę, którą husarz odbija Tatarom, i o niemowlę trzymane w uniesionych rękach przez
ratującą je matkę. Wokół tych scen wre walka. W tle, w kurzu i dymach widać nacierającą od
północy jazdę polską. Jakby dla kontrastu prawa strona obrazu jest statyczna. Wypełniają
ją malownicze sylwetki namiotów i wozów oraz odpoczywające wielbłądy, konie i krowy.
Spokój ten podkreśla też masyw otaczających scenę gór piaskowych.
Ze „wschodniością” wiązała się muzyczność — żaden chyba z polskich artystów nie
„rozśpiewał” tak malarstwa, jak to uczynił muzykalny Brandt. Objawia się ona z jednej
strony w postaci różnorodnych muzycznych rekwizytów, jak np. teorbanów, bandurek, bałałajek i bębnów, z drugiej strony — w wydobyciu nastroju. Przez długi czas to muzyka była
dla Brandta najważniejszą dziedziną sztuki. Od wczesnych lat z zapałem uczył się śpiewu
i śpiewał pięknie. Jeszcze w Paryżu muzyka zajmowała go ponad wszystko11. W Monachium,
mimo że zdecydował się ostatecznie na zawód malarza, muzyka stale towarzyszyła jego życiu
i pozostała najmilszą rozrywką. „Mam fortepian u siebie w atelier, na dwa domy go słychać
[...] jak to miło malować słuchając muzyki [...]”12. Kolekcjonerska pasja Brandta obejmowała
również wschodnie instrumenty muzyczne. „Dzisiaj przed wieczorem była u mnie próba
muzyki i śpiewów wschodnich. Sam muzykę komponowałem, a że grali na prawdziwych
starych orientalnych instrumentach, brzmiało to nadzwyczaj oryginalnie i melancholijnie”13.
Orientalizm Brandta

65

pierwsze orientalne obrazy — były to zarazem pierwsze algierskie tematy w malarstwie
niemieckim. Pokazał je w monachijskim Kunstvereinie, wzbudzając ogromny podziw.
W 1858 roku wyruszył u boku księcia Aleksandra Bariatyńskiego na Kaukaz, by przeżyć największą przygodę swego życia. Był tam na zlecenie samego cara kimś w rodzaju reportera
wojennego. Większość szkiców kaukaskich została w Rosji, część z nich artysta przywiózł
jednak do Monachium. W pierwszej kolejności obejrzeli je Adamowie i przyjaciele malarza,
a przy tej okazji również Brandt. Musiały zrobić na nim wrażenie. Horschelt zmarł nagle
5 kwietnia 1871 roku. Brandt jako pierwszy mógł kupić część jego zbiorów. „Po Horszyldzie
nabyłem dużą część kostiumów i bardzo tanio rzeczy, które nigdy w życiu bym nie dostał.
[...]. Grzeczna Horszyldowa, że nikomu nie dała pierwszeństwa nade mnie i bez licytacji
pozwoliła wybrać, co dla mnie najpotrzebniejszego”5.
W Niemczech nie tylko Horschelt tworzył orientalne obrazy. Od lat sześćdziesiątych
nastąpił rozkwit tego malarstwa, co najmniej kilkunastu artystów w tym czasie zwiedziło
kraje Orientu. Na pewno warto wymienić dwóch: mieszkającego w Berlinie Wilhelma Gentza, który od 1858 roku dał się poznać jako orientalista, i Adolpha Schreyera, mieszkającego
dłuższy czas w Paryżu i tworzącego pod silnym wpływem Eugène’a Fromentina. Niektóre
dzieła Brandta są pokrewne tematycznie pracom Schreyera (zob. il. 2). Malarze-orientaliści
francuscy i z innych krajów bywali na wystawach w Niemczech i nie trzeba było jechać do
Afryki, Palestyny czy Turcji, żeby zobaczyć, jak wygląda bazar lub karawana. Wydaje się, że
Brandt, który do swych obrazów historycznych potrzebował wschodnich rekwizytów, bacznie obserwował obrazy o orientalnych tematach, zwłaszcza tych malarzy, których zaliczano
do nurtu etnograficznego z powodu ich wierności w odtwarzaniu szczegółów.
„Wschodniość” Brandta z czasem przybierała na sile i stawała się coraz bardziej egzotyczna. W obrazie Karawana wschodnich kupców (kat. IV.166), znanym z opisu Władysława
Wankiego, „wprost na widza ciągnie szereg wozów napełnionych po brzegi towarem. Znajdują się tam wszystkie »bogactwa Wschodu« — dywany, kilimy, i złotogłowia, i naczynia
o niezwykłych formach [...]. Lecz głównym artykułem, najprzedniejszym [...] to kilkanaście
obręczy sokołów tresowanych”6. Inną scenę oglądamy w Podróżujących kupcach (kat. I.164):
w letni wieczór tatarski kupiec, wracając z jarmarku, zatrzymał się przy drodze, żeby zaparzyć sobie herbatę i wypalić fajkę. Usiadł na brzegu wzgórza, z którego rozciąga się widok
na rzekę. Jego służący odpoczywa na wozie, przy którym rozłożony jest wschodni dywan
z naczyniami. Przy dywanie stoi samowar, obok dogasa ognisko, z którego w niebo unosi się
dym. W tle z lewej strony widać białe domy wschodniego miasteczka. Podobne wschodnie
miasteczka występują w innych obrazach Brandta, jak np. w Powrocie z targu (kat. I.152).
Umiłowaniem malowniczości Brandt przypominał Hansa Makarta, z którym nie raz
go porównywano, i tak jak sławny wiedeńczyk lubił wielkie spektakle. „Na przyszły miesiąc
bal urządzają tu artyści, [...] całe miasto o tem mówi, moje kostiumy użyte będą do grupy
wschodniej”7, pisał, a miesiąc później z satysfakcją odnotował: „[...] nasza grupa turecka
zrobiła furorę, a zwłaszcza prezenta, które przez ośmiu Murzynów pod baldachimem
niesione były dla cesarza, a na które materiału dostarczyły moje zbiory”8.
Orientalizm w malarstwie Brandta był raczej wyrazem jego skłonności, a nie zamierzeniem. Artysta pragnął uchodzić za malarza historycznego, batalistę w typie Verneta
czy Adama, ale w odniesieniu do polskiej historii XVII wieku. A właśnie w tym okresie
na rubieżach Rzeczypospolitej toczyły się wojny z wrogiem ze wschodu — Turcją. Realistyczne przedstawienie tematu wymagało od artysty zaznajomienia się z wojennymi
akcesoriami tureckimi: bronią, uzbrojeniem, namiotami. Jeżeli w w obrazie Chodkiewicz pod
Chocimiem (kat. I.21) orientalność nie rzuca się jeszcze zbyt w oczy, to w Bitwie pod Wiedniem
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(kat. I.60) objawia się ona w pełni. Jeden z krytyków niemieckich zauważył, że na płótnie
tym „Brandt nie przedstawił bitwy w zwykłym tego słowa znaczeniu, tylko bardziej wdarcie się do obozu wroga, podobnie jak to uczynił Horace Vernet w swym słynnym obrazie
Zdobycie Smala”9. Trudno się dziwić, że tworząc obraz historyczny o temacie wschodnim
na Wystawę Światową w Wiedniu, Brandt szukał inspiracji u francuskiego artysty, który
w przedstawianiu wojen orientalnych miał bogate doświadczenie. Wydaje się, że sugerował
się on także obrazem Bitwa pod Wiedniem Marcina Altomontego, malarza w służbie króla
Jana III Sobieskiego.
***
Do namalowania odsieczy Wiednia Brandt przygotowywał się już od 1869 roku, przeprowadzając gruntowne studia historyczne i kostiumologiczne. Chodziło bowiem nie tylko
o sprawy artystyczne, ale i o polityczne. Sobieski pod Wiedniem miał przypomnieć „zgromadzonemu na wystawie światu, iż dzięki polskiej to szabli Turczyn i Tatarzyn, przybywający teraz jako gość do stolicy Habsburgów, nie jest w niej gospodarzem”10. Postać króla
polskiego nawiązywała też do polsko-bawarskich więzów krwi łączących rody panujące.
W środku obrazu husaria polska w szalonym galopie atakuje kopiami znajdujący się
po prawej stronie obóz wielkiego wezyra. Dowódcy tureccy, nie mogąc oprzeć się nacierającym jeźdźcom, rzucają się do dzikiej ucieczki. Po lewej oddział janczarów prowadzi
ostrzał husarzy. Po prawej widać kilkanaście rozpiętych namiotów, z których Turcy próbują
w największym pośpiechu uratować kosztowne tkaniny i broń. W głębi jazda cesarska,
a za nią szeregi piechoty bawarskiej w niebieskich mundurach atakują ku prawej armię
turecką. W tle po lewej stronie wzgórze Kahlenberg, po prawej Wiedeń z wieżą św. Stefana i namioty tureckie, niebo zaciągnięte chmurami. Bogactwo kostiumów, namiotów,
przepyszne ruchy koni, tłumy różnorodnych wojsk — wszystkie te elementy zlewają się
jakby w jedną kolorową ściśniętą masę, którą rozsadza porywająca furia wojenna. Obraz
jest jak barwny wschodni dywan. Malując pięć lat później bitwę pod Martynowem, znaną
jako Odbicie jasyru (kat. I.105), Brandt nie powtórzył już efektu ściśniętej masy. Scena walki rozbita jest na wiele epizodów. W środku kompozycji toczy się pojedynek o obnażoną
brankę, którą husarz odbija Tatarom, i o niemowlę trzymane w uniesionych rękach przez
ratującą je matkę. Wokół tych scen wre walka. W tle, w kurzu i dymach widać nacierającą od
północy jazdę polską. Jakby dla kontrastu prawa strona obrazu jest statyczna. Wypełniają
ją malownicze sylwetki namiotów i wozów oraz odpoczywające wielbłądy, konie i krowy.
Spokój ten podkreśla też masyw otaczających scenę gór piaskowych.
Ze „wschodniością” wiązała się muzyczność — żaden chyba z polskich artystów nie
„rozśpiewał” tak malarstwa, jak to uczynił muzykalny Brandt. Objawia się ona z jednej
strony w postaci różnorodnych muzycznych rekwizytów, jak np. teorbanów, bandurek, bałałajek i bębnów, z drugiej strony — w wydobyciu nastroju. Przez długi czas to muzyka była
dla Brandta najważniejszą dziedziną sztuki. Od wczesnych lat z zapałem uczył się śpiewu
i śpiewał pięknie. Jeszcze w Paryżu muzyka zajmowała go ponad wszystko11. W Monachium,
mimo że zdecydował się ostatecznie na zawód malarza, muzyka stale towarzyszyła jego życiu
i pozostała najmilszą rozrywką. „Mam fortepian u siebie w atelier, na dwa domy go słychać
[...] jak to miło malować słuchając muzyki [...]”12. Kolekcjonerska pasja Brandta obejmowała
również wschodnie instrumenty muzyczne. „Dzisiaj przed wieczorem była u mnie próba
muzyki i śpiewów wschodnich. Sam muzykę komponowałem, a że grali na prawdziwych
starych orientalnych instrumentach, brzmiało to nadzwyczaj oryginalnie i melancholijnie”13.
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Muzycznością Brandt docierał do serc swoich odbiorców. „Malarz na palecie — pisał
zachwycony krytyk „Biesiady Literackiej” o Powitaniu stepu (kat. I.69) — pod same oczy
step nam przyniósł — i słyszymy jak suche trawy się łamią, jak wilk się przemyka, jak sęp
ostrzy szpony na kurhanie, jak burzan chrzęści pod kopytem końskim [...]”14. Odwoływał
się również do uczuć religijnych. Pieśń była stałym elementem życia wojennego, radością
i wsparciem duchowym. W obrazie Bogurodzica (kat. I.307) zbrojny hufiec polski, z rozwianym sztandarem, z prastarą pieśnią na ustach wyrusza do boju.
W najgłębszych zakamarkach swej duszy był Brandt „poetą stepowym”. Tak widział
go Sienkiewicz, który pisał o artyście: „Nie ma sobie równego w odtwarzaniu stepów, koni,
zdziczałych dusz stepowych i krwawych scen, które się rozgrywały dawniej na onych pobojowiskach”15. Tę opinię podzielała cała generacja popowstaniowa, dla której twórczość
Brandta była malowaną epopeją Kresów Wschodnich wskrzeszającą historię tamtych ziem.
Składała się ona z wypraw i powrotów, wojen i potyczek, jarmarków i polowań, przepraw
przez rzekę, odpoczynków, zalotów i zabaw. Cały ten świat kresowy, odkryty przez literaturę
romantyczną, zobaczył Brandt po raz pierwszy na akwarelach Kossaka i był nim oczarowany.
Temperament artysty od początku szukał jednak nowych wariantów Kossakowskich
motywów i jego Ukraina była inna. Z jednej strony wizjonerska, „z fantazji wysnuta”, z drugiej — posiadała „etnograficzną” prawdę szczegółu.
Brandt zobaczył Ukrainę w 1871 roku, kiedy zwiedził w towarzystwie Kossaka Lwów,
Żółkiew, Podhorce, Tarnopol, Strusów, Trembowlę i Podhajce. Sceny rozgrywające się na
Kresach powstawały jednak dużo wcześniej — podsuwała je fantazja artysty pod wpływem
literatury, dzieł Kossaka, Franza Adama, a także francuskich orientalistów. Podczas pobytu na Węgrzech Adam, urzeczony egzotyką tego kraju, wykonał wielką liczbę szkiców
i rysunków przedstawiających sceny z życia ludu wiejskiego, jak jarmarki lub przeprawy
przez rzekę, muzykujących Cyganów, a przede wszystkim pusztę z jej wspaniałymi dzikimi
końmi. W czasie, gdy Brandt podjął u niego naukę, z braku większych zamówień monachijski malarz powrócił do węgierskich tematów. Nie różniły się one zbytnio od ukraińskich,
dlatego Brandt przejmował niekiedy z dzieł Adama całe układy kompozycyjne, wymieniając
„kostium węgierski” na ukraiński”. Tematyka jednak pozostawała polska — i tę tematykę
polski malarz chciał w Monachium narzucić, podkreślał z uporem swą przynależność
do kraju, który choć nie istniał wówczas na mapie Europy, miał wspaniałą historię i kulturę. Z powodu nazwiska uważano go czasami za Niemca, dlatego zaczął dopisywać do
swojej sygnatury słowa „z Warszawy”. Obrazom nadawał tytuły, które zawsze odnoszą
się do Polski. Jeżeli na płótnie przedstawiony jest jarmark, to tytuł informuje, że jest on
albo „w Krakowskiem”, albo „opoczyński”, albo „na Rusi” itp. Trzeba przyznać, że prasa
niemiecka to respektowała i niemal zawsze zaznaczała, że Brandt jest Polakiem i że jego
obrazy przedstawiają polskie tematy.
Pierwszym monachijskim dziełem artysty pokazanym w Kunstvereinie był obraz Wychowanie księcia Iwoni Wiśniowieckiego (kat. I.7). Gdyby nie to, że Brandt nadał mu literacką
treść, opartą na dumce polskiego poety Józefa Bohdana Zaleskiego, mógłby uchodzić za
węgierski temat rodzajowy w typie Adama — bo czymże na przykład różni się Kozak grający
na bałałajce na obrazie Brandta od węgierskiego Cygana, a puszta od stepu? Zapewne Brandt
opowiedział autorowi relacji prasowej z Kunstvereinu, co jest treścią obrazu, trudno bowiem
przypuszczać, by sprawozdawca znał poezję Zaleskiego, a jednak dokładnie opisał historię
księcia. Nieco późniejszy obraz Pochód lisowczyków (kat. I.8) ukazuje już dobitniej polsko-wschodnią specyfikę. Brandt wprowadził na monachijski grunt artystyczny historycznych
lisowczyków i Kozaków z ich charakterystycznym ubiorem, tak jak wcześniej Horschelt
66

Irena Olchowska-Schmidt

2.
Adolphe Schreyer, Obóz osmański,
1855, kolekcja prywatna

Czerkiesów. Kompozycja jest wyważona, w górnej połowie obrazu rozciąga się niebo pokryte
chmurami, w dolnej rozległy step, który przecina droga. Jadą nią wozy w zaprzęgu wschodnim załadowane zdobyczą. Pierwszym z nich powozi wąsaty Kozak, przy którym siedzi stary
wiarus. Konie są zmęczone. Obok jedzie towarzysz, prowadząc karego luzaka, dalej widać
grupki pieszych i konnych oraz wysoki krzyż przydrożny. Na przedzie lisowczyk ubrany
z tatarska, w czapce obszytej futrem, z czekanem w ręku i łukiem przez plecy, przed nim
biegną dwa charty. Po prawej stronie w znacznej odległości stoi trzech jeźdźców. Po lewej
stronie ciągnie się tabor wozów we mgle. Spod niezbyt bujnej trawy prześwituje ziemia.
„Nie wiem, czy wiesz — pisał Brandt do przyjaciela, Walerego Eljasza — że mam na
ukończeniu duży obraz 10 stóp bawarskich do wierszy Pola [...]. Kryłem się z tem obrazem
dotąd, gdyż to pierwsza moja taka robota dużych rozmiarów [...]. Poślę go później na waszą
wystawę”16. Obraz zatytułowany Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego ciągnących pod Tarnopol
przeciw Tatarom w r. 1551 (kat. I.19) przedstawiał wojsko w drodze. Był to jeden z najwspanialszych wczesnych obrazów Brandta. Powstawał przez pięć miesięcy. Najpierw ujrzała
go monachijska publiczność, potem został pokazany w Warszawie i w Poznaniu, gdzie
znalazł nabywcę. Widzimy drogę przez step, biegnącą skośnie przez środek obrazu, tabor
idzie naprzód w stronę horyzontu. Jak na poprzednich płótnach niebo równoważy się tu
z ziemią, w którą wtopiony jest pochód, tylko potężny przydrożny krzyż po prawej stronie
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stanowi silny akcent pionowy na tle nieba. Nastrój obrazu ma w sobie coś coś z atmosfery pielgrzymek do miejsc świętych. Podobnie jak w Pochodzie lisowczyków grupa przywódców
znajduje się na dalszym planie. „Uderzą Cię może w oczy — pisał dalej Brandt — wielbłądy
ciągnące z taborem po prawej stronie i na nich Tatarczuk, ale ponieważ Hetman trzymał je
na dworze swoim jak Pol opisuje, toż sądziłem, że nie od parady, ale w podobnych razach
zapewne i do transportu bagażów używanemi były. [...] Krzyż umieściłem umyślnie, [...]
dla pokazania, że zwykle z modlitwą wojsko nasze do boju wstępowało”17.
W 1867 roku artysta przygotował na Wystawę Światową w Paryżu największy ze swoich dotychczasowych obrazów, zatytułowany Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21). Mimo
ogromnego zaangażowania w pracę nad nim nie był zadowolony. Pierwszą wersję odrzucił,
nie satysfakcjonowała go też druga. W lecie wyjechał do kraju, by zobaczyć rodzinę i przyjaciół, odpocząć i nabrać sił. Po powrocie do Monachium przemalował płótno. Niemcy,
nie wdając się specjalnie w analizę historyczną obrazu, zauważyli wspaniale oddany pejzaż18. Brandt, choć obdarzony talentem pejzażysty, nie interesował się krajobrazem jako
gatunkiem malarskim. Wykonywał olejne studia pejzażowe, ale były to prace marginesowe.
Ze względu na historyczną treść obrazów potrzebował ludzi. Jego grupy postaci rzadko
wychodzą ponad linię horyzontu, wtopione są w krajobraz. To traktowanie człowieka
jako cząstki natury jest ideą wschodnią, tak jak zasada solidarności grupy. Wynikała ona
z wielkiej religijności ludzi Kresów i wojska polskiego — człowiek był tu podporządkowany wyrokom Boskim. Nawet wizerunek wodza pozbawiony jest cech indywidualnych.
W trakcie przygotowań do przedstawienia następnej wielkiej bitwy, a mianowicie
Sobieskiego pod Wiedniem (kat. I.60), Brandt namalował kilka większych obrazów rodzajowych. Powstał między innymi Wesoły kwaterunek (kat. I.64) i Obóz lisowczyków (kat. I.59).
Ten ostatni widział Henryk Siemiradzki jeszcze na sztalugach w pracowni artysty i tak
opisał swoje wrażenia: „[...] niesforna zgraja koni i ludzi w najróżnorodniejszych, na wpół
polskich, na wpół tatarskich strojach, zatrzymała się w stepie może na nocleg; każdy jeździec śpieszy wypocząć, konie puszczone wolno: na pierwszym planie, koło rozpalonego
ogniska, dwóch stepowców tańczy kozaka, a dalej, jak okiem dojrzeć, konie, zbrojni ludzie,
pióra kołpaków i cała ta scena oblana jaskrawymi promieniami zachodzącego słońca”19.
Obok tłumnych, pełnych temperamentu scen, których finałem było Odbicie jasyru,
powstało w latach siedemdziesiątych kilka malarskich poematów spokoju i ciszy. Na większości z tych płócien widnieje motyw rzeki. Są to m.in.: U przewozu (kat. I.54), Czaty nad
Dnieprem (kat. I.107), Zwiad kozacki (kat. I.61), Nad Dniestrem (kat. I.86) oraz wspomniani już
Podróżujący kupcy. Na obrazie U przewozu z 1871 roku widzimy zebraną nad rzeką grupę ludzi,
koni i wozów, oczekującą na przybycie promu z przeciwległego brzegu. Jest upalnie, na
piaszczystej ziemi kilku Kozaków wyleguje się swobodnie, kopcąc wschodnim zwyczajem
fajki, obok nich odpoczywa grupa koni. W Czatach nad Dnieprem z 1872 roku popołudniową
porą, przy pochmurnym niebie czterech wartowników kozackich rozbiło namiot nad rzeką.
Jeden stanął nad jej brzegiem i patrzy w dal. Inny, leżąc na brzuchu, spogląda na rozległy
teren ze szczytu wysokiej drewnianej konstrukcji, tzw. wyżki. Pozostali dwaj odpoczywają
przed namiotem. Trzy wierzchowce różnej maści stoją obok siebie, czwarty położył się
na trawie. W kompozycji Nad Dniestrem po prawej stronie widać rzekę z tratwami przy
brzegu i okoloną piaszczystymi wzgórzami. Na brzegu kilku jeźdźców kieruje się w stronę
gospody. Niebo jest pochmurne, wkrótce zapadnie zmrok. Daleko w tle widać wioskę, do
której przybijają łodzie. Na jednej z tratw dwóch Kozaków pali ognisko. W górę unosi się
cienka smużka dymu. Koloryt gór i brzegów równoważy się delikatnie ze srebrzystym
tonem rzeki i nieba spowitym wieczorną mgłą.
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Żaden z obrazów bitewnych, żadna ze scen rodzajowych nie zdołała tak podbić serca
polskiego odbiorcy, jak wspomniane już kilka razy Powitanie stepu. „Zamykam oczy — pisał
Apoloniusz Kędzierski — a oto step bezbrzeżny z kurhanami w sinej oddali, w bujnych
trawach suną drużyny zaporoskie, a Konaszewicz Sahajdaczny na czele, z hetmańską powagą kroczy w zadumie niejasnych przeczuć, wszystko zaś w blaskach i barwach słońca
połyskuje. Nastrój ten działa jak objawienie wszystkich snów moich o dzikiej, fantastycznej
Ukrainie. Poemat rycerski z bogatej wyobraźni Brandta wysnuty, tchnie cały jednolitością
uczucia”20.
Artysta wykonał kilka wersji tego dzieła. Najwcześniejszą, z 1874 roku (kat. I.69) zakupiło Muzeum Miejskie w Królewcu, jako jego własność została pokazana na wystawie
paryskiej w 1878. Drugą (kat. I.70) namalował w 1876 roku na prywatne zamówienie. Trzecia,
z 1878 roku, pozostała nieukończona (kat. I.71). Powitanie stepu różni się zdecydowanie od
wcześniejszych pochodów i powrotów nowym układem kompozycyjnym, a także treścią.
Nigdy wcześniej wojsko wyruszające na wojnę nie było tak radosne. Już w Obozie lisowczyków
i w Wesołym kwaterunku artysta wprowadził motyw zabawy, jakby stopniowo przygotowywał
się do wielkiego wybuchu radości. Dla Polaków była to radość wolności. Każdy element
obrazu był jej symbolem: step, Kozak, koń. Dla artystycznych wizji Brandta, które skupiały
się wokół wydarzeń z polskiej historii XVII wieku, Kresy Wschodnie stanowiły gotowe tło
i przypominały o wolnym niegdyś kraju.
Inaczej niż u Matejki, który istotę dziejów widział w duszy ludzkiej, a jego gigantyczne
wizje wydarzeń historycznych odzwierciedlały siłę jednostki, u Brandta człowiek nie miał
cech indywidualnych, występował zawsze w grupie i razem z koniem. Był on dynamicznym
elementem panoramicznego krajobrazu, który niemal zawsze składał się z bezbrzeżnego
zielonego stepu i bezkresnego błękitnego nieba. Na tych wielkich przestrzeniach wydarzenia dziejowe, pozbawione osobistego dramatu, ukazywane były jako żywiołowe odruchy
nieujarzmionej natury. Step od czasów romantyków był dla Polaków symbolem świętej
ziemi ojczystej. Bezkresna przestrzeń pokryta kurhanami zawierała prastarą tajemnicę
dziejów słowiańskich, w ziemi tej kryła się boska siła wolności. Brandtowscy rozśpiewani
Kozacy, na zwinnych koniach swobodnie pędzący przez step, rodzili się, by zginąć w walce.
Walka była ich naturalną powinnością, w bój wyruszali ze śpiewem. W tę radosną pieśń
życia wolnych Kozaków, wygrywaną na teorbanie czy bałałajce, wsłuchiwał się zniewolony
naród, ona dodawała mu otuchy.
Kozak u Brandta to przede wszystkim wierny Polsce dzielny obrońca jej południowo-wschodnich rubieży i żarliwy sprzymierzeniec polskiej szlachty w walce z wrogami
wiary chrześcijańskiej. Bierze on udział we wszystkich księgach epopei życia kresowego.
Widzimy go wyruszającego na wojenne wyprawy i podczas powrotów z nich, uczestniczy
w wielkich bitwach i małych potyczkach, stoi na czatach, przeprawia się przez rzekę, rozpala ognisko obozowe, śpiewa, tańczy i kocha. Spotkania Kozaka z dziewczyną to jeden
z powtarzających się motywów w twórczości Brandta, który obrazom tym nadawał tytuły: Kozak i dziewczyna, Zaloty, Pożegnanie, Przy studni. Pierwszą scenę miłosną (Pożegnanie,
kat. I.30) namalował pod wpływem piosenki małoruskiej Kozak konia napawau. Kozak, ów
rosły, półdziki zawadiaka, który na miłość miał czas tylko podczas pojenia konia, zmieniał
się w tych krótkich chwilach w subtelnego kochanka. Sceny takie rozgrywają się przeważnie
wewnątrz zagrody, przy studni. Miłość wyraża się w atmosferze otoczenia: w nagrzanej
słońcem ziemi dotykanej bosymi stopami dziewczyny, zapachu siana w zagrodzie. Po
napojeniu konia Kozak znikał, pozostawiając zapłakaną dziewczynę. Żywiołem jego była
walka, a jedynym obowiązkiem — służba ojczyźnie.
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stanowi silny akcent pionowy na tle nieba. Nastrój obrazu ma w sobie coś coś z atmosfery pielgrzymek do miejsc świętych. Podobnie jak w Pochodzie lisowczyków grupa przywódców
znajduje się na dalszym planie. „Uderzą Cię może w oczy — pisał dalej Brandt — wielbłądy
ciągnące z taborem po prawej stronie i na nich Tatarczuk, ale ponieważ Hetman trzymał je
na dworze swoim jak Pol opisuje, toż sądziłem, że nie od parady, ale w podobnych razach
zapewne i do transportu bagażów używanemi były. [...] Krzyż umieściłem umyślnie, [...]
dla pokazania, że zwykle z modlitwą wojsko nasze do boju wstępowało”17.
W 1867 roku artysta przygotował na Wystawę Światową w Paryżu największy ze swoich dotychczasowych obrazów, zatytułowany Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21). Mimo
ogromnego zaangażowania w pracę nad nim nie był zadowolony. Pierwszą wersję odrzucił,
nie satysfakcjonowała go też druga. W lecie wyjechał do kraju, by zobaczyć rodzinę i przyjaciół, odpocząć i nabrać sił. Po powrocie do Monachium przemalował płótno. Niemcy,
nie wdając się specjalnie w analizę historyczną obrazu, zauważyli wspaniale oddany pejzaż18. Brandt, choć obdarzony talentem pejzażysty, nie interesował się krajobrazem jako
gatunkiem malarskim. Wykonywał olejne studia pejzażowe, ale były to prace marginesowe.
Ze względu na historyczną treść obrazów potrzebował ludzi. Jego grupy postaci rzadko
wychodzą ponad linię horyzontu, wtopione są w krajobraz. To traktowanie człowieka
jako cząstki natury jest ideą wschodnią, tak jak zasada solidarności grupy. Wynikała ona
z wielkiej religijności ludzi Kresów i wojska polskiego — człowiek był tu podporządkowany wyrokom Boskim. Nawet wizerunek wodza pozbawiony jest cech indywidualnych.
W trakcie przygotowań do przedstawienia następnej wielkiej bitwy, a mianowicie
Sobieskiego pod Wiedniem (kat. I.60), Brandt namalował kilka większych obrazów rodzajowych. Powstał między innymi Wesoły kwaterunek (kat. I.64) i Obóz lisowczyków (kat. I.59).
Ten ostatni widział Henryk Siemiradzki jeszcze na sztalugach w pracowni artysty i tak
opisał swoje wrażenia: „[...] niesforna zgraja koni i ludzi w najróżnorodniejszych, na wpół
polskich, na wpół tatarskich strojach, zatrzymała się w stepie może na nocleg; każdy jeździec śpieszy wypocząć, konie puszczone wolno: na pierwszym planie, koło rozpalonego
ogniska, dwóch stepowców tańczy kozaka, a dalej, jak okiem dojrzeć, konie, zbrojni ludzie,
pióra kołpaków i cała ta scena oblana jaskrawymi promieniami zachodzącego słońca”19.
Obok tłumnych, pełnych temperamentu scen, których finałem było Odbicie jasyru,
powstało w latach siedemdziesiątych kilka malarskich poematów spokoju i ciszy. Na większości z tych płócien widnieje motyw rzeki. Są to m.in.: U przewozu (kat. I.54), Czaty nad
Dnieprem (kat. I.107), Zwiad kozacki (kat. I.61), Nad Dniestrem (kat. I.86) oraz wspomniani już
Podróżujący kupcy. Na obrazie U przewozu z 1871 roku widzimy zebraną nad rzeką grupę ludzi,
koni i wozów, oczekującą na przybycie promu z przeciwległego brzegu. Jest upalnie, na
piaszczystej ziemi kilku Kozaków wyleguje się swobodnie, kopcąc wschodnim zwyczajem
fajki, obok nich odpoczywa grupa koni. W Czatach nad Dnieprem z 1872 roku popołudniową
porą, przy pochmurnym niebie czterech wartowników kozackich rozbiło namiot nad rzeką.
Jeden stanął nad jej brzegiem i patrzy w dal. Inny, leżąc na brzuchu, spogląda na rozległy
teren ze szczytu wysokiej drewnianej konstrukcji, tzw. wyżki. Pozostali dwaj odpoczywają
przed namiotem. Trzy wierzchowce różnej maści stoją obok siebie, czwarty położył się
na trawie. W kompozycji Nad Dniestrem po prawej stronie widać rzekę z tratwami przy
brzegu i okoloną piaszczystymi wzgórzami. Na brzegu kilku jeźdźców kieruje się w stronę
gospody. Niebo jest pochmurne, wkrótce zapadnie zmrok. Daleko w tle widać wioskę, do
której przybijają łodzie. Na jednej z tratw dwóch Kozaków pali ognisko. W górę unosi się
cienka smużka dymu. Koloryt gór i brzegów równoważy się delikatnie ze srebrzystym
tonem rzeki i nieba spowitym wieczorną mgłą.
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Żaden z obrazów bitewnych, żadna ze scen rodzajowych nie zdołała tak podbić serca
polskiego odbiorcy, jak wspomniane już kilka razy Powitanie stepu. „Zamykam oczy — pisał
Apoloniusz Kędzierski — a oto step bezbrzeżny z kurhanami w sinej oddali, w bujnych
trawach suną drużyny zaporoskie, a Konaszewicz Sahajdaczny na czele, z hetmańską powagą kroczy w zadumie niejasnych przeczuć, wszystko zaś w blaskach i barwach słońca
połyskuje. Nastrój ten działa jak objawienie wszystkich snów moich o dzikiej, fantastycznej
Ukrainie. Poemat rycerski z bogatej wyobraźni Brandta wysnuty, tchnie cały jednolitością
uczucia”20.
Artysta wykonał kilka wersji tego dzieła. Najwcześniejszą, z 1874 roku (kat. I.69) zakupiło Muzeum Miejskie w Królewcu, jako jego własność została pokazana na wystawie
paryskiej w 1878. Drugą (kat. I.70) namalował w 1876 roku na prywatne zamówienie. Trzecia,
z 1878 roku, pozostała nieukończona (kat. I.71). Powitanie stepu różni się zdecydowanie od
wcześniejszych pochodów i powrotów nowym układem kompozycyjnym, a także treścią.
Nigdy wcześniej wojsko wyruszające na wojnę nie było tak radosne. Już w Obozie lisowczyków
i w Wesołym kwaterunku artysta wprowadził motyw zabawy, jakby stopniowo przygotowywał
się do wielkiego wybuchu radości. Dla Polaków była to radość wolności. Każdy element
obrazu był jej symbolem: step, Kozak, koń. Dla artystycznych wizji Brandta, które skupiały
się wokół wydarzeń z polskiej historii XVII wieku, Kresy Wschodnie stanowiły gotowe tło
i przypominały o wolnym niegdyś kraju.
Inaczej niż u Matejki, który istotę dziejów widział w duszy ludzkiej, a jego gigantyczne
wizje wydarzeń historycznych odzwierciedlały siłę jednostki, u Brandta człowiek nie miał
cech indywidualnych, występował zawsze w grupie i razem z koniem. Był on dynamicznym
elementem panoramicznego krajobrazu, który niemal zawsze składał się z bezbrzeżnego
zielonego stepu i bezkresnego błękitnego nieba. Na tych wielkich przestrzeniach wydarzenia dziejowe, pozbawione osobistego dramatu, ukazywane były jako żywiołowe odruchy
nieujarzmionej natury. Step od czasów romantyków był dla Polaków symbolem świętej
ziemi ojczystej. Bezkresna przestrzeń pokryta kurhanami zawierała prastarą tajemnicę
dziejów słowiańskich, w ziemi tej kryła się boska siła wolności. Brandtowscy rozśpiewani
Kozacy, na zwinnych koniach swobodnie pędzący przez step, rodzili się, by zginąć w walce.
Walka była ich naturalną powinnością, w bój wyruszali ze śpiewem. W tę radosną pieśń
życia wolnych Kozaków, wygrywaną na teorbanie czy bałałajce, wsłuchiwał się zniewolony
naród, ona dodawała mu otuchy.
Kozak u Brandta to przede wszystkim wierny Polsce dzielny obrońca jej południowo-wschodnich rubieży i żarliwy sprzymierzeniec polskiej szlachty w walce z wrogami
wiary chrześcijańskiej. Bierze on udział we wszystkich księgach epopei życia kresowego.
Widzimy go wyruszającego na wojenne wyprawy i podczas powrotów z nich, uczestniczy
w wielkich bitwach i małych potyczkach, stoi na czatach, przeprawia się przez rzekę, rozpala ognisko obozowe, śpiewa, tańczy i kocha. Spotkania Kozaka z dziewczyną to jeden
z powtarzających się motywów w twórczości Brandta, który obrazom tym nadawał tytuły: Kozak i dziewczyna, Zaloty, Pożegnanie, Przy studni. Pierwszą scenę miłosną (Pożegnanie,
kat. I.30) namalował pod wpływem piosenki małoruskiej Kozak konia napawau. Kozak, ów
rosły, półdziki zawadiaka, który na miłość miał czas tylko podczas pojenia konia, zmieniał
się w tych krótkich chwilach w subtelnego kochanka. Sceny takie rozgrywają się przeważnie
wewnątrz zagrody, przy studni. Miłość wyraża się w atmosferze otoczenia: w nagrzanej
słońcem ziemi dotykanej bosymi stopami dziewczyny, zapachu siana w zagrodzie. Po
napojeniu konia Kozak znikał, pozostawiając zapłakaną dziewczynę. Żywiołem jego była
walka, a jedynym obowiązkiem — służba ojczyźnie.
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Orientalizm Brandta łączył elementy kozacko-tatarsko-turecko-cygańsko-żydowskie.
Pod względem geograficznym dotyczył ziem dawnej Rzeczypospolitej, które służyły artyście jako tło dla kreowanych scen bitew i potyczek oraz scen rodzajowych. To orientalizm
fantastyczny, „wysnuty z wyobraźni”, nawet nie historyczny — ucieleśnienie legendy,
marzenia o wolności. Był odległy od realiów polskiego wschodu podobnie jak orientalizm
Europejczyków od Orientu blisko- czy dalekowschodniego (można powiedzieć, że Kozak
Brandta miał się tak do rzeczywistego Kozaka z Ukrainy, jak Arab Verneta, Fromentina czy
Gérôme’a do mieszkańca ówczesnego Maroka lub Algieru). W gruncie rzeczy był kostiumem, maską, dekoracją, pod którą ukrywały lub uzewnętrzniały się problemy i tęsknoty
samego artysty i jego epoki, nade wszystko zaś miłość do kraju pozbawionego wolności.
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Józef Brandt —
doktryna malarza

Anna Lewandowska

Twórczość Józefa Brandta znajdowała szeroki oddźwięk w krytyce artystycznej i prasie
codziennej, w licznych artykułach trudno jednak znaleźć konkretne informacje o twórcy
i jego warsztacie. Sam artysta o sztuce mówił niewiele, a odwiedzającym jego monachijską pracownię pokazywał zgromadzoną tam „muzealną” kolekcję oraz obrazy w stadium
bliskim ukończenia. Można przypuszczać, że chronił zarówno swoją prywatność, jak
i techniczną, „brudną” część swojej pracowni1. Gości często oprowadzał jego przyjaciel,
malarz Władysław Szerner, podczas gdy sam mistrz był nieobecny. Brandt nie był jednak
samotnikiem, w czasie praktykowania w atelier Franza Adama przesiąkł tamtejszą gościnną, pełną życzliwości atmosferą. Jego własne atelier miało podobny charakter, chętnie
użyczał w nim miejsca zaprzyjaźnionym kolegom malarzom. Jak sam przyznawał: „Nie
mogę pracować sam, zaraz staję się rozdrażniony i rozpraszam się [...]”2. Z Władysławem
Szernerem dzielił pracownię ponad 30 lat3. Malarz ten, dziś nieco zapomniany, był osobą
ważną dla Brandta — nie tylko przyjacielem, ale i nieocenionym pomocnikiem w praktyce
codziennej malarskiej roboty.
„Brandt, można powiedzieć jest uczniem niczyim; analogii tego talentu tak znakomitego, jego genezy, próżno by szukać w szkole i mistrzach. Wziął może technikę od nauczycieli,
ale ją dla siebie przetworzył — a w kompozycji jest zupełnie sam sobą tylko i winien ją
szczególnemu darowi. Wątpimy też, aby znalazł naśladowców”4 — tak oceniał Józef Ignacy
Kraszewski. Rzeczywiście, edukacja artystyczna Brandta nie należała do pełnych i chociaż
kojarzony jest z akademią monachijską, nie odebrał systematycznego wykształcenia, spędził
zaledwie trzy miesiące w klasie rysunkowej. Wiedzę o rzemiośle, technologii czy podstawach kompozycji zdobywał w kilku miejscach — w pracowni Juliusza Kossaka, u którego
brał prywatne lekcje, u Léona Cognieta, pod kierunkiem którego kształcił się przez kilka
miesięcy w Paryżu; następnym etapem było Monachium i Antikenklasse w Akademii, gdzie
uczył się rysunku, aby już po trzech miesiącach przenieść się do pracowni Franza Adama.
Nic dziwnego, że nie był eksperymentatorem w dziedzinie techniki malarskiej, posługiwał
się ogólnodostępnymi materiałami w sposób powszechnie znany i przyjęty. W świetle tej
nieuporządkowanej, żeby nie powiedzieć chaotycznej edukacji artystycznej, zwraca uwagę
jego naturalny talent zwłaszcza w dziedzinie kompozycji, łatwość wiązania wielofiguralnych
grup i scen, a także wyczucie koloru. Taka droga doskonalenia warsztatu wymagała jednak
ogromnej pracy i uporu, aby sprostać zarówno wyzwaniom własnej wyobraźni twórczej,
jak i oczekiwaniom odbiorców.
Artysta wypracował indywidualny styl, który wyróżniał jego dzieła spośród prac innych twórców malarstwa batalistycznego w tamtym czasie. Dotychczas widz był stawiany
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w roli obserwatora patrzącego z oddalenia na sceny bitewne, Brandt natomiast zdynamizował kompozycję, wprowadzając do obrazów gwałtowny ruch, zatrzymany przed oczami
patrzącego jak na kliszy fotograficznej. Jednocześnie w wielu obrazach stosował przybliżenie kadru scen walki czy gwałtownego ruchu ludzi i koni — niemal do krawędzi płótna. Dzięki takim zabiegom angażował emocjonalnie widza, poruszając jego wyobraźnię.
Wiele z dzieł ma charakter ilustracyjny, patrzy się na nie jak na scenę teatralną, na której
rozgrywa się dramat. Spojrzenie widza podąża za kompozycją, wyszukując coraz to nowe
szczegóły, fragmenty narracji, rejestruje kształty i ruch koni oraz jeźdźców, ozdobną broń,
piękne siodła, uprzęże czy zbroje. Co więcej, obraz malarski przez odpowiednie skojarzenia i odwołanie do pamięci oglądającego sugeruje wrażenia dźwiękowe. Współcześnie
rzadko zdarza się słyszeć tętent końskich kopyt, parskanie czy rżenie koni, nawoływania
woźniców czy pobrzękiwania rzędów końskich, ale w czasach malarza przywołanie ich
w wyobraźni nie nastręczało trudności. Ponadto Brandt, który bardzo lubił i cenił muzykę,
niejednokrotnie wkładał w ręce swoich bohaterów instrumenty muzyczne, co wzmacniało
ów efekt udźwiękowienia obrazów.
Jak więc powstawały dzieła, które niezmiennie od ponad 130 lat poruszają emocje i wyobraźnię, nie pozwalając przejść obojętnie zapatrzonemu widzowi? Sam mistrz podchodził do
zagadnienia prosto i pragmatycznie: „Doktryna malarza — to jego pędzel, paleta, farby i płótno.
Niech tylko idzie za postępem czasu i stoi na poziomie artystycznych reform, a zrobi swoje”5.
Brandt malował głównie w pracowni, w której „[...] aż ciasno od sztalug, aż jedne
drugie zakrywają. Jest między nimi płótno, przedstawiające zwycięski powrót mołojców
Siczowych, zapewne z wyprawy na tatarszczyznę [...] [Inne] płótno — całe białe, śnieżna
zadymka przeciąga po powietrzu smugami białej kurzawy i tarza się po białym całunie
ziemi wirami — a na tym tle spłoszone czymś konie. [...] Mógłbym jeszcze o wielu innych
dziełach, jeszcze ciepłych, z niewyschniętymi farbami — napomknąć. Jutro już ich pewnie
nie będzie, przyjdą inne, równie zmanierowane, z końmi, co mają wariacko powyłamywane
wszystkie kończyny, ale mimo to ładne. Warsztat nie próżnuje ani jednego dnia i do wszystkich kątów świata rozchodzą się jego produkcje…”6. Przywołana tu relacja Cezarego Jellenty
z wizyty w pracowni dostarcza wielu informacji na temat sposobu pracy Brandta. Malarz
miał na warsztacie wiele płócien jednocześnie, a podzielność uwagi i dar zapamiętywania
detalu pozwalały mu tworzyć równolegle dzieła odmienne w nastroju i temacie. Słowo
„produkcja” nie jest przypadkowe, taka metoda pracy była swego rodzaju odpowiedzią na
zapotrzebowanie rynku — zróżnicowanie dzieł pod względem wielkości, tematu, nastroju,
kolorystyki dawało szansę rychłego znalezienia nabywcy. Nie znaczy to jednak, że artysta
poświęcił się malowaniu na skalę masową kosztem warsztatu. Przynajmniej do pewnego
momentu poszczególne kompozycje poprzedzały liczne ołówkowe notatki, precyzyjne
studia rysunkowe pojedynczych fragmentów, fotografie postaci oraz scen, a także malarskie szkice przygotowawcze. Z biegiem czasu ten etap przygotowawczy ulegał redukcji,
powstawały obrazy malowane szybko, niemal szkicowo, bardzo dynamiczne, impresyjne
i pozbawione szczegółu.
Brandt korzystał z tak zwanych materiałów fabrycznych. Stosował krosna drewniane,
ruchome o łączeniu widlicowym prostym; płótno lniane dosyć cienkie o drobnym, gęstym
splocie prostym, czasem rypsowym. Sporadycznie, głównie do szkiców kompozycyjnych,
wykorzystywał podobrazie drewniane — cienkie deseczki z drewna liściastego, najprawdopodobniej wycięte z zaplecków szafy lub dna szuflady, zagruntowane wcierką z farby
olejnej. Jednak niewielka liczba tych podobrazi w zbiorach muzeum nie daje pełnego obrazu posługiwania się tym rodzajem podłoża przez malarza. Oprócz tego używał papieru,
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na którym malował akwarele, oraz wykonywał szkice ołówkowe. Płótno najprawdopodobniej było cięte z wałka i nabijane na wybrany format krosna. Wśród przebadanych dzieł
znaleziono jedno płótno — Przystanek przed gospodą (kat. I.148) — które przed nabiciem
na właściwe krosno naciągnięto za pomocą sznurka na podobrazie zastępcze, zapewne
z powodu braku odpowiedniego krosna w danym momencie.
Tu należy jeszcze raz wspomnieć o Władysławie Szernerze. Kiedy przyjrzymy się
działaniom o charakterze technologicznym na płótnach Brandta powstałych po 1880 roku,
słuszne wydaje się przyjęcie marginesu niepewności co do czynności przygotowawczych —
które wykonywał Brandt, a które Szerner. Wątpliwości te uzasadnia list Stanisława Lessla
pisany w Radomiu 15 lutego 1880 roku do Józefa Brandta (wówczas 39-letniego). Wuj
Stanisław wspomina w nim o Wojciechu Gersonie, który pomógł innemu malarzowi, znajdując mu pracę: „Nastręczył [Apoloniusza] Kędzierskiego, któremu rubla za godzinę płacą,
a on te pieniądze wszystkie matce oddaje [...] by z głodu [nie] umarła. Będziesz w nim miał
dobrego pomocnika, będziesz malował [...] a on takowe na dwa płótna przenosić będzie.
Tak musi sobie i Siemiradzki radzić, bo on obrazy jak z rękawa trzęsie, kiedy Ty się nad
jednym tyle czasu mozolisz”7. Z nieznanych przyczyn Kędzierski nie został pomocnikiem
Brandta, ale sama myśl o takim rozwiązaniu zaowocowała jego współpracą z Szernerem.
Obaj artyści znali się znacznie wcześniej, już w latach siedemdziesiątych Brandt zaprosił
Szernera do swojego atelier. Jednak cytowany fragment listu wskazuje na to, że malarz
przed rokiem 1880 pracował nad swoimi obrazami sam, w późniejszych dziełach również
trudno dostrzec ślad ręki drugiego artysty w warstwie malarskiej, bardzo jednorodnej.
Możliwe jednak, że w pewnym okresie Władysław Szerner pomagał, przenosząc rysunek
kompozycyjny na płótno. Na co dzień przerysowywał gotowe kompozycje malarskie, przygotowując materiał do wykonania grafik.
Z powodu rozproszenia zarówno obrazów, jak i szkiców czy fotografii trudno ustalić
z całkowitą pewnością kolejność czynności Brandta, czyli nakreślić coś, co można nazwać
ciągiem technologicznym. W przypadku niemal każdego dzieła czegoś w tym łańcuchu
malarskiego postępowania brakuje. We wczesnym okresie twórczości rozpoczęcie pracy
nad obrazem poprzedzały studia rysunkowe pojedynczych postaci oraz małe szkice sytuacyjno-kompozycyjne z ogólnym zaznaczeniem napięć czy kierunków ruchu. Następny był
szkic malarski małych rozmiarów, w tym również na podłożach drewnianych. Znany jest
duży, mierzący 76 × 134 cm Szkic kompozycji historycznej (kat. I.248), będący zapewne jedną
z wersji „wyjazdu z Wilanowa”. To interesujące dzieła malowane alla prima, o swobodnym,
dynamicznym ruchu pędzla, pozbawione szczegółów, obejmujące rozplanowanie światła,
kontrastów oraz podstawowe założenia kolorystyczne.
Najpełniej drogę pracy nad tematem udało się odtworzyć na przykładzie obrazu
Jarmark w Bałcie na Podolu (kat. I.181), chociaż zapewne i tutaj czegoś brakuje. Najprawdopodobniej jest to etap swobodnego, rysunkowego szkicu sytuacyjnego (jakie często
towarzyszyły innym kompozycjom). Za pierwszy możemy uznać swobodny szkic grupy
postaci stanowiących centralny, wiążący element kompozycji (il. 1, kat. II.297). Kolejny
szkic, co może być nieco zaskakujące, to mała kompozycja olejna na deseczce — tym
razem z wyraźnym zaznaczeniem planów, grup postaci oraz zwierząt. Nie mamy tu do
czynienia jedynie z rozłożeniem napięć i akcentów kolorystycznych przyszłego dzieła,
ale z całkiem zaawansowaną koncepcją (il. 2, kat. I.180). Następny etap to pozowana fotografia, na której sam malarz ustawił się z prawej strony grupki mężczyzn (il. 3, kat V.114).
Dopiero potem nastąpiło wykonanie konturowego rysunku rozplanowanej sceny oraz
zamknięcie jej w siatce do przenoszenia kompozycji (il. 4, kat. II.313), a w konsekwencji
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postaci stanowiących centralny, wiążący element kompozycji (il. 1, kat. II.297). Kolejny
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ale z całkiem zaawansowaną koncepcją (il. 2, kat. I.180). Następny etap to pozowana fotografia, na której sam malarz ustawił się z prawej strony grupki mężczyzn (il. 3, kat V.114).
Dopiero potem nastąpiło wykonanie konturowego rysunku rozplanowanej sceny oraz
zamknięcie jej w siatce do przenoszenia kompozycji (il. 4, kat. II.313), a w konsekwencji
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Swobodny szkic centralnej grupy
postaci z obrazu Jarmark w Bałcie
na Podolu
2.
Zaawansowana koncepcja przyszłego
obrazu z zaznaczeniem planów,
grup postaci oraz zwierząt

3.
Pozowana fotografia, malarz z prawej strony grupki mężczyzn

4.
Konturowy rysunek całej rozplanowanej sceny zamknięty w siatce
do przenoszenia kompozycji

5.
Gotowa kompozycja, ze zmianą w zagospodarowaniu lewej górnej ćwiartki obrazu
względem wcześniejszych szkiców, partia centralna z grupą mężczyzn pozostała bez zmian
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6.
Siatka klasycznego typu, wyznaczana od lewego dolnego narożnika, wzdłuż osi współrzędnych
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 57958

przeniesienie rysunku na podobrazie. Następny, a zarazem ostatni etap, to gotowy obraz,
w którym nastąpiła jednak zmiana w zagospodarowaniu lewej górnej ćwiartki malarskiej
przestrzeni. Partia centralna, czyli grupa mężczyzn, pozostała bez zmian (il. 5, kat. I.181).
Brandt stosował dwa rodzaje siatek do przenoszenia kompozycji. Z pierwszym mamy do
czynienia w szkicu do obrazu Jarmark w Bałcie na Podolu (kat. I.180). Użyta tu siatka różni się
od klasycznych, rozpoczynających się w lewym dolnym rogu, a więc kreślonych w oparciu
o oś współrzędnych. Jej zadaniem było wyznaczenie środka kompozycji względem obranych
skrajnych punktów, dzięki czemu malarz na każdym etapie mógł wprowadzać zmiany, np.
w wymiarach obrazu. Następnie artysta dzielił powierzchnię obrazu, rozpoczynając od osi
środkowej, na odpowiadającą jego zamiarom liczbę kwater (w zależności m.in. od liczby planowanych szczegółów) — musiała ona być jednakowa po obu stronach osi pionowej. W taki
sam sposób kreślił linie po obu stronach osi poziomej. W rezultacie pojedyncze oczka tak
powstałej siatki mogły mieć wymiary z dziesiętnymi częściami centymetra. Kolejnym etapem
było wybranie formatu płótna, przy czym ten typ siatki dawał malarzowi pełną swobodę
w wyborze wielkości podobrazia. W tym stadium wciąż jeszcze mógł on zmienić koncepcję,
np. zdecydować, czy główna scena figuralna będzie usytuowana centralne, czy przesunięta
na bok, a także powiększyć lub zmniejszyć przestrzeń wokół niej. Następnie siatka była
nanoszona na podobrazie. Jeśli nic się nie zmieniało w rozplanowaniu kompozycji, artysta
wyznaczał środek podobrazia, prowadząc linie przez środek górnej, dolnej oraz obu bocznych krawędzi. Powierzchnię płótna po obu stronach osi dzielił na identyczną liczbę oczek
jak na szkicu. Na tak powstałej siatce kreślił rysunkowy zarys kompozycji.
Drugi rodzaj siatki to właśnie ów klasyczny — jej wyznaczanie rozpoczynało się od
lewego dolnego narożnika, czyli wzdłuż osi współrzędnych (il. 6). Taką siatkę możemy znaleźć na niektórych fotografiach gotowych już dzieł Brandta, co może świadczyć o zamyśle
powielenia kompozycji lub jej powiększenia.
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7.
Reflektografia w podczerwieni (fragment): rysunek
konturowy o linii charakterystycznej dla rysunku
kalkowanego na obrazie Żydzi prowadzący konie
na targ

8.
Karta ze szkicownika z widocznym delikatnym rysunkiem
kalkowanym, którego ślad posłużył do wykonania rysunku
ołówkiem

Mówiąc o sposobie przenoszenia przez Brandta rysunku na podobrazie, trzeba wspomnieć o pewnego rodzaju nowości na tle ówczesnych praktyk warsztatowych. Na jednym
z obrazów (kat. I.102) widoczny jest kontur o przebiegu charakterystycznym dla rysunku
kalkowanego (il. 7). Zrobienie kalki kopiowej nie jest skomplikowane: należy pokryć białą
kartkę papieru z jednej strony grafitem, ciemną stronę przyłożyć do podobrazia, a na
wierzchu położyć rysunek i odrysować kontury. Można również wykonać kalkę w sposób
bardziej pracochłonny, ale dający trwalszy efekt: wosk pszczeli zmieszać z pigmentem
i rozprowadzić żelazkiem na kartce papieru — odciśnięta linia rysunkowa będzie miała
wtedy pewną grubość. Zagadką pozostaje delikatny rysunek kalkowany, którego ślad posłużył do wykonania rysunku ołówkiem, czego przykłady znaleźć można na kilku kartach
w szkicowniku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (il. 8, kat. II.276). Trudno
znaleźć uzasadnienie takiego postępowania, biorąc pod uwagę doświadczenie malarza
oraz fakt, że szkicownik należy do „roboczej” części warsztatu i z założenia nie jest przeznaczony na sprzedaż ani do pokazywania publiczności. Można jedynie przypuszczać, że
artysta przeniósł potrzebny do dalszej pracy fragment z fotografii bądź wzornika kalek.
Istnieje cała grupa rysunków na kalkach technicznych. Były to prace odrysowywane ręcznie
ołówkiem, piórkiem, czasem podmalowane. Malarze tworzyli własne wybory potrzebnych
odrysów, służyły do tego krążące wśród artystów fotografie, rysunki czy też całe wzorniki
z elementami architektury, uzbrojenia, strojów itp.
Mniej więcej do połowy lat osiemdziesiątych rysunek stanowił dla Brandta ważną
część przygotowań do planowanych dzieł, powstawały całe serie szkiców postaci do wielu
obrazów. Duże, wielofiguralne kompozycje były poprzedzone studiami rysunkowymi —
jeżeli nie do większości, to do wielu postaci. Sugeruje to kierunek pracy od szczegółu do
ogółu, jak gdyby malarz dokładał kolejne fragmenty puzzli, nie zapominając jednak o konstrukcji całej kompozycji. Jako przykład może służyć rysunek jednej z postaci do obrazu
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11.
Reflektografia w podczerwieni: rysunek
cienkim ołówkiem z zaznaczeniem
światłocienia

9.
Szkic ołówkowy jednej z postaci
z obrazu Odbicie jasyru

12.
Reflektografia w podczerwieni
(fragment): szkic grubym, miękkim
grafitem, którym artysta określał
kształty i kompozycję w późniejszym
okresie twórczości

10.
Ten sam fragment w reflektografii
w podczerwieni

Odbicie jasyru (il. 9, kat. II.233; il. 10, kat. I.105). W kolejnej fazie twórczości rysunek wykonany na powierzchni zagruntowanego płótna miał charakter lekkiego szkicu ołówkowego.
W późniejszym okresie artysta zaprzestał wykonywania szkiców: rysował bezpośrednio
na powierzchni zagruntowanego fabrycznie płótna. Z początku cienkim ołówkiem (il. 11,
kat I.282), dynamicznie, z zaznaczeniem światłocienia, potem grubym, miękkim grafitem
określał kształty i rozplanowanie kompozycji (il. 12, kat. I.253).
Przy okazji Jarmarku w Bałcie na Podolu warto wspomnieć o pozowanej fotografii wykonanej specjalnie do tej kompozycji (kat. V.114). Artysta chętnie korzystał z tego medium8.
Początkowo kupował bądź zamawiał fotografie różnych motywów, traktując je jako notatki
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pamięciowe. W latach osiemdziesiątych były to już całe ustawiane i pozowane sceny, które
w różnych konfiguracjach można odnaleźć na obrazach z tego okresu. Im większą rolę
w fazie przygotowawczej odgrywała fotografia, tym mniej powstawało rysunków i szkiców przygotowawczych — aż do całkowitego zaniechania tego etapu pracy. Malarzowi
pozwalało to zaoszczędzić czas, a jednocześnie dawało możliwość korygowania na bieżąco
kompozycji oraz zapamiętania nastroju, jaki chciał oddać. Było to ważne zwłaszcza wtedy,
gdy pracował równocześnie nad kilkoma różnymi tematami.
Z innym sposobem wykorzystania przez Brandta fotografii w procesie malarskim
mamy do czynienia w przypadku jednego z obrazów poświęconych wyjazdowi z Wilanowa.
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pamięciowe. W latach osiemdziesiątych były to już całe ustawiane i pozowane sceny, które
w różnych konfiguracjach można odnaleźć na obrazach z tego okresu. Im większą rolę
w fazie przygotowawczej odgrywała fotografia, tym mniej powstawało rysunków i szkiców przygotowawczych — aż do całkowitego zaniechania tego etapu pracy. Malarzowi
pozwalało to zaoszczędzić czas, a jednocześnie dawało możliwość korygowania na bieżąco
kompozycji oraz zapamiętania nastroju, jaki chciał oddać. Było to ważne zwłaszcza wtedy,
gdy pracował równocześnie nad kilkoma różnymi tematami.
Z innym sposobem wykorzystania przez Brandta fotografii w procesie malarskim
mamy do czynienia w przypadku jednego z obrazów poświęconych wyjazdowi z Wilanowa.
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13.
Szkic do Wyjazdu królowej Marysieńki z Wilanowa (fragment),
z siatką do przenoszenia kompozycji o oczkach 0,6 × 0,7 cm;
w oświetleniu pod ostrym kątem widać, że jest ona wypukła

15.
Fotografia fasady pałacu w Wilanowie; o jej wykorzystaniu
przez malarza świadczy rysunek podziałów kompozycyjnych

Temat ten, opracowywany w znacznych odstępach czasu, doczekał się różnych wersji,
a notatki rysunkowe, jak i szkice malarskie stanowią ważne źródło informacji o warsztacie
artysty. Szczególnie interesujący jest niewielkich rozmiarów obraz olejny z kolekcji prywatnej (kat. I.159). To rzadki przykład szkicu namalowanego na fotografii wykonanej z obrazu
już istniejącego, przedstawiającego wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa. Odbitkę fotograficzną skopiowaną na cienkim papierze naklejono na płótno i naciągnięto na krosno
malarskie. Autor nie zamierzał jednak skorzystać z całej kompozycji, a jedynie z fragmentu.
Pozostałą część usunął prawdopodobnie wilgotnym wacikiem. Tak przygotowany podkład
został pokratkowany. Ślad siatki o oczkach 0,6 × 0,7 cm jest nadal widoczny. W oświetleniu
pod ostrym kątem widać, że jest ona wypukła względem podłoża (il. 13). Na tym podłożu
malarz wykonał spontaniczny szkic farbą olejną, pozostawiając w niektórych miejscach
wciąż widoczną sepiową fotografię (il. 14). W trakcie przygotowywań do opracowania tego
tematu pozyskał fotografie fasady pałacu w Wilanowie w dwóch różnych ujęciach perspektywicznych. O ich wykorzystaniu świadczy rysunek podziałów kompozycyjnych — rodzaj
siatki naniesionej na fotografie (il. 15, kat. V.86).
Anna Masłowska w przywołanym już eseju omawia kwestię samodzielnego wykonywania przez Brandta fotografii. Na pewno robił je Władysław Szerner na prośbę przyjaciela, a może dla własnej przyjemności lub potrzeby. Obaj artyści dobrze radzili sobie z wywoływaniem zdjęć. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie zachowało
się kilka dużych odbitek na cienkim papierze. Widać na nich wyraźnie ślady klamerek
z powiększalnika, przytrzymujących zwijające się zapewne kartki. Zastanawiające jest to,
że na pięciu z tych fotografii, przedstawiających gotowe, oprawione już w ramy obrazy,
kompozycja jest obwiedziona ołówkowym konturem. W efekcie długotrwałych konsultacji

16.
Podrysowana ołówkiem fotografia
gotowego obrazu, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 57974
17.
Drzeworyt wykonany z uwzględnieniem
uwag widocznych na podrysowanej
grafitem fotografii, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 69890

14.
Na przygotowanym podłożu malarz wykonał spontaniczny szkic farbą olejną,
pozostawiając w niektórych miejscach wciąż widoczną sepiową fotografię
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między specjalistami różnych działów sformułowano przypuszczenie, że okonturowana
i podrysowana ołówkiem fotografia mogła pełnić rolę rysunkowej informacji dla rytownika.
Trzeba bowiem pamiętać, że w XIX wieku fotografie sepiowe nie były silnie skontrastowane, niektóre elementy mogły się tonalnie zlewać, a te robione i wywoływane amatorsko
bywały nieostre. Niemniej jednak bardzo ułatwiały współpracę z grafikiem, za pomocą
naniesionego rysunku pozwalały przekazać niezbędne dla rytownika wytyczne. Możemy
się o tym przekonać, porównując podrysowaną fotografię (il. 16) i grafikę wykonaną z tego
samego obrazu (il. 17).
Po przeniesieniu bądź naszkicowaniu planowanej kompozycji na podobraziu artysta
rozkładał plamy barwne na całej powierzchni, szerszym, płaskim pędzlem i rzadką farbą
podmalowując główne elementy kompozycji. Rozmieszczał na płótnie barwne akcenty,
czasem już na tym wstępnym etapie pracy zaznaczając impastami światła. Miało to miejsce zwłaszcza u schyłku jego kariery. Podczas badania około 50 obrazów Brandta tylko raz udało się zaobserwować specyficzną podmalówkę niemającą analogii w obrazach
XIX-wiecznych w kolekcji muzealnej. Przygotowując drugą wersję wyjazdu z Wilanowa
(kat. I.249), artysta pokrył całą powierzchnię zagruntowanego płótna metalicznym brązem w proszku (pod względem chemicznym jest to sproszkowana miedź) zmieszanym ze
spoiwem olejnym. Ten zabieg posłużył do uzyskania charakterystycznej dla tego obrazu
różowej poświaty. Dopiero na tak przygotowanym podłożu i po zaznaczeniu podziałów
przestrzeni artysta zaczął rozkładać plamy barwne, utrzymując przy tym rygor linii kompozycyjnych. Następnie rozjaśnił podmalówkę i rozrysował ołówkiem architekturę oraz
dalsze elementy kompozycji. Obraz wyraźnie budowany był od osi poziomej poprzez dodawanie kolejnych planów w kierunku widza: począwszy od pałacu, poprzez tłum pieszych
i jeźdźców zlewający się w masę, sanie z parą królewską, jeźdźców w ich pobliżu, następnie
szpaler mężczyzn z pochodniami i latarniami oraz na koniach, tworzący diagonalne osie
biegnące do prawego i lewego dolnego narożnika. Pierwotnie partia śniegu rozpoczynająca
się przy dolnej krawędzi obrazu była znacznie większa. Nie było Murzynów z pochodniami
ani pierwszego mężczyzny z lewej strony kompozycji, ich postaci zostały dodane na samym końcu, co pokazuje rentgenogram (il. 18). Można to uznać za zmianę kompozycyjną
w stosunku do — jak się wydaje — pierwotnego założenia.
Monachijski artysta Robert Aßmus, który miał pracownię w tej samej kamienicy co
Brandt, opisywał go jako „nigdy nie ustającego w pracy artystę, który często uzupełnia
i poprawia nawet bardzo zaawansowane czy niemal ukończone płótna. Niezwykle rzadko
jest zadowolony z efektu, ciągle zmienia szczegóły i ich kompozycję”9. Wydaje się jednak, że poprawki i zmiany nie zdarzały się aż tak często, zwłaszcza w okresie, gdy malarz
wykonywał jeszcze szkice czy studia przygotowawcze do nowych kompozycji. Taką dużą
zmianę zauważono na obrazie Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21). Rozstrzyga to wcześniejsze wątpliwości, czy powstał jeden obraz z tematem tej bitwy, czy dwa. Nasunęła je
fotografia obrazu znacznie różniącego się w szczegółach kompozycji od wersji znajdującej
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W lewej dolnej ćwiartce obrazu pierwotnie ukazana była grupa doboszy; do tej sceny zachowały się szkice studyjne. Fotografia
rentgenowska pozwoliła wyjaśnić tę zagadkę (il. 19). Wydaje się jednak, że tak duże zmiany
kompozycyjne na obrazach Brandta zdarzały się rzadko. Poprawki o niewielkim zakresie — na co mogą wskazywać fotografie w podczerwieni czy rentgenogramy — służyły
podwyższeniu świateł, podkreśleniu czy pogłębieniu cieni. Przesunięcia pojedynczej postaci o kilka centymetrów, zmiany pozycji końskich kopyt lub rezygnacja z pojedynczego
elementu kompozycji miały miejsce zazwyczaj w późniejszym okresie twórczości artysty.
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18.
Rentgenogram obrazu Wyjazd Jana III
i Marysieńki z Wilanowa pokazujący
kolejne zmiany kompozycyjne
19.
Rentgenogram fragmentu obrazu
Chodkiewicz pod Chocimiem; w lewej
dolnej ćwiartce obrazu pierwotnie
widoczna była grupa doboszy

Badania składu pierwiastkowego farb w 250 mikropróbkach pobranych z obrazów
obejmujących cały okres twórczości Brandta wykazują dużą stabilność jego palety. Charakteryzuje ją bardzo szeroka gama pigmentów ziemnych, których składnikiem jest tlenek
żelaza (III). Są one pochodzenia naturalnego bądź otrzymuje się je w wyniku prażenia
naturalnych żółcieni żelazowych — ugrów, sjen, umbr10; różnią się domieszkami. Badania
palety malarza znajdującej się w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
(il. 20) i palety ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie pozwalają przyjąć, że samych
brązów ziemnych Brandt używał około 15 odcieni (od żółcieni, poprzez brązy, do czerwieni). W skład palety podstawowej oprócz brązów wchodziły: biel ołowiowa, biel cynkowa,
żółcień chromowa, żółcień neapolitańska, żółcień kadmowa, cynober, czerwień żelazowa,
czerwień kadmowa, ziemia zielona, zieleń chromowa, błękit kobaltowy, ultramaryna, błękit
pruski, czerń kostna oraz czerń — sadza.
W warstwie malarskiej kolory są mocno zmieszane, wielokrotnie zgaszone bielą ołowiową albo przytłumione farbami ziemnymi — w dużej mierze brązami. W twórczości
z późniejszego okresu częściej można spotkać na płótnach plamę czystego koloru, zmianie
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20.
Paleta Józefa Brandta, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM.H. 333

uległa również dynamika pracy narzędziami malarskim. Warstwa farby początkowo nakładana miękkimi płaskimi pędzlami, miejscami rozgładzona, z detalem opracowanym
okrągłym pędzlem z ostrym czubkiem, z czasem stawała się coraz mniej uporządkowana.
Malarz pracował bardziej dynamicznie, szybciej, posługiwał się płaskimi pędzlami i szpachlą, zatracając precyzję detalu, farby były gorzej wymieszane, w wyniku czego w impastach
widoczne są smugi innych kolorów. Efekt ten był jednak akceptowany przez artystę, co było
najprawdopodobniej spowodowane zarówno pogorszeniem stanu zdrowia, problemami
ze wzrokiem, jak i zmianą podejścia do twórczości.
Pomimo tej niełatwej do zaobserwowania ewolucji malarstwo Brandta w warstwie
technologicznej jawi się jako mało zróżnicowane, osadzone w klasycznym warsztacie.
Dzięki temu, że artysta nie podejmował eksperymentów technologicznych, a materiały
malarskie traktował standardowo, jego dzieła łatwo poddają się konserwacji. Poznanie
treści zespołu młodzieńczych listów Brandta11 mogłoby rzucić ciekawe światło na życie
codzienne jego pracowni i rolę w niej Władysława Szernera, przybliżyć założenia, jakie
przyświecały malarzowi, jego teorie i dążenia artystyczne oraz stosowane przez niego
nowinki techniczne. Wciąż pozostaje wiele pytań, na które przyjdzie odpowiedzieć następnym badaczom.

Autorka składa podziękowania za wykonanie i udostępnienie wyników badań fizyko-chemicznych dr. hab. Barbarze Wagner i mgr Oldze Sytej z Wydziału Chemii Uniwersytetu
Warszawskiego (pomiary za pomocą spektrometru fluorescencji rentgenowskiej, Tracer
III-SD, Bruker); dr. hab. Maciejowi Mazurowi, profesorowi Uniwersytetu Warszawskiego
i mgr. Jarosławowi Wojciechowskiemu (badania spektroskopii ramanowskiej); mgr Iwonie
Panenko (badania mikroskopowe i cytologiczne podobrazi płóciennych); mgr Justynie
Kwiatkowskiej z Laboratorium MNW (wykonanie szlifów stratygraficznych do wybranych
obrazów oraz obserwacja w światłach analitycznych, dokumentacja fotograficzna, wstępne rozpoznanie spoiw); dr. Łukaszowi Kownackiemu z Europejskiego Centrum Zdrowia
w Otwocku (rentgenogramy). Fotografie wykonali: Anna Lewandowska i Piotr Ligier.
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Józef Brandt
i fotografia

Anna Masłowska

Niemiecki artysta i krytyk sztuki Friedrich Pecht, pisząc w 1888 roku o polskiej kolonii
w Monachium, jako jedną z cech określających ową grupę, tworzącą od lat sześćdziesiątych
XIX wieku odrębne środowisko artystyczne, wymienił fakt systematycznego posługiwania
się przez jej członków fotografią w procesie twórczym1. W omawianym przez niego okresie używanie przez malarzy fotografii jako pomocy warsztatowej nie było jednak niczym
nowym ani wyjątkowym. Artyści szybko docenili zalety ogłoszonego w 1839 roku wynalazku i niemal od razu, bo już w latach czterdziestych wpuścili go do swoich pracowni
jako aide-mémoire i narzędzie do tworzenia szkiców. Fotografia stała się cenną pomocą
także dla najwybitniejszych twórców2. Tym bardziej interesujące, że to właśnie Polakom
wytknął Pecht tę praktykę, niepochlebnie przy tym oceniając, że posługiwanie się fotografią
„często ich obrazom nadaje prawie nienaturalną zewnętrzną prawdę, przy pewnym braku
wewnętrznego życia”3.
Józef Brandt, lider „sarmackiej kolonii” w Monachium, także wprowadził fotografię
do swojego twórczego arsenału jako pomoc warsztatową oraz element artystycznej strategii marketingowej. Jego zachowane archiwum fotograficzne i inne materiały źródłowe
pozwalają, częściowo przynajmniej, zrekonstruować związki artysty z fotografią w obu
tych aspektach. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie wykorzystania fotografii przez
Józefa Brandta w malarskim procesie tworzenia.
Największa część fotograficznej kolekcji Brandta znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, dokąd trafiła w 1920 roku razem z wyposażeniem monachijskiego
atelier artysty. Przywiezione wówczas zdjęcia rodzinne wraz z prywatnymi przedmiotami
zwrócono Helenie Brandtowej. W Muzeum pozostały fotografie, które uznano za integralną część pracowni — w sumie 181 odbitek, w tym 80 fotografii „typów i miejscowości”
i 101 reprodukcji obrazów. Z tego zespołu do dziś zachowało się 126 pozycji4.
W zgromadzonym przez Brandta zbiorze tzw. fotografii z natury, przechowywanym
obecnie w MNW, wyróżnia się kilka większych grup. Najwcześniejsza chronologicznie
obejmuje osiem odbitek z pierwszej połowy lat sześćdziesiątych XIX wieku przedstawiających Weronę i Vicenzę5 (kat. V.2–9). Ich autorstwo przypisuje się Eduardowi Moritzowi
Lotzemu, wykształconemu w Dreźnie niemieckiemu malarzowi i litografowi, który w latach pięćdziesiątych założył w Weronie profesjonalne studio fotograficzne. W biografii
Brandta nie ma informacji o podróży do Włoch, a tematycznie zdjęcia nie wiążą się z jego
twórczością. Kadry Lotzego kojarzą się raczej z późniejszymi o kilkadziesiąt lat obrazami
Aleksandra Gierymskiego (z 1900 roku), przedstawiającymi te same fragmenty miasta:
m.in. portal katedry, grobowiec Castelbarco przy kościele Santa Anastasia czy widoki przez
rzekę na wzgórze i zamek San Pietro.
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2.
Wóz mołdawski zaprzężony w dwie
pary wołów, lata 80. XIX w.

1.
Podole. Jarmark w miasteczku, 1871

Z biografią i œuvre Brandta wiąże się ściśle druga grupa fotografii: 20 odbitek z pierwszej
połowy lat siedemdziesiątych, ukazujących pejzaż i architekturę Ukrainy, przede wszystkim Podola — Trembowlę, Podgórzany, Buczacz, Olesko i niezidentyfikowane kresowe wsie
i miasteczka. Są to pamiątki z podróży Brandta z Juliuszem Kossakiem na Ukrainę w latach
1871 i 1874. Brak sygnatury i datowania utrudnia powiązanie ich z konkretną wyprawą. Przynajmniej sześć z nich pochodzi na pewno z podróży w 1871 roku: trzy widoki Trembowli (kat. V.32–34) oraz trzy zdjęcia przedstawiające fragment małomiasteczkowej zabudowy
w nieokreślonej miejscowości (kat. V.29–31). Odbitki te łączy identyczny format oraz numery
wydrapane w emulsji każdego negatywu. W „Kłosach” w 1873 roku opublikowano drzeworytniczą kopię jednej z trembowelskich fotografii z tej grupy — widok kościoła i klasztoru
karmelitów (kat. V.32). Na obrazie Targ na Rusi w miasteczku Strusowie (kat. I.57), namalowanym
w 1872 roku Brandt odtworzył domy widoczne na zdjęciach niezidentyfikowanej miejscowości
(il. 1, kat. V.29–30)6. Potwierdza to datowanie zdjęć na rok 1871. Wyjaśnienie, w jaki sposób
malarz pozyskał odbitki, znajdujemy w liście pisanym z podróży: „[...] w Strusowie spotkaliśmy
fotografa przejezdnego, będzie nam zatem rozmaite fotografie robił i prześle pierwszą ekspedycją do Krakowa przed 5. przyszłego miesiąca”7. Zdjęcia wykonał zatem na zlecenie artystów
anonimowy wędrowny fotograf, z którym odwiedzili oni na pewno Trembowlę, a może i inne
miejsca na dalszej trasie wyprawy, choć brak źródeł potwierdzających to przypuszczenie.
Z tym samym autorem można prawdopodobnie wiązać kilka innych odbitek o podobnych
cechach formalnych: widok ruin monasteru w Podgórzanach pod Trembowlą (kat. V.36), podolskie pejzaże (kat. V.37–38) czy ujęcie pozostałości nieznanej budowli (kat. V.35). Zachowane
fotografie Buczacza (kat. V.39–42) przywiózł natomiast Brandt prawdopodobnie z podróży
w 1874 roku. Drzeworyty wykonane na podstawie dwóch z tych zdjęć, przedstawiające ruiny
zamku (kat. V.40) i ratusz (kat. V.39), opublikował „Tygodnik Ilustrowany” w 1875 i 1876 roku.
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W roku 1875 ukazał się tam także drzeworyt odpowiadający znajdującej się w archiwum
Brandta fotografii zamku w Trembowli (kat. V.43), co pozwala przypuszczać, że również
podczas drugiej podróży w latach siedemdziesiątych malarz odwiedził to miejsce.
Fotografie z Ukrainy, zwłaszcza widoki podolskich jarmarków czy zdjęcia typowych
chłopskich wozów, nasuwają bezpośrednie skojarzenia z tematyką twórczości Józefa
Brandta. Poza jednym, wspomnianym już przypadkiem, nie odnajdujemy w niej jednak
dosłownych cytatów z tych fotografii. Zdjęcia służyły raczej przywoływaniu przeżytych na
Kresach wrażeń, odtwarzaniu w wyobraźni krajobrazów i typów ludzkich — były podporą
pamięci, a nie gotowymi szkicami czy modelami malarskimi. Podobne znaczenie miał
też zapewne zespół fotografii Kazimierza nad Wisłą. Zachowało się osiem anonimowych
i niedatowanych odbitek, które artysta pozyskał podczas wizyty w Kazimierzu w 1875 roku
(kat. V.65–72). Zamówił je lub kupił gotowe u miejscowego fotografa, który utrwalił na kliszach domy w rynku, kamienice Przybyłów, farę, Górę Trzech Krzyży, jeden ze spichlerzy
i panoramę miasta od strony doliny Grodarza z widokiem na zamek. Są to najwcześniejsze
znane dziś fotograficzne wizerunki Kazimierza8.
Z podróżami Brandta wiążą się także zachowane w jego archiwum trzy fotografie
z lat osiemdziesiątych (być może artysta przywiózł je z wyprawy na Ukrainę w 1884 roku),
przedstawiające widoki z Besarabii: wóz mołdawski zaprzężony w woły (il. 2, kat. V.77),
stado bawołów w rzece (kat. V.79) oraz grupę wieśniaków przed lepiankami (kat. V.78).
Tę ostatnią odbitkę wykorzystał malarz przy pracy nad kompozycją Szałas cygański (1889,
kat. I.206), przenosząc na obraz chatę i postaci ze zdjęcia.
Oprócz fotografii przywożonych z podróży Brandt gromadził wizerunki bliskich mu,
znanych od dzieciństwa krajobrazów ziemi radomskiej. Zachowały się m.in. cztery fotografie z początku lat siedemdziesiątych XIX wieku autorstwa Karola Wójcickiego z Radomia
Józef Brandt i fotografia
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miejsca na dalszej trasie wyprawy, choć brak źródeł potwierdzających to przypuszczenie.
Z tym samym autorem można prawdopodobnie wiązać kilka innych odbitek o podobnych
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90

Anna Masłowska

W roku 1875 ukazał się tam także drzeworyt odpowiadający znajdującej się w archiwum
Brandta fotografii zamku w Trembowli (kat. V.43), co pozwala przypuszczać, że również
podczas drugiej podróży w latach siedemdziesiątych malarz odwiedził to miejsce.
Fotografie z Ukrainy, zwłaszcza widoki podolskich jarmarków czy zdjęcia typowych
chłopskich wozów, nasuwają bezpośrednie skojarzenia z tematyką twórczości Józefa
Brandta. Poza jednym, wspomnianym już przypadkiem, nie odnajdujemy w niej jednak
dosłownych cytatów z tych fotografii. Zdjęcia służyły raczej przywoływaniu przeżytych na
Kresach wrażeń, odtwarzaniu w wyobraźni krajobrazów i typów ludzkich — były podporą
pamięci, a nie gotowymi szkicami czy modelami malarskimi. Podobne znaczenie miał
też zapewne zespół fotografii Kazimierza nad Wisłą. Zachowało się osiem anonimowych
i niedatowanych odbitek, które artysta pozyskał podczas wizyty w Kazimierzu w 1875 roku
(kat. V.65–72). Zamówił je lub kupił gotowe u miejscowego fotografa, który utrwalił na kliszach domy w rynku, kamienice Przybyłów, farę, Górę Trzech Krzyży, jeden ze spichlerzy
i panoramę miasta od strony doliny Grodarza z widokiem na zamek. Są to najwcześniejsze
znane dziś fotograficzne wizerunki Kazimierza8.
Z podróżami Brandta wiążą się także zachowane w jego archiwum trzy fotografie
z lat osiemdziesiątych (być może artysta przywiózł je z wyprawy na Ukrainę w 1884 roku),
przedstawiające widoki z Besarabii: wóz mołdawski zaprzężony w woły (il. 2, kat. V.77),
stado bawołów w rzece (kat. V.79) oraz grupę wieśniaków przed lepiankami (kat. V.78).
Tę ostatnią odbitkę wykorzystał malarz przy pracy nad kompozycją Szałas cygański (1889,
kat. I.206), przenosząc na obraz chatę i postaci ze zdjęcia.
Oprócz fotografii przywożonych z podróży Brandt gromadził wizerunki bliskich mu,
znanych od dzieciństwa krajobrazów ziemi radomskiej. Zachowały się m.in. cztery fotografie z początku lat siedemdziesiątych XIX wieku autorstwa Karola Wójcickiego z Radomia
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3.
Radom [?]. Ulica na przedmieściach,
fot. Karol Wójcicki, pocz. lat 70. XIX w.

(kat. V.50–53), na których utrwalono uliczkę w miasteczku, zabudowania gospodarcze
i podmiejski parterowy dom kryty gontem z charakterystyczną drabiną wspartą o dach —
motywem często widocznym na obrazach Brandta. Z radomskiego atelier Józefa Grodzickiego pochodzą zdjęcia wsi z charakterystycznymi chatami krytymi strzechą i płotami
plecionymi z gałęzi (kat. V.75, V.76). Małomiasteczkowa architektura przypominająca domy
w Kazimierzu nad Wisłą i na przedmieściach Radomia, wiejskie dworki i chaty znane ze
zdjęć Wójcickiego i Grodzickiego często pojawiają się w malarstwie Brandta, choć rzadko
są dosłownymi cytatami z fotografii. Budynek podobny do starego zajazdu z kazimierskiego
rynku (kat. V.65) umieścił artysta w obrazach Powrót z końskiego jarmarku i Postój w miasteczku
z ok. 1881 roku (kat. I.136, I.135). Dom przypominający ten utrwalony na jednej z radomskich fotografii Wójcickiego (il. 3, kat. V.50) znajdujemy z kolei w kompozycji Dobijanie
targu (1870, kat. I.49). Fotografią architektury jako dosłownym wzorcem posłużył się artysta
natomiast przy malowaniu Napadu (1892, kat. I.217). W obrazie ukazującym epizod z wojen
szwedzkich powtórzył, zmieniając jedynie szczegóły, zagrodę wiejską ze współczesnej,
anonimowej fotografii ze swojej kolekcji (kat. V.74).
Brandt kolekcjonował także fotografie tzw. typów charakterystycznych — portrety
ukazujące stroje i fizjonomie reprezentantów różnych grup społecznych i etnicznych. Posiadał m.in. fotografie Józefa Kordysza z Kijowa przedstawiające baby wiejskie (kat. V.20),
ukraińskich żebraków, tzw. dziadów (kat. V.18, V.19) czy starego Żyda w tałesie (kat. V.21)9,
prace Michała Greima z Kamieńca Podolskiego z wizerunkami lirnika ukraińskiego z przewodnikiem (il. 4, kat. V.28) i chłopa z porzecza Prutu (kat. V.27), portrety typów krakowskich
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4.
Lirnik ukraiński z przewodnikiem,
fot. Michał Greim, lata 70.–80. XIX w.

z zakładu Ignacego Kriegera w Krakowie (kat. V.26) oraz fotografie anonimowe: Czerkiesa
w tradycyjnym stroju (kat. V.23, V.24) i grupy odświętnie ubranych włościan (krakowiaków?, kat. V.25). W zbiorze zachował się także zespół siedmiu fotografii typów orientalnych
z Egiptu, sygnowanych przez firmę Varady & Cie z Bazylei, z początku lat siedemdziesiątych
XIX wieku (kat. V.11–17).
Fotografie były uzupełnieniem bogatego zbioru historycznych i ludowych strojów
i akcesoriów, które Brandt zgromadził w monachijskiej pracowni. Zdjęcia pozyskiwał
podobnie jak inne przedmioty — część przywoził z podróży, inne nabywał dzięki kontaktom towarzyskim. Wiemy, że artyści zwracali się często do siebie nawzajem lub do
znajomych w kraju, także fotografów, prosząc o przysłanie zdjęć konkretnych motywów10.
Brandt również pośredniczył w dostarczaniu kolegom fotograficznych „źródeł”, korzystając
z bogactwa swej kolekcji. W 1893 roku w liście z Paryża polecał żonie: „Poproś Szernera
przy ukłonach ode mnie, ażeby sfotografował na koniu białym siodła moje 1o stare polskie
haftowane z czaprakiem dużym naturalnie z munsztukiem i wszystkiem co potrzeba [...].
2o siodło turecką modą [...] aksamitne także kompletne i także na siwym koniu w pozycji,
jaką na holu zatrzema. Bardzo o to prosił Miszka [Mihály Munkácsy, którego atelier Brandt
odwiedził kilka dni wcześniej — AM] [...], a ja myślę, że konia pozwoli Kowalski i na jego
podwórku będzie można zrobić”11.
Oficjalny rynek fotograficzny w drugiej połowie XIX wieku miał dla artystów bogatą
ofertę. Branża szybko dostosowała produkcję do potrzeb środowiska malarskiego. Fotografowie zaczęli tworzyć gotowe studia dla artystów. Pionierem wśród wydawców w tej
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5.
Zagroda wiejska w Laske w Saksonii,
fot. August Kotzsch, ok. 1870

6.
Podolanka — modelka do obrazu Ulica
w Chocimiu z 1875, ok. 1874–1875

dziedzinie był Louis-Désiré Blanquart-Évrard, który w latach 1851–1854 wydał we Francji
kilka albumów fotograficznych z intencją dostarczenia twórcom studiów z natury i inspirujących reprodukcji dzieł dawnych mistrzów. Pomysł ten kontynuowali najwięksi wydawcy
fotografii w Europie, m.in. paryski Maison Goupil, Adolphe Braun z Dornach, James Anderson w Rzymie. Odbitki przeznaczone dla artystów określano jako études d’après nature.
W 1877 roku Adolphe Giraudon otworzył w Paryżu Bibliothèque Photographique, reklamowaną jako przedsięwzięcie stworzone, by „spełnić wszystkie potrzeby artystów”. Giraudon
oferował do sprzedaży tysiące fotografii — pejzaże, sceny rodzajowe, widoki zabytków, akty,
wizerunki zwierząt, fotografie strojów i typów ludowych, a także reprodukcje dzieł sztuki.
W kolekcji Brandta zachował się przykład tego typu fotografii z atelier Augusta Kotzscha
z Loschwitz koło Drezna, którego sceny rodzajowe, zdjęcia chłopów i rzemieślników przy
pracy oraz pejzaże zyskały popularność jako études d’après nature. Widok zagrody wiejskiej
w Saksonii (il. 5, kat. V.49), choć odpowiada tematycznie zainteresowaniom Brandta, nie
ma jednak odpowiednika w żadnym ze znanych obrazów malarza.
Gotowych wzorców dostarczały twórcom także polskie zakłady fotograficzne. Jako
studia dla artystów traktowane były m.in. fotograficzne „typy” Michała Greima z Kamieńca, choć niekoniecznie w intencji autora miały one pierwotnie takie przeznaczenie. Ten
aspekt dzieła Greima podkreślała Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana w 1900 roku:
„[...] zająwszy się przeważnie z jednej strony zdejmowaniem widoków malowniczych [...],
będących zarazem skarbnicą nieprzebraną pamiątek historycznych, a z drugiej zbieraniem
typów etnograficznych [...], stał się twórcą dwu bardzo pięknych [...] albumów. Z fotogramów tych korzystało wiele malarzy [...]”12.
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W zbiorze Brandta znajdujemy przykłady jeszcze innej metody pracy z fotografią, w której
artysta nie używa gotowej odbitki, ale sam komponuje fotograficzne kadry z modelami pozującymi do konkretnych obrazów. Takie działania znane są dobrze z warsztatów malarzy drugiej
połowy XIX wieku, chociażby z pracowni braci Gierymskich czy Henryka Siemiradzkiego13.
W archiwum Brandta w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w kolekcji rodzinnej zachowało się kilka fotografii specjalnie upozowanych modeli, które powstały w profesjonalnym
atelier według wskazówek samego malarza na początku lat siedemdziesiątych. Sfotografowane
postaci artysta wykorzystał w konkretnych obrazach. Mężczyznę w ubiorze Kozaka palącego
fajkę (kat. V.55) odwzorował w namalowanej w 1873 roku kompozycji Zwiad kozacki (kat. I.61).
Utrwaloną w tanecznej pozie parę w ludowych strojach (kat. V.56) znajdujemy z kolei na ukończonym w tym samym roku płótnie Wesoły kwaterunek (kat. I.64). Kolejne trzy odbitki (kat. V.57–
59) przedstawiają modelki pozujące do Ulicy w Chocimiu z 1875 roku (kat. I.84). W tym samym
czasie powstały zapewne także fotografie mężczyzny w ubiorze ukraińskiego chłopa (kat. V.60)
oraz modela w kozackim stroju siedzącego w zaimprowizowanym namiocie (kat. V.62), choć
odpowiedniki postaci z tych zdjęć znajdujemy dopiero w obrazach z późniejszego okresu twórczości Brandta: w Wesołej jeździe z 1883 roku (kat. I.151) i Zadymce w stepie z 1885 roku (kat. I.168).
Tożsamość fotografa, z którym współpracował Brandt w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, nie jest znana, wiemy jedynie, że z tego samego studia korzystał wówczas także przebywający w Monachium Kazimierz Alchimowicz. Na odbitkach z jego archiwum
(w zbiorach MNW), przedstawiających m.in. modela do obrazu Śmierć Margiera z 1875 roku,
widoczne są te same elementy wyposażenia wnętrza (m.in. stolik i dywan), które znajdujemy
na fotografiach modeli Józefa Brandta.
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odpowiedniki postaci z tych zdjęć znajdujemy dopiero w obrazach z późniejszego okresu twórczości Brandta: w Wesołej jeździe z 1883 roku (kat. I.151) i Zadymce w stepie z 1885 roku (kat. I.168).
Tożsamość fotografa, z którym współpracował Brandt w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych, nie jest znana, wiemy jedynie, że z tego samego studia korzystał wówczas także przebywający w Monachium Kazimierz Alchimowicz. Na odbitkach z jego archiwum
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Józef Brandt i fotografia

95

7.
Sanie paradne Ludwika II Bawarskiego
z lat 1871–1874, z królewskiej
powozowni w Monachium, ok. 1880

Postaci pozujące do obrazów artysta ubierał zapewne w stroje z własnej kolekcji.
Wspaniały zbiór akcesoriów, bogata biblioteka oraz szkice z natury były głównymi źródłami
wiedzy malarza o wyglądzie rekwizytów historycznych, które odtwarzał na obrazach. Fotografia zastępowała mu obiekty nieosiągalne w oryginale, jak to miało miejsce na przykład
w trakcie pracy nad przedstawieniem królewskiego kuligu w Wilanowie. Pierwszą wersję
tej kompozycji, Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa (kat. I.160), artysta zaczął malować
z początkiem 1882 roku i to prawdopodobnie wówczas nabył fotografie wilanowskiego pałacu (kat. V.86–89) oraz zamówił zdjęcia sań paradnych (il. 7, kat. V.80) i konia w ozdobnym
czapraku (kat. V.81–83) z kolekcji królewskiej powozowni w Monachium. O ile fotografie
Wilanowa — autorstwa Klocha i Dutkiewicza z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych
oraz Konrada Brandla z około 1880 roku — dostępne były w sprzedaży na polskim rynku
wydawniczo-fotograficznym, o tyle fotografie monachijskie nie pochodzą z serii przeznaczonej do oficjalnej dystrybucji. Wykonane zostały specjalnie dla artysty, o czym świadczy
ich roboczy charakter: niereprezentacyjne tło, uchwycenie sań i konia w czapraku w ujęciach, jakie malarz zamierzał odtworzyć w obrazie. Na zachowanej w zbiorach rodzinnych
kopii jednej z odbitek z tego zespołu znajduje się potwierdzająca te przypuszczenia notatka:
„Fotografje robione za specjalnem pozwoleniem Xięcia Regenta Luitpolda”. Co ciekawe
Brandt, uchodzący za artystę dbającego o prawdę historyczną w swoich dziełach, jako wzór
dla sań Jana III Sobieskiego w wersji obrazu z 1897 roku wykorzystał pojazd współczesny — dwuosobowe sanie w historyzującym stylu wykonane dla Ludwika II Bawarskiego
w latach 1871–187414 (pierwowzoru sań z pierwszej wersji płótna, z 1884 roku, nie udało się
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ustalić). Konie Sobieskiego ubrał natomiast — w obu obrazach — w historyczne czapraki
z monachijskiej siodlarni królewskiej, pochodzące z czasów Kurfürsta Karla Albrechta,
z lat 1737–173815. Królewska powozownia i stajnie w Monachium, mieszczące w drugiej
połowie XIX wieku ponad 300 pojazdów i około 400 koni, były wówczas dostępne dla
zwiedzających. Należące do monarszej kolekcji nowe paradne sanie Ludwika II robiły
na współczesnych duże wrażenie — był to jeden z pierwszych elektrycznie oświetlonych
pojazdów w Niemczech. Nocne wyprawy króla przez Alpy Ammergau w rozświetlonych
saniach były w latach osiemdziesiątych niezwykłymi wydarzeniami. Inspirowały także artystów — słynne przejażdżki utrwalili m.in. Peter Jakob Richard Wenig w obrazie olejnym
z ok. 1885–1886 roku (w zbiorach Marstallmuseum Schloß Nymphenburg) i Fritz Bergen
w akwareli16. Być może kuligi bawarskiego władcy stały się także impulsem dla Józefa
Brandta do stworzenia malarskiej wizji sanny w Wilanowie.
Zespół odbitek z MNW — o różnorodnej proweniencji, tematyce i zakresie chronologicznym — to tylko fragment kolekcji fotograficznej Józefa Brandta. Drugą jej część stanowi
kilkadziesiąt zdjęć przechowywanych w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a pozyskanych w latach powojennych od
potomków artysty. Do tego zespołu należy także zaliczyć fotografie zachowane w zbiorach
rodzinnych oraz kilka zdjęć znanych dziś tylko z reprodukcji17. Ta część archiwum Brandta
to zbiór bardziej jednorodny — większość zdjęć powstała w Orońsku lub okolicach w ciągu najwyżej kilku lat. Plenerowe fotografie przedstawiają wieloosobowe sceny rodzajowe
z udziałem służby na tle zabudowań gospodarczych, codzienne zajęcia mieszkańców wsi
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i folwarku, a także wizerunki pojedynczych postaci, w tym gospodarza i jego gości, m.in.
Władysława Czachórskiego i Apoloniusza Kędzierskiego. Ludziom towarzyszą konie —
w zaprzęgach, luzem lub dosiadane przez jeźdźców. W zespole tym znajduje się także kilka
indywidualnych „portretów” koni oraz ujęcia psów i upraw ogrodowych (dyni i kapusty).
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że fotografie dokumentują uchwycone na gorąco życie
codzienne w Orońsku. Okazuje się jednak, że pozornie naturalne kadry to wyraźnie inscenizowane sytuacje, w których upozowani ludzie i zwierzęta odgrywają narzucone im
role. „Rodzajowe” sceny zostały zakomponowane przez malarza jako szkice do przyszłych
obrazów. Najwcześniejsze prace, w których Brandt odtworzył sceny z fotografii orońskich,
pochodzą z lat 1880–1882. W obrazie Karczma w stepie z 1881 roku (kat. I.128) malarz umieścił
utrwaloną na fotografii (kat. V.93) bryczkę zaprzężoną w trójkę koni z siedzącym na niej
woźnicą w kapturze i trzema psami. Pierwowzorem dla grupy praczek na obrazie Pogawędka
z młodymi praczkami (kat. I.142) z 1882 roku stało się zdjęcie przedstawiające „orońskie baby”
przy pracy (il. 9, kat. V.95), powtórzone na płótnie niemal dosłownie. W kompozycji Na
polanie (kat. I.137) z tego samego roku malarz wykorzystał natomiast wykonane w majątku
zdjęcie mężczyzny na koniu (kat. V.94), wpisując postać jeźdźca i towarzyszącego mu konia
luzaka w bardziej rozbudowaną scenę.
Kadry przeniesione z fotografii wykonywanych w Orońsku znajdujemy na wielu obrazach malowanych po 1880 roku. Dostrzegamy przy tym różne metody pracy malarza z tym
medium, zróżnicowany sposób i zakres wykorzystania w obrazach elementów ze zdjęć.
Kompozycja Stajenny z wierzchowcami (1883, kat. I.147) jest niemal wiernym odwzorowaniem
fotografii (kat. V.103–105) — powtarza układ koni, pozycję jeźdźca i tło z zielonej ściany
drzew, artysta dodał jedynie psa na pierwszym planie i poszerzył kadr z prawej strony
o zarys wiejskich zabudowań. Podobnie postąpił, malując Przystanek przed gospodą (1883, kat.
I.148) — kadr z kliszy przedstawiający grupę koni, jeźdźców i zaprzęg przed budynkiem
starej kuchni w Orońsku (kat. V.101, V.102) lekko tylko zmodyfikował i uzupełnił o kilka
elementów. W obrazie Rozmowa przy studni (1884, kat. I.161) prawie dosłownie powtórzył
fotograficzną scenę spotkania jeźdźca z wiejską dziewczyną (kat. V.109). Natomiast przenosząc do kompozycji Wyjazd na polowanie (1883, kat. I.150), z drobnymi tylko modyfikacjami,
wielofigurową grupę z fotografii zdjętej przy orońskiej studni (kat. V.96, V.97), zmienił
zupełnie budynki w tle, a zamiast żurawia studziennego jako dominujący pionowy element
obrazu umieścił drzewo. W Orońsku powstało też zdjęcie przedstawiające dwóch młodych
mężczyzn siedzących w bryczce zaprzężonej w konia (kat. V.116), użyte przez artystę jako
dosłowny wzór do obrazu Bryczka tatarska (1887, kat. I.189).
Czasami artysta wykorzystywał w jednej kompozycji malarskiej fragmenty różnych
zdjęć. Taką mozaikę fotograficznych elementów widzimy na obrazie Wyjazd na polowanie
malowanym w Monachium w 1883 roku (kat. I.150). Czterokonny zaprzęg stanowiący
centralną część kompozycji malarz przeniósł z jednego zdjęcia (pozostawiając układ
figur, zmieniając jedynie fizjonomie modeli, kat. V.106), z dwóch innych natomiast skopiował postać siedzącej na ziemi kobiety z niemowlęciem na rękach (kat. V.107) oraz
stojącego luzem konia (kat. V.108). Na obrazie Jarmark w Bałcie na Podolu (1886, kat. I.181)
połączył dwa fotograficzne kadry, obudowując je bogatym orientalnym tłem. W scenie ze
wschodniego targu uczestniczą te same trzy postaci (w tym sam artysta18), które widzimy
na jednym ze zdjęć z Orońska, opisanym jako Tatar przyjechał z towarem (kat. V.114), a towarzyszą im orońskie konie utrwalone na innej kliszy (nieokulbaczonym koniom artysta
na obrazie dodał siodła, kat. V.108). Fotografia mężczyzn była wyraźnie wykonana jako
szkic do zaplanowanego już obrazu, o czym świadczą pozy, gesty i akcesoria modeli,
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zapowiadające temat przedstawienia i później dokładnie odwzorowane na płótnie. Malarz musiał zmienić jedynie fizjonomię młodego mężczyzny, nadając słowiańskiemu
modelowi egzotyczne rysy. Jako szkic do kompozycji malarskiej powstała także fotografia
jeźdźca unoszącego rękę z czapką wysoko nad głową, któremu towarzyszą dwaj piesi
stojący po obu stronach konia (kat. V.117). Statyczny kadr, do którego pozowali Apoloniusz Kędzierski (na koniu), Marian Zarembski i prawdopodobnie sam Józef Brandt,
został przetransponowany — w silnie zdynamizowanej formie — do obrazu Na jarmarku
(Historia konia III) (ok. 1885–1888, kat. I.174) jako centralny element kompozycji. Z zamiarem odtworzenia na obrazie zostało wykonane także zdjęcie „upozowanej” na orońskim
podwórzu chłopskiej furmanki z beczką (il. 10, kat. V.110). Pojazd w identycznym układzie
i ujęciu (od tyłu) umieścił Brandt w Spotkaniu na moście z 1884 roku (kat. I.162).
Niekiedy z rozbudowanej na fotografii sceny artysta wybierał tylko niewielki fragment,
jak w przypadku obrazu Przed karczmą (1885, kat. I.185). Z wieloosobowej grupy pozującej
do fotografii przed starą kuchnią czeladną (il. 11, kat. V.98) na płótno przeniesione zostały
tylko trzy postaci (stojąca kobieta oparta ręką o ścianę budynku i dwóch siedzących mężczyzn). Malując pierwszy plan obrazu, artysta posłużył się zdjęciami roślin, dyni (kat. V.127)
i kapusty (kat. V.128), również wykonanymi w Orońsku.
Zdarzało się, że te same fotografie lub ich fragmenty malarz powtarzał w kilku dziełach.
Postać mężczyzny w stroju myśliwego (strzelca) ze zdjęcia (kat. V.111, V.112), do którego
pozował stary stróż z Orońska, w identycznej pozie, z tymi samymi akcesoriami widzimy
na dwóch płótnach: Tracze (1886, kat. I.179) i Przed polowaniem (ok. 1882–1886, kat. I.146)
Józef Brandt i fotografia

99

i folwarku, a także wizerunki pojedynczych postaci, w tym gospodarza i jego gości, m.in.
Władysława Czachórskiego i Apoloniusza Kędzierskiego. Ludziom towarzyszą konie —
w zaprzęgach, luzem lub dosiadane przez jeźdźców. W zespole tym znajduje się także kilka
indywidualnych „portretów” koni oraz ujęcia psów i upraw ogrodowych (dyni i kapusty).
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że fotografie dokumentują uchwycone na gorąco życie
codzienne w Orońsku. Okazuje się jednak, że pozornie naturalne kadry to wyraźnie inscenizowane sytuacje, w których upozowani ludzie i zwierzęta odgrywają narzucone im
role. „Rodzajowe” sceny zostały zakomponowane przez malarza jako szkice do przyszłych
obrazów. Najwcześniejsze prace, w których Brandt odtworzył sceny z fotografii orońskich,
pochodzą z lat 1880–1882. W obrazie Karczma w stepie z 1881 roku (kat. I.128) malarz umieścił
utrwaloną na fotografii (kat. V.93) bryczkę zaprzężoną w trójkę koni z siedzącym na niej
woźnicą w kapturze i trzema psami. Pierwowzorem dla grupy praczek na obrazie Pogawędka
z młodymi praczkami (kat. I.142) z 1882 roku stało się zdjęcie przedstawiające „orońskie baby”
przy pracy (il. 9, kat. V.95), powtórzone na płótnie niemal dosłownie. W kompozycji Na
polanie (kat. I.137) z tego samego roku malarz wykorzystał natomiast wykonane w majątku
zdjęcie mężczyzny na koniu (kat. V.94), wpisując postać jeźdźca i towarzyszącego mu konia
luzaka w bardziej rozbudowaną scenę.
Kadry przeniesione z fotografii wykonywanych w Orońsku znajdujemy na wielu obrazach malowanych po 1880 roku. Dostrzegamy przy tym różne metody pracy malarza z tym
medium, zróżnicowany sposób i zakres wykorzystania w obrazach elementów ze zdjęć.
Kompozycja Stajenny z wierzchowcami (1883, kat. I.147) jest niemal wiernym odwzorowaniem
fotografii (kat. V.103–105) — powtarza układ koni, pozycję jeźdźca i tło z zielonej ściany
drzew, artysta dodał jedynie psa na pierwszym planie i poszerzył kadr z prawej strony
o zarys wiejskich zabudowań. Podobnie postąpił, malując Przystanek przed gospodą (1883, kat.
I.148) — kadr z kliszy przedstawiający grupę koni, jeźdźców i zaprzęg przed budynkiem
starej kuchni w Orońsku (kat. V.101, V.102) lekko tylko zmodyfikował i uzupełnił o kilka
elementów. W obrazie Rozmowa przy studni (1884, kat. I.161) prawie dosłownie powtórzył
fotograficzną scenę spotkania jeźdźca z wiejską dziewczyną (kat. V.109). Natomiast przenosząc do kompozycji Wyjazd na polowanie (1883, kat. I.150), z drobnymi tylko modyfikacjami,
wielofigurową grupę z fotografii zdjętej przy orońskiej studni (kat. V.96, V.97), zmienił
zupełnie budynki w tle, a zamiast żurawia studziennego jako dominujący pionowy element
obrazu umieścił drzewo. W Orońsku powstało też zdjęcie przedstawiające dwóch młodych
mężczyzn siedzących w bryczce zaprzężonej w konia (kat. V.116), użyte przez artystę jako
dosłowny wzór do obrazu Bryczka tatarska (1887, kat. I.189).
Czasami artysta wykorzystywał w jednej kompozycji malarskiej fragmenty różnych
zdjęć. Taką mozaikę fotograficznych elementów widzimy na obrazie Wyjazd na polowanie
malowanym w Monachium w 1883 roku (kat. I.150). Czterokonny zaprzęg stanowiący
centralną część kompozycji malarz przeniósł z jednego zdjęcia (pozostawiając układ
figur, zmieniając jedynie fizjonomie modeli, kat. V.106), z dwóch innych natomiast skopiował postać siedzącej na ziemi kobiety z niemowlęciem na rękach (kat. V.107) oraz
stojącego luzem konia (kat. V.108). Na obrazie Jarmark w Bałcie na Podolu (1886, kat. I.181)
połączył dwa fotograficzne kadry, obudowując je bogatym orientalnym tłem. W scenie ze
wschodniego targu uczestniczą te same trzy postaci (w tym sam artysta18), które widzimy
na jednym ze zdjęć z Orońska, opisanym jako Tatar przyjechał z towarem (kat. V.114), a towarzyszą im orońskie konie utrwalone na innej kliszy (nieokulbaczonym koniom artysta
na obrazie dodał siodła, kat. V.108). Fotografia mężczyzn była wyraźnie wykonana jako
szkic do zaplanowanego już obrazu, o czym świadczą pozy, gesty i akcesoria modeli,
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Orońsko. Praczki, ok. 1880–1882

zapowiadające temat przedstawienia i później dokładnie odwzorowane na płótnie. Malarz musiał zmienić jedynie fizjonomię młodego mężczyzny, nadając słowiańskiemu
modelowi egzotyczne rysy. Jako szkic do kompozycji malarskiej powstała także fotografia
jeźdźca unoszącego rękę z czapką wysoko nad głową, któremu towarzyszą dwaj piesi
stojący po obu stronach konia (kat. V.117). Statyczny kadr, do którego pozowali Apoloniusz Kędzierski (na koniu), Marian Zarembski i prawdopodobnie sam Józef Brandt,
został przetransponowany — w silnie zdynamizowanej formie — do obrazu Na jarmarku
(Historia konia III) (ok. 1885–1888, kat. I.174) jako centralny element kompozycji. Z zamiarem odtworzenia na obrazie zostało wykonane także zdjęcie „upozowanej” na orońskim
podwórzu chłopskiej furmanki z beczką (il. 10, kat. V.110). Pojazd w identycznym układzie
i ujęciu (od tyłu) umieścił Brandt w Spotkaniu na moście z 1884 roku (kat. I.162).
Niekiedy z rozbudowanej na fotografii sceny artysta wybierał tylko niewielki fragment,
jak w przypadku obrazu Przed karczmą (1885, kat. I.185). Z wieloosobowej grupy pozującej
do fotografii przed starą kuchnią czeladną (il. 11, kat. V.98) na płótno przeniesione zostały
tylko trzy postaci (stojąca kobieta oparta ręką o ścianę budynku i dwóch siedzących mężczyzn). Malując pierwszy plan obrazu, artysta posłużył się zdjęciami roślin, dyni (kat. V.127)
i kapusty (kat. V.128), również wykonanymi w Orońsku.
Zdarzało się, że te same fotografie lub ich fragmenty malarz powtarzał w kilku dziełach.
Postać mężczyzny w stroju myśliwego (strzelca) ze zdjęcia (kat. V.111, V.112), do którego
pozował stary stróż z Orońska, w identycznej pozie, z tymi samymi akcesoriami widzimy
na dwóch płótnach: Tracze (1886, kat. I.179) i Przed polowaniem (ok. 1882–1886, kat. I.146)
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Orońsko. Furmanka zaprzężona
w parę koni, fot. Józef Grodzicki,
ok. 1880–1884

11.
Orońsko. Scena rodzajowa przy starej
kuchni czeladnej, 1882

(tu strzelec różni się od pierwowzoru nakryciem głowy). Na pierwszym z nich Brandt
umieścił także konia, którego już wcześniej odmalował z fotografii w jednej z kompozycji
z 1883 roku. Z kolei utrwalony na innej kliszy jeździec w charakterystycznej pozie (opierający lewą rękę na końskim kłębie), z fuzją przerzuconą przez ramię (kat. V.94), wykorzystany
wcześniej jako model do obrazu Na polanie z 1882 roku, stał się także bohaterem dzieł: Zaganiacz na koniu (ok. 1890, kat. I.204) i Polowanie na lisa (ok. 1880–1890, kat. I.203). Na drugim
płótnie malarz przydał mu do towarzystwa psa, którego wizerunek (w identycznej jak na
obrazie pozie) zaczerpnął ze zdjęcia przedstawiającego Apoloniusza Kędzierskiego idącego
z koniem i chartem przez polanę w Orońsku (kat. V.139). W całości odbitka z Kędzierskim
posłużyła jako pierwowzór płótna Na polowaniu z 1899 roku (mężczyzna w sukmanie, koń
i pies na tle leśnego krajobrazu, kat. I.264). W kilku różnych dziełach znajdujemy także
motywy „wyjęte” z fotografii przedstawiającej zaaranżowaną na orońskim podwórzu scenę
wyjazdu na polowanie (kat. V.118). Zaprzężona w cztery konie furmanka z myśliwymi znalazła swój malarski odpowiednik w obrazie Zajazd z około 1903 roku (kat. I.284), natomiast
charakterystyczne drewniane ogrodzenie z bramą oraz grupę trzech koni artysta odtworzył
w namalowanej w kilku wersjach kompozycji Leśniczówka (kat. I.274, II.324).
Dla dopełnienia przeglądu fotograficznych inspiracji/manipulacji Józefa Brandta
trzeba wspomnieć o kilku jeszcze dziełach, w których wyraźnie są one widoczne. Malując
figury dwóch konnych strzelców na obrazie Na forpocztach (około 1897, kat. I.252), artysta
wspierał się odbitką przedstawiającą dokładnie tak upozowaną postać na koniu (kat. V.138).
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Natomiast w akwareli W drodze, znanej dziś jedynie z reprodukcji z 1891 roku (kat. II.322),
odwzorował siedzącego na bryczce młodego mężczyznę (Apoloniusza Kędzierskiego) z jednego ze zdjęć Józefa Grodzickiego (kat. V.134). Ten sam autor wykonał w Orońsku fotografię
młodego chłopaka na koniu ze snopem siana (kat. V.135), który posłużył jako model do
obrazu Furażer (ok. 1886–1890, kat. I.185). Człowiek z drabiną towarzyszący Brandtowi na
zdjęciu jego letniej orońskiej pracowni (tzw. ula, kat. V.137) w porównaniu z poprzednimi
wydaje się być raczej przypadkowym malarskim modelem. Malarz przeniósł go w zupełnie
inną scenerię niż pierwotna, uwieczniając na płótnie Alarm (przed lub 1896, kat. I.235).
Fotografie orońskie, jak wynika z powyższego przeglądu dzieł, w których Brandt
wykorzystał elementy z nich pochodzące, powstały w większości w pierwszej połowie
lat osiemdziesiątych. Pierwszy chronologicznie obraz powielający motyw z orońskiego
kadru datowany jest na początek 1881 roku. Fotografia wykorzystana przy pracy nad tą
kompozycją wykonana została zatem prawdopodobnie w 1880 roku. Na dwóch zdjęciach
z tego zespołu widzimy Kazimierza Alchimowicza, który gościł w majątku Brandtów latem
1882 roku. Alchimowicz pozuje w grupie włościan i służby przed budynkiem starej kuchni
czeladnej (il. 11, kat. V.98–100). Być może właśnie kontakty z przyjacielem skłoniły Brandta
do wykonania serii fotograficznych „szkiców” w Orońsku. Alchimowicz chętnie korzystał
z nowego medium, o czym świadczy zachowane w zbiorach MNW jego bogate archiwum
zdjęć. Obaj artyści spotkali się w atelier fotograficznym po raz pierwszy w Monachium
około 1875 roku, przygotowując w tym samym studiu zdjęcia modeli do swoich obrazów.
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Tylko kilkanaście odbitek z orońskiego zespołu ma sygnaturę. Ich autorem jest Józef
Grodzicki. Pochodzący z Warszawy fotograf otworzył atelier w Radomiu wiosną 1881 roku.
Wcześniej, od 1878 roku prowadził w spółce z Bronisławem Wilkoszewskim studio w Kielcach. Po przeprowadzce do Radomia Grodzicki szybko zyskał renomę i rozszerzył działalność. W 1890 roku uruchomił zakład drukarsko-litograficzny, a w roku 1905 pierwsze
w guberni kino. Jako fotograf dużo pracował w terenie, utrwalał najważniejsze oficjalne
i towarzyskie wydarzenia z życia miasta i okolic. Nie są znane, niestety, żadne dokumenty
przybliżające szczegóły współpracy Brandta z Grodzickim. Chcąc skorzystać podczas swoich letnich pobytów w Orońsku z usług profesjonalnego fotografa, malarz nie miał dużego
wyboru. W latach osiemdziesiątych XIX wieku funkcjonowały w Radomiu zaledwie dwa
zakłady fotograficzne — oprócz Grodzickiego, firma „Wanda”, o której zachowało się niewiele informacji, co może świadczyć o tym, że nie był to renomowany i popularny adres19.
Autorstwo niesygnowanych odbitek w omawianym zespole pozostaje nieustalone. Być
może także są pracami Grodzickiego, czego nie wyklucza nawet słaba jakość niektórych,
bo wśród sygnowanych pozytywów tego fotografa zdarzają się nieostre i poruszone kadry.
Równie dobrze jednak zdjęcia mógł wykonać amator. Wprowadzenie na rynek gotowych
klisz negatywowych oraz ręcznych „szybkostrzelnych” kamer w latach osiemdziesiątych
XIX wieku w znacznym stopniu ułatwiło nieprofesjonalistom korzystanie z aparatu fotograficznego. W tym czasie własne aparaty posiadało wielu artystów, w tym Polacy (także
ci związani ze środowiskiem monachijskim i zaprzyjaźnieni z Brandtem), m.in. Henryk
Siemiradzki, Alfred Wierusz-Kowalski, Aleksander Gierymski, Juliusz Kossak20. Fotografie
z Orońska można by zatem przypisać samemu Brandtowi. W dostępnych źródłach nie
znajdujemy jednak potwierdzenia, aby malarz posługiwał się osobiście aparatem fotograficznym. Jedyny znany przekaz na ten temat to anegdotyczna opowieść ze wspomnień
Apoloniusza Kędzierskiego, bywalca letnich plenerów w Orońsku, która dowodzi jednak,
że Brandt nie zaprzyjaźnił się z tym sprzętem: „Przyglądaliśmy się z zaciekawieniem, jak
Brandt na wsi zabierał się do kontrolowania ruchów końskich — przy pomocy aparatu
migawkowego. Oto rozbiegany koń na lince służył za modela, Brandt celował w niego zawzięcie i co raz dodawał: »A tom go utrafił!«. Strzelał tak do ostatniego ładunku; zziajany,
lecz kontent biegł co tchu do piwnicy, a my w trop. Wywoływacza nie żałujemy — mija
godzina, dwie i... nic! Mistrz klnie — dopiero Zarembski przypomina: »Czy aby kasety
były przesuwane?«. »Do licha, — no, tom się spisał!« Aparat został w piwnicy na zawsze”21.
Z aparatem fotograficznym na pewno natomiast obeznany był wieloletni współlokator
pracowni Brandta w Monachium, Władysław Szerner, czego dowodzi cytowany wyżej list
z 1893 roku.
W Orońsku mogli fotografować zaznajomieni z kamerą goście — poza wspomnianym
już Kazimierzem Alchimowiczem także Władysław Czachórski, który w latach osiemdziesiątych odwiedzał Brandta przynajmniej dwukrotnie: w 1882 i 1888 roku. O tym, że
Czachórski używał już wówczas kamery jako narzędzia do gromadzenia szkiców, wiemy
z jego relacji z wycieczek po Lubelszczyźnie w 1888 roku (odbywanych zresztą wspólnie
z Brandtem), „ze szkiccenbuchem i aparatem fotograficznym”22.
Porównanie archiwum fotograficznego Józefa Brandta z jego dorobkiem malarskim
pozwala stwierdzić, że artysta chętnie posiłkował się fotografią w pracy twórczej i że medium
to odgrywało w jego warsztacie artystycznym różne role, a jego znaczenie zmieniało się na
poszczególnych etapach twórczości mistrza. Początkowo Brandt traktuje odbitki raczej jako
aide-mémoire, przypomnienie widzianych wcześniej krajobrazów czy scen, inspirację dla wyobraźni. Zdjęcia uzupełniają także jego kolekcję rekwizytów historycznych, gdy oryginały są
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nieosiągalne. W tym okresie malarz z rzadka posługuje się fotografią jako dosłownym pierwowzorem, czasami — jak na przykład przy pracy nad kompozycjami Zwiad kozacki i Wesoły
kwaterunek z 1873 roku czy Ulicą w Chocimiu z 1875 roku — zastępuje ona żywego modela.
Wykorzystanie fotografii intensyfikuje wyraźnie w latach osiemdziesiątych. Wiele powstałych
wówczas obrazów zawiera dosłowne cytaty ze zdjęć, odtwarza fotograficzne kadry.
Współczesna Józefowi Brandtowi krytyka i publiczność miała świadomość stosowania
przez artystów fotografii jako środka pomocniczego. Zjawisko to było komentowane przede
wszystkim przy okazji dyskusji o realizmie w sztuce. W sporze tym ścierały się głosy idealistyczne, dla których fotografia była największym wrogiem, synonimem naturalizmu w jego
najgorszej postaci, z postawami przyznającymi fotografii znaczące zasługi dla rozwoju
sztuki. Jednym z „postępowców” był Bolesław Prus, który twierdził, że „fotografia momentalna odda malarstwu i rysownictwu olbrzymie usługi. [...] dla „obserwacji malarskiej”, dla
notowania postawy, fizjognomii i wszelkiego ruchu fotografia momentalna jest tysiąc razy
lepszą szkołą aniżeli wszelkie wzory klasyczne. Jest jeszcze tysiąc razy pewniejsza aniżeli
oko malarza [...]”23. Nie był jednak bezkrytyczny. Zwracając się bezpośrednio do malarzy,
zastrzegał: „Fotografia [...], nawet kolorowa, daje tylko rzeczywistość, w której wszystkie
rzeczy są między sobą równe; wy zaś, nie wiem jakimi, ale zawsze malarskim sposobami,
podkreślacie pewne rzeczy i pewne ich cechy. [...] To, co robi słońce z szarym lasem, to
robi sztuka z całym światem: czy ona jest poezją, czy malarstwem, zawsze nadaje rzeczom
jakiś charakter [...]”24. Ów pierwiastek duchowy w dziele, indywidualizm, decydował o tym,
czy artyście wybaczano podpieranie się fotografią. Autor felietonu Fotografja i malarstwo
w „Kurierze Lwowskim” z 1886 roku pisał: „Niemal wszyscy współcześni realiści pędzla,
najpierwsze nawet miejsca w sztuce zajmujący, posługują się fotografią, żaden z nich jednak
nie jest jej niewolnikiem. [...] Trzej z pomiędzy najwybitniejszych polskich malarzów używają fotografji, jako środka pomocniczego: Brandt, Gierymski i Kowalski [...]”, i konstatował,
że tylko „dwaj pierwsi umieją ślady tego mechanicznego współpracownictwa mistrzowsko
zamaskować”, a to dzięki temu, że „nie użyją owej formy posiłkowej w obrazie, dopóki jej
nie przetrawią i na krew i ciało własnej indywidualności nie obrócą”25.
Niemiecki krytyk Adolph Bayersdorfer odmawiał tych wartości malarstwu polskiej
kolonii artystycznej w Monachium (w tym samemu Maksymilianowi Gierymskiemu).
W utalentowanym wprawdzie i wielce sprawnym technicznie środowisku nie widział wielu
indywidualności artystycznych właśnie dlatego, że „wielką i potężną mistrzynią” Polaków
była „obok natury, a może nawet w pierwszym rzędzie — fotografia”26. Opinia Bayersdorfera zaskakuje tym bardziej, że Monachium było w owym czasie postrzegane jako miejsce,
w którym sztuka i fotografia idą „ręka w rękę”, są sobie potrzebne i wspierają się nawzajem,
gdzie prawdziwa sztuka nie pogardza pomocną fotografią27. Karl Raupp, niemiecki malarz i krytyk, uczeń Karla Piloty’ego, w 1889 roku dogłębnie przeanalizował to zjawisko28.
Według niego nie sprawdziły się apokaliptyczne przepowiednie, że konkurencja aparatu
fotograficznego zniszczy malarstwo. Wręcz przeciwnie, już w pierwszej dekadzie istnienia
wynalazek stał się doskonałym nauczycielem młodzieży artystycznej, dał nowy impuls
twórczości malarskiej, która dzięki niemu właśnie zrobiła ogromny postęp w odczuwaniu
i rozumieniu natury. Zdaniem Rauppa artyści nieużywający aparatu fotograficznego byli
w 1889 roku mniejszością. Kamera należała wówczas do niezbędnego wyposażenia atelier
i była podstawowym sprzętem malarza w plenerze. Krytyk widział niebezpieczne skutki
bezrefleksyjnego używania fotografii w „skrajnie nowoczesnym” malarstwie, dlatego zaznaczał, że dostarcza ona tylko „konturu zewnętrznego”, a prawdziwa wartość sztuki tkwi
w jej wewnętrznym nastroju i idei.
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Tylko kilkanaście odbitek z orońskiego zespołu ma sygnaturę. Ich autorem jest Józef
Grodzicki. Pochodzący z Warszawy fotograf otworzył atelier w Radomiu wiosną 1881 roku.
Wcześniej, od 1878 roku prowadził w spółce z Bronisławem Wilkoszewskim studio w Kielcach. Po przeprowadzce do Radomia Grodzicki szybko zyskał renomę i rozszerzył działalność. W 1890 roku uruchomił zakład drukarsko-litograficzny, a w roku 1905 pierwsze
w guberni kino. Jako fotograf dużo pracował w terenie, utrwalał najważniejsze oficjalne
i towarzyskie wydarzenia z życia miasta i okolic. Nie są znane, niestety, żadne dokumenty
przybliżające szczegóły współpracy Brandta z Grodzickim. Chcąc skorzystać podczas swoich letnich pobytów w Orońsku z usług profesjonalnego fotografa, malarz nie miał dużego
wyboru. W latach osiemdziesiątych XIX wieku funkcjonowały w Radomiu zaledwie dwa
zakłady fotograficzne — oprócz Grodzickiego, firma „Wanda”, o której zachowało się niewiele informacji, co może świadczyć o tym, że nie był to renomowany i popularny adres19.
Autorstwo niesygnowanych odbitek w omawianym zespole pozostaje nieustalone. Być
może także są pracami Grodzickiego, czego nie wyklucza nawet słaba jakość niektórych,
bo wśród sygnowanych pozytywów tego fotografa zdarzają się nieostre i poruszone kadry.
Równie dobrze jednak zdjęcia mógł wykonać amator. Wprowadzenie na rynek gotowych
klisz negatywowych oraz ręcznych „szybkostrzelnych” kamer w latach osiemdziesiątych
XIX wieku w znacznym stopniu ułatwiło nieprofesjonalistom korzystanie z aparatu fotograficznego. W tym czasie własne aparaty posiadało wielu artystów, w tym Polacy (także
ci związani ze środowiskiem monachijskim i zaprzyjaźnieni z Brandtem), m.in. Henryk
Siemiradzki, Alfred Wierusz-Kowalski, Aleksander Gierymski, Juliusz Kossak20. Fotografie
z Orońska można by zatem przypisać samemu Brandtowi. W dostępnych źródłach nie
znajdujemy jednak potwierdzenia, aby malarz posługiwał się osobiście aparatem fotograficznym. Jedyny znany przekaz na ten temat to anegdotyczna opowieść ze wspomnień
Apoloniusza Kędzierskiego, bywalca letnich plenerów w Orońsku, która dowodzi jednak,
że Brandt nie zaprzyjaźnił się z tym sprzętem: „Przyglądaliśmy się z zaciekawieniem, jak
Brandt na wsi zabierał się do kontrolowania ruchów końskich — przy pomocy aparatu
migawkowego. Oto rozbiegany koń na lince służył za modela, Brandt celował w niego zawzięcie i co raz dodawał: »A tom go utrafił!«. Strzelał tak do ostatniego ładunku; zziajany,
lecz kontent biegł co tchu do piwnicy, a my w trop. Wywoływacza nie żałujemy — mija
godzina, dwie i... nic! Mistrz klnie — dopiero Zarembski przypomina: »Czy aby kasety
były przesuwane?«. »Do licha, — no, tom się spisał!« Aparat został w piwnicy na zawsze”21.
Z aparatem fotograficznym na pewno natomiast obeznany był wieloletni współlokator
pracowni Brandta w Monachium, Władysław Szerner, czego dowodzi cytowany wyżej list
z 1893 roku.
W Orońsku mogli fotografować zaznajomieni z kamerą goście — poza wspomnianym
już Kazimierzem Alchimowiczem także Władysław Czachórski, który w latach osiemdziesiątych odwiedzał Brandta przynajmniej dwukrotnie: w 1882 i 1888 roku. O tym, że
Czachórski używał już wówczas kamery jako narzędzia do gromadzenia szkiców, wiemy
z jego relacji z wycieczek po Lubelszczyźnie w 1888 roku (odbywanych zresztą wspólnie
z Brandtem), „ze szkiccenbuchem i aparatem fotograficznym”22.
Porównanie archiwum fotograficznego Józefa Brandta z jego dorobkiem malarskim
pozwala stwierdzić, że artysta chętnie posiłkował się fotografią w pracy twórczej i że medium
to odgrywało w jego warsztacie artystycznym różne role, a jego znaczenie zmieniało się na
poszczególnych etapach twórczości mistrza. Początkowo Brandt traktuje odbitki raczej jako
aide-mémoire, przypomnienie widzianych wcześniej krajobrazów czy scen, inspirację dla wyobraźni. Zdjęcia uzupełniają także jego kolekcję rekwizytów historycznych, gdy oryginały są
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nieosiągalne. W tym okresie malarz z rzadka posługuje się fotografią jako dosłownym pierwowzorem, czasami — jak na przykład przy pracy nad kompozycjami Zwiad kozacki i Wesoły
kwaterunek z 1873 roku czy Ulicą w Chocimiu z 1875 roku — zastępuje ona żywego modela.
Wykorzystanie fotografii intensyfikuje wyraźnie w latach osiemdziesiątych. Wiele powstałych
wówczas obrazów zawiera dosłowne cytaty ze zdjęć, odtwarza fotograficzne kadry.
Współczesna Józefowi Brandtowi krytyka i publiczność miała świadomość stosowania
przez artystów fotografii jako środka pomocniczego. Zjawisko to było komentowane przede
wszystkim przy okazji dyskusji o realizmie w sztuce. W sporze tym ścierały się głosy idealistyczne, dla których fotografia była największym wrogiem, synonimem naturalizmu w jego
najgorszej postaci, z postawami przyznającymi fotografii znaczące zasługi dla rozwoju
sztuki. Jednym z „postępowców” był Bolesław Prus, który twierdził, że „fotografia momentalna odda malarstwu i rysownictwu olbrzymie usługi. [...] dla „obserwacji malarskiej”, dla
notowania postawy, fizjognomii i wszelkiego ruchu fotografia momentalna jest tysiąc razy
lepszą szkołą aniżeli wszelkie wzory klasyczne. Jest jeszcze tysiąc razy pewniejsza aniżeli
oko malarza [...]”23. Nie był jednak bezkrytyczny. Zwracając się bezpośrednio do malarzy,
zastrzegał: „Fotografia [...], nawet kolorowa, daje tylko rzeczywistość, w której wszystkie
rzeczy są między sobą równe; wy zaś, nie wiem jakimi, ale zawsze malarskim sposobami,
podkreślacie pewne rzeczy i pewne ich cechy. [...] To, co robi słońce z szarym lasem, to
robi sztuka z całym światem: czy ona jest poezją, czy malarstwem, zawsze nadaje rzeczom
jakiś charakter [...]”24. Ów pierwiastek duchowy w dziele, indywidualizm, decydował o tym,
czy artyście wybaczano podpieranie się fotografią. Autor felietonu Fotografja i malarstwo
w „Kurierze Lwowskim” z 1886 roku pisał: „Niemal wszyscy współcześni realiści pędzla,
najpierwsze nawet miejsca w sztuce zajmujący, posługują się fotografią, żaden z nich jednak
nie jest jej niewolnikiem. [...] Trzej z pomiędzy najwybitniejszych polskich malarzów używają fotografji, jako środka pomocniczego: Brandt, Gierymski i Kowalski [...]”, i konstatował,
że tylko „dwaj pierwsi umieją ślady tego mechanicznego współpracownictwa mistrzowsko
zamaskować”, a to dzięki temu, że „nie użyją owej formy posiłkowej w obrazie, dopóki jej
nie przetrawią i na krew i ciało własnej indywidualności nie obrócą”25.
Niemiecki krytyk Adolph Bayersdorfer odmawiał tych wartości malarstwu polskiej
kolonii artystycznej w Monachium (w tym samemu Maksymilianowi Gierymskiemu).
W utalentowanym wprawdzie i wielce sprawnym technicznie środowisku nie widział wielu
indywidualności artystycznych właśnie dlatego, że „wielką i potężną mistrzynią” Polaków
była „obok natury, a może nawet w pierwszym rzędzie — fotografia”26. Opinia Bayersdorfera zaskakuje tym bardziej, że Monachium było w owym czasie postrzegane jako miejsce,
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gdzie prawdziwa sztuka nie pogardza pomocną fotografią27. Karl Raupp, niemiecki malarz i krytyk, uczeń Karla Piloty’ego, w 1889 roku dogłębnie przeanalizował to zjawisko28.
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fotograficznego zniszczy malarstwo. Wręcz przeciwnie, już w pierwszej dekadzie istnienia
wynalazek stał się doskonałym nauczycielem młodzieży artystycznej, dał nowy impuls
twórczości malarskiej, która dzięki niemu właśnie zrobiła ogromny postęp w odczuwaniu
i rozumieniu natury. Zdaniem Rauppa artyści nieużywający aparatu fotograficznego byli
w 1889 roku mniejszością. Kamera należała wówczas do niezbędnego wyposażenia atelier
i była podstawowym sprzętem malarza w plenerze. Krytyk widział niebezpieczne skutki
bezrefleksyjnego używania fotografii w „skrajnie nowoczesnym” malarstwie, dlatego zaznaczał, że dostarcza ona tylko „konturu zewnętrznego”, a prawdziwa wartość sztuki tkwi
w jej wewnętrznym nastroju i idei.
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Apoloniusz Kędzierski, uczeń Brandta i uczestnik orońskich sesji fotograficznych, nie
nadawał fotografii zbyt wielkiego znaczenia w twórczości swego mistrza. Był przekonany, że
nawet wówczas, gdy aparat fotograficzny stał się sprawdzianem „szczerej prawdy” w sztuce,
Brandt posługiwał się własną wyobraźnią i pamięcią malarską, „używając wzorów natury
o tyle tylko, o ile pomagały one do obrazowania ulubionych koncepcji”29.
Stanisław Witkiewicz z kolei, jeden z największych polskich orędowników nowego medium w służbie sztuki, dostrzegał w dziełach Brandta wyraźnie ślady korzystania z „odkryć
dzisiejszego realizmu lub momentalnej fotografii”, ale bez pożądanych efektów: „Obrazy te
wskutek nadzwyczajnej zręczności w ich urządzeniu [...], wskutek swojej malowniczości [...],
wskutek swojej techniki podrabiającej śmiałość malowania talentów [...] — wskutek tego
wszystkiego obrazy te są żywe, nie przedstawiając jednak rzeczywistego życia. Z chwilą,
w której się od nich żąda prawdy i logiki w wyrazie, celowości ruchu, odpowiedniości
naprężenia siły do celu czynności — koniec! Nie ma w nich tego wcale”30.
Sam Brandt nie ujawniał tajników swego warsztatu. Publiczny obraz jego procesu
twórczego podlegał takiej samej kreacji jak jego pracownia — artysta pokazywał tylko to,
co chciał, w wykreowanej przez siebie formie.
Wiedzy o roli fotografii w atelier artystów w drugiej połowie XIX wieku dostarczają
dziś badaczom zachowane szczęśliwie — jak w przypadku Brandta — ich archiwa fotograficzne. Źródła potwierdzają znaczenie tego narzędzia w epoce: „Aparat fotograficzny
zaoszczędza artyście niejedną mozolną godzinę pracy, zastępuje mu on do pewnego stopnia
szkicownik; daje mu do ręki materiał, tak prawdziwy i tak pełen życia, nieosiągalny nawet
dla największego geniuszu i największej pilności” — czytamy w monachijskim „Die Kunst
für Alle” z 1893 roku31. W tym samym roku krytyk londyńskiego „The Studio”32 zapewniał,
że nie biorąc pod uwagę roli fotografii, „tego mechanicznego artysty”, nie można poważnie
rozważać historii sztuki drugiej połowy XIX wieku.
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„Muzeum zupełne,
a dla malarza wprost
nieocenione”
Monachijska pracownia Józefa Brandta
i jego kolekcja rekwizytów historycznych

Agnieszka Bagińska

„Jasne, łagodne światło wlewa się przez wielkie okno, połyskuje w pochwach i rękojeściach
szabel, umiejętnie na tle barwnych makat i dywanów porozwieszanych, dobywa z mrocznych kątów kształty przeróżne; tu błyśnie husarska przyłbica, tu pancerz kunsztownie kuty
i cyzelowany. [...] Muzeum to, czy zbrojownia? Ani jedno, ani drugie. Oto na sztalugach,
na jednych, drugich, trzecich stoją obrazy skończone, rozpoczęte, podmalowane, obrazy
tak samo grające barwami i połyskami, jak całe ich otoczenie. Pracownia pusta na pozór.
Nie! Oto wciśnięty w róg kanapy, okrytej puszystym dywanem, siedzi jej właściciel — jej
dusza” — pisała Maria Gerson-Dąbrowska we wstępie swojego szkicu o twórczości Józefa
Brandta1. Ten nastrojowy opis monachijskiej pracowni malarza powstał w czasie, gdy już
ona nie istniała. Tekst jednak znakomicie podsumowuje to, jak rozmaicie była postrzegana.
Widziano w niej zarówno przestrzeń inspiracji i odbicie twórczości artysty, jak i bogatą
zbrojownię czy muzeum historyczne. Świadczy to nie tylko o szczególnym statusie Brandta
wśród polskich i monachijskich malarzy, lecz także — w szerszym kontekście — o istotnej
roli artystycznej pracowni w kulturze drugiej połowy XIX wieku2.
Brandt zajmował w Monachium kolejno kilka mieszkań i pracowni. Wszystkie były
ulokowane w dzielnicach Ludwigs- i Maxvorstadt, gdzie ze względu na bliskość Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Starej i Nowej Pinakoteki osiedlało się wielu artystów.
Pierwszy monachijski adres Brandta z początku 1863 roku to Landwehrstraße 73. Najprawdopodobniej znajdowało się tam zarówno mieszkanie, jak i miejsce pracy malarza. Od maja
tamtego roku korzystał on z atelier batalisty Franza Adama przy Schillerstraße 23, w którym
pracował wraz z jego innymi uczniami4. W roku 1867 Brandt dysponował już własnym pomieszczeniem do malowania, które jednak nadal przynależało do pracowni nauczyciela5.
W kolejnych latach polski artysta kilkakrotnie się przeprowadzał. W kwietniu 1870 roku
zamieszkał przy Landwehrstraße 106, ale jeszcze w październiku tego roku przeniósł się na
Schillerstraße 13, gdzie pozostał przez kolejne dwa lata7. W obu mieszkaniach znajdowały
się także jego pracownie. Od 1873 roku siedziba malarza mieściła się przy Schillerstraße 68.
Cztery lata później, po swoim ślubie, Brandt wraz z żoną Heleną przeprowadził się na Barerstraße 169. W dwóch ostatnich mieszkaniach nie było pokoi przystosowanych do malowania
i już w 1871 roku artysta wynajął osobne atelier przy Schwanthalerstraße 1910, w którym
pracował przez następne 43 lata11.
Istnieje wiele materiałów źródłowych dotyczących ostatniej pracowni Brandta. W Archiwum Miejskim w Monachium znajdują się plany budowlane kamienicy przy Schwanthalerstraße 19 z 1870 roku, w tym rzut piętra, na którym było położone atelier (il. 1). Zachowały
się również jego dwie fotografie z 1875 roku (il. 2, 3) oraz dwa drzeworyty i rysunek Władysława Szernera z tamtego czasu (il. 4–6). Kolejne dwa zdjęcia pracowni zostały wykonane
„Muzeum zupełne...”
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1. 	
Fragment planu trzeciego piętra
kamienicy przy Schwanthalerstraße 19
w Monachium, Stadtarchiv München,
Lokalbaukommission,
sygn. DE-1992-LBK-11475

przez monachijskiego fotografa Carla Teufla w 1889 roku (il. 7, 8). Już po śmierci Brandta,
w 1915 roku wnętrza ponownie sfotografowano z inicjatywy jego córki Marii Krystyny Tyszkiewiczowej. Z dokumentacji tej, poprzedzającej likwidację atelier, przetrwały trzy zdjęcia
(il. 9–11). Poza materiałami wizualnymi znanych jest dziś około 20 różnej objętości opisów
pracowni, pochodzących z artykułów w czasopismach, dzienników, listów i wspomnień
gości Brandta. Wśród nich nieocenioną wartość ma relacja wnuka malarza, Andrzeja Daszewskiego, który był tam jako jeden z ostatnich, już w czasie I wojny światowej12. Wreszcie,
częściowo zachowały się obiekty historyczne z wyposażenia atelier, podarowane przez
rodzinę malarza Muzeum Narodowemu w Warszawie 17 sierpnia 1920 roku13.
Dzięki tak bogatym i zróżnicowanym źródłom możliwe jest częściowe odtworzenie
wyglądu pracowni Brandta oraz historii i specyfiki zgromadzonej w niej kolekcji. Przedmiotem mojego eseju jest nie tylko fizyczny wymiar atelier malarza, ale także funkcje, jakie
pełniła pracownia dla artysty i jego dzieła oraz znaczenia nadawane jej w ramach relacji
pomiędzy tą triadą a odbiorcami sztuki.

AT E L I E R P R Z Y S C H WA N T H A L E R S T R A ß E 1 9
Ostatnia pracownia Brandta mieściła się na trzecim, najwyższym piętrze kamienicy wybudowanej w 1870 roku na rogu Schwanthaler- i Goethestraße (dzisiaj dom ten już nie
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istnieje). Atelier składało się z czterech pokoi z pojedynczymi oknami, wąskiego korytarza
i toalety. Powstało z połączenia planowanych dwóch lub trzech niewielkich lokali. Okna
dwóch większych pokoi wychodziły na Schwanthalerstraße, dwóch mniejszych — na podwórze (il. 1). Później przebito sufit jednego lub obu dużych pomieszczeń, by uzyskać górne
oświetlenie14. Łączna powierzchnia pracowni wynosiła blisko 100 metrów kwadratowych.
Dzięki detalicznemu opisowi Daszewskiego wiadomo, jak wyglądały i do czego służyły poszczególne pokoje w ostatnich latach życia Brandta15. W dużym pomieszczeniu
przylegającym do klatki schodowej mieściło się główne atelier. Ścianę z wejściem z korytarza okrywał purpurowy namiot turecki, na którym zawieszone były panoplia, złożone
ze wschodniej broni białej i innych elementów rynsztunku. Pod nimi, w rogu stały m.in.
dwie kanapy przykryte makatami i orientalny stolik. Ten fragment pomieszczenia widoczny
jest na fotografiach z 1889 i 1915 roku (il. 8–10). Po prawej stronie od wejścia znajdowały
się sztalugi z obrazami i regał z przyborami malarskimi zasłonięty kotarą oraz drzwi do
sąsiedniej pracowni, zarejestrowane na kolejnym zdjęciu z 1889 roku (il. 7). Resztę wyposażenia stanowiły dawne i stylizowane meble, ozdobne naczynia, makaty i dywany oraz
zbroje. W drugim atelier, w którym wcześniej pracował przyjaciel Brandta Władysław
Szerner, nie było sztalug ani innych przyborów malarskich. Znajdowały się tam uprzęże
i fragmenty wozów rozmieszczone na podłodze i stojakach po prawej i lewej stronie od
bocznego wejścia. Pod ścianą przeciwległą do tych drzwi, na długim stole leżały ludowe
instrumenty muzyczne. W pokoju stała również skrzynia z cennymi nagłówkami końskimi
i dwie szafy z książkami historycznymi. Jego ściany okrywały makaty i wschodnie dywany,
na których wisiały okrągłe tarcze i inne elementy orientalnego uzbrojenia.
Pomieszczenie naprzeciwko wejścia z klatki schodowej służyło do przechowywania
kostiumów i rekwizytów. Stały w nim szafy, w których malarz zgromadził ubiory, buty
i nakrycia głowy z różnych krajów, albumy z wzorami strojów i rynsztunków oraz dokumenty prywatne i dotyczące działalności artystycznej. W pokoju położonym najdalej od
atelier mieściła się „zbrojownia”, której ściany pokrywał namiot turecki. Po prawej stronie
„Muzeum zupełne...”

2. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. 1875, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM Dspl. 5
3. 	
„Zbrojownia” w pracowni Józefa
Brandta w Monachium, fot. 1875,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 6
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„Muzeum zupełne...”

2. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. 1875, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM Dspl. 5
3. 	
„Zbrojownia” w pracowni Józefa
Brandta w Monachium, fot. 1875,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 6
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4.
Józef Brandt w swojej pracowni,
rys. Władysław Szerner, ryt. Jan Styfi,
w: „Kłosy” 1876, nr 574, s. 405
5. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, rys. Władysław Szerner,
ryt. Paweł Boczkowski, w: „Tygodnik
Ilustrowany” 1876, nr 52, s. 416–417

od wejścia znajdowały się stojaki z dziesięcioma rzędami końskimi, liczną bronią palną
i sieczną, buńczuk, bębny wojskowe i skrzydła husarskie, nad którymi wisiał obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. Obiekty te są widoczne na jednej z fotografii z 1915 roku (il. 11).
Przy przeciwległej ścianie umieszczona została m.in. broń biała — również na specjalnych
stojakach — elementy zbroi, moździerze i modele armat. Na środku pomieszczenia, na
stołach i etażerkach leżały drobniejsze elementy wyposażenia wojskowego.

AT E L I E R JA KO M I E J S C E P R AC Y I I N S P I R AC J I

Opisy i wizerunki atelier Brandta nie dostarczają dokładnych informacji na temat technicznych aspektów jego pracy. Wydaje się nawet, że były one ukrywane przez artystę jako
„brudna” strona malarskiego zawodu. Zauważmy, że w pracowni regał z narzędziami i materiałami był zasłonięty kotarą. Znamienne jest również to, że na fotografiach wnętrza
wykonanych za życia Brandta widoczne są tylko gotowe, najczęściej już oprawione obrazy.
Niewielu gości artysty towarzyszyło mu podczas malowania, zwykle w pracowni można
było zobaczyć same dzieła w różnym stadium ukończenia. Z pojedynczych przekazów
wiadomo tylko, że używał on w atelier górnego światła, malował w pozycji stojącej i opracowywał kilka płócien w tym samym czasie (il. 12).
Jako przedstawiciel akademickiej formuły sztuki Brandt opierał swój warsztat malarski
na detalicznym studium z natury. Świadczą o tym jego rysunki nagich i ubranych w kostiumy postaci, będące efektami pracy z modelem i rekwizytem. Kolekcja obiektów historycznych zgromadzona w atelier pełniła funkcję użytkową, dostarczając artyście wzorów
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6.
Władysław Szerner i Józef Brandt,
Rama z militariami z kolekcji Józefa
Brandta z wkomponowanymi w nią
scenami z obrazów, 1875, 1885

do obrazów. Znajdowało się tam wszystko, „co tylko potrzebnym być może sumiennemu
malarzowi, który nie z pamięci, ale z natury maluje, do każdego przedmiotu wyszukując
odpowiedniego modelu”16. Jeszcze w pierwszych latach swojego pobytu w Monachium
Brandt pożyczał rekwizyty od starszych kolegów, Franza Adama i Theodora Horschelta,
a także z magazynów teatru królewskiego17. Równolegle jednak tworzył własne zbiory. Listy
malarza do rodziny zawierają prośby o kupienie i przysłanie mu ubiorów, części rynsztunków i uprzęży oraz dywanów i tkanin, które chciał wykorzystać podczas malowania18.
Brandt przywoził kostiumy i militaria z podróży do Polski i na Ukrainę, wymieniał swoje
dzieła za obiekty, na których szczególnie mu zależało, a także przejmował części innych
zbiorów, np. Horschelta i kieleckiego kolekcjonera Tomasza Zielińskiego19. Gromadził
również dodatkowe materiały pomocne w pracowni, jak fotografie20 i książki historyczne21.
Wyposażenie atelier Brandta pełniło także inną funkcję w kontekście procesu twórczego. W XIX-wiecznej krytyce artystycznej rozpowszechniony był pogląd, że: „Zamiłowanie do wspaniałych pracowni leży w usposobieniu wielkich mistrzów; pragną oni,
aby artystyczne otoczenie podniecało ich twórczą fantazję, [...]”22. Jak podkreśla Andrzej
Pieńkos, rekwizyty otaczające artystę podczas malowania brały udział w kreacji nie tylko
„Muzeum zupełne...”

111

4.
Józef Brandt w swojej pracowni,
rys. Władysław Szerner, ryt. Jan Styfi,
w: „Kłosy” 1876, nr 574, s. 405
5. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, rys. Władysław Szerner,
ryt. Paweł Boczkowski, w: „Tygodnik
Ilustrowany” 1876, nr 52, s. 416–417

od wejścia znajdowały się stojaki z dziesięcioma rzędami końskimi, liczną bronią palną
i sieczną, buńczuk, bębny wojskowe i skrzydła husarskie, nad którymi wisiał obraz Matki
Boskiej Częstochowskiej. Obiekty te są widoczne na jednej z fotografii z 1915 roku (il. 11).
Przy przeciwległej ścianie umieszczona została m.in. broń biała — również na specjalnych
stojakach — elementy zbroi, moździerze i modele armat. Na środku pomieszczenia, na
stołach i etażerkach leżały drobniejsze elementy wyposażenia wojskowego.

AT E L I E R JA KO M I E J S C E P R AC Y I I N S P I R AC J I

Opisy i wizerunki atelier Brandta nie dostarczają dokładnych informacji na temat technicznych aspektów jego pracy. Wydaje się nawet, że były one ukrywane przez artystę jako
„brudna” strona malarskiego zawodu. Zauważmy, że w pracowni regał z narzędziami i materiałami był zasłonięty kotarą. Znamienne jest również to, że na fotografiach wnętrza
wykonanych za życia Brandta widoczne są tylko gotowe, najczęściej już oprawione obrazy.
Niewielu gości artysty towarzyszyło mu podczas malowania, zwykle w pracowni można
było zobaczyć same dzieła w różnym stadium ukończenia. Z pojedynczych przekazów
wiadomo tylko, że używał on w atelier górnego światła, malował w pozycji stojącej i opracowywał kilka płócien w tym samym czasie (il. 12).
Jako przedstawiciel akademickiej formuły sztuki Brandt opierał swój warsztat malarski
na detalicznym studium z natury. Świadczą o tym jego rysunki nagich i ubranych w kostiumy postaci, będące efektami pracy z modelem i rekwizytem. Kolekcja obiektów historycznych zgromadzona w atelier pełniła funkcję użytkową, dostarczając artyście wzorów
110

Agnieszka Bagińska

6.
Władysław Szerner i Józef Brandt,
Rama z militariami z kolekcji Józefa
Brandta z wkomponowanymi w nią
scenami z obrazów, 1875, 1885

do obrazów. Znajdowało się tam wszystko, „co tylko potrzebnym być może sumiennemu
malarzowi, który nie z pamięci, ale z natury maluje, do każdego przedmiotu wyszukując
odpowiedniego modelu”16. Jeszcze w pierwszych latach swojego pobytu w Monachium
Brandt pożyczał rekwizyty od starszych kolegów, Franza Adama i Theodora Horschelta,
a także z magazynów teatru królewskiego17. Równolegle jednak tworzył własne zbiory. Listy
malarza do rodziny zawierają prośby o kupienie i przysłanie mu ubiorów, części rynsztunków i uprzęży oraz dywanów i tkanin, które chciał wykorzystać podczas malowania18.
Brandt przywoził kostiumy i militaria z podróży do Polski i na Ukrainę, wymieniał swoje
dzieła za obiekty, na których szczególnie mu zależało, a także przejmował części innych
zbiorów, np. Horschelta i kieleckiego kolekcjonera Tomasza Zielińskiego19. Gromadził
również dodatkowe materiały pomocne w pracowni, jak fotografie20 i książki historyczne21.
Wyposażenie atelier Brandta pełniło także inną funkcję w kontekście procesu twórczego. W XIX-wiecznej krytyce artystycznej rozpowszechniony był pogląd, że: „Zamiłowanie do wspaniałych pracowni leży w usposobieniu wielkich mistrzów; pragną oni,
aby artystyczne otoczenie podniecało ich twórczą fantazję, [...]”22. Jak podkreśla Andrzej
Pieńkos, rekwizyty otaczające artystę podczas malowania brały udział w kreacji nie tylko
„Muzeum zupełne...”

111

7.
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. Carl Teufel, 1889,
Bildarchiv Foto Marburg/Carl Teufel,
neg. nr 121, 576

bezpośrednio jako wzory, ale też pośrednio, wysyłając „impulsy”23. Wywoływały one aurę
sprzyjającą tworzeniu, wprowadzały malarza w klimat epok i miejsc, do których odnosił
się w swojej sztuce. Każdy przedmiot w atelier mógł być dla niego jednocześnie modelem
i źródłem inspiracji. Pobudzająca rola tych rekwizytów stała się przedmiotem barwnego
opisu poety Kazimierza Tetmajera: „Zdaje mi się, że on [Brandt] z takim hełmem czy
buzdyganem w ręku pół dnia może siedzieć, jak mur, a tymczasem w głowie odtwarza mu
się cała przeszłość, jakiś wiek XVII, czy XVIII, jakaś cała scena z takiej epoki. Zaczynają
mu przed oczyma snuć się wąsate szlachcice, zaczynają mu brząkać szablami, samopały
z ramion zdejmować, popręgi u terlic podciągać, zawieje mu jakiś stepowy wiatr: powoli,
powoli tworzy się obraz [...]”24.

AT E L I E R JA KO P R Z E S T R Z E Ń P R E Z E N TAC J I A R T YS T Y I S Z T U K I
Pracownia artysty uległa znaczącym przemianom w XIX wieku. Na początku tego stulecia
była jeszcze zbiorowym warsztatem, a w romantyzmie — zamkniętym miejscem samotnego
tworzenia, do którego dostęp miały tylko uprzywilejowane osoby. Po roku 1850 atelier służyło
zarówno produkcji, jak i sprzedaży sztuki, by następnie stać się przestrzenią „na pokaz”. Potrzebne sprzęty, takie jak piece, meble, tkaniny czy narzędzia malarskie, schodziły na dalszy
plan, ustępując miejsca różnego rodzaju dekoracjom. Atelier zaczęło pełnić wiele funkcji
niezwiązanych z pracą artystyczną. Właściciel pokazywał w nim swoją kolekcję, wystawiał
i sprzedawał własne dzieła, organizował spotkania oficjalne i towarzyskie25.
Prawdziwe zadania nowego typu pracowni przedstawiła Maria Konopnicka w eseju
z 1894 roku. Opisała pracownię „publiczną” jako taką, której „przeznaczeniem jest widzów
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olśniewać przepychem, artyście zaś albo ułatwiać stosunki z szerokimi kołami, wśród których się obraca, albo mu wprost robić reklamę”26. Powstanie tego rodzaju atelier należy
wiązać z nową sytuacją twórcy w kulturze drugiej połowy XIX wieku. Oskar Bätschmann
podkreśla, że kariera artysty była wówczas ściśle powiązana z jego obecnością w sferze
publicznej za pośrednictwem wystaw, prasy, literatury czy fotografii. Im bardziej malarze i rzeźbiarze stawali się osobami publicznymi, tym większe było zainteresowanie ich
miejscami pracy27. Świadomi tego artyści aranżowali wnętrza swoich atelier przy użyciu
kosztownych mebli, historycznych lub ozdobnych obiektów, dzieł sztuki czy efektów świetlnych, aby w ten sposób budować określony obraz siebie i swojej twórczości.
W ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku rozpowszechnił się zwyczaj zwiedzania pracowni twórców. Jednym z najbardziej uczęszczanych miejsc pracy polskich artystów było
atelier Brandta — przyjmował on u siebie przyjaciół malarzy mieszkających w Monachium
i miłośników swojej sztuki, a wśród nich osoby z kręgów władzy, jak książę regent Luitpold
Wittelsbach28 i jego syn, przyszły władca Bawarii Ludwik III29. Grono osób zwiedzających
pracownie ówczesnych twórców było jednak znacznie szersze. Atelier sławnych „książąt
artystów” (Künstlerfürsten), np. Hansa Makarta w Wiedniu, Franza Lenbacha w Monachium
czy Henryka Siemiradzkiego w Rzymie, uchodziły za atrakcje turystyczne. Figurowały
w miejskich przewodnikach i o określonych godzinach były otwarte dla publiczności30.
Adres Brandta podawano w kilku edycjach publikacji A Guide to Munich, Its Buildings, Institutions and Environs, kierowanej do amerykańskich turystów31. Jego pracownia była zawsze
otwarta dla zwiedzających, nie musieli oni uprzedzać o wizytach. Wśród gości liczną grupę
stanowili literaci i malarze przybywający do Brandta w charakterze reporterów, którzy
relacje ze swoich odwiedzin zamieszczali w prasie.
Józef Ignacy Kraszewski oglądał pracownię Brandta w 1876 roku i jako pierwszy zwrócił uwagę na autonomiczną wartość jej wystroju, pomijając funkcję znajdujących się tam
przedmiotów jako wzorów do obrazów: „Jest ona [pracownia] obszerną i z wielkim smakiem
i fantazją, malowniczo bardzo rozpieszczoną. Dwa salony do pracy, przybrane w zabytki
dawne, sprzęty, rzeźby, pamiątki, zbroje, połączone z sobą, stanowią atelier właściwe. Z tych
wchodzi się do gabinetu w kształcie namiotu, przybranego w sam oręż, siodła, przybory do
koni, zbroje itp. Są tu wysokiej ceny i niezmiernej dziś rzadkości siedzenia całe, z prawdziwym amatorstwem ustawione [...]”32. Brandt nie był obecny w pracowni podczas tej i wielu
„Muzeum zupełne...”

8. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. Carl Teufel, 1889,
w: Ateliers Münchener Künstler.
Photographien von Carl Teufel,
München 1890, Bd. 1, s. nlb. 9
9. 	
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. 1915, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM Dspl. 102
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10.
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. 1915, Muzeum
Wojska Polskiego, Archiwum
Ikonograficzne, nr inw. 2858/10
11.
Fragment „zbrojowni” w pracowni
Józefa Brandta w Monachium, fot. 1915,
Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum
Ikonograficzne, nr inw. 2858/11
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innych wizyt. Gości wprowadzał do środka Władysław Szerner, przyjmując tym samym
rolę „kustosza” atelier. Starannie zaaranżowane wnętrza, wraz ze znajdującymi się w nich
obrazami i zbiorami, niejako w zastępstwie artysty prezentowały zwiedzającym profil jego
twórczości, status społeczny i majątkowy oraz znawstwo kolekcjonerskie.
Reprezentacyjna funkcja artystycznych pracowni jest szczególnie widoczna na ich fotografiach. Zdjęcia atelier i „zbrojowni” Brandta z 1875 roku ukazują zabiegi inscenizowania
wnętrz. Wizerunek „zbrojowni” (il. 3) wywołuje wrażenie nadmiaru i chaosu elementów,
które w rzeczywistości tworzą staranie przemyślaną kompozycję. Całe wyposażenie pokoju
zostało tu stłoczone przy jego jednej ścianie. Militaria połączono w „martwe natury”, które
rozmieszczone kulisowo, prowadzą wzrok oglądającego do centralnego punktu z panopliami i obrazem Matki Boskiej. Na fotografii pracowni (il. 2) natomiast znajduje się kompozycja złożona z kirysu, hełmu, strzelby, bębnów i trąbki, dekoracyjnie rozmieszczonych
na makacie. Z tyłu widoczny jest bogato zdobiony rząd koński, a nad nim orientalna szabla
i ładownica. Obiekty te można odnaleźć również na fotografii „zbrojowni”. Militaria zostały przyniesione do atelier w związku z wizytą fotografa. Na zdjęciu miały one zarówno
upiększać pracownię, wywołując wrażenie malowniczego przepychu, jak i odzwierciedlać
twórczość Brandta i przywoływać osobę nieobecnego artysty. Warto zestawić fotografię
atelier z wykonaną na jej podstawie ryciną Władysława Szernera (il. 4). W miejscu kompozycji militariów pojawia się tu malarz wpatrzony w karty książki.
Inscenizowany charakter mają również dwie fotografie wykonane przez Carla Teufla
w 1889 roku. We wnętrzu znajdują się obrazy, z których zdjęto kotary, niejako odsłaniając
tajemnice artysty, utensylia malarskie, grupy militariów. Porównanie obu ujęć pokazuje
przemieszczanie mebli i dekoracji w celu uzyskania odpowiednich widoków wnętrza. Zdjęcia te przynależą do cyklu fotograficznego, który Teufel rozpoczął w 1889 roku. Odwiedził
on blisko 240 monachijskich pracowni i część ich fotografii opublikował w trzytomowym
albumie Ateliers Münchener Künstler33. Były one również sprzedawane w jego zakładzie
w pojedynczych egzemplarzach34. Zapewne w ten sposób zdjęcia atelier Brandta trafiły
na strony polskich czasopism35. Dzięki dystrybucji i reprodukowaniu w prasie fotografie
pracowni miały szeroki zakres odziaływania. Stosowane w nich zabiegi służące jak najkorzystniejszej prezentacji Brandta i jego twórczości mogą świadczyć o manipulowaniu
publicznością przez artystę. Z drugiej strony, pokazują dążenie malarza do sprostania
oczekiwaniom odbiorców sztuki, których obecność była trwale wpisana w przestrzeń
atelier.
Agnieszka Bagińska

12.
Józef Brandt w pracowni, fot. 1912,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 4

AT E L I E R JA KO D Z I E Ł O
Aranżowanie pracowni za pomocą efektownych zestawień przedmiotów mogło prowadzić
do przemiany wnętrza w odrębny projekt artystyczny. Było tak w przypadku atelier Hansa
Makarta, wypełnionego dziełami sztuki, obiektami pochodzącymi z różnych epok i kultur,
bibelotami i kuriozami, które sprawiały, że pomieszczenie wydawało się „trójwymiarowym
obrazem”36. Obiekty gromadzone przez Brandta, obok funkcji utylitarnej i reprezentacyjnej, miały dla niego wartość estetyczną jako składniki świata pracowni. Przekonują o tym
wczesne listy malarza do rodziny, w których pisał: „tak sobie ładnie urządziłem, że moje
atelier zaliczają do najpiękniejszych w Monachium”; „pięknie u mnie”; „kto atelier moje
widział, wszystkim się bardzo podobało”37. Wartość artystyczną pracowni, niezależną od
twórczości Brandta, podkreślano w prasie. Cezary Jellenta, który porównywał ją z innymi
„produkcjami” malarza, twierdził nawet, że była od nich „daleko prawdziwsza”38.
W 1876 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” zamieszczono dwustronicowy drzeworyt
Władysława Szernera przedstawiający atelier Brandta (il. 5). Zamówił go Gracjan Unger,
który w poprzednim roku odwiedził artystę39. Dominującymi elementami kompozycji są
kurtyny, na których wyeksponowano obiekty z jego kolekcji: zbroję husarską, kirysy, kolczugi, kołpaki, misiurki, cztery rzędy końskie i broń białą. Centralną część tej konstrukcji
wieńczy obraz Matki Boskiej otoczony jataganami, grotami włóczni i moździerzami. Na
dole leżą instrumenty muzyczne, elementy kostiumów i rynsztunku oraz pistolety. Pomiędzy grupami przedmiotów znajdują się widoki głównego atelier i „zbrojowni” artysty
wykonane na podstawie omawianych wyżej fotografii. Nie zostały tu przedstawione jako
„Muzeum zupełne...”
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10.
Pracownia Józefa Brandta
w Monachium, fot. 1915, Muzeum
Wojska Polskiego, Archiwum
Ikonograficzne, nr inw. 2858/10
11.
Fragment „zbrojowni” w pracowni
Józefa Brandta w Monachium, fot. 1915,
Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum
Ikonograficzne, nr inw. 2858/11
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realnie istniejące wnętrza, ale jako obrazy oprawione w rzeźbione ramy. Zawieszone przed
nimi rozsunięte zasłony naśladują sposób prezentacji dzieł sztuki na wystawach czy w pracowniach artystów.
Zachował się rysunek przygotowawczy do tego drzeworytu ukazujący pełną przepychu
konstrukcję złożoną z ram, kurtyn i militariów. W miejscach, gdzie na rycinie znajdują się
widoki pracowni, na rysunku przedstawiono sceny rodzajowe, z których jedna odnosi się
do obrazu Brandta Zadymka w stepie z 1885 roku40. Pomiędzy drzeworytem i rysunkiem
prowadzona jest gra wnętrzem i obrazem, która sugeruje równoważność pracowni i dzieł
Brandta oraz pozwala porównać aranżowanie atelier do procesu twórczego.

AT E L I E R JA KO M U Z E U M
Pracownia Józefa Brandta, podobnie jak atelier innych uznanych artystów drugiej połowy
XIX wieku, była wielokrotnie nazywana muzeum. Nie wynikało to z jej publicznego charakteru, ale z rozmiarów i jakości zgromadzonej tam kolekcji. Według licznych przekazów
artysta troszczył się zarówno o odpowiednią ekspozycję, jak i przechowywanie przedmiotów. Były one przezeń grupowane, umieszczane w szafach lub na specjalnych stojakach,
opatrywane informacyjnymi tabliczkami.
Na historyczną i materialną wartość kolekcji Brandta zwrócił szczególną uwagę jeden z jego uczniów, cytowany w tytule tego eseju Władysław Wankie: „Mało kto i w kraju
posiada taką całość naszych zabytków. Wspomnę tu tylko o wybitniejszych historycznego
znaczenia przedmiotach — więc: karabela Dwernickiego za Stoczek, karabele konfederackie spod Baru, dalej »rzędów na konia« kompletnych osiem! Wiek siedemnasty błyszczy
się tu i mieni — kapie złotem! [...] A dalej: rusznica króla Zygmunta Augusta, otrzymana
w darze od cesarza Austrii; siodło po hetmanie Jabłonowskim wraz z cudnym kołczanem
i sajdakiem, [...]; to znów niezmiernie rzadkie gobeliny, tkane w Nieświeżu, unikaty [...]”41.
Zbiory Brandta zostały tu potraktowane jako fragmenty polskiej historii, stając się już
nie tylko obiektywnie wartościowymi przedmiotami, ale pamiątkami narodowymi. Misja
ocalenia i przechowania śladów dawnej świetności Polski była przypisywana artyście jako
główny powód tworzenia przez niego kolekcji42. O takim jej znaczeniu mówi obrazowy fragment przywołanego powyżej artykułu Kazimierza Tetmajera. Atelier malarza przekształca
się w nim w arsenał dla powstałych z martwych bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii,
Andrzeja Kmicica i Michała Wołodyjowskiego, tak ważnych dla popularnego wyobrażenia
i przeżywania polskiej historii43.
***
„Niniejszym mam honor zawiadomić W[ielmożne]go Pana, że śp. mąż mój Józef Brandt
przeznaczył swoją zbrojownię, znajdującą się w jego pracowni w Monachium dla miasta
Warszawy” — pisała 10 października 1918 roku Helena Brandt do Bronisława Gembarzewskiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego miasta stołecznego Warszawy44.
List ten rozpoczął skomplikowany proces przywiezienia kolekcji malarza do Polski, który
trwał blisko dwa lata. Wolę przekazania daru Muzeum Narodowemu wyrazili 2 września
1919 roku wszyscy spadkobiercy Brandta. Likwidacją pracowni przy Schwanthalerstraße
zajęła się jego córka, Maria Krystyna Tyszkiewiczowa. W procedury oszacowania wartości, inwentaryzacji i przewozu kolekcji zaangażowane były polskie ministerstwa: Spraw
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Zagranicznych, Kultury i Sztuki, Skarbu oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Berlinie. Cenny transport dotarł koleją do Warszawy w sierpniu 1920 roku. Ze sporządzonego wówczas spisu przywiezionych przedmiotów wynika, że znaczną jego część stanowiły
meble i sprzęty codziennego użytku, pochodzące zarówno z pracowni, jak i z mieszkania
artysty. Obok nich znalazły się obrazy i szkice Brandta oraz innych malarzy, a także skrzynie
zawierające liczne „rekwizyty pracowniane”. Po oddzieleniu obiektów, które miały trafić
do rodziny artysty, jego kolekcja została w Muzeum Narodowym. Szczegółowy rejestr
daru obejmuje 420 pozycji z zakresu m.in. broni palnej i białej, oporządzenia wojskowego
i łowieckiego, ubiorów, tkanin, mebli i pojazdów. Poza nimi w wykazie figurują książki
i fotografie, których część rodzina artysty złożyła w depozyt muzealny.
Przywiezienie kolekcji Brandta do Polski dało możliwość zweryfikowania wielu opisów
podkreślających jej materialną i historyczną wartość. W zespole przekazanym Muzeum
Narodowemu największą i najcenniejszą część stanowiły elementy wyposażenia jeździeckiego, m.in. 15 siodeł, wśród nich łęki husarskie i terlice z XVII wieku, jak również XVII-wieczne czołdary z karmazynowego sukna i aksamitu z aplikacjami. W dziedzinie broni
białej najliczniej reprezentowana była broń wschodnia: tasaki, szable i jatagany. Znalazły
się tam również dwie pamiątkowe szable z grawerami „Konstytucja Dzień 3 Maja 1791 R”
i „Józef Dwernicki — Stoczek 14 lutego 1831”. Zbiór broni palnej składał się ze strzelb,
karabinów i pistoletów zarówno pochodzenia orientalnego, jak i europejskiego. Należały
do niego m.in. unikalna XVII-wieczna wiatrówka i para pistoletów ze znanego w XVIII
i XIX wieku zakładu rusznikarskiego Jacoba Kuchenreutera. Wśród kostiumów i tkanin
największą grupę stanowiły stroje ludowe i wschodnie. Zaskakująca jest obecność obok
nich XVIII-wiecznych strojów kobiecych. Do najciekawszych obiektów z kolekcji można
zaliczyć dwie pary rzeźbionych sań, model armaty, a także, prawdopodobnie najbardziej
wartościowy w całym zbiorze, wojskowy namiot turecki45.
Gest przekazania spuścizny społeczeństwu znany jest z biografii artystów europejskich. Swoje domy i pracownie wraz z zawartością podarowali rodakom m.in. szwajcarski
rzeźbiarz Vincenzo Vela, malarze Antoine Wiertz z Brukseli i Gustave Moreau z Paryża46.
Miejsca życia i pracy artystów stały się w ten sposób ich muzeami-pomnikami. Innego
rodzaju przykładem — jedynym w Polsce — jest dom Jana Matejki w Krakowie, który po
jego śmierci został kupiony przez społeczeństwo i otwarty dla publiczności w roku 1898.
W muzeum Matejki część bogatej rekwizytorni malarza do dzisiaj może być oglądana
w jego autentycznej — choć poddanej wtórnym ingerencjom — przestrzeni tworzenia47.
Kolekcja Brandta została pozbawiona kontekstu biografii artysty. Jej poszczególne elementy
przyporządkowano różnym zbiorom Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego.
Dzisiaj w obu instytucjach znajduje się łącznie blisko 200 przedmiotów pochodzących
z daru rodziny Brandta48. Część z nich jest przechowywana w muzealnych magazynach,
inne zostały włączone w ekspozycje poświęcone historii polskiej wojskowości, powracając niejako do swojego pierwotnego kontekstu. Uważny obserwator odnajdzie wiele
z zachowanych obiektów na fotografiach pracowni malarza, m.in. krzesło z wyściełanym
siedziskiem i leżący pod nim czaprak, trzy bogato zdobione rzędy końskie z XVII i XVIII
wieku, haftowany sahajdak i ładownicę, okrągłą tarczę czy wschodnią strzelbę z inkrustowaną kolbą. Obecna wystawa Brandta jest wyjątkową okazją, by tymczasowo pozbawić te
przedmioty ich obiektywnego znaczenia i ponownie zobaczyć w nich rekwizyty malarskie,
symbole społeczno-materialnego statusu i wiedzy historycznej artysty, będące składnikami
świata jego pracowni.

„Muzeum zupełne...”

117

realnie istniejące wnętrza, ale jako obrazy oprawione w rzeźbione ramy. Zawieszone przed
nimi rozsunięte zasłony naśladują sposób prezentacji dzieł sztuki na wystawach czy w pracowniach artystów.
Zachował się rysunek przygotowawczy do tego drzeworytu ukazujący pełną przepychu
konstrukcję złożoną z ram, kurtyn i militariów. W miejscach, gdzie na rycinie znajdują się
widoki pracowni, na rysunku przedstawiono sceny rodzajowe, z których jedna odnosi się
do obrazu Brandta Zadymka w stepie z 1885 roku40. Pomiędzy drzeworytem i rysunkiem
prowadzona jest gra wnętrzem i obrazem, która sugeruje równoważność pracowni i dzieł
Brandta oraz pozwala porównać aranżowanie atelier do procesu twórczego.

AT E L I E R JA KO M U Z E U M
Pracownia Józefa Brandta, podobnie jak atelier innych uznanych artystów drugiej połowy
XIX wieku, była wielokrotnie nazywana muzeum. Nie wynikało to z jej publicznego charakteru, ale z rozmiarów i jakości zgromadzonej tam kolekcji. Według licznych przekazów
artysta troszczył się zarówno o odpowiednią ekspozycję, jak i przechowywanie przedmiotów. Były one przezeń grupowane, umieszczane w szafach lub na specjalnych stojakach,
opatrywane informacyjnymi tabliczkami.
Na historyczną i materialną wartość kolekcji Brandta zwrócił szczególną uwagę jeden z jego uczniów, cytowany w tytule tego eseju Władysław Wankie: „Mało kto i w kraju
posiada taką całość naszych zabytków. Wspomnę tu tylko o wybitniejszych historycznego
znaczenia przedmiotach — więc: karabela Dwernickiego za Stoczek, karabele konfederackie spod Baru, dalej »rzędów na konia« kompletnych osiem! Wiek siedemnasty błyszczy
się tu i mieni — kapie złotem! [...] A dalej: rusznica króla Zygmunta Augusta, otrzymana
w darze od cesarza Austrii; siodło po hetmanie Jabłonowskim wraz z cudnym kołczanem
i sajdakiem, [...]; to znów niezmiernie rzadkie gobeliny, tkane w Nieświeżu, unikaty [...]”41.
Zbiory Brandta zostały tu potraktowane jako fragmenty polskiej historii, stając się już
nie tylko obiektywnie wartościowymi przedmiotami, ale pamiątkami narodowymi. Misja
ocalenia i przechowania śladów dawnej świetności Polski była przypisywana artyście jako
główny powód tworzenia przez niego kolekcji42. O takim jej znaczeniu mówi obrazowy fragment przywołanego powyżej artykułu Kazimierza Tetmajera. Atelier malarza przekształca
się w nim w arsenał dla powstałych z martwych bohaterów Sienkiewiczowskiej Trylogii,
Andrzeja Kmicica i Michała Wołodyjowskiego, tak ważnych dla popularnego wyobrażenia
i przeżywania polskiej historii43.
***
„Niniejszym mam honor zawiadomić W[ielmożne]go Pana, że śp. mąż mój Józef Brandt
przeznaczył swoją zbrojownię, znajdującą się w jego pracowni w Monachium dla miasta
Warszawy” — pisała 10 października 1918 roku Helena Brandt do Bronisława Gembarzewskiego, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego miasta stołecznego Warszawy44.
List ten rozpoczął skomplikowany proces przywiezienia kolekcji malarza do Polski, który
trwał blisko dwa lata. Wolę przekazania daru Muzeum Narodowemu wyrazili 2 września
1919 roku wszyscy spadkobiercy Brandta. Likwidacją pracowni przy Schwanthalerstraße
zajęła się jego córka, Maria Krystyna Tyszkiewiczowa. W procedury oszacowania wartości, inwentaryzacji i przewozu kolekcji zaangażowane były polskie ministerstwa: Spraw
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Zagranicznych, Kultury i Sztuki, Skarbu oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Berlinie. Cenny transport dotarł koleją do Warszawy w sierpniu 1920 roku. Ze sporządzonego wówczas spisu przywiezionych przedmiotów wynika, że znaczną jego część stanowiły
meble i sprzęty codziennego użytku, pochodzące zarówno z pracowni, jak i z mieszkania
artysty. Obok nich znalazły się obrazy i szkice Brandta oraz innych malarzy, a także skrzynie
zawierające liczne „rekwizyty pracowniane”. Po oddzieleniu obiektów, które miały trafić
do rodziny artysty, jego kolekcja została w Muzeum Narodowym. Szczegółowy rejestr
daru obejmuje 420 pozycji z zakresu m.in. broni palnej i białej, oporządzenia wojskowego
i łowieckiego, ubiorów, tkanin, mebli i pojazdów. Poza nimi w wykazie figurują książki
i fotografie, których część rodzina artysty złożyła w depozyt muzealny.
Przywiezienie kolekcji Brandta do Polski dało możliwość zweryfikowania wielu opisów
podkreślających jej materialną i historyczną wartość. W zespole przekazanym Muzeum
Narodowemu największą i najcenniejszą część stanowiły elementy wyposażenia jeździeckiego, m.in. 15 siodeł, wśród nich łęki husarskie i terlice z XVII wieku, jak również XVII-wieczne czołdary z karmazynowego sukna i aksamitu z aplikacjami. W dziedzinie broni
białej najliczniej reprezentowana była broń wschodnia: tasaki, szable i jatagany. Znalazły
się tam również dwie pamiątkowe szable z grawerami „Konstytucja Dzień 3 Maja 1791 R”
i „Józef Dwernicki — Stoczek 14 lutego 1831”. Zbiór broni palnej składał się ze strzelb,
karabinów i pistoletów zarówno pochodzenia orientalnego, jak i europejskiego. Należały
do niego m.in. unikalna XVII-wieczna wiatrówka i para pistoletów ze znanego w XVIII
i XIX wieku zakładu rusznikarskiego Jacoba Kuchenreutera. Wśród kostiumów i tkanin
największą grupę stanowiły stroje ludowe i wschodnie. Zaskakująca jest obecność obok
nich XVIII-wiecznych strojów kobiecych. Do najciekawszych obiektów z kolekcji można
zaliczyć dwie pary rzeźbionych sań, model armaty, a także, prawdopodobnie najbardziej
wartościowy w całym zbiorze, wojskowy namiot turecki45.
Gest przekazania spuścizny społeczeństwu znany jest z biografii artystów europejskich. Swoje domy i pracownie wraz z zawartością podarowali rodakom m.in. szwajcarski
rzeźbiarz Vincenzo Vela, malarze Antoine Wiertz z Brukseli i Gustave Moreau z Paryża46.
Miejsca życia i pracy artystów stały się w ten sposób ich muzeami-pomnikami. Innego
rodzaju przykładem — jedynym w Polsce — jest dom Jana Matejki w Krakowie, który po
jego śmierci został kupiony przez społeczeństwo i otwarty dla publiczności w roku 1898.
W muzeum Matejki część bogatej rekwizytorni malarza do dzisiaj może być oglądana
w jego autentycznej — choć poddanej wtórnym ingerencjom — przestrzeni tworzenia47.
Kolekcja Brandta została pozbawiona kontekstu biografii artysty. Jej poszczególne elementy
przyporządkowano różnym zbiorom Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska Polskiego.
Dzisiaj w obu instytucjach znajduje się łącznie blisko 200 przedmiotów pochodzących
z daru rodziny Brandta48. Część z nich jest przechowywana w muzealnych magazynach,
inne zostały włączone w ekspozycje poświęcone historii polskiej wojskowości, powracając niejako do swojego pierwotnego kontekstu. Uważny obserwator odnajdzie wiele
z zachowanych obiektów na fotografiach pracowni malarza, m.in. krzesło z wyściełanym
siedziskiem i leżący pod nim czaprak, trzy bogato zdobione rzędy końskie z XVII i XVIII
wieku, haftowany sahajdak i ładownicę, okrągłą tarczę czy wschodnią strzelbę z inkrustowaną kolbą. Obecna wystawa Brandta jest wyjątkową okazją, by tymczasowo pozbawić te
przedmioty ich obiektywnego znaczenia i ponownie zobaczyć w nich rekwizyty malarskie,
symbole społeczno-materialnego statusu i wiedzy historycznej artysty, będące składnikami
świata jego pracowni.
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Kalendarium
życia i twórczości
Józefa Brandta

Ewa Micke-Broniarek

Józef Brandt wywodził się z rodziny znanych warszawskich lekarzy — ze strony ojca, a architektów — ze strony matki. Według relacji rodzinnych pradziad
artysty, Jan Brandt, był właścicielem domu lub domów przy ul. Nowy Świat
w Warszawie. Jego syn, Franciszek Antoni Ignacy (1777–1837), był wybitnym
lekarzem, autorem wielu prac naukowych, od 1806 roku członkiem Rady Lekarskiej Królestwa Polskiego, współtwórcą pierwszej uczelni medycznej w mieście, współzałożycielem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (1820) i jego
prezesem (1829–1837)1. W 1824 roku uzyskał nobilitację, przyjął herb Przysługa.
Z małżeństwa z Marianną Spaeth miał dwoje dzieci: Alfonsa Fryderyka Jana
(1812–1846) i Emmę Joannę Katarzynę (1813–1837). Alfons Brandt studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Pod kierunkiem ojca pracował w lazarecie w koszarach sapieżyńskich w Warszawie w czasie powstania listopadowego, po jego upadku wyjechał na studia do Berlina, gdzie w 1835 roku uzyskał
doktorat. W 1837 objął stanowisko naczelnego lekarza ordynacji Zamoyskich2.
Dziadkiem po kądzieli Józefa Brandta był wybitny architekt, urodzony
w Dreźnie Fryderyk Albert Lessel (1767–1822). Studia architektoniczne ukończył w Warszawie, w 1810 roku uzyskał tytuł budowniczego rządowego Księstwa
Warszawskiego, a w 1813 stanowisko budowniczego miasta Warszawy3. W 1800
roku poślubił Chrystiannę Katarzynę Leppigé (1780–1845), z którą miał pięcioro
dzieci. Najstarszy syn, Józef Grzegorz Lessel (1802–1844), również był znanym
architektem, zatrudnionym na stanowisku budowniczego miasta Warszawy4.
Córka Anna Krystyna Maria (1811–1878) została żoną Alfonsa Brandta, natomiast
jej siostra Aniela Amelia (1814–1856) poślubiła znakomitego lekarza i filantropa,
Adama Bogumiła Helbicha (1796–1881)5. Ważną rolę w życiu Józefa Brandta
odegrał starszy brat matki, Stanisław Lessel (1808–1888)6.
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Seweryn Oleszczyński, Franciszek Brandt (dziadek
artysty), po 1829, litografia, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Gr.Pol.2538 MNW

Alfons Brandt, rysunek (?) nieznanego autora,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

1838

11 października w kościele św. Krzyża w Warszawie Alfons Brandt zawarł związek małżeński z Krystyną Lessel. Pracując jako lekarz ordynacji Zamoyskich,
dużo uwagi i troski poświęcał włościanom, przyczynił się do założenia szpitala w Szczebrzeszynie. Krystyna Brandt była uzdolnioną malarką amatorką,
dwukrotnie uczestniczyła w Warszawskich Wystawach Sztuk Pięknych (w 1836
i 1838 roku), prezentując kopie dzieł znanych malarzy europejskich. Jej bracia
również mieli zainteresowania artystyczne. Stanisław Lessel był rysownikiem,
miłośnikiem i kolekcjonerem malarstwa, dzieła sztuki zbierał także Józef Grzegorz Lessel oraz ich szwagier, Adam Bogumił Helbich.

1841

11 lutego w Szczebrzeszynie urodził się Józef Stanisław Adam Brandt. Świadectwo urodzenia spisano dopiero 29 lipca 1841 roku z powodu „licznych zatrudnień lekarskich ojca”, w obecności świadków: architekta Józefa Grzegorza
Lessla i Fortuna Janiszewskiego, profesora gimnazjum im. Zamoyskich. Chrztu
udzielił ksiądz proboszcz Marcin Gosiewski, rodzicami chrzestnymi byli Józef
Grzegorz Lessel i Marianna Brandt7. Józef miał dwóch braci zmarłych w wieku
dziecięcym: Włodzimierza Franciszka Fryderyka (8 września 1839 – 19 lutego
1844) oraz Stanisława Alfonsa Lucjana (17 października 1842 – 1 marca 1845).

1845

Brandtowie przenieśli się do Warszawy. Ojciec artysty pełnił obowiązki akuszera
w Urzędzie Lekarskim guberni warszawskiej, następnie objął stanowisko ordynatora w Szpitalu Dzieciątka Jezus. W tym roku został członkiem Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego, przy tej okazji na uroczystej sesji wygłosił referat
z zakresu medycyny społecznej, poświęcony sytuacji zdrowotnej na wsi i potrzebie jej poprawy.
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Krystyna z Lesslów Brandt,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Stanisław Lessel, po 1885, fot. Józef Grodzicki,
Radom, Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM H-1356

Helena z Woyciechowskich Pruszak, ok. 1866,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

1846–1848

Alfons Brandt, niosąc pomoc ubogim podczas epidemii tyfusu, sam padł ofiarą
tej choroby. Zmarł 10 marca 1846 roku, został pochowany na warszawskich Powązkach. Wychowaniem i edukacją Józefa zajęła się matka oraz wuj Stanisław
Lessel. Krystyna Brandt początkowo zamieszkała z synem w dzierżawionym przez
Lessla majątku Konary. Atmosferę domu w Konarach tak przedstawił wnuk artysty, Andrzej Daszewski: „W domu [...] był piękny zbiór obrazów, bowiem tak matka,
jak i wuj rysowali i malowali. Prócz tego matka Krystyna, zwyczajem Lesslów,
zajmowała się muzyką, atmosfera domu sprzyjała rozwijaniu się zainteresowań
artystycznych mego dziadka. Ciekawe, że przy tym Stanisław świetnie gospodarował i Konary doktorowi Helbichowi [...] doprowadził do dużej kultury. [...] Oboje,
prowadząc gospodarstwo i odwiedzając sąsiedztwa staropolskim zwyczajem,
z zamiłowaniem dosiadali wierzchowców, a Józef Brandt od dziecka uprawiał tam
jazdę konną”8. Mieszkając w Konarach, a także później, podczas letnich wakacji
w okresie nauki w Warszawie, przyszły artysta odwiedzał często również majątek
brata matki, Artura Lessla, w Grzmiącej nad Pilicą. Od wczesnego dzieciństwa poznawał więc styl życia siedzib ziemiańskich, w których koń stanowił nieodłączny
element codziennej pracy, rozrywki i wypoczynku, chłonął uroki podradomskich
wsi i miasteczek z ich niebogatą, ale pobudzającą wyobraźnię architekturą. Wrażenia te miały zaowocować w jego późniejszej twórczości malarskiej.

29 lipca 1847 roku w Rzeszowie urodziła się Helena Augusta Woyciechowska,
przyszła żona Józefa Brandta (zmarła 13 grudnia 1938 roku w Radomiu).
1849–1857

W 1849 roku Brandt rozpoczął naukę w szkole realnej Jana Nepomucena Leszczyńskiego w Warszawie. W tym okresie mieszkał u wuja Adama Bogumiła Helbicha w domu przy ul. Długiej. „Dom doktorostwa Helbichów, gdzie Brandt
Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta
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Aleksander Pruszak, fot. ze zbiorów rodziny artysty

spędził swe lata szkolne był pełen pamiątek narodowych, a legenda napoleońska, jak i powstania 1830 roku bardzo żywa”9. Towarzyszami jego nauki i zabaw
byli bracia cioteczni Adam, Alfons i Józef Helbichowie. Drugą klasę w szkole
Leszczyńskiego ukończył odznaczony listem pochwalnym za doskonałe wyniki
podczas egzaminu. Od 1854 kształcił się w Instytucie Szlacheckim w Warszawie.
Tam zapewne zaprzyjaźnił się z uczęszczającym do wyższej klasy Aleksandrem
Pruszakiem10. W tym okresie, oprócz nauki w Instytucie, pobierał także prywatne lekcje języka francuskiego, fechtunku, muzyki, śpiewu (m.in. u Józefa
Szczepkowskiego) oraz rysunków — początkowo u Juliusza Kossaka, a od września 1855 roku u Władysława Lipskiego i Józefa Brodowskiego. Po powrocie
Kossaka do Warszawy jesienią 1857 roku odnowił z nim kontakty. Wspominał
o tym w liście do matki: „Niedzielą cały ranek przesiaduję u nich [Kossaków],
przypatrując się, jak maluje lub wspólnie malując i tak jakoś przyzwyczailiśmy
się do siebie, że nieco mi smutno będzie po jego wyjeździe, [...] jakoś mnie i oni
[Kossakowie] dość polubili, uważając więcej jak przyjaciela niż nieznajomego”11.
W tym samym liście Adam Helbich dopisał: „Nie uwierzy Ciocia, jak tutaj Brandt
o niczem nie marzy, tylko o stanie malarza, do którego jedynie tylko wzdycha;
przy Kossaku tylko oddycha spokojnie”12. W tych latach rozwijał się także talent wokalny Brandta i jego zamiłowanie do muzyki operowej. Często bywał
w teatrze, szczególnie zachwyciła go Halka Stanisława Moniuszki, którą oglądał
kilkakrotnie i potrafił śpiewać większość arii.

1858–1859

W czerwcu 1858 roku Brandt ukończył z odznaczeniem naukę w Instytucie Szlacheckim. W październiku wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał przy rue Saint-Gilles 11 wspólnie z kolegą z Instytutu Szlacheckiego, Feliksem Halpertem. Od
maja 1859 wynajmowali mieszkanie przy Place Royale 10 (obecnie Place des
Vosges). Pod kierunkiem znanego matematyka Adolfa Sągajły przez dziesięć
miesięcy Brandt przygotowywał się do egzaminu wstępnego w École Centrale
des Arts et Manufactures. Równocześnie uczył się śpiewu; lekcji udzielał mu
Francesco Ciaffei, korzystał też z konsultacji słynnego śpiewaka paryskiej Opery
Komicznej Jean-Baptiste’a Faure’a. Często spotykał się Juliuszem Kossakiem. Ich
wcześniejsze relacje nauczyciel–uczeń przekształciły się w serdeczną przyjaźń13.

Juliusz Kossak trzymający obraz Piotra
Michałowskiego Maksymilian Oborski na koniu,
1854, fot. Karol Beyer, Warszawa, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Gr.Pol.25064 MNW

1860–1862
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Warszawa, TZSP (1860–1861)
Warszawa, TZSP (1861)
Warszawa, TZSP (1862)

•
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•

Portret zbiorowy malarzy polskich, od lewej: Józef Simmler, Wojciech Gerson, Józef Brodowski, Franciszek
Kostrzewski, Alfred Schouppé, Juliusz Kossak, ok. 1865, fot. Karol Beyer, Warszawa, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 57025 MNW
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Na początku września 1859 złożył egzamin w École Centrale, nie został jednak
przyjęty na studia. Zapewne podczas pobytu w Konarach (we wrześniu i październiku) zapadła decyzja o wyborze przez Brandta zawodu malarza, zaakceptowana przez jego opiekunów. W pierwszych dniach listopada 1859 roku wrócił do
Paryża, po drodze spędził kilka dni u Adama Helbicha studiującego w Berlinie.
Starał się nawiązać stosunki w środowisku artystycznym, w czym pomagał mu
Kossak. Za jego pośrednictwem poznał cenionego w Paryżu malarza, Henryka
Rodakowskiego. Dzięki jego protekcji otrzymał zgodę na wykonywanie w Luwrze
studiów z rzeźb antycznych. Podziwiał zgromadzone tam dzieła Rubensa, w których najbardziej cenił naturalną prawdę rysunku i żywość kolorytu. Postarał się
także o przyznanie wolnego wstępu do koszar żandarmerii, gdzie mógł szkicować
konie z natury. Codziennie bywał w atelier Kossaka, aby pod jego kierunkiem
ćwiczyć rysunek oraz technikę malowania farbami olejnymi. W godzinach popołudniowych uczęszczał, jak donosił w liście do matki, „do atelier pana Luisa,
gdzie w gronie artystów rysujem z natury ludzi”14. Próbował kontynuować naukę
śpiewu, do czego zachęcał go Jean-Baptiste Faure przekonany o dużym talencie
Brandta. Nie spotkało się to jednak z akceptacją matki i wuja artysty.
Podczas wystawy współczesnego malarstwa, oglądanej w marcu w galerii przy
boulevard des Italiens, największe wrażenie wywarły na nim prace Rosy Bonheur („trzyma prim na tej wystawie tak rysunkiem, jak kolorytem i umiejętnością
kładzenia farb”) oraz Eugène’a Delacroix („ma przecudowny koloryt, każden
obraz jego jak słońce błyszczy pomiędzy innemi, brak ma ogromny rysunku”)15.
Niezależnie od wytężonej pracy artystycznej nadal rozwijał swój talent muzyczny, doskonalił grę na fortepianie, próbował samodzielnie komponować drobne
utwory „do tańca”, jak sam je określił.
W połowie lipca odwiedzili Brandta w Paryżu matka i wuj Stanisław Lessel.
W tym czasie, uzyskawszy list polecający od Norblina16, nawiązał kontakt z Léonem Cognietem i zaczął uczęszczać do jego atelier. 31 lipca relacjonował matce
i wujowi swoje wrażenia: „I tak rano zawsze od 7–12 jestem w pracowni Cognieta, robiłem u niego dotychczas 3 modele. [...] Co do koni najsilniejszy jestem
w atelie[r] i pewno co do kompozycji, lecz z natury ludzi jeszcze rysować nie
umiem; nie tyle talentu, ile długiej pracy to wymaga, główną rzeczą bowiem jest
umieć widzieć w naturze, a to nie nabywa się inaczej, jak z czasem”17. Kolejne
miesiące wypełniła wytężona praca pod kierunkiem Cognieta. Brandt malował
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Aleksander Pruszak, fot. ze zbiorów rodziny artysty

spędził swe lata szkolne był pełen pamiątek narodowych, a legenda napoleońska, jak i powstania 1830 roku bardzo żywa”9. Towarzyszami jego nauki i zabaw
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Leszczyńskiego ukończył odznaczony listem pochwalnym za doskonałe wyniki
podczas egzaminu. Od 1854 kształcił się w Instytucie Szlacheckim w Warszawie.
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też samodzielnie obrazy olejne i akwarele (kat. I.1, I.2, II.7–10), które opisywał
w listach do rodziny, marzył o wynajęciu własnego atelier. Plany dalszego pobytu w Paryżu przekreśliła jednak decyzja jego opiekunów o powrocie do kraju,
która zapadła dość nagle, jak się wydaje, pod koniec października 1860 roku.
W listopadzie artysta wrócił do Konar. W niektórych publikacjach pojawia się
informacja o wspólnej z Juliuszem Kossakiem wyprawie na Ukrainę i Podole
jeszcze w tym roku18. Nie znajduje ona potwierdzenia w biografii Kossaka, który
wrócił z Paryża i zamieszkał w Warszawie około 15 października. Brandt mógł
towarzyszyć Kossakowi podczas jego podróży do wschodniej Galicji w styczniu
1861 roku, podczas której ten ostatni „kilka tygodni bawił w Koropcu, malując
stadniny”19. Niezależnie od tego, kiedy dokładnie miało to miejsce, pierwsze
zetknięcie się Brandta z krajobrazem, atmosferą i specyfiką życia kresowego
wywarło decydujący wpływ na ukształtowanie jego zainteresowań artystycznych.
Południowo-wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej stały się głównym terenem akcji jego historycznych dzieł i obrazów rodzajowych, w tym także scen
z życia żołnierskiego.
Józef Brandt, 1863, fot. z dedykacją artysty dla
Walerego Eljasza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
we Wrocławiu, nr inw. I.F.3996

Na przełomie 1860 i 1861 roku artysta zadebiutował w Towarzystwie Zachęty Sztuk
Pięknych (dalej: TZSP, Zachęta), wystawiając akwarele inspirowane utworem
Kajetana Suffczyńskiego Pan Starosta Warecki (kat. II.20) oraz poematem Wincentego Pola Przygody JP. Benedykta Winnickiego (kat. II.22–24) W październiku 1861
na wystawę w TZSP przyjęto cztery kolejne akwarele (kat. II.25–28) artysty, tym
razem malowane według Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Był to także pierwszy
sukces finansowy młodego malarza — dwie prace we wrześniu tego roku nabył
Stefan Zamoyski, a w grudniu dwie kolejne znalazły się w zespole dzieł zakupionych przez Komitet Zachęty w celu rozlosowania wśród członków Towarzystwa.

Na początku lat sześćdziesiątych Brandt zaczął tworzyć album Starożytności
w Polsce (kat. III.1), do którego sukcesywnie wklejał fotografie, odrysy na kalce
dawnych rycin czy kart z wzorników (obejmujące m.in. wizerunki postaci historycznych, zabytkowe przedmioty, kostiumy, militaria), budując w ten sposób
kompendium wiedzy ikonograficznej dla własnej twórczości.
1863

Niepewna sytuacja polityczna panująca w Królestwie Polskim w okresie poprzedzającym wybuch powstania styczniowego przyczyniła się zapewne do podjęcia
decyzji o wysłaniu Brandta na studia za granicą. Sam artysta bardzo mocno
przeżywał rozstanie z bliskimi w tak niepewnych czasach, niepokoił się o ich
bezpieczeństwo w Konarach, w każdej chwili był gotów wracać, aby „poddać
się losowi, jaki cały kraj spotyka”20. W pierwszych dniach lutego przybył do
Monachium zaopatrzony w list polecający od Józefa Simmlera do Karla Piloty’ego, dzięki czemu został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych bez egzaminu
i w połowie roku akademickiego.

Naukę rozpoczął w Antikenklasse pod kierunkiem Johanna Georga Hiltenspergera21. Pod koniec lutego tak opisywał swoje obowiązki: „[...] jestem uczniem
Akademii i uczęszczam tam co dnia od godziny 8 do 12, o tej godzinie obiad
jadam, do 5-tej pracuję u siebie nad kompozycją obrazu, któren pragnąłbym
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Albrecht Adam, Albrecht Adam i jego synowie Benno, Franz i Eugen w pracowni, 1835, Berlin,
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz Nationalgalerie, Ident. Nr. W.S.4

tu robić, a o godzinie 6-tej idę na rysunki wieczorne z natury i tam do 8-ej robię, później do domu, gdzie mam zajęcie, gdyż robię mały zbiorek kostiumów
polskich, później coś czytam i godzina 11, czas na spoczynek i znów nazajutrz
to samo, a dnie do siebie zupełnie podobne”22. Wynajmował mieszkanie przy
Landwehrstraße 7.

Dzięki rekomendacji Piloty’ego już w lutym poznał wybitnego malarza monachijskiego, Franza Adama, który otoczył go życzliwą opieką. 22 lutego pisał do rodziny: „[...] Adam, któren mną się zajmuje, radzi ażebym sobie najął małe atelie[r],
o które on sam mi się obiecał postarać niedaleko siebie, ażebym tam mógł co
dnia po południu coś komponować i malować [...]. Obiecał mi co dnia przychodzić i radami swemi pomagać, prosząc, ażebym go jak najczęściej odwiedzał”23.
Już pod koniec marca Brandt narzekał w listach na złe samopoczucie, w pierwszych dniach kwietnia zdiagnozowano u niego tyfus. Choroba miała ostry przebieg, wymagała leczenia szpitalnego, a potem długiej rekonwalescencji.

W maju zaczął regularnie pracować w atelier Franza Adama przy Schillerstraße 23. Pod jego kierunkiem do perfekcji doprowadził rysunek, wzbogacił
układy kompozycyjne obrazów, często czerpiąc bezpośrednie wzory z dzieł
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polskich, później coś czytam i godzina 11, czas na spoczynek i znów nazajutrz
to samo, a dnie do siebie zupełnie podobne”22. Wynajmował mieszkanie przy
Landwehrstraße 7.

Dzięki rekomendacji Piloty’ego już w lutym poznał wybitnego malarza monachijskiego, Franza Adama, który otoczył go życzliwą opieką. 22 lutego pisał do rodziny: „[...] Adam, któren mną się zajmuje, radzi ażebym sobie najął małe atelie[r],
o które on sam mi się obiecał postarać niedaleko siebie, ażebym tam mógł co
dnia po południu coś komponować i malować [...]. Obiecał mi co dnia przychodzić i radami swemi pomagać, prosząc, ażebym go jak najczęściej odwiedzał”23.
Już pod koniec marca Brandt narzekał w listach na złe samopoczucie, w pierwszych dniach kwietnia zdiagnozowano u niego tyfus. Choroba miała ostry przebieg, wymagała leczenia szpitalnego, a potem długiej rekonwalescencji.

W maju zaczął regularnie pracować w atelier Franza Adama przy Schillerstraße 23. Pod jego kierunkiem do perfekcji doprowadził rysunek, wzbogacił
układy kompozycyjne obrazów, często czerpiąc bezpośrednie wzory z dzieł
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swojego mistrza. Adamowi zawdzięczał też niezwykłą troskę o realizm oraz
autentyczność każdego szczegółu studiowanego z natury, a nie malowanego
z wyobraźni. Z czasem obu artystów połączyła bliska przyjaźń. W tym okresie Brandt nawiązał także serdeczne stosunki ze sławnym batalistą Theodorem
Horscheltem, który „widząc, jak pracuję, i że chwała Bogu dobrze idzie, tak
mnie polubił, iż cały zbiór broni, łuków, siodeł, kostiumów wschodnich do mego
użytku pozwolił”24. Do bliskich przyjaciół Brandta należał hrabia Karl Stehle,
ekonomista, miłośnik sztuki, pracownik, a od 1868 roku inspektor królewskiego
teatru w Monachium. Dzięki tej znajomości artysta mógł swobodnie korzystać
z bogatej rekwizytorni teatralnej, szukając strojów do planowanych kompozycji.
Za pośrednictwem Karla poznał jego siostrę, śpiewaczkę operową Sophie Stehle,
która zdobywała właśnie sławę w Monachium i szybko podbiła serce młodego
malarza. Z czasem ta młodzieńcza miłość wygasła, przerodziła się w serdeczną
przyjaźń, która trwała do zamążpójścia Sophie w 1874 roku.

Franz Adam, ok. 1860, fot. Franz Hanfstaengl,
Monachium

1864
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP

Już wówczas Brandt gromadził rozmaite przedmioty (początkowo głównie rekwizyty do planowanych obrazów), o czym świadczą informacje zawarte w korespondencji25. Kolekcję tę, składającą się głównie z militariów, powiększał
sukcesywnie niemal do końca życia.

Walery Eljasz, 1867, fot. Walery Rzewuski, Kraków,
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 92919 MNW

22 kwietnia wyruszył przez Wiedeń do Krakowa, prawdopodobnie w związku
z prezentacją swoich prac na wystawie TPSP. Miał zamiar spotkać się tam z Walerym Eljaszem, z którym zaprzyjaźnił się podczas wspólnej nauki w pracowni
Adama w 1863 roku. W lecie urządzał wycieczki po Bawarii i Wirtembergii, a ich
plonem były szkice z natury. W drugiej połowie czerwca udał się do Sigmaringen,
prawdopodobnie w towarzystwie Karla Stehlego. W grudniu planował podróż do
Paryża na wiosnę przyszłego roku, a także, wspólnie z Walerym Eljaszem, wyprawę
w Karpaty, która jednak nie doszła do skutku.

obrazem przedstawiającym Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego ciągnących pod Tarnopol przeciwko Tatarom w r. 1551 (kat. I.19).
W listach do Walerego Eljasza (także w 1866) narzekał na kłopoty finansowe
i brak potencjalnych nabywców zainteresowanych jego obrazami. Wciąż pozostawał pod urokiem Sophie Stehle.

Pomimo pierwszych sukcesów w sprzedaży obrazów w tym okresie wciąż jeszcze
korzystał z pomocy finansowej matki i wuja. Oboje w tym roku przeprowadzili
się do Radomia i zamieszkali w domu przy ul. Lubelskiej 25 (obecnie ul. Żeromskiego). Stanisław Lessel nabył także niewielką posiadłość w dzielnicy Zamłynie,
tzw. Czarny Dwór, z obszernymi stajniami, w których trzymał konie.
W tym roku Brandt został członkiem zwyczajnym monachijskiego Kunstvereinu.

1865
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Düsseldorff, Kunstverein
Kraków, TPSP
Monachium, Kunstverein
Warszawa, TZSP
Zurych, Kunstverein

•
•
•
•
•
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Na początku czerwca artysta spodziewał się wizyty matki i wuja w Monachium.
W lecie, prawdopodobnie w lipcu, podróżował do Pragi, w sierpniu był z powrotem w Bawarii. Zapewne pod koniec września wyjechał do Paryża, gdzie spotkał
się z Walerym Eljaszem.
W październiku lub nieco wcześniej zaczął malować monumentalną kompozycję
Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21) z myślą o wystawieniu jej na Exposition
Universelle w Paryżu w 1867 roku. Wcześniej przygotowywał się starannie do
prezentacji tego tematu, studiował historyczne opisy bitwy, szukał wzorów broni
i innych rekwizytów z epoki. We wrześniu podjął też pracę nad drugim dużym

EWA MICKE-BRONIAREK

Józef Brandt, 1864, fot. z dedykacją dla Władysława
Eljasza, ze zbiorów Jerzego Grabkowskiego

W tym roku po raz pierwszy prace artysty zostały zakupione przez monachijski
Kunstverein z przeznaczeniem na loterię wśród członków stowarzyszenia. W tym
okresie jego najbliższym przyjacielem w Monachium był malarz Ludwik Kurella.
1866
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP
• Poznań, Wystawa obrazów w Pałacu Działyńskich
na korzyść ubogich miejscowych w Poznaniu

Do początku marca Brandt intensywnie pracował nad kompozycją historyczną
Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego..., która zrobiła duże wrażenie podczas wystawy w Kunstvereinie. W maju przyjechał do Polski, dłuższy czas spędził z matką i wujem w Radomiu, odwiedzał m.in. Adama Helbicha w Konarach, Amelię
Pruszak w Orońsku. Około połowy czerwca był w Warszawie, potem spotkał się
z przyjaciółmi w Krakowie. Pod koniec sierpnia wrócił do Monachium. Około tygodnia spędził u Stehlów wynajmujących willę w Ambach nad jeziorem
Starnberger. Po powrocie zabrał się do pracy i dość gruntownie przemalował
Chodkiewicza pod Chocimiem.

W grudniu starał się o uzyskanie własnego obszernego atelier w obrębie pracowni Adama. Nadal chciał korzystać z jego rad i wskazówek, a przy tym planował
kolejną kompozycję batalistyczną dużego formatu.
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swojego mistrza. Adamowi zawdzięczał też niezwykłą troskę o realizm oraz
autentyczność każdego szczegółu studiowanego z natury, a nie malowanego
z wyobraźni. Z czasem obu artystów połączyła bliska przyjaźń. W tym okresie Brandt nawiązał także serdeczne stosunki ze sławnym batalistą Theodorem
Horscheltem, który „widząc, jak pracuję, i że chwała Bogu dobrze idzie, tak
mnie polubił, iż cały zbiór broni, łuków, siodeł, kostiumów wschodnich do mego
użytku pozwolił”24. Do bliskich przyjaciół Brandta należał hrabia Karl Stehle,
ekonomista, miłośnik sztuki, pracownik, a od 1868 roku inspektor królewskiego
teatru w Monachium. Dzięki tej znajomości artysta mógł swobodnie korzystać
z bogatej rekwizytorni teatralnej, szukając strojów do planowanych kompozycji.
Za pośrednictwem Karla poznał jego siostrę, śpiewaczkę operową Sophie Stehle,
która zdobywała właśnie sławę w Monachium i szybko podbiła serce młodego
malarza. Z czasem ta młodzieńcza miłość wygasła, przerodziła się w serdeczną
przyjaźń, która trwała do zamążpójścia Sophie w 1874 roku.

Franz Adam, ok. 1860, fot. Franz Hanfstaengl,
Monachium

1864
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP

Już wówczas Brandt gromadził rozmaite przedmioty (początkowo głównie rekwizyty do planowanych obrazów), o czym świadczą informacje zawarte w korespondencji25. Kolekcję tę, składającą się głównie z militariów, powiększał
sukcesywnie niemal do końca życia.

Walery Eljasz, 1867, fot. Walery Rzewuski, Kraków,
Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 92919 MNW

22 kwietnia wyruszył przez Wiedeń do Krakowa, prawdopodobnie w związku
z prezentacją swoich prac na wystawie TPSP. Miał zamiar spotkać się tam z Walerym Eljaszem, z którym zaprzyjaźnił się podczas wspólnej nauki w pracowni
Adama w 1863 roku. W lecie urządzał wycieczki po Bawarii i Wirtembergii, a ich
plonem były szkice z natury. W drugiej połowie czerwca udał się do Sigmaringen,
prawdopodobnie w towarzystwie Karla Stehlego. W grudniu planował podróż do
Paryża na wiosnę przyszłego roku, a także, wspólnie z Walerym Eljaszem, wyprawę
w Karpaty, która jednak nie doszła do skutku.

obrazem przedstawiającym Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego ciągnących pod Tarnopol przeciwko Tatarom w r. 1551 (kat. I.19).
W listach do Walerego Eljasza (także w 1866) narzekał na kłopoty finansowe
i brak potencjalnych nabywców zainteresowanych jego obrazami. Wciąż pozostawał pod urokiem Sophie Stehle.

Pomimo pierwszych sukcesów w sprzedaży obrazów w tym okresie wciąż jeszcze
korzystał z pomocy finansowej matki i wuja. Oboje w tym roku przeprowadzili
się do Radomia i zamieszkali w domu przy ul. Lubelskiej 25 (obecnie ul. Żeromskiego). Stanisław Lessel nabył także niewielką posiadłość w dzielnicy Zamłynie,
tzw. Czarny Dwór, z obszernymi stajniami, w których trzymał konie.
W tym roku Brandt został członkiem zwyczajnym monachijskiego Kunstvereinu.

1865
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Düsseldorff, Kunstverein
Kraków, TPSP
Monachium, Kunstverein
Warszawa, TZSP
Zurych, Kunstverein
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Na początku czerwca artysta spodziewał się wizyty matki i wuja w Monachium.
W lecie, prawdopodobnie w lipcu, podróżował do Pragi, w sierpniu był z powrotem w Bawarii. Zapewne pod koniec września wyjechał do Paryża, gdzie spotkał
się z Walerym Eljaszem.
W październiku lub nieco wcześniej zaczął malować monumentalną kompozycję
Chodkiewicz pod Chocimiem (kat. I.21) z myślą o wystawieniu jej na Exposition
Universelle w Paryżu w 1867 roku. Wcześniej przygotowywał się starannie do
prezentacji tego tematu, studiował historyczne opisy bitwy, szukał wzorów broni
i innych rekwizytów z epoki. We wrześniu podjął też pracę nad drugim dużym

EWA MICKE-BRONIAREK

Józef Brandt, 1864, fot. z dedykacją dla Władysława
Eljasza, ze zbiorów Jerzego Grabkowskiego

W tym roku po raz pierwszy prace artysty zostały zakupione przez monachijski
Kunstverein z przeznaczeniem na loterię wśród członków stowarzyszenia. W tym
okresie jego najbliższym przyjacielem w Monachium był malarz Ludwik Kurella.
1866
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP
• Poznań, Wystawa obrazów w Pałacu Działyńskich
na korzyść ubogich miejscowych w Poznaniu

Do początku marca Brandt intensywnie pracował nad kompozycją historyczną
Pochód wojsk hetmana Tarnowskiego..., która zrobiła duże wrażenie podczas wystawy w Kunstvereinie. W maju przyjechał do Polski, dłuższy czas spędził z matką i wujem w Radomiu, odwiedzał m.in. Adama Helbicha w Konarach, Amelię
Pruszak w Orońsku. Około połowy czerwca był w Warszawie, potem spotkał się
z przyjaciółmi w Krakowie. Pod koniec sierpnia wrócił do Monachium. Około tygodnia spędził u Stehlów wynajmujących willę w Ambach nad jeziorem
Starnberger. Po powrocie zabrał się do pracy i dość gruntownie przemalował
Chodkiewicza pod Chocimiem.

W grudniu starał się o uzyskanie własnego obszernego atelier w obrębie pracowni Adama. Nadal chciał korzystać z jego rad i wskazówek, a przy tym planował
kolejną kompozycję batalistyczną dużego formatu.
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1867
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Paryż, Exposition Universelle de 1867,
1 kwietnia – 3 listopada
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP

W połowie stycznia donosił Eljaszowi: „Od miesiąca maluję w Akademii
w atelier Ramberga”26. Być może miał
tam lepsze warunki przestrzenne podczas pracy nad wykończeniem dużego
płótna Chodkiewicz pod Chocimiem.

poprzywoziłem”31. Około 15 września był w Warszawie, zaproszony na ślub Józefa Helbicha. Zatrzymał się tam dłużej, być może w związku z poszukiwaniem
nabywcy na obraz Chodkiewicz pod Chocimiem.

Na początku listopada wrócił do Monachium. Miesiąc później pisał do rodziny: „Jestem w atelier, a w niem praca musi mi Was zastąpić, a teraz tak ładnie
u mnie, rzeczy bowiem moje nadeszły, zazdroszczą mnie ich tutaj wszyscy, całe
ściany pozawieszane dywanami, siodło też paraduje na zaszczytnym miejscu,
mam także i kwiaty — słowem oryginalnie, pięknie jak [jest?] u mnie, toteż tylko
noc mnie stamtąd wygania, tak miłym jest mój kącik”32.

Na początku czerwca pomagał urządzić
się przybyłemu do Monachium Maksymilianowi Gierymskiemu, którego
rekomendował mu Juliusz Kossak.

W lipcu był w Paryżu, aby obejrzeć
Exposition Universelle. Spędził tam
około trzech tygodni. Potem wyjechał
do kraju, po dwudniowym pobycie
w Warszawie przybył do Radomia,
a następnie z matką i wujem do Drzewicy, gdzie poświęcił się szkicom i stuLuitpold Karl Joseph Wilhelm von Bayern,
diom z natury. Na przełomie września Książę
przed 1877, fot. Franz Hanfstaengl, Monachium,
i października bawił trzy tygodnie Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 119838 MNW
w Poznańskiem, w gościnie u Bolesława Łaszczyńskiego w Grabowie, odwiedził też okoliczne majątki, m.in. Kursko,
Śrem i Szołdry Chłapowskich.

27 maja w Orońsku przyszła na świat córka Aleksandra i Heleny Pruszaków
(w przyszłości pasierbica artysty); na chrzcie otrzymała imiona Marianna Magdalena Augusta (1868–1959), używała imienia Maria.
1869
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, I. Internationale
Kunstausstellung, 20 lipca – 31 października
• Monachium, Kunstverein
• Kraków, TPSP
• Warszawa, TZSP

Zapewne już w styczniu artysta miał w dużej mierze „podmalowany” obraz Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53). Równocześnie poszerzał wiedzę na temat epoki
Jana Sobieskiego, gromadził studia przygotowawcze do planowanej kompozycji
Bitwa pod Wiedniem (kat. I.60).
Przebywający od końca 1868 roku w Monachium Juliusz Kossak tak opisał dzień
pracy zaprzyjaźnionego grona malarzy, skupionych wokół Franza Adama: „Rano
o 9-tej schodzimy się do tej roboty [do malowania], o 12-ej idziemy wszyscy razem

W październiku wrócił do Monachium. Zajął się porządkowaniem i urządzaniem
nowej, samodzielnej już pracowni, mieszczącej się w ogrodzie na terenie tej
samej posesji, na której było atelier Adama przy Schillerstraße 23. 6 listopada
pisał do matki i wuja: „Cały dzień, do wieczora siedzę w atelier, tak mi tam
dobrze, pracuje ze mną Quaglio27, bo samemu to markotno, a tak sobie ładnie
urządziłem, że moje atelier zaliczają do najpiękniejszego w Monachium”28.

1868
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Lwów, TPSP
• Warszawa, TZSP

Na początku roku Brandt zainteresował się losem cennej kolekcji zabytkowych
przedmiotów zgromadzonej przez Tomasza Zielińskiego w Kielcach29. W tym
czasie po raz pierwszy gościł u księcia Luitpolda Wittelsbacha, zaproszony na
obiad razem z Adamem i Horscheltem, którzy protegowali młodego Polaka.
W kwietniu donosił Eljaszowi, że dzieli mieszkanie z Łaszczyńskim, który wynajmuje oddzielny pokój w tym samym lokalu. Pod koniec maja gościł w Monachium matkę i wuja Stanisława. Nieco później być może towarzyszył Krystynie
Brandt podczas kuracji w Karlsbadzie. Na początku lipca był już w Radomiu.
Około 15 lipca przebywał w Warszawie, dokąd przyjechał razem z Ludwikiem
Kurellą, zapewne w związku z otwarciem wystawy w TZSP. Następne miesiące
przeznaczył na kontakty z rodziną i przyjaciółmi w okolicach Radomia. Pisał
do Eljasza: „Po większej części czas mój przepędzam na wsi, robię studia z natury i kalkuję różne kostiumy”30. W kolejnym liście informował przyjaciela:
„W tem roku zwiedzałem Krakowskie, zwłaszcza bawiłem w okolicach Buska,
nazbierałem dużo motywów do obrazków rodzajowych i kostiumy in natura

130

EWA MICKE-BRONIAREK

Portret zbiorowy artystów polskich w Monachium, stoją od lewej: Kazimierz Szolc, Michał Hertz, Henryk
Redlich, Bolesław Łaszczyński, Józef Brandt, Maksymilian Gierymski; siedzą od lewej: Aleksander Gierymski,
Władysław Malecki, Ludwik Kurella, Władysław Szerner, 1869, fot. Carl Holzer, Monachium, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 81981/8 MNW
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1867
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Paryż, Exposition Universelle de 1867,
1 kwietnia – 3 listopada
• Monachium, Kunstverein
• Warszawa, TZSP

W połowie stycznia donosił Eljaszowi: „Od miesiąca maluję w Akademii
w atelier Ramberga”26. Być może miał
tam lepsze warunki przestrzenne podczas pracy nad wykończeniem dużego
płótna Chodkiewicz pod Chocimiem.

poprzywoziłem”31. Około 15 września był w Warszawie, zaproszony na ślub Józefa Helbicha. Zatrzymał się tam dłużej, być może w związku z poszukiwaniem
nabywcy na obraz Chodkiewicz pod Chocimiem.

Na początku listopada wrócił do Monachium. Miesiąc później pisał do rodziny: „Jestem w atelier, a w niem praca musi mi Was zastąpić, a teraz tak ładnie
u mnie, rzeczy bowiem moje nadeszły, zazdroszczą mnie ich tutaj wszyscy, całe
ściany pozawieszane dywanami, siodło też paraduje na zaszczytnym miejscu,
mam także i kwiaty — słowem oryginalnie, pięknie jak [jest?] u mnie, toteż tylko
noc mnie stamtąd wygania, tak miłym jest mój kącik”32.

Na początku czerwca pomagał urządzić
się przybyłemu do Monachium Maksymilianowi Gierymskiemu, którego
rekomendował mu Juliusz Kossak.

W lipcu był w Paryżu, aby obejrzeć
Exposition Universelle. Spędził tam
około trzech tygodni. Potem wyjechał
do kraju, po dwudniowym pobycie
w Warszawie przybył do Radomia,
a następnie z matką i wujem do Drzewicy, gdzie poświęcił się szkicom i stuLuitpold Karl Joseph Wilhelm von Bayern,
diom z natury. Na przełomie września Książę
przed 1877, fot. Franz Hanfstaengl, Monachium,
i października bawił trzy tygodnie Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. DI 119838 MNW
w Poznańskiem, w gościnie u Bolesława Łaszczyńskiego w Grabowie, odwiedził też okoliczne majątki, m.in. Kursko,
Śrem i Szołdry Chłapowskich.

27 maja w Orońsku przyszła na świat córka Aleksandra i Heleny Pruszaków
(w przyszłości pasierbica artysty); na chrzcie otrzymała imiona Marianna Magdalena Augusta (1868–1959), używała imienia Maria.
1869
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, I. Internationale
Kunstausstellung, 20 lipca – 31 października
• Monachium, Kunstverein
• Kraków, TPSP
• Warszawa, TZSP

Zapewne już w styczniu artysta miał w dużej mierze „podmalowany” obraz Czarniecki pod Koldyngą (kat. I.53). Równocześnie poszerzał wiedzę na temat epoki
Jana Sobieskiego, gromadził studia przygotowawcze do planowanej kompozycji
Bitwa pod Wiedniem (kat. I.60).
Przebywający od końca 1868 roku w Monachium Juliusz Kossak tak opisał dzień
pracy zaprzyjaźnionego grona malarzy, skupionych wokół Franza Adama: „Rano
o 9-tej schodzimy się do tej roboty [do malowania], o 12-ej idziemy wszyscy razem

W październiku wrócił do Monachium. Zajął się porządkowaniem i urządzaniem
nowej, samodzielnej już pracowni, mieszczącej się w ogrodzie na terenie tej
samej posesji, na której było atelier Adama przy Schillerstraße 23. 6 listopada
pisał do matki i wuja: „Cały dzień, do wieczora siedzę w atelier, tak mi tam
dobrze, pracuje ze mną Quaglio27, bo samemu to markotno, a tak sobie ładnie
urządziłem, że moje atelier zaliczają do najpiękniejszego w Monachium”28.

1868
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Kraków, TPSP
• Lwów, TPSP
• Warszawa, TZSP

Na początku roku Brandt zainteresował się losem cennej kolekcji zabytkowych
przedmiotów zgromadzonej przez Tomasza Zielińskiego w Kielcach29. W tym
czasie po raz pierwszy gościł u księcia Luitpolda Wittelsbacha, zaproszony na
obiad razem z Adamem i Horscheltem, którzy protegowali młodego Polaka.
W kwietniu donosił Eljaszowi, że dzieli mieszkanie z Łaszczyńskim, który wynajmuje oddzielny pokój w tym samym lokalu. Pod koniec maja gościł w Monachium matkę i wuja Stanisława. Nieco później być może towarzyszył Krystynie
Brandt podczas kuracji w Karlsbadzie. Na początku lipca był już w Radomiu.
Około 15 lipca przebywał w Warszawie, dokąd przyjechał razem z Ludwikiem
Kurellą, zapewne w związku z otwarciem wystawy w TZSP. Następne miesiące
przeznaczył na kontakty z rodziną i przyjaciółmi w okolicach Radomia. Pisał
do Eljasza: „Po większej części czas mój przepędzam na wsi, robię studia z natury i kalkuję różne kostiumy”30. W kolejnym liście informował przyjaciela:
„W tem roku zwiedzałem Krakowskie, zwłaszcza bawiłem w okolicach Buska,
nazbierałem dużo motywów do obrazków rodzajowych i kostiumy in natura

130

EWA MICKE-BRONIAREK

Portret zbiorowy artystów polskich w Monachium, stoją od lewej: Kazimierz Szolc, Michał Hertz, Henryk
Redlich, Bolesław Łaszczyński, Józef Brandt, Maksymilian Gierymski; siedzą od lewej: Aleksander Gierymski,
Władysław Malecki, Ludwik Kurella, Władysław Szerner, 1869, fot. Carl Holzer, Monachium, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 81981/8 MNW
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z dodatkiem Kurelli, któren w tym samym ogrodzie [przy Schillerstraße 23] ma
atelier, Maleckiego i Redlicha [...] na obiad, gdzie zwykle już zastajemy Łaszczyńskiego i Pillatiego. [...] koło 1-szej wracamy znowu każdy do swojego kąta. Koło
5-ej wyruszamy wraz z Adamem, któren cały dzień z nami, bardzo nas wszystkich lubi i bez nas się nie rusza, znowu kupą do kawiarni [...] Tambosiego, tam
już zastajemy stół dla nas zarezerwowany i zasiadamy do kawy, cygara się palą,
czasami biliard, a ciągle gawęda. Wieczorem się rozchodzimy — jedni na rysunki
do Akademii, drudzy do domu, na kolację albo herbatę, najczęściej do Brandta,
gdzie fortepian w robocie, Gierymski gra, Brandt śpiewa, z Redlicha tysiączne
figle się robią [...] i tak żyjemy codziennie bez odmiany [...]”33.

W lecie Brandt odwiedził rodzinę w kraju, do Monachium wrócił w ostatnich
dniach października. W tym czasie, podczas krótkiego pobytu w Krakowie poznał
Wincentego Pola, który obiecał mu pomoc w znalezieniu materiałów historycznych do obrazu Bitwa pod Wiedniem. W tamtejszym środowisku literackim był
zaprzyjaźniony również z Kajetanem Suffczyńskim, autorem powieści historycznych, który liczył się z opinią Brandta i często przesyłał mu rękopisy swoich
utworów z prośbą o ich ocenę.
Józef Brandt, ok. 1869, Muzeum im. Jacka Mal
czewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 211

1870
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, II. grosse internationale
Kunst-Ausstellung, 7 kwietnia – 29 maja
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1870,
od 1 maja
• Berlin, XLVII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 18 września – 6 listopada
• Warszawa, TZSP

Na wystawie międzynarodowej w Glaspalast w Monachium został nagrodzony
złotym medalem I klasy za obraz Strojnowski przedstawiający arcyksięciu Leopoldowi
konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (kat. I.38).

W październiku Brandt ponownie zmienił adres. Zajął mieszkanie z pracownią
przy Schillerstraße 13 i — jak donosił najbliższym — „Maleckiego zaprosiłem do
kompanii, gdyż atelje bardzo duże, a weselej mi będzie malować, mając uczciwą
duszę około siebie”35.
1871
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, III. grosse internationale
Kunst-Ausstellung, 1 kwietnia – 31 maja
• Wiedeń, Künstlerhaus, Genossenschaft
der bildenden Künstler (permanente Ausstellung),
od 15 czerwca

Prawdopodobnie w styczniu wynajął osobne atelier na trzecim piętrze kamienicy
przy Schwanthalerstraße 1936. Obejmowało ono dwa większe pokoje od frontu — mieszczące właściwą pracownię — oraz dwa mniejsze od strony podwórza,
obszerny korytarz i toaletę. Nadal mieszkał przy Schillerstraße 13, natomiast
nowe lokum stało się nie tylko miejscem jego pracy, ale również swoistym muzeum, w którym przechowywał i eksponował swoją kolekcję militariów, rzędów
końskich, zabytkowych kostiumów i innych przedmiotów. Początkowo dzielił tę
pracownię z Władysławem Maleckim, w późniejszym okresie udostępnił w niej
miejsce Władysławowi Szernerowi, który tworzył tam przez wiele lat. Był on
miłośnikiem i naśladowcą malarstwa Brandta, żywo uczestniczył także w życiu
prywatnym rodziny artysty.
Po śmierci Teodora Horschelta, dzięki uprzejmości wdowy, Brandt uzyskał prawo pierwszeństwa przy zakupie kostiumów i rekwizytów z jego zbiorów, obejmujących stroje wschodnie, siodła, zabytkową broń i inne militaria. Na przełomie
kwietnia i maja nabył wiele przedmiotów z tej kolekcji.

Święta Bożego Narodzenia spędził w Monachium, w gronie przyjaciół, m.in. Adama Chmielowskiego, Ludwika Kurelli, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich.

W kwietniu obraz Czarniecki pod Koldyngą, zatytułowany wówczas Dänischer Feld
zug gegen die Schweden im Jahre 1658, został kupiony z dorocznej wystawy w Künst
lerhausie do zbiorów Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.

W marcu przeprowadził się do mieszkania przy Landwehrstraße 10, w którym
miał także pracownię. Blisko miesiąc zajęło mu urządzanie nowego lokum, które tak opisywał: „Z atelje tedy przez pokój, gdzie mam kostiumy i rekwizyta
malarskie, wchodzi się do mego pokoju. Ten jest na czerwony kolor malowany, wysoki. Na całej podłodze, rozbity, leży dywan z czasów rokoko z owalem
czerwonym, a naokoło aniołki na tle błękitnym. Dywan ten był dawniej w Rezydencji [Wittelsbachów]. Stół, kanapa i 6 krzeseł palisandrowych, aksamitem
ciemnozielonym wybite. Nad kanapą duże lustro w ramach złoconych, a na stole
serweta po babci Dyzmańskiej. Łóżko, a nad niem duże firanki w falbany, jak to
w Paryżu używają, bardzo ładnie i porządnie wygląda. Dalej komoda, szafa na
rzeczy, stolik marmurowy w dużym oknie weneckim postawiony, stolik nocny,
umywalnia i fortepian, podwójne firanki w oknie koronkowe, oto luksus mojego
kącika. Obok niego mam mały pokoik na potrzebne talerze, miotełki, trzepaczki
i wszelkie rekwizyta do gospodarstwa potrzebne [...]”34.

Lato artysta zapewne spędził w kraju w towarzystwie najbliższych. Przed 14 września krótko bawił z Adamem Chmielowskim u Bolesława Łaszczyńskiego w Grabowie. 17 września z Juliuszem Kossakiem wyruszył z Krakowa w podróż po

W kwietniu obraz Tabor — powrót spod Wiednia (kat. I.46) został kupiony z wystawy
w Künstlerhausie w Wiedniu do zbiorów cesarza Franciszka Józefa.

W lecie artysta odwiedził rodzinę w Radomiu. Do Monachium wracał na początku października, w towarzystwie Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich.
Po drodze zatrzymali się na dzień lub dwa w Krakowie, byli z wizytą u Juliusza
Kossaka, zwiedzali miasto.

132

EWA MICKE-BRONIAREK

Juliusz Kossak, Nasz wjazd do Podhorzec, 1871, rysunek zamieszczony w liście
Józefa Brandta do matki i wuja Stanisława Lessla z 24 września 1871, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14066/I

Juliusz Kossak, Step Strusowski, 1871, rysunek zamieszczony w liście Józefa
Brandta do matki i wuja Stanisława Lessla z 28 września 1871, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14066/I
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z dodatkiem Kurelli, któren w tym samym ogrodzie [przy Schillerstraße 23] ma
atelier, Maleckiego i Redlicha [...] na obiad, gdzie zwykle już zastajemy Łaszczyńskiego i Pillatiego. [...] koło 1-szej wracamy znowu każdy do swojego kąta. Koło
5-ej wyruszamy wraz z Adamem, któren cały dzień z nami, bardzo nas wszystkich lubi i bez nas się nie rusza, znowu kupą do kawiarni [...] Tambosiego, tam
już zastajemy stół dla nas zarezerwowany i zasiadamy do kawy, cygara się palą,
czasami biliard, a ciągle gawęda. Wieczorem się rozchodzimy — jedni na rysunki
do Akademii, drudzy do domu, na kolację albo herbatę, najczęściej do Brandta,
gdzie fortepian w robocie, Gierymski gra, Brandt śpiewa, z Redlicha tysiączne
figle się robią [...] i tak żyjemy codziennie bez odmiany [...]”33.

W lecie Brandt odwiedził rodzinę w kraju, do Monachium wrócił w ostatnich
dniach października. W tym czasie, podczas krótkiego pobytu w Krakowie poznał
Wincentego Pola, który obiecał mu pomoc w znalezieniu materiałów historycznych do obrazu Bitwa pod Wiedniem. W tamtejszym środowisku literackim był
zaprzyjaźniony również z Kajetanem Suffczyńskim, autorem powieści historycznych, który liczył się z opinią Brandta i często przesyłał mu rękopisy swoich
utworów z prośbą o ich ocenę.
Józef Brandt, ok. 1869, Muzeum im. Jacka Mal
czewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 211

1870
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, II. grosse internationale
Kunst-Ausstellung, 7 kwietnia – 29 maja
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1870,
od 1 maja
• Berlin, XLVII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 18 września – 6 listopada
• Warszawa, TZSP

Na wystawie międzynarodowej w Glaspalast w Monachium został nagrodzony
złotym medalem I klasy za obraz Strojnowski przedstawiający arcyksięciu Leopoldowi
konie, zdobyte przez lisowczyków na Palatynie Renu (kat. I.38).

W październiku Brandt ponownie zmienił adres. Zajął mieszkanie z pracownią
przy Schillerstraße 13 i — jak donosił najbliższym — „Maleckiego zaprosiłem do
kompanii, gdyż atelje bardzo duże, a weselej mi będzie malować, mając uczciwą
duszę około siebie”35.
1871
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, III. grosse internationale
Kunst-Ausstellung, 1 kwietnia – 31 maja
• Wiedeń, Künstlerhaus, Genossenschaft
der bildenden Künstler (permanente Ausstellung),
od 15 czerwca

Prawdopodobnie w styczniu wynajął osobne atelier na trzecim piętrze kamienicy
przy Schwanthalerstraße 1936. Obejmowało ono dwa większe pokoje od frontu — mieszczące właściwą pracownię — oraz dwa mniejsze od strony podwórza,
obszerny korytarz i toaletę. Nadal mieszkał przy Schillerstraße 13, natomiast
nowe lokum stało się nie tylko miejscem jego pracy, ale również swoistym muzeum, w którym przechowywał i eksponował swoją kolekcję militariów, rzędów
końskich, zabytkowych kostiumów i innych przedmiotów. Początkowo dzielił tę
pracownię z Władysławem Maleckim, w późniejszym okresie udostępnił w niej
miejsce Władysławowi Szernerowi, który tworzył tam przez wiele lat. Był on
miłośnikiem i naśladowcą malarstwa Brandta, żywo uczestniczył także w życiu
prywatnym rodziny artysty.
Po śmierci Teodora Horschelta, dzięki uprzejmości wdowy, Brandt uzyskał prawo pierwszeństwa przy zakupie kostiumów i rekwizytów z jego zbiorów, obejmujących stroje wschodnie, siodła, zabytkową broń i inne militaria. Na przełomie
kwietnia i maja nabył wiele przedmiotów z tej kolekcji.

Święta Bożego Narodzenia spędził w Monachium, w gronie przyjaciół, m.in. Adama Chmielowskiego, Ludwika Kurelli, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich.

W kwietniu obraz Czarniecki pod Koldyngą, zatytułowany wówczas Dänischer Feld
zug gegen die Schweden im Jahre 1658, został kupiony z dorocznej wystawy w Künst
lerhausie do zbiorów Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu.

W marcu przeprowadził się do mieszkania przy Landwehrstraße 10, w którym
miał także pracownię. Blisko miesiąc zajęło mu urządzanie nowego lokum, które tak opisywał: „Z atelje tedy przez pokój, gdzie mam kostiumy i rekwizyta
malarskie, wchodzi się do mego pokoju. Ten jest na czerwony kolor malowany, wysoki. Na całej podłodze, rozbity, leży dywan z czasów rokoko z owalem
czerwonym, a naokoło aniołki na tle błękitnym. Dywan ten był dawniej w Rezydencji [Wittelsbachów]. Stół, kanapa i 6 krzeseł palisandrowych, aksamitem
ciemnozielonym wybite. Nad kanapą duże lustro w ramach złoconych, a na stole
serweta po babci Dyzmańskiej. Łóżko, a nad niem duże firanki w falbany, jak to
w Paryżu używają, bardzo ładnie i porządnie wygląda. Dalej komoda, szafa na
rzeczy, stolik marmurowy w dużym oknie weneckim postawiony, stolik nocny,
umywalnia i fortepian, podwójne firanki w oknie koronkowe, oto luksus mojego
kącika. Obok niego mam mały pokoik na potrzebne talerze, miotełki, trzepaczki
i wszelkie rekwizyta do gospodarstwa potrzebne [...]”34.

Lato artysta zapewne spędził w kraju w towarzystwie najbliższych. Przed 14 września krótko bawił z Adamem Chmielowskim u Bolesława Łaszczyńskiego w Grabowie. 17 września z Juliuszem Kossakiem wyruszył z Krakowa w podróż po

W kwietniu obraz Tabor — powrót spod Wiednia (kat. I.46) został kupiony z wystawy
w Künstlerhausie w Wiedniu do zbiorów cesarza Franciszka Józefa.

W lecie artysta odwiedził rodzinę w Radomiu. Do Monachium wracał na początku października, w towarzystwie Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich.
Po drodze zatrzymali się na dzień lub dwa w Krakowie, byli z wizytą u Juliusza
Kossaka, zwiedzali miasto.
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Juliusz Kossak, Nasz wjazd do Podhorzec, 1871, rysunek zamieszczony w liście
Józefa Brandta do matki i wuja Stanisława Lessla z 24 września 1871, Zakład
Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14066/I

Juliusz Kossak, Step Strusowski, 1871, rysunek zamieszczony w liście Józefa
Brandta do matki i wuja Stanisława Lessla z 28 września 1871, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich we Wrocławiu, sygn. 14066/I
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Galicji Wschodniej. W tym okresie Brandt zbierał materiały historyczne do obrazu Bitwa pod Wiedniem, dlatego na trasie wyprawy znalazły się miejsca związane
z osobą króla Jana III (m.in. Żółkiew, Złoczów, Podhajce, Trembowla) oraz dwory i pałace, w których przechowywano pamiątki z jego epoki (militaria, stroje,
tureckie namioty, ryciny). Ważnym celem dla obydwu malarzy były też sławne
stadniny, w których mogli szkicować rasowe konie (m.in. Sanguszków w Gumniskach, Włodzimierza Baworowskiego w Strusowie, Starzeńskich w Słowicie).
Trasę i przeżycia z tej podróży Brandt opisał skrupulatnie w korespondencji
do rodziny37. Wiodła ona przez zabytkowe miasta i majątki ziemskie: Gumniska,
Lwów, Żółkiew, Złoczów, Podhorce, Tarnopol, Strusów, Trembowlę, Podhajce,
Kozową, Monasterzyska, Stanisławów, po raz drugi Lwów i Słowitę. 15 października wrócili do Krakowa, dwa dni później złożyli wizytę Wincentemu Polowi.
19 października artysta był już w Monachium. Po latach z sentymentem wspominał wyprawy z Kossakiem: „Co to za czasy były prześliczne — te nasze wspólne
podróże, włóczęgi malarskie, wyjazdy na jarmarki, polowania — ta Ukraina
owoczesna, albo i Podole, ten duch, jaki tam jeszcze siedział! Teraz ludzi podobnych ani na lekarstwo — ani owoczesnej fantazji, ani poezji”38.

Dyplom przyznania Józefowi Brandtowi medalu na Weltausstellung w Wiedniu w 1873, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Jesienią tego roku poznał przebywającego czasowo w Monachium Henryka Siemiradzkiego. Był on częstym gościem w pracowni Brandta, otaczał go podziwem
i uznaniem zarówno jako artystę, jak i człowieka. Dzięki wsparciu finansowemu Brandta i Maksymiliana Gierymskiego pod koniec roku mógł przyjechać
do Monachium Józef Chełmoński i podjąć studia w Akademii.

płótnem Biwa pod Wiedniem. W maju po raz kolejny zmienił mieszkanie, tym razem
wynajął lokal przy Schillerstraße 6. W czerwcu miał zamiar wyjechać na dłuższy pobyt do Radomia. 28 czerwca otrzymał listowne zaproszenie od Juliusza
Kossaka na „wycieczkę-polowanie w okolicy Stryja i w góry” — nie wiadomo,
czy wyprawa ta doszła do skutku40. Na początku sierpnia wrócił do Monachium.
W opublikowanym w tym roku pierwszym Sprawozdaniu Komitetu Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim nazwisko Brandta figuruje wśród
członków rzeczywistych TZSP.

28 lutego w Pizie urodził się syn Aleksandra i Heleny Pruszaków, Władysław
Aleksander Roman (1871–1960), w przyszłości pasierb artysty.
1872
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, IV. grosse
Jahres-Ausstellung, 10 kwietnia – 9 czerwca
• Berlin, XLVIII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 1 września – 3 listopada
• Warszawa, TZSP

Brandt otoczył opieką studiującego w Monachium Chełmońskiego, doradzał mu przy wyborze profesorów, do których miał uczęszczać
w Akademii, z czasem pomagał sprzedawać
obrazy dzięki swoim kontaktom w środowisku kunsthändlerów. Jan Rosen, którego Brandt
również w tym roku wprowadzał w środowisko
artystyczne Monachium, wspominał po latach:
„Wielki artysta, stojący wówczas u szczytu sławy,
przyjął mnie z prostotą i gościnnością, która zawsze go cechowała. Dom jego był punktem zbornym dla całej rzeszy dojrzałych artystów i młodzieży studiującej malarstwo lub uczęszczającej
na Politechnikę. Serdeczny nastrój tego domu
zastępował niejednemu młodemu atmosferę
rodzinną, której brak, w pierwszych czasach po
rozstaniu, dawał się nieraz dotkliwie odczuć”39.
Wiosną Brandt intensywnie pracował nad zamówionymi obrazami, a także nad ogromnym
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1873
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Monachium, Kunstverein, Ausstellung der für die
Wiener Weltausstellung bestimmten Gemälde,
luty–marzec
• Wiedeń, Kunstverein, März-Ausstellung, marzec
• Wiedeń, Weltausstellung 1873,
1 maja – 2 października

Na początku lat siedemdziesiątych Brandt cieszył się już ogromnym uznaniem
w środowisku artystycznym Monachium, był postrzegany jako przywódca kręgu
malarzy polskich przebywających w stolicy Bawarii.

Pod koniec marca spotkało go wyróżnienie — zaprezentowany w wiedeńskim
Kunstvereinie obraz Bitwa pod Wiedniem został kupiony przez przedstawicieli szlachty
z Galicji i 15 kwietnia uroczyście ofiarowany arcyksiężniczce Gizeli Habsburg z okazji
jej ślubu z Leopoldem księciem Bawarii. Już jako jej własność dzieło było wystawione
w maju na Weltausstellung w Wiedniu, zostało nagrodzone złotym medalem.
W drugiej połowie czerwca artysta wyjechał na letnie wakacje do Polski. W tym
roku uzyskał przywilej nadsyłania prac na wystawy w TZSP na koszt Towarzystwa.

Władysław Czachórski (z lewej)
i Alfred Römer (z prawej) w kostiumach
wypożyczonych z kolekcji Józefa Brandta
podczas balu zorganizowanego przez
Künstler-Sänger Verein w Monachium
w lutym 1872, rysunek Władysława
Czachórskiego zamieszczony w liście
do rodziców, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Rys.Pol.11799/4 MNW

1874
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Warszawa, TZSP
Kraków, TPSP, 1874–1875
Lwów, TPSP, VIII. Wystawa Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie 1874–1875

•
•
•
•

W związku z sukcesem, jaki odniosła Bitwa pod Wiedniem na Weltausstellung,
Brandt został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Austriackiego Orderu Franciszka Józefa (Kaiserlich-Österreichischer Franz Joseph-Orden).

Od końca lutego przez trzy miesiące intensywnie pracował nad obrazem Powitanie stepu (kat. I.69). W marcu po długich staraniach wszedł w posiadanie
znacznej części zabytkowych militariów z kolekcji Tomasza Zielińskiego, malując
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Galicji Wschodniej. W tym okresie Brandt zbierał materiały historyczne do obrazu Bitwa pod Wiedniem, dlatego na trasie wyprawy znalazły się miejsca związane
z osobą króla Jana III (m.in. Żółkiew, Złoczów, Podhajce, Trembowla) oraz dwory i pałace, w których przechowywano pamiątki z jego epoki (militaria, stroje,
tureckie namioty, ryciny). Ważnym celem dla obydwu malarzy były też sławne
stadniny, w których mogli szkicować rasowe konie (m.in. Sanguszków w Gumniskach, Włodzimierza Baworowskiego w Strusowie, Starzeńskich w Słowicie).
Trasę i przeżycia z tej podróży Brandt opisał skrupulatnie w korespondencji
do rodziny37. Wiodła ona przez zabytkowe miasta i majątki ziemskie: Gumniska,
Lwów, Żółkiew, Złoczów, Podhorce, Tarnopol, Strusów, Trembowlę, Podhajce,
Kozową, Monasterzyska, Stanisławów, po raz drugi Lwów i Słowitę. 15 października wrócili do Krakowa, dwa dni później złożyli wizytę Wincentemu Polowi.
19 października artysta był już w Monachium. Po latach z sentymentem wspominał wyprawy z Kossakiem: „Co to za czasy były prześliczne — te nasze wspólne
podróże, włóczęgi malarskie, wyjazdy na jarmarki, polowania — ta Ukraina
owoczesna, albo i Podole, ten duch, jaki tam jeszcze siedział! Teraz ludzi podobnych ani na lekarstwo — ani owoczesnej fantazji, ani poezji”38.

Dyplom przyznania Józefowi Brandtowi medalu na Weltausstellung w Wiedniu w 1873, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Jesienią tego roku poznał przebywającego czasowo w Monachium Henryka Siemiradzkiego. Był on częstym gościem w pracowni Brandta, otaczał go podziwem
i uznaniem zarówno jako artystę, jak i człowieka. Dzięki wsparciu finansowemu Brandta i Maksymiliana Gierymskiego pod koniec roku mógł przyjechać
do Monachium Józef Chełmoński i podjąć studia w Akademii.

płótnem Biwa pod Wiedniem. W maju po raz kolejny zmienił mieszkanie, tym razem
wynajął lokal przy Schillerstraße 6. W czerwcu miał zamiar wyjechać na dłuższy pobyt do Radomia. 28 czerwca otrzymał listowne zaproszenie od Juliusza
Kossaka na „wycieczkę-polowanie w okolicy Stryja i w góry” — nie wiadomo,
czy wyprawa ta doszła do skutku40. Na początku sierpnia wrócił do Monachium.
W opublikowanym w tym roku pierwszym Sprawozdaniu Komitetu Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim nazwisko Brandta figuruje wśród
członków rzeczywistych TZSP.

28 lutego w Pizie urodził się syn Aleksandra i Heleny Pruszaków, Władysław
Aleksander Roman (1871–1960), w przyszłości pasierb artysty.
1872
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, IV. grosse
Jahres-Ausstellung, 10 kwietnia – 9 czerwca
• Berlin, XLVIII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 1 września – 3 listopada
• Warszawa, TZSP

Brandt otoczył opieką studiującego w Monachium Chełmońskiego, doradzał mu przy wyborze profesorów, do których miał uczęszczać
w Akademii, z czasem pomagał sprzedawać
obrazy dzięki swoim kontaktom w środowisku kunsthändlerów. Jan Rosen, którego Brandt
również w tym roku wprowadzał w środowisko
artystyczne Monachium, wspominał po latach:
„Wielki artysta, stojący wówczas u szczytu sławy,
przyjął mnie z prostotą i gościnnością, która zawsze go cechowała. Dom jego był punktem zbornym dla całej rzeszy dojrzałych artystów i młodzieży studiującej malarstwo lub uczęszczającej
na Politechnikę. Serdeczny nastrój tego domu
zastępował niejednemu młodemu atmosferę
rodzinną, której brak, w pierwszych czasach po
rozstaniu, dawał się nieraz dotkliwie odczuć”39.
Wiosną Brandt intensywnie pracował nad zamówionymi obrazami, a także nad ogromnym
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1873
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Monachium, Kunstverein, Ausstellung der für die
Wiener Weltausstellung bestimmten Gemälde,
luty–marzec
• Wiedeń, Kunstverein, März-Ausstellung, marzec
• Wiedeń, Weltausstellung 1873,
1 maja – 2 października

Na początku lat siedemdziesiątych Brandt cieszył się już ogromnym uznaniem
w środowisku artystycznym Monachium, był postrzegany jako przywódca kręgu
malarzy polskich przebywających w stolicy Bawarii.

Pod koniec marca spotkało go wyróżnienie — zaprezentowany w wiedeńskim
Kunstvereinie obraz Bitwa pod Wiedniem został kupiony przez przedstawicieli szlachty
z Galicji i 15 kwietnia uroczyście ofiarowany arcyksiężniczce Gizeli Habsburg z okazji
jej ślubu z Leopoldem księciem Bawarii. Już jako jej własność dzieło było wystawione
w maju na Weltausstellung w Wiedniu, zostało nagrodzone złotym medalem.
W drugiej połowie czerwca artysta wyjechał na letnie wakacje do Polski. W tym
roku uzyskał przywilej nadsyłania prac na wystawy w TZSP na koszt Towarzystwa.

Władysław Czachórski (z lewej)
i Alfred Römer (z prawej) w kostiumach
wypożyczonych z kolekcji Józefa Brandta
podczas balu zorganizowanego przez
Künstler-Sänger Verein w Monachium
w lutym 1872, rysunek Władysława
Czachórskiego zamieszczony w liście
do rodziców, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Rys.Pol.11799/4 MNW

1874
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Warszawa, TZSP
Kraków, TPSP, 1874–1875
Lwów, TPSP, VIII. Wystawa Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie 1874–1875

•
•
•
•

W związku z sukcesem, jaki odniosła Bitwa pod Wiedniem na Weltausstellung,
Brandt został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Austriackiego Orderu Franciszka Józefa (Kaiserlich-Österreichischer Franz Joseph-Orden).

Od końca lutego przez trzy miesiące intensywnie pracował nad obrazem Powitanie stepu (kat. I.69). W marcu po długich staraniach wszedł w posiadanie
znacznej części zabytkowych militariów z kolekcji Tomasza Zielińskiego, malując
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1875
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Kunstverein, Kollektiv-Ausstellung
polnischer Maler
• Londyn, French Gallery, Twenty-second Annual
Exhibition of Pictures
• Kraków, TPSP
• Warszawa, TZSP

Józef Brandt, Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 1875, kat. II.223

Prawdopodobnie w kwietniu obraz Powitanie stepu zakupiło Königsberger
Stadtmuseum.

w zamian trzy obrazy dla jej ówczesnego właściciela, warszawskiego adwokata
Wojciecha Bronikowskiego41.

Pod koniec maja przyjechał do Krakowa. Po kilkudniowym pobycie u Kossaków
wyjechał razem z Juliuszem w podróż na Ukrainę. „Udali się — jak donosił »Kurier Codzienny« — przez Lwów na jarmark do Bałty, a następnie podejmowani
gościnnie w domach obywatelskich, przejechali Podole, zwiedzili Kamieniec
Podolski, Chocim i Kijów, skąd Kossak powrócił do Krakowa, a Brandt na Warszawę podążył do familii w Radomskie”42. Być może byli także w Buczaczu i Trembowli. List Brandta do matki i wuja z 12 czerwca świadczy o tym, że z Kossakiem
rozstali się już w majątku Jarmolińce hrabiego Orłowskiego. Do Kijowa Brandt
pojechał sam, wcześniej odwiedził jeszcze Podhorskich w Popielnej. Zapewne na
początku lipca był już w Warszawie, a stamtąd udał się do rodziny w Radomiu.
Był inicjatorem i współorganizatorem oraz autorem ekspozycji pierwszej wystawy „dzieł sztuki i starożytności” w Radomiu, z której dochód przeznaczono na
cele dobroczynne; miała ona miejsce w lipcu lub sierpniu w kaplicy w gmachu
dawnego gimnazjum ojców pijarów. W połowie września wrócił do Monachium.
Artystyczna sława Brandta i jego wysoka pozycja w środowisku monachijskim
sprawiły, że coraz częściej przybywający tam na studia Polacy przywozili listy od
znajomych malarza polecające ich jego opiece. Już w tym roku zaczął on gromadzić wokół siebie młodych adeptów sztuki, którym udzielał rad i pomagał w poznaniu trudnych arkanów malarstwa akademickiego. Potrzebujących wspierał
także finansowo. Do jego pierwszych uczniów należeli: Alfred Wierusz-Kowalski,
Włodzimierz Łoś, Wojciech Piechowski, Artur Potocki. Szczególną opieką otaczał
syna Juliusza Kossaka, Wojciecha, studiującego w Akademii. Z czasem monachijska pracownia artysty zyskała charakter nieformalnej szkoły malarstwa.
W tym roku Brandt został członkiem zarządu Kunstvereinu w Monachium (funkcję tę pełnił również w 1875). Obraz Zaloty Kozaka (kat. I.33) został kupiony do
zbiorów TZSP za 500 rubli srebrnych (był to najdroższy naówczas zakup Zachęty).
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W tym roku szkoła Brandta cieszyła się już pewną sławą, o jego działalności
dydaktycznej w Monachium donosiły polskie gazety. Sam malarz w liście do
matki i wuja pisał: „Szkoła idzie dobrze, obrazki już dwa wystawiła i jak na
początek dobrze były przyjęte”43. W tym roku do grona uczniów dołączyli Tadeusz Ajdukiewicz i Jan Chełmiński. W kolejnych latach pod kierunkiem Brandta
kształcili się także: Apoloniusz Kędzierski, Bohdan Kleczyński, Zenon Łęski,
Blanka Mercère, Wacław Pawliszak, Jan Rosen, Józef Ryszkiewicz, Stanisław
Bohusz-Siestrzeńcewicz, Stanisław Wolski, Michał Wywiórski, Marian Zarembski, Franz Roubaud. Po latach Wacław Husarski tak oceniał specyfikę tej szkoły:
„Tak potężny wpływ Brandta tłumaczy się dosyć łatwo tem m.in., że młodzież
ta, wygłaszając nowoczesne hasła i teoretycznie hołdując surowemu naturalizmowi, przyjeżdżała w gruncie rzeczy do Monachium z duszą ukształtowaną
na romantyzmie Matejki i Grottgera; Brandt tedy, stanowiący ostatnie ogniwo
sztuki romantycznej, wiążące ją z epoką naturalizmu, lepiej niż którykolwiek
z artystów ówczesnych odpowiadał potrzebom i tęsknotom owego pokolenia”44.

Latem Brandt został wybrany do zarządu Towarzystwa Koleżeńskiej Pomocy
w Monachium, sekretarzem został Henryk Piątkowski.

W czerwcu podjął współpracę z Gracjanem Ungerem, której celem było przygotowanie Albumu malarzy polskich. Publikacja, poświęcona środowisku monachijskiemu, miała rozpocząć serię tego typu wydawnictw. Brandt przyjął funkcję
kierownika artystycznego, zajmował się gromadzeniem prac malarzy przebywających w Monachium. Najbardziej intensywne kontakty z Ungerem utrzymywał
jesienią tego roku, a ostatecznie Album ukazał się wiosną 1876 roku45.

Józef Brandt, ok. 1875, fot. Jan Mieczkowski,
Warszawa, ze zbiorów rodziny artysty

1876
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, VII. grosse
Jahres-Ausstellung, 10 kwietnia – 12 maja
• Berlin, Funfzigste Kunstausstellung
der Königlichen Akademie der Künste,
6 września – 5 listopada
• Stuttgart, Kunstausstellung
• Monachium, Glaspalast
• Wiedeń, Kunstverein

Ze względu na dużą ilość pracy przy wykańczaniu zamówionych obrazów w tym
roku zapewne dopiero w lipcu wyjechał na wakacje do kraju. Mieszkał w Radomiu, odwiedził Konary, odbywał wycieczki krajoznawczo-studyjne, m.in. do
Brudnowa, Kazimierza nad Wisłą, podczas których szkicował krajobraz i architekturę. Ponownie wszedł do grona organizatorów wystawy na cele dobroczynne
w Radomiu. W pierwszych dniach września wracał do Monachium. Podczas tej
podróży zatrzymał się na dwa dni w Wiedniu (5–6 września), m.in. po to, aby
skontaktować się z Włodzimierzem Dzieduszyckim w sprawie pozyskania „kos
tjumów” do swojej kolekcji.
W styczniu i lutym był zaangażowany w przygotowania do balu kostiumowego
urządzanego przez artystów monachijskich, który odbył się 19 lutego z udziałem
książąt Wittelsbachów. Wypożyczył ze swojej kolekcji kostiumy, instrumenty
i inne rekwizyty, tworząc „grupę wschodnią”. Sam skomponował muzykę o charakterze orientalnym do pieśni, które miały być wykonane podczas uroczystej
parady, zajmował się dekoracją sali balowej. Wydarzenie to zapewne odbiło się
głośnym echem w Monachium, następnego dnia dekorację sali oraz zgromadzone w niej rekwizyty obejrzało około 20 tysięcy widzów (przyniosło to dochód
na cele charytatywne w wysokości 4000 marek)46.
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1875
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Kunstverein, Kollektiv-Ausstellung
polnischer Maler
• Londyn, French Gallery, Twenty-second Annual
Exhibition of Pictures
• Kraków, TPSP
• Warszawa, TZSP

Józef Brandt, Przeprawa między Żwańcem a Chocimiem, 1875, kat. II.223

Prawdopodobnie w kwietniu obraz Powitanie stepu zakupiło Königsberger
Stadtmuseum.

w zamian trzy obrazy dla jej ówczesnego właściciela, warszawskiego adwokata
Wojciecha Bronikowskiego41.

Pod koniec maja przyjechał do Krakowa. Po kilkudniowym pobycie u Kossaków
wyjechał razem z Juliuszem w podróż na Ukrainę. „Udali się — jak donosił »Kurier Codzienny« — przez Lwów na jarmark do Bałty, a następnie podejmowani
gościnnie w domach obywatelskich, przejechali Podole, zwiedzili Kamieniec
Podolski, Chocim i Kijów, skąd Kossak powrócił do Krakowa, a Brandt na Warszawę podążył do familii w Radomskie”42. Być może byli także w Buczaczu i Trembowli. List Brandta do matki i wuja z 12 czerwca świadczy o tym, że z Kossakiem
rozstali się już w majątku Jarmolińce hrabiego Orłowskiego. Do Kijowa Brandt
pojechał sam, wcześniej odwiedził jeszcze Podhorskich w Popielnej. Zapewne na
początku lipca był już w Warszawie, a stamtąd udał się do rodziny w Radomiu.
Był inicjatorem i współorganizatorem oraz autorem ekspozycji pierwszej wystawy „dzieł sztuki i starożytności” w Radomiu, z której dochód przeznaczono na
cele dobroczynne; miała ona miejsce w lipcu lub sierpniu w kaplicy w gmachu
dawnego gimnazjum ojców pijarów. W połowie września wrócił do Monachium.
Artystyczna sława Brandta i jego wysoka pozycja w środowisku monachijskim
sprawiły, że coraz częściej przybywający tam na studia Polacy przywozili listy od
znajomych malarza polecające ich jego opiece. Już w tym roku zaczął on gromadzić wokół siebie młodych adeptów sztuki, którym udzielał rad i pomagał w poznaniu trudnych arkanów malarstwa akademickiego. Potrzebujących wspierał
także finansowo. Do jego pierwszych uczniów należeli: Alfred Wierusz-Kowalski,
Włodzimierz Łoś, Wojciech Piechowski, Artur Potocki. Szczególną opieką otaczał
syna Juliusza Kossaka, Wojciecha, studiującego w Akademii. Z czasem monachijska pracownia artysty zyskała charakter nieformalnej szkoły malarstwa.
W tym roku Brandt został członkiem zarządu Kunstvereinu w Monachium (funkcję tę pełnił również w 1875). Obraz Zaloty Kozaka (kat. I.33) został kupiony do
zbiorów TZSP za 500 rubli srebrnych (był to najdroższy naówczas zakup Zachęty).
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W tym roku szkoła Brandta cieszyła się już pewną sławą, o jego działalności
dydaktycznej w Monachium donosiły polskie gazety. Sam malarz w liście do
matki i wuja pisał: „Szkoła idzie dobrze, obrazki już dwa wystawiła i jak na
początek dobrze były przyjęte”43. W tym roku do grona uczniów dołączyli Tadeusz Ajdukiewicz i Jan Chełmiński. W kolejnych latach pod kierunkiem Brandta
kształcili się także: Apoloniusz Kędzierski, Bohdan Kleczyński, Zenon Łęski,
Blanka Mercère, Wacław Pawliszak, Jan Rosen, Józef Ryszkiewicz, Stanisław
Bohusz-Siestrzeńcewicz, Stanisław Wolski, Michał Wywiórski, Marian Zarembski, Franz Roubaud. Po latach Wacław Husarski tak oceniał specyfikę tej szkoły:
„Tak potężny wpływ Brandta tłumaczy się dosyć łatwo tem m.in., że młodzież
ta, wygłaszając nowoczesne hasła i teoretycznie hołdując surowemu naturalizmowi, przyjeżdżała w gruncie rzeczy do Monachium z duszą ukształtowaną
na romantyzmie Matejki i Grottgera; Brandt tedy, stanowiący ostatnie ogniwo
sztuki romantycznej, wiążące ją z epoką naturalizmu, lepiej niż którykolwiek
z artystów ówczesnych odpowiadał potrzebom i tęsknotom owego pokolenia”44.

Latem Brandt został wybrany do zarządu Towarzystwa Koleżeńskiej Pomocy
w Monachium, sekretarzem został Henryk Piątkowski.

W czerwcu podjął współpracę z Gracjanem Ungerem, której celem było przygotowanie Albumu malarzy polskich. Publikacja, poświęcona środowisku monachijskiemu, miała rozpocząć serię tego typu wydawnictw. Brandt przyjął funkcję
kierownika artystycznego, zajmował się gromadzeniem prac malarzy przebywających w Monachium. Najbardziej intensywne kontakty z Ungerem utrzymywał
jesienią tego roku, a ostatecznie Album ukazał się wiosną 1876 roku45.

Józef Brandt, ok. 1875, fot. Jan Mieczkowski,
Warszawa, ze zbiorów rodziny artysty

1876
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus, VII. grosse
Jahres-Ausstellung, 10 kwietnia – 12 maja
• Berlin, Funfzigste Kunstausstellung
der Königlichen Akademie der Künste,
6 września – 5 listopada
• Stuttgart, Kunstausstellung
• Monachium, Glaspalast
• Wiedeń, Kunstverein

Ze względu na dużą ilość pracy przy wykańczaniu zamówionych obrazów w tym
roku zapewne dopiero w lipcu wyjechał na wakacje do kraju. Mieszkał w Radomiu, odwiedził Konary, odbywał wycieczki krajoznawczo-studyjne, m.in. do
Brudnowa, Kazimierza nad Wisłą, podczas których szkicował krajobraz i architekturę. Ponownie wszedł do grona organizatorów wystawy na cele dobroczynne
w Radomiu. W pierwszych dniach września wracał do Monachium. Podczas tej
podróży zatrzymał się na dwa dni w Wiedniu (5–6 września), m.in. po to, aby
skontaktować się z Włodzimierzem Dzieduszyckim w sprawie pozyskania „kos
tjumów” do swojej kolekcji.
W styczniu i lutym był zaangażowany w przygotowania do balu kostiumowego
urządzanego przez artystów monachijskich, który odbył się 19 lutego z udziałem
książąt Wittelsbachów. Wypożyczył ze swojej kolekcji kostiumy, instrumenty
i inne rekwizyty, tworząc „grupę wschodnią”. Sam skomponował muzykę o charakterze orientalnym do pieśni, które miały być wykonane podczas uroczystej
parady, zajmował się dekoracją sali balowej. Wydarzenie to zapewne odbiło się
głośnym echem w Monachium, następnego dnia dekorację sali oraz zgromadzone w niej rekwizyty obejrzało około 20 tysięcy widzów (przyniosło to dochód
na cele charytatywne w wysokości 4000 marek)46.
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zawitał który z panujących obcych mocarstw, książę Luitpold nie omieszkał
nigdy zaprowadzić go do atelier czcigodnego profesora Brandta, którego cenił
wysoko jako człowieka i artystę. Zwiedzanie przeto wspaniałej pracowni jego,
pełnej ciekawych historycznych zabytków, zawsze było w programie”48.

1877
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1877,
od 1 maja
• Wiedeń, Permanente Kunst-Ausstellung
im Künstlerhause, od 1 lipca
• Berlin, LI. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 2 września – 28 października
• Warszawa, TZSP

Pracownia Józefa Brandta w Monachium, fot. 1875, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM Dspl.6

Obchodzone w dniu 19 marca imieniny artysty miały w tym roku niezwykle
uroczystą oprawę. Jak sam wspominał: „Książę Luitpold był u mnie zaraz w poniedziałek, ażeby osobiście powinszować. Słowem, począwszy od całej familii
Adamów, a skończywszy na najmłodszej polskiej generacji, wszystko było u mnie,
nawet mnie to żenowało”47.

26 stycznia Brandt został mianowany członkiem zwyczajnym Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie. Nominacja ta została potwierdzona przez Kulturminis
terium 26 lutego.

W pierwszych dniach marca w pracowni artysty złożył wizytę książę Luitpold
w towarzystwie syna Leopolda Maksymiliana, podczas której zamówił portrety
swoich wnuków. Z tej okazji na łamach „Gazety Narodowej” napisano: „Cała
familia książąt Luitpoldów [sic] bawarskich już od dawna obdarza Brandta rodzajem tej życzliwości, która jest zbliżoną do przyjaźni, nie dość bowiem, że
bywa zapraszanym do dworu, na wszystkie uroczystości i oficjalne zabawy, ale
proszono go, aby bez zachowania etykiety bywał w pałacu królewskim i odwiedzał w wolnej chwili znajomych a przyjaznych sobie książąt. Feldmarszałek
armii bawarskiej stary książę Luitpold bywa też w pracowni Brandta prawie co
tydzień. Wizyty te trwają często po parę godzin, które przechodzą na oglądaniu
arcydzieł malowanych przez naszego rodaka [...]”49.

Zapewne już w marcu Brandt przyjechał do Polski, aby poprosić o rękę Helenę z
Woyciechowskich, wdowę po Aleksandrze Pruszaku. W maju bawił przez pewien
czas w Warszawie, uczestniczył w uroczystym obiedzie w sali Resursy Obywatelskiej zorganizowanym na cześć Henryka Siemiradzkiego. 12 czerwca w kaplicy
pałacowej w Orońsku proboszcz kościoła parafialnego w Mniszku, ksiądz kanonik Jakub Stępniewski, pobłogosławił związek małżeński Józefa Brandta z Heleną
Pruszak; świadkami byli: ojciec panny młodej Wiktor Woyciechowski i Stanisław
Lessel50. Według wspomnień Władysława Pruszaka wkrótce po ślubie ich matka

Na początku kwietnia miał w Warszawie kolejne spotkanie z Ungerem dotyczące
akceptacji odbitek drzeworytniczych i papieru, na którym będą drukowane (być
może sprawa nadal dotyczyła Albumu malarzy polskich). W połowie maja ponownie
był w Warszawie, planował wziąć udział w spotkaniu u Wacława Szymanowskiego,
aby „poznać się tam z różnymi literatami”. Zapewne spotkał się wówczas z Józefem Ignacym Kraszewskim, do którego na początku czerwca pisał z Monachium,
przypominając o obietnicy odwiedzenia jego atelier. W październiku w Radomiu
odbył się składkowy bankiet na cześć Brandta w uznaniu jego zasług w zakresie
organizacji wystaw oraz wspierania akcji dobroczynnych na rzecz ubogich.
Jesienią artysta zaczął malować kolejny duży obraz Jarmark na konie w Bałcie
(kat. I.116), ukończył go w 1880 roku. Na wystawie w Berlinie obraz Powitanie
stepu został nagrodzony tzw. małym złotym medalem.

W latach siedemdziesiątych pracownia Brandta cieszyła się już wielką sławą
w Monachium — wspaniale wyeksponowane, cenne zbiory artysty nadawały
jej niemal muzealną rangę. Stanowiła lokalną atrakcję, chętnie zwiedzaną przez
artystów i osoby z kręgu elit intelektualnych. Jak wspominała zaprzyjaźniona
z Brandtami Maria Ejsmond, żona malarza Franciszka: „Gdy do Monachium
138

EWA MICKE-BRONIAREK

Kaplica na terenie posiadłości w Orońsku, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta

139

zawitał który z panujących obcych mocarstw, książę Luitpold nie omieszkał
nigdy zaprowadzić go do atelier czcigodnego profesora Brandta, którego cenił
wysoko jako człowieka i artystę. Zwiedzanie przeto wspaniałej pracowni jego,
pełnej ciekawych historycznych zabytków, zawsze było w programie”48.

1877
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1877,
od 1 maja
• Wiedeń, Permanente Kunst-Ausstellung
im Künstlerhause, od 1 lipca
• Berlin, LI. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 2 września – 28 października
• Warszawa, TZSP

Pracownia Józefa Brandta w Monachium, fot. 1875, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
nr inw. MJM Dspl.6

Obchodzone w dniu 19 marca imieniny artysty miały w tym roku niezwykle
uroczystą oprawę. Jak sam wspominał: „Książę Luitpold był u mnie zaraz w poniedziałek, ażeby osobiście powinszować. Słowem, począwszy od całej familii
Adamów, a skończywszy na najmłodszej polskiej generacji, wszystko było u mnie,
nawet mnie to żenowało”47.

26 stycznia Brandt został mianowany członkiem zwyczajnym Królewskiej Akademii Sztuki w Berlinie. Nominacja ta została potwierdzona przez Kulturminis
terium 26 lutego.

W pierwszych dniach marca w pracowni artysty złożył wizytę książę Luitpold
w towarzystwie syna Leopolda Maksymiliana, podczas której zamówił portrety
swoich wnuków. Z tej okazji na łamach „Gazety Narodowej” napisano: „Cała
familia książąt Luitpoldów [sic] bawarskich już od dawna obdarza Brandta rodzajem tej życzliwości, która jest zbliżoną do przyjaźni, nie dość bowiem, że
bywa zapraszanym do dworu, na wszystkie uroczystości i oficjalne zabawy, ale
proszono go, aby bez zachowania etykiety bywał w pałacu królewskim i odwiedzał w wolnej chwili znajomych a przyjaznych sobie książąt. Feldmarszałek
armii bawarskiej stary książę Luitpold bywa też w pracowni Brandta prawie co
tydzień. Wizyty te trwają często po parę godzin, które przechodzą na oglądaniu
arcydzieł malowanych przez naszego rodaka [...]”49.

Zapewne już w marcu Brandt przyjechał do Polski, aby poprosić o rękę Helenę z
Woyciechowskich, wdowę po Aleksandrze Pruszaku. W maju bawił przez pewien
czas w Warszawie, uczestniczył w uroczystym obiedzie w sali Resursy Obywatelskiej zorganizowanym na cześć Henryka Siemiradzkiego. 12 czerwca w kaplicy
pałacowej w Orońsku proboszcz kościoła parafialnego w Mniszku, ksiądz kanonik Jakub Stępniewski, pobłogosławił związek małżeński Józefa Brandta z Heleną
Pruszak; świadkami byli: ojciec panny młodej Wiktor Woyciechowski i Stanisław
Lessel50. Według wspomnień Władysława Pruszaka wkrótce po ślubie ich matka

Na początku kwietnia miał w Warszawie kolejne spotkanie z Ungerem dotyczące
akceptacji odbitek drzeworytniczych i papieru, na którym będą drukowane (być
może sprawa nadal dotyczyła Albumu malarzy polskich). W połowie maja ponownie
był w Warszawie, planował wziąć udział w spotkaniu u Wacława Szymanowskiego,
aby „poznać się tam z różnymi literatami”. Zapewne spotkał się wówczas z Józefem Ignacym Kraszewskim, do którego na początku czerwca pisał z Monachium,
przypominając o obietnicy odwiedzenia jego atelier. W październiku w Radomiu
odbył się składkowy bankiet na cześć Brandta w uznaniu jego zasług w zakresie
organizacji wystaw oraz wspierania akcji dobroczynnych na rzecz ubogich.
Jesienią artysta zaczął malować kolejny duży obraz Jarmark na konie w Bałcie
(kat. I.116), ukończył go w 1880 roku. Na wystawie w Berlinie obraz Powitanie
stepu został nagrodzony tzw. małym złotym medalem.

W latach siedemdziesiątych pracownia Brandta cieszyła się już wielką sławą
w Monachium — wspaniale wyeksponowane, cenne zbiory artysty nadawały
jej niemal muzealną rangę. Stanowiła lokalną atrakcję, chętnie zwiedzaną przez
artystów i osoby z kręgu elit intelektualnych. Jak wspominała zaprzyjaźniona
z Brandtami Maria Ejsmond, żona malarza Franciszka: „Gdy do Monachium
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zapadła na bardzo poważną, zagrażającą życiu chorobę. W rezultacie rodzina
przeniosła się do Monachium dopiero po zakończeniu rekonwalescencji
Heleny Brandt. Podróż odbywała się
koleją z dwoma postojami — najpierw
zatrzymali się Krakowie, aby spotkać
się z ojcem Heleny i jej bratem Romanem Wojciechowskim oraz złożyć wizytę Kossakom, następnie jeden dzień
spędzili w Wiedniu, do Monachium
dotarli 4 grudnia.

Widok kamienicy przy Barerstraße 31 w Monachium,
w której na pierwszym piętrze mieściło się
mieszkanie Brandtów, Muzeum im. Jacka Mal
czewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 228

1878
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Paryż, Exposition Universelle Internationale
de 1878, 1 maja – 10 listopada
• Berlin, LII. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 1 września – 27 października
• Wiedeń, Kunstverein

•
•

Zawarcie związku małżeńskiego było dla
Brandta impulsem do zmiany mieszkania. Od grudnia siedziba artysty mieściła się przy Barerstraße 1651. Tak opisywała ją Helena Brandt: „Mieszkanie
nasze śliczne! [...] Pyszne meble, portye
ry, dywany. Salon tak duży jak Mamci,
ale kwadratowy, bardzo elegancki, pań- Helena Brandt, ok. 1877, fot. Otto Reitmayer,
ski; jadalny ma pyszny rzeźbiony bufet; Monachium, fotografia ze zbiorów rodziny artysty
sypialny jest także duży, piękny pokój
niebieski jasny, meble i firanki niebieskie. W salonie aksamit pąsowy, ale nie jednolity, bo na jaśniejszem tle jedwabnem jest deseń aksamitny, drzewo czarne rzeźbione pysznie. Z jednej strony salonu jest maleńki mój gabinet z szezlągiem, tualetą,
szafą z lustrem, potem sypialny, dziecinny i garderoba; z drugiej jest gabinet Józia
i jadalny; oprócz tego pokój służących, kuchnia, spiżarka, skład na drzewo i dwie
wygódki, i duży przedpokój; wszystko widne, czyste miłe. Mnie się tu tak podoba,
że już nie będę miała ochoty do Orońska przyjechać. [...] Z okien salonu, mego
gabinetu i sypialnego mam śliczny widok na Pinakotekę, otwarty plac, promenady
bardzo wspaniałe — wszystko razem jest großartig. Już Józiowi nie pozwalam nic
kupować, ale on ma żyłkę pańską, wszystko mu się podoba, co drogie, niech mu
Mama morały napisze proszę Mamy!”52.

W maju Brandtowie byli w Radomiu w związku z chorobą matki artysty. Krystyna
Brandt zmarła 17 maja, została pochowana w grobie rodzinnym na miejscowym
cmentarzu rzymskokatolickim.
W czerwcu „Ruch Literacki” donosił, że „przed kilku miesiącami [Brandt] mianowany został honorowym profesorem Akademii malarstwa w Monachium”53.
Prawdopodobnie nominacja miała miejsce pod koniec kwietnia. Artysta otrzymał
jednak honorowy tytuł królewskiego profesora (königlich bayerischer Professor),
przyznawany nie przez Akademię Sztuk Pięknych, lecz przez rząd bawarski54.
W sierpniu ukończył monumentalny obraz Odbicie jasyru (kat. I.105), malowany
na zamówienie Nationalgalerie w Berlinie. Jesienią wziął udział w przygotowaniu
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Albumu jubileuszowego artystów polskich,
który miał być wręczony Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 1879 roku,
podczas uroczystych obchodów 50-lecia pracy twórczej. Obraz Powitanie
stepu został nagrodzony złotym medalem I klasy na Exposition Universelle
w Paryżu.

W listopadzie Brandt został wybrany
do komitetu organizacyjnego Internationale Kunstausstellung w Monachium, zaplanowanej na rok 1879.
Wyjechał do Paryża, aby nawiązać
kontakty z malarzami francuskimi. Według listu Stanisława Chlebowskiego
Brandt złożył mu wizytę 16 listopada,
„aby najprzód się ze mną poznać, następnie prosił mnie, aby go zaprezentować u Goupila i Gérôme’a, gdyż jego
tu przysłali jako delegata zapraszać
artystów francuskich, aby posłali obrazy na Wielką Wystawę Obrazów do
Monachium”55. W Paryżu pozostał do
początku grudnia.

Władysław Czachórski, ok. 1875,
fot. Viktor Angerer, Wiedeń, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 91204 MNW

W grudniu za namową Brandta w Monachium osiedlił się Władysław Czachórski.
Wynajął pracownię w domu przy Schwanthalerstraße 19 (sąsiadującą przez ścianę
z atelier Brandta). Z czasem obydwu malarzy połączyła serdeczna przyjaźń —
przez wiele lat utrzymywali kontakty towarzyskie, widywali się niemal codziennie,
prowadzili ożywioną korespondencję56.
Józef Brandt, ok. 1880, fot. Otto Reitmayer,
Monachium, Muzeum Narodowe w Warszawie,
nr inw. DI 127214 MNW

1879
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Künstlerhaus, X. grosse JahresAusstellung, 20 marca – 3 czerwca
• Monachium, Glaspalast, Internationale
Kunstausstellung, od 19 lipca
• Warszawa, Pałac Brühla, Wystawa na rzecz
rodziny po śp. Franciszku Tegazzo
• Warszawa, TZSP
• Monachium, Kunstverein
• Petersburg, Akademia Nauk, Vystavka kartin
inostrannych chudožnikov

22 grudnia w Monachium przyszła na świat córka Brandtów. 19 stycznia 1879
roku została ochrzczona w kościele św. Ludwika w Monachium, otrzymała imiona Maria Krystyna (używała tylko drugiego), a rodzicami chrzestnymi byli Amelia
Załuska i Stanisław Lessel57.
W lutym Brandt spotkał się w Monachium z Oskarem Kolbergiem, wspólnie
rozważali kwestię wydania publikacji „kostiumów i typów narodowych z wizerunków i fotografii”, która byłaby przyczynkiem do badań etnograficznych, mogłaby także służyć artystom jako rodzaj wzornika58. Przed końcem marca obraz
Potyczka ze Szwedami (kat. I.106) został kupiony do zbiorów Württembergische
Staatsgallerie w Stuttgarcie. Wiosną artysta uczestniczył w pracach komitetu
organizacyjnego Internationale Kunstausstellung w Monachium.

Na początku kwietnia Brandtowie byli w Warszawie. W niedzielę 6 kwietnia
w Resursie Kupieckiej miało miejsce uroczyste przyjęcie na cześć artysty, wydane przez „wielbicieli” jego talentu z kręgów ziemiaństwa i inteligencji, podczas
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zapadła na bardzo poważną, zagrażającą życiu chorobę. W rezultacie rodzina
przeniosła się do Monachium dopiero po zakończeniu rekonwalescencji
Heleny Brandt. Podróż odbywała się
koleją z dwoma postojami — najpierw
zatrzymali się Krakowie, aby spotkać
się z ojcem Heleny i jej bratem Romanem Wojciechowskim oraz złożyć wizytę Kossakom, następnie jeden dzień
spędzili w Wiedniu, do Monachium
dotarli 4 grudnia.

Widok kamienicy przy Barerstraße 31 w Monachium,
w której na pierwszym piętrze mieściło się
mieszkanie Brandtów, Muzeum im. Jacka Mal
czewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 228

1878
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Paryż, Exposition Universelle Internationale
de 1878, 1 maja – 10 listopada
• Berlin, LII. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 1 września – 27 października
• Wiedeń, Kunstverein

•
•

Zawarcie związku małżeńskiego było dla
Brandta impulsem do zmiany mieszkania. Od grudnia siedziba artysty mieściła się przy Barerstraße 1651. Tak opisywała ją Helena Brandt: „Mieszkanie
nasze śliczne! [...] Pyszne meble, portye
ry, dywany. Salon tak duży jak Mamci,
ale kwadratowy, bardzo elegancki, pań- Helena Brandt, ok. 1877, fot. Otto Reitmayer,
ski; jadalny ma pyszny rzeźbiony bufet; Monachium, fotografia ze zbiorów rodziny artysty
sypialny jest także duży, piękny pokój
niebieski jasny, meble i firanki niebieskie. W salonie aksamit pąsowy, ale nie jednolity, bo na jaśniejszem tle jedwabnem jest deseń aksamitny, drzewo czarne rzeźbione pysznie. Z jednej strony salonu jest maleńki mój gabinet z szezlągiem, tualetą,
szafą z lustrem, potem sypialny, dziecinny i garderoba; z drugiej jest gabinet Józia
i jadalny; oprócz tego pokój służących, kuchnia, spiżarka, skład na drzewo i dwie
wygódki, i duży przedpokój; wszystko widne, czyste miłe. Mnie się tu tak podoba,
że już nie będę miała ochoty do Orońska przyjechać. [...] Z okien salonu, mego
gabinetu i sypialnego mam śliczny widok na Pinakotekę, otwarty plac, promenady
bardzo wspaniałe — wszystko razem jest großartig. Już Józiowi nie pozwalam nic
kupować, ale on ma żyłkę pańską, wszystko mu się podoba, co drogie, niech mu
Mama morały napisze proszę Mamy!”52.

W maju Brandtowie byli w Radomiu w związku z chorobą matki artysty. Krystyna
Brandt zmarła 17 maja, została pochowana w grobie rodzinnym na miejscowym
cmentarzu rzymskokatolickim.
W czerwcu „Ruch Literacki” donosił, że „przed kilku miesiącami [Brandt] mianowany został honorowym profesorem Akademii malarstwa w Monachium”53.
Prawdopodobnie nominacja miała miejsce pod koniec kwietnia. Artysta otrzymał
jednak honorowy tytuł królewskiego profesora (königlich bayerischer Professor),
przyznawany nie przez Akademię Sztuk Pięknych, lecz przez rząd bawarski54.
W sierpniu ukończył monumentalny obraz Odbicie jasyru (kat. I.105), malowany
na zamówienie Nationalgalerie w Berlinie. Jesienią wziął udział w przygotowaniu
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Albumu jubileuszowego artystów polskich,
który miał być wręczony Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu w 1879 roku,
podczas uroczystych obchodów 50-lecia pracy twórczej. Obraz Powitanie
stepu został nagrodzony złotym medalem I klasy na Exposition Universelle
w Paryżu.

W listopadzie Brandt został wybrany
do komitetu organizacyjnego Internationale Kunstausstellung w Monachium, zaplanowanej na rok 1879.
Wyjechał do Paryża, aby nawiązać
kontakty z malarzami francuskimi. Według listu Stanisława Chlebowskiego
Brandt złożył mu wizytę 16 listopada,
„aby najprzód się ze mną poznać, następnie prosił mnie, aby go zaprezentować u Goupila i Gérôme’a, gdyż jego
tu przysłali jako delegata zapraszać
artystów francuskich, aby posłali obrazy na Wielką Wystawę Obrazów do
Monachium”55. W Paryżu pozostał do
początku grudnia.

Władysław Czachórski, ok. 1875,
fot. Viktor Angerer, Wiedeń, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. DI 91204 MNW

W grudniu za namową Brandta w Monachium osiedlił się Władysław Czachórski.
Wynajął pracownię w domu przy Schwanthalerstraße 19 (sąsiadującą przez ścianę
z atelier Brandta). Z czasem obydwu malarzy połączyła serdeczna przyjaźń —
przez wiele lat utrzymywali kontakty towarzyskie, widywali się niemal codziennie,
prowadzili ożywioną korespondencję56.
Józef Brandt, ok. 1880, fot. Otto Reitmayer,
Monachium, Muzeum Narodowe w Warszawie,
nr inw. DI 127214 MNW

1879
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Künstlerhaus, X. grosse JahresAusstellung, 20 marca – 3 czerwca
• Monachium, Glaspalast, Internationale
Kunstausstellung, od 19 lipca
• Warszawa, Pałac Brühla, Wystawa na rzecz
rodziny po śp. Franciszku Tegazzo
• Warszawa, TZSP
• Monachium, Kunstverein
• Petersburg, Akademia Nauk, Vystavka kartin
inostrannych chudožnikov

22 grudnia w Monachium przyszła na świat córka Brandtów. 19 stycznia 1879
roku została ochrzczona w kościele św. Ludwika w Monachium, otrzymała imiona Maria Krystyna (używała tylko drugiego), a rodzicami chrzestnymi byli Amelia
Załuska i Stanisław Lessel57.
W lutym Brandt spotkał się w Monachium z Oskarem Kolbergiem, wspólnie
rozważali kwestię wydania publikacji „kostiumów i typów narodowych z wizerunków i fotografii”, która byłaby przyczynkiem do badań etnograficznych, mogłaby także służyć artystom jako rodzaj wzornika58. Przed końcem marca obraz
Potyczka ze Szwedami (kat. I.106) został kupiony do zbiorów Württembergische
Staatsgallerie w Stuttgarcie. Wiosną artysta uczestniczył w pracach komitetu
organizacyjnego Internationale Kunstausstellung w Monachium.

Na początku kwietnia Brandtowie byli w Warszawie. W niedzielę 6 kwietnia
w Resursie Kupieckiej miało miejsce uroczyste przyjęcie na cześć artysty, wydane przez „wielbicieli” jego talentu z kręgów ziemiaństwa i inteligencji, podczas
Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta
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Pałac w Orońsku, widok od frontu,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 207

Wnętrze salonu w pałacu w Orońsku, fot. przed 1939,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, nr inw. 4481

Aniela i Krystyna Brandt, ok. 1883, fot. ze zbiorów
rodziny artysty

Władysław Pruszak, 1889, fot. Józef Grodzicki,
Radom, fot. ze zbiorów rodziny artysty

W październiku Brandtowie wrócili do Monachium. W tym roku przeprowadzono prace budowlane w atelier przy Schwantalerstraße 19, dzięki czemu pracownia zyskała górne oświetlenie.

Józef Brandt, Apoloniusz Kędzierski (na koniu) i Marian Zarembski —
inscenizacja do obrazu Próba konia, lata 80. XIX w., fot. ze zbiorów rodziny artysty

Obraz Polska furmanka (kat. I.100) został zakupiony do zbiorów Schlesisches
Museum der Bildenden Künste we Wrocławiu, a Przejście przez Karpaty (kat. I.73)
nabyła Königliche Gemäldegalerie w Dreźnie.

Apoloniusz Kędzierski w Orońsku, ok. 1886–1889,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 76

1880
którego wygłoszono liczne mowy i toasty. Uczestniczyli w nim m.in. Aleksander
Lesser, Wacław Szymanowski, Wojciech Gerson, Alfred Wierusz-Kowalski.

W czerwcu Brandt przebywał w Pasing w pobliżu Monachium, skąd przywiózł
studia plenerowe zachowane w szkicowniku z lat 1879–1887 (kat. II.263). Na lato
wyjechał z rodziną do posiadłości żony w Orońsku. W dawnej oranżerii na terenie parku urządził swoje atelier. W tym roku po raz pierwszy gościł w Orońsku
Apoloniusz Kędzierski, wówczas uczeń radomskiego gimnazjum, który ćwiczył się w rysunku pod kierunkiem Brandta. W późniejszych latach do grona
młodych malarzy korzystających w Orońsku z jego rad i wskazówek należeli
również: Marian Zarembski, Stefan Kania, Gabriela Jasieńska, Józef Ejsmond
(w przyszłości znany przyrodnik). Często odbywał z nimi — jak wspominał Kędzierski — wycieczki studyjne do okolicznych miejscowości, m.in. Szydłowca,
Skrzynna, Przysuchy59.
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UDZIAŁ W WYSTAWACH
Wiedeń, Künstlerhaus, XI. Jahres-Ausstellung,
10 kwietnia – 13 czerwca
• Warszawa, Salon Ungra, prezentacja malarstwa
towarzysząca wystawie koni urządzonej staraniem
Dyrekcji Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim,
od 12 czerwca
• Monachium, Kunstverein

•

Lato artysta z rodziną tradycyjnie spędził w Orońsku. Do Monachium powrócili
na początku listopada, po drodze zatrzymali się na krótko w Warszawie.
17 grudnia w Monachium urodziła się druga córka Brandtów. Została ochrzczona
17 stycznia 1881 roku w kościele św. Ludwika w Monachium, otrzymała imiona
Maria Angelika (Aniela) Józefina (używała imienia Aniela), rodzicami chrzestnymi byli Zofia i Alfons Helbichowie60.

Pod koniec grudnia król Bawarii Ludwik II przyznał Brandtowi Krzyż Kawalerski
pierwszej klasy Orderu św. Michała (Orden vom Heiligen Michael).
1881
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Berlin, LV. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 4 września – 6 listopada

•
•

W czerwcu Brandtowie przyjechali do Orońska. W czasie wakacji Władysław
Pruszak przygotowywał się do zdawania egzaminów do gimnazjum, m.in. pod
kierunkiem Apoloniusza Kędzierskiego, który uczył go niemal od podstaw języka rosyjskiego.
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Pałac w Orońsku, widok od frontu,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 207

Wnętrze salonu w pałacu w Orońsku, fot. przed 1939,
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, nr inw. 4481

Aniela i Krystyna Brandt, ok. 1883, fot. ze zbiorów
rodziny artysty

Władysław Pruszak, 1889, fot. Józef Grodzicki,
Radom, fot. ze zbiorów rodziny artysty

W październiku Brandtowie wrócili do Monachium. W tym roku przeprowadzono prace budowlane w atelier przy Schwantalerstraße 19, dzięki czemu pracownia zyskała górne oświetlenie.

Józef Brandt, Apoloniusz Kędzierski (na koniu) i Marian Zarembski —
inscenizacja do obrazu Próba konia, lata 80. XIX w., fot. ze zbiorów rodziny artysty

Obraz Polska furmanka (kat. I.100) został zakupiony do zbiorów Schlesisches
Museum der Bildenden Künste we Wrocławiu, a Przejście przez Karpaty (kat. I.73)
nabyła Königliche Gemäldegalerie w Dreźnie.

Apoloniusz Kędzierski w Orońsku, ok. 1886–1889,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 76

1880
którego wygłoszono liczne mowy i toasty. Uczestniczyli w nim m.in. Aleksander
Lesser, Wacław Szymanowski, Wojciech Gerson, Alfred Wierusz-Kowalski.

W czerwcu Brandt przebywał w Pasing w pobliżu Monachium, skąd przywiózł
studia plenerowe zachowane w szkicowniku z lat 1879–1887 (kat. II.263). Na lato
wyjechał z rodziną do posiadłości żony w Orońsku. W dawnej oranżerii na terenie parku urządził swoje atelier. W tym roku po raz pierwszy gościł w Orońsku
Apoloniusz Kędzierski, wówczas uczeń radomskiego gimnazjum, który ćwiczył się w rysunku pod kierunkiem Brandta. W późniejszych latach do grona
młodych malarzy korzystających w Orońsku z jego rad i wskazówek należeli
również: Marian Zarembski, Stefan Kania, Gabriela Jasieńska, Józef Ejsmond
(w przyszłości znany przyrodnik). Często odbywał z nimi — jak wspominał Kędzierski — wycieczki studyjne do okolicznych miejscowości, m.in. Szydłowca,
Skrzynna, Przysuchy59.
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UDZIAŁ W WYSTAWACH
Wiedeń, Künstlerhaus, XI. Jahres-Ausstellung,
10 kwietnia – 13 czerwca
• Warszawa, Salon Ungra, prezentacja malarstwa
towarzysząca wystawie koni urządzonej staraniem
Dyrekcji Wyścigów Konnych w Królestwie Polskim,
od 12 czerwca
• Monachium, Kunstverein

•

Lato artysta z rodziną tradycyjnie spędził w Orońsku. Do Monachium powrócili
na początku listopada, po drodze zatrzymali się na krótko w Warszawie.
17 grudnia w Monachium urodziła się druga córka Brandtów. Została ochrzczona
17 stycznia 1881 roku w kościele św. Ludwika w Monachium, otrzymała imiona
Maria Angelika (Aniela) Józefina (używała imienia Aniela), rodzicami chrzestnymi byli Zofia i Alfons Helbichowie60.

Pod koniec grudnia król Bawarii Ludwik II przyznał Brandtowi Krzyż Kawalerski
pierwszej klasy Orderu św. Michała (Orden vom Heiligen Michael).
1881
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Kunstverein
Berlin, LV. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 4 września – 6 listopada

•
•

W czerwcu Brandtowie przyjechali do Orońska. W czasie wakacji Władysław
Pruszak przygotowywał się do zdawania egzaminów do gimnazjum, m.in. pod
kierunkiem Apoloniusza Kędzierskiego, który uczył go niemal od podstaw języka rosyjskiego.
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1884
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Brema, XXIV. Grosse Gemälde-Ausstellung
des Kunstvereins in Bremen, od 1 marca
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1884,
od 1 maja
• Berlin, LVII. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 24 sierpnia – 19 października
• Londyn, French Gallery, Thirty-second Annual
Exhibition of Pictures
• Poznań, Towarzystwo Sztuk Pięknych
• Drezno, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus
• Wiedeń, Kunstverein

•

1885

Portret zbiorowy rodziny przed pałacem w Orońsku, od lewej: Aniela Brandt, Helena i Józef Brandtowie, Maria
Pruszak, Krystyna Brandt, Władysław Pruszak, ok. 1887, fot. ze zbiorów rodziny artysty

1882
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Wiedeń, Erste Internationale Kunst-Ausstellung
im Künstlerhause, 1 kwietnia – 15 października
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1882,
od 1 maja
• Kraków, TPSP
• Monachium, Glaspalast, Erste Deutsche Elektrotechnische Ausstellung, od 16 września
• Brema, Norddeutschen Gesamtvereins
• Warszawa, TZSP
• Berlin, Künstlerverein, otwarta w grudniu

•

1883
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1883,
od 1 maja
• Berlin, LVI. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 3 maja – 1 lipca
• Wiedeń, Künstlerhaus, XIII. Jahres-Ausstellung,
17 marca – 14 maja
• Radom, Dom Deskura, Wystawa obrazów
• Wiedeń, Kunst-Ausstellung im Künstlerhause,
od 16 grudnia

•

W styczniu Brandt rozpoczął prace nad kolejną monumentalną kompozycją
Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa (kat. I.160).

Już w kwietniu przyjechał z rodziną do Orońska. Latem odwiedzał okoliczne wsie
i miasteczka (był m.in. w Opatowie), podczas tych wędrówek wykonywał szkice
rysunkowe z natury. W tym roku w Orońsku gościli m.in. Kazimierz Alchimowicz, Józef Deskur, Władysław Czachórski, Maria Popławska. Wyjazd Brandtów
do Monachium nastąpił 18 października.

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Künstlerhaus, XV. Jahres-Ausstellung
in Wien, 21 marca – 3 maja
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1885,
od 1 maja
• Antwerpia, Wereldtentoonstelling van Antwerpen,
2 maja – 2 listopada 1885
• Poznań, Pałac Działyńskich, wystawa malarstwa
polskiego, maj–czerwiec

W kwietniu Brandt zaangażował się w organizację loterii artystycznej na rzecz
zakładu św. Kazimierza (przytułku dla starców i sierot) w Paryżu; podjął się
roli pośrednika zajmującego się zbieraniem dzieł ofiarowanych na loterię przez
malarzy monachijskich i ich wysyłką do Paryża.
Lato tradycyjnie spędził z rodziną w Orońsku. Około połowy sierpnia wyjechał
do Krakowa, a następnie (31 sierpnia) w podróż po Ukrainie, która trwała blisko
dwa miesiące. Znaczna część jej trasy wiodła wzdłuż Dniestru, artysta odwiedził
Tomaszowce, Lwów, Mariampol, Dołhe, Niżniów, Dolinę, Olchowiec, Kunisowce, Uniż, Horodenkę, Zaleszczyki, Czerniatyn, Szeparowce. Swoisty dziennik tej
wyprawy stanowią rysunki oznaczone datami i nazwami miejscowości, zamieszczone w szkicowniku z lat 1879–1887. Do Krakowa artysta wrócił między 19 a 27
października. W listopadzie ukończył obraz Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa.
W marcu uczestniczył w przygotowaniu listu do Koła Artystyczno-Literackiego
w Krakowie wyrażającego poparcie artystów monachijskich dla stanowiska jego
członków w kwestii budowy pomnika Adama Mickiewicza61.

18 marca w Monachium odbyła się uroczystość 25-lecia pracy twórczej Józefa
Brandta. W południe w jego pracowni zgromadzili się członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy i uczniowie. Po uroczystych przemówieniach wręczono jubilatowi
dedykowany mu pamiątkowy album, zawierający zbiór rysunków i akwarel wielu
malarzy polskich. Na ręce Brandta nadeszły w tym dniu liczne „adresy” z gratulacjami, m.in. z poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od malarzy warszawskich,
profesorów Uniwersytetu Lwowskiego, członków Kół Artystyczno-Literackich

Na wystawie w Paryżu otrzymał mention honorable za Jarmark na konie w Bałcie.

Według informacji zapisanych w szkicowniku z lat 1879–1887 Brandt w połowie
maja przez pewien czas przebywał w Wiedniu, w drodze powrotnej do Monachium planował odwiedzić Linz i Salzburg. Lato spędził z rodziną w Orońsku,
na przełomie września i października zatrzymał się na krótko w Warszawie, skąd
11 października wyjechał do Monachium.
Na początku października ukazał się album poświęcony królowi Janowi III i zwycięstwu pod Wiedniem, wydany przez Koło Artystyczno-Literackie w Krakowie;
wśród 20 reprodukcji fotodrukowych znalazła się także kompozycja Brandta.
Pod koniec października artysta przebywał w miasteczku Olching w pobliżu
Monachium, o czym świadczy opis rysunku zamieszczonego w szkicowniku
z lat 1879–1887 (kat. II.263).

Od tego roku nazwisko Brandta nie pojawia się w wykazie członków rzeczywistych w Sprawozdaniach TZSP.
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Józef Brandt, ok. 1885, fot. ze zbiorów rodziny artysty
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1884
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Brema, XXIV. Grosse Gemälde-Ausstellung
des Kunstvereins in Bremen, od 1 marca
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1884,
od 1 maja
• Berlin, LVII. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 24 sierpnia – 19 października
• Londyn, French Gallery, Thirty-second Annual
Exhibition of Pictures
• Poznań, Towarzystwo Sztuk Pięknych
• Drezno, Kunstverein
• Wiedeń, Künstlerhaus
• Wiedeń, Kunstverein

•

1885

Portret zbiorowy rodziny przed pałacem w Orońsku, od lewej: Aniela Brandt, Helena i Józef Brandtowie, Maria
Pruszak, Krystyna Brandt, Władysław Pruszak, ok. 1887, fot. ze zbiorów rodziny artysty

1882
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Wiedeń, Erste Internationale Kunst-Ausstellung
im Künstlerhause, 1 kwietnia – 15 października
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1882,
od 1 maja
• Kraków, TPSP
• Monachium, Glaspalast, Erste Deutsche Elektrotechnische Ausstellung, od 16 września
• Brema, Norddeutschen Gesamtvereins
• Warszawa, TZSP
• Berlin, Künstlerverein, otwarta w grudniu

•

1883
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1883,
od 1 maja
• Berlin, LVI. Ausstellung der Königlichen Akademie
der Künste, 3 maja – 1 lipca
• Wiedeń, Künstlerhaus, XIII. Jahres-Ausstellung,
17 marca – 14 maja
• Radom, Dom Deskura, Wystawa obrazów
• Wiedeń, Kunst-Ausstellung im Künstlerhause,
od 16 grudnia

•

W styczniu Brandt rozpoczął prace nad kolejną monumentalną kompozycją
Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa (kat. I.160).

Już w kwietniu przyjechał z rodziną do Orońska. Latem odwiedzał okoliczne wsie
i miasteczka (był m.in. w Opatowie), podczas tych wędrówek wykonywał szkice
rysunkowe z natury. W tym roku w Orońsku gościli m.in. Kazimierz Alchimowicz, Józef Deskur, Władysław Czachórski, Maria Popławska. Wyjazd Brandtów
do Monachium nastąpił 18 października.

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Künstlerhaus, XV. Jahres-Ausstellung
in Wien, 21 marca – 3 maja
• Paryż, Palais des Champs-Élysées, Salon 1885,
od 1 maja
• Antwerpia, Wereldtentoonstelling van Antwerpen,
2 maja – 2 listopada 1885
• Poznań, Pałac Działyńskich, wystawa malarstwa
polskiego, maj–czerwiec

W kwietniu Brandt zaangażował się w organizację loterii artystycznej na rzecz
zakładu św. Kazimierza (przytułku dla starców i sierot) w Paryżu; podjął się
roli pośrednika zajmującego się zbieraniem dzieł ofiarowanych na loterię przez
malarzy monachijskich i ich wysyłką do Paryża.
Lato tradycyjnie spędził z rodziną w Orońsku. Około połowy sierpnia wyjechał
do Krakowa, a następnie (31 sierpnia) w podróż po Ukrainie, która trwała blisko
dwa miesiące. Znaczna część jej trasy wiodła wzdłuż Dniestru, artysta odwiedził
Tomaszowce, Lwów, Mariampol, Dołhe, Niżniów, Dolinę, Olchowiec, Kunisowce, Uniż, Horodenkę, Zaleszczyki, Czerniatyn, Szeparowce. Swoisty dziennik tej
wyprawy stanowią rysunki oznaczone datami i nazwami miejscowości, zamieszczone w szkicowniku z lat 1879–1887. Do Krakowa artysta wrócił między 19 a 27
października. W listopadzie ukończył obraz Wyjazd królowej Marysieńki z Wilanowa.
W marcu uczestniczył w przygotowaniu listu do Koła Artystyczno-Literackiego
w Krakowie wyrażającego poparcie artystów monachijskich dla stanowiska jego
członków w kwestii budowy pomnika Adama Mickiewicza61.

18 marca w Monachium odbyła się uroczystość 25-lecia pracy twórczej Józefa
Brandta. W południe w jego pracowni zgromadzili się członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy i uczniowie. Po uroczystych przemówieniach wręczono jubilatowi
dedykowany mu pamiątkowy album, zawierający zbiór rysunków i akwarel wielu
malarzy polskich. Na ręce Brandta nadeszły w tym dniu liczne „adresy” z gratulacjami, m.in. z poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, od malarzy warszawskich,
profesorów Uniwersytetu Lwowskiego, członków Kół Artystyczno-Literackich

Na wystawie w Paryżu otrzymał mention honorable za Jarmark na konie w Bałcie.

Według informacji zapisanych w szkicowniku z lat 1879–1887 Brandt w połowie
maja przez pewien czas przebywał w Wiedniu, w drodze powrotnej do Monachium planował odwiedzić Linz i Salzburg. Lato spędził z rodziną w Orońsku,
na przełomie września i października zatrzymał się na krótko w Warszawie, skąd
11 października wyjechał do Monachium.
Na początku października ukazał się album poświęcony królowi Janowi III i zwycięstwu pod Wiedniem, wydany przez Koło Artystyczno-Literackie w Krakowie;
wśród 20 reprodukcji fotodrukowych znalazła się także kompozycja Brandta.
Pod koniec października artysta przebywał w miasteczku Olching w pobliżu
Monachium, o czym świadczy opis rysunku zamieszczonego w szkicowniku
z lat 1879–1887 (kat. II.263).

Od tego roku nazwisko Brandta nie pojawia się w wykazie członków rzeczywistych w Sprawozdaniach TZSP.
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Józef Brandt, ok. 1885, fot. ze zbiorów rodziny artysty
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w Krakowie i Lwowie, Towarzystwa Muzycznego w Rzeszowie, a także od Henryka
Siemiradzkiego z Rzymu. Wieczorem w hotelu Bayerischer Hof odbył się bankiet
z udziałem licznego grona przyjaciół malarza oraz oficjalnych gości.

W grudniu artysta został zaproszony do jury kolejnej odsłony konkursu na projekt pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie.
Antoni Mazanowski, omawiając jego twórczość na łamach „Przeglądu Tygodniowego”, podkreślał, że „w ciągu lat kilkunastu rzucił w świat masę obrazów,
ogółem wziąwszy około stu dwudziestu, nie licząc wielu szkiców i akwarel; największa ilość znajduje się w rękach prywatnych w Europie i Ameryce”64.

28 maja Brandtowie wyjechali do Orońska na letni pobyt, który zakończył się
w październiku. Podczas ich nieobecności Władysław Czachórski pomagał w załatwieniu rozmaitych spraw w Monachium, m.in. zamawiał ramy do obrazów,
szukał guwernantki dla małej Krystyny, nadzorował remont mieszkania.
W lipcu „Kurier Lwowski” donosił, że Muzeum Narodowe w Krakowie zamówiło
u artysty obraz „mniejszych rozmiarów”. Podyktowane to było m.in. oczekiwaniami publiczności, która „dziwiła się, dlaczego dotąd Muzeum żadnej pracy
tego mistrza nie posiada”. Brandt, przyjmując zlecenie, zapewnił, że w pierwszych dniach stycznia 1886 roku dzieło nadeśle do Krakowa. Postawił przy tym
warunek, „że ofiarowana zań suma użytą zostanie na nagrody w ogłoszonym
konkursie na pomysł kompozycyjny dla artystów polskich”62.

1886
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Jubiläums-Ausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, maj–październik
• Wiedeń, Künstlerhaus, Internationale Skizzen
Austelung für Stryj und Lisko, 23 maja –
ok. 1 czerwca

1887
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Warszawa, TZSP, Wystawa obrazów
Józefa Brandta, luty–marzec
• Kraków, Sukiennice, Pierwsza Wielka Wystawa
Sztuki Polskiej w Krakowie (zorganizowana
w ramach Wystawy Krajowej Rolniczo-Przemysłowej), otwarta we wrześniu
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Obraz Zadymka w stepie (kat. I.168) kupiła Neue Pinakothek w Monachium.
1888

Jesienią w polskiej prasie pojawiły się doniesienia o projekcie namalowania dla
Warszawy panoramy Przejście przez Berezynę. Pomysłodawcą miał być Brandt,
a jako jego współpracowników wymieniano Stanisława Wolskiego i Juliana
Fałata. Projekt nie doczekał się realizacji z powodu braku funduszy na wzniesienie budynku na potrzeby panoramy.

4 stycznia zmarł w Radomiu Stanisław Lessel, spoczął obok Krystyny Brandt
w grobie rodzinnym na tamtejszym cmentarzu rzymskokatolickim. Artysta zapewne uczestniczył w uroczystościach żałobnych. W połowie czerwca Brandtowie
przyjechali na letni wypoczynek do Orońska. W lipcu przez 10 dni malarz bawił
w gościnie u Władysława Czachórskiego w Grabowczyku. Szczegółowy opis tej
wizyty zawdzięczamy Czachórskiemu: „Robiliśmy wycieczki po najbliższej okolicy ze szkiccenbuchem i aparatem fotograficznym. Ogromnie mu się nasze malownicze wioski i zamczyska podobały. Trzy dni zabrała nam wycieczka do Zamościa
i Zwierzyńca. Po drodze byliśmy w Szczebrzeszynie i oglądali dom, w którym
się Brandt rodził. Zebrał cały komplet kostiumów ludowych, które niestety coraz
bardziej giną. W Zamościu admirowaliśmy w kolegiacie przeróżne zabytki sztuki
z XVII i XVIII wieku, rzeczy prawdziwie piękne. Byliśmy w Wólce i Wojsławicach,
a nawet w Skomorowicach, co już 500 lat na swym zagonie siedzą. Z powrotem
odprowadziłem Brandta do Lublina i tam, jak prawdziwi turyści, pracowaliśmy
cały dzień, choć to na Lublin za mało. Lublinem był B. zachwycony pod każdym względem i dobrze się stało, żem mu pokazał na ostatku tę naszej ziemi
stolicę, która dziwną malowniczością
swą zakasowała poprzednie wrażenia.
B. stanowczo twierdzi, że Lublin daleko piękniejszy w sylwecie od Krakowa.
Objechaliśmy go dorożką dokoła prawie. Byliśmy i w dzielnicy żydowskiej.
Kościołów zwiedziliśmy tylko trzy, bo
czasu brakło. B. obiecał za rok znowu
przyjechać, bo znalazł masę materiału do obrazów. Nie uwierzysz, jak to
miło włóczyć się po kraju z kimś, co tak
umie patrzeć i czuć i swoje rzeczy kochać, jak Brandt”65. Pod koniec sierpnia artyści spotkali się ponownie, tym
razem w Orońsku. Podczas tej wizyty
Czachórski namalował Portret Heleny
Brandt. 22 października nastąpił wyjazd Władysław Czachórski, Portret Heleny Brandt, 1888,
do Monachium.
kolekcja prywatna

Na przełomie listopada i grudnia w Orońsku wybuchł pożar, w którym ucierpiały
budynki gospodarcze.

Obraz Bitwa pod Warką (1656) (kat. I.195) został kupiony z wystawy w Glaspalast
z przeznaczeniem dla Telfair Museum of Art w Savannah.

16 stycznia w sali Grand Hotel Grünewald w Monachium Brandt uczestniczył
w wieczorze muzyczno-deklamacyjnym urządzonym przez powołane do życia
stowarzyszenie kształcącej się młodzieży polskiej (jego prezesem został Jan
Rosen). W swoim przemówieniu zadeklarował wolę opieki nad tą organizacją.

Na przełomie maja i czerwca wyjechał z rodziną do Orońska. Kilka dni spędził
w Krakowie w związku z przekazaniem Muzeum Narodowemu obrazu Spotkanie na moście (kat. I.162). Honorarium przeznaczył na nagrodę w konkursie dla
malarzy polskich organizowanym przez krakowskie TPSP63. Interesował się
postępami w nauce i służył pomocą Oldze Boznańskiej, która w tym roku przyjechała do Monachium, aby studiować malarstwo.

19 lub 20 stycznia w sali Resursy Obywatelskiej w Warszawie została otwarta urządzona przez TZSP „specjalna wystawa dzieł Józefa Brandta”, na której pokazano
ponad 20 prac z różnych okresów jego twórczości. Zgodnie z wolą artysty pierwszy
tysiąc rubli uzyskany ze sprzedaży biletów wstępu został w całości przekazany
na fundusz budowy gmachu Zachęty. Wystawa miała trwać do końca lutego. Na
przełomie stycznia i lutego Brandt uczestniczył w pracach jury rozstrzygającego
konkurs Akademii Umiejętności na najlepsze dzieło malarskie (nagroda z zapisu
Probusa Barczewskiego). W drugiej połowie kwietnia wyjechał na studia plenerowe,
przebywał w miejscowościach bawarskich Hohapfelkreuth, Planegg i Wendling.
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UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, III. Internationale
Kunstausstellung (Münchener Jubiläums
ausstellung), otwarta w czerwcu

Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta

147
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ogółem wziąwszy około stu dwudziestu, nie licząc wielu szkiców i akwarel; największa ilość znajduje się w rękach prywatnych w Europie i Ameryce”64.

28 maja Brandtowie wyjechali do Orońska na letni pobyt, który zakończył się
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szukał guwernantki dla małej Krystyny, nadzorował remont mieszkania.
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tego mistrza nie posiada”. Brandt, przyjmując zlecenie, zapewnił, że w pierwszych dniach stycznia 1886 roku dzieło nadeśle do Krakowa. Postawił przy tym
warunek, „że ofiarowana zań suma użytą zostanie na nagrody w ogłoszonym
konkursie na pomysł kompozycyjny dla artystów polskich”62.

1886
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Jubiläums-Ausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, maj–październik
• Wiedeń, Künstlerhaus, Internationale Skizzen
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Sztuki Polskiej w Krakowie (zorganizowana
w ramach Wystawy Krajowej Rolniczo-Przemysłowej), otwarta we wrześniu
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na fundusz budowy gmachu Zachęty. Wystawa miała trwać do końca lutego. Na
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UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, III. Internationale
Kunstausstellung (Münchener Jubiläums
ausstellung), otwarta w czerwcu
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Józef Brandt i Władysław Czachórski przed wyjazdem na polowanie w Orońsku,
ok. 1890, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 77

Julius Exter, Wizyta w domu państwa Brandtów, 1889, karykatura, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Rys.Pol.8039 MNW

1889
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Kunstverein, styczeń–kwiecień
• Kraków, TPSP
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Drezno, Königliche Akademie der bildenden
Künste, Kunstausstellung 1889, 1 września –
31 października

Władysław Czachórski, Portret Józefa Brandta, 1890, kolekcja
prywatna

Brandt należał do grona artystów monachijskich, którzy w kwietniu podjęli na
łamach prasy polemikę ze Stanisławem Witkiewiczem, biorąc w obronę Jana
Rosena. Przeciwstawili się druzgocącej krytyce jego obrazu Przegląd wojsk na
Placu Saskim, wystawionego w tym czasie w Paryżu66.

1891
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Berlin, Internationale Kunst-Ausstellung
(wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia Verein
Berliner Künstler), 1 maja – 20 września
• Radom, Towarzystwo Dobroczynności,
Wystawa starożytności, dzieł sztuki i obrazów,
27 września – 1 listopada
• Wiedeń, Künstlerhaus, Kunst-Ausstellung,
15 listopada 1891 – 15 stycznia 1892

W lipcu i sierpniu przebywał w Orońsku. Około 8 września wyjechał z żoną
i pasierbicą do Paryża, aby obejrzeć Exposition Universelle (wrócili przed
21 października).

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, II. Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Warszawa, TZSP

Na początku czerwca Helena Brandt przebywała na kuracji w Karlsbadzie.
W lipcu artysta bawił w Zakopanem w towarzystwie Walerego Eljasza. W drodze powrotnej do Orońska zatrzymał się na kilka dni w Warszawie. Zapewne
we wrześniu powstał Portret Józefa Brandta pędzla Władysława Czachórskiego
bawiącego wówczas w Orońsku.
W sierpniu zaprezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast obraz Obrona
(kat. I.205) został kupiony przez Neue Pinakothek w Monachium.
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Wspólnie z Władysławem Czachórskim Brandt objął patronat nad wystawą
starożytności i dzieł sztuki zorganizowaną w październiku przez Towarzystwo
Dobroczynności w Radomiu. Udostępnił na nią także kilka zabytkowych przedmiotów ze swojej kolekcji.

W grudniu artysta został wybrany do komitetu organizacyjnego VI. Internationale Kunstausstellung w Monachium.
1892

W tym roku Brandt należał do jury dorocznej wystawy sztuki w monachijskim
Glaspalast.

W styczniu i lutym Helena Brandt z Marią Pruszak bawiły w Warszawie, uczestnicząc w balach i przyjęciach karnawałowych. Podczas letniego pobytu w Orońsku nauczycielem córek Brandta był Kazimierz Kelles-Krauz, zaprzyjaźniony
z Władysławem Pruszakiem od czasu wspólnej nauki w radomskim gimnazjum67.

W lipcu obraz Pieśń zwycięstwa (kat. I.208) nagrodzono złotym medalem pierwszej
klasy na Internationale Kunst-Ausstellung w Berlinie.

W Monachium ukazał się reprezentacyjny album z fotografiami prac artysty Josef
von Brandt — Album. 12 Photographien nach den Original–Gemälden des Künstlers,
wydany przez Photographische Union in München.

1890

Maria Pruszak w towarzystwie Franciszka Ejsmonda w Monachium, 1891,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Petersburg, Cesarska Akademia Sztuk Pięknych,
doroczna wystawa akademicka, otwarta w marcu
• Wiedeń, Künstlerhaus, XXI. Jahres-Ausstellung,
1 kwietnia – 31 maja
• Berlin, LXIII. Ausstellung der Königlichen
Akademie der Künste, 15 maja – 31 lipca
• Monachium, Glaspalast, VI. Internationale Kunst-Ausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Madryt, Palacio de las Artes, Exposición
Internacional de Madrid
• Warszawa, TZSP

W pierwszej połowie czerwca przebywał z żoną i pasierbicą w Karlsbadzie, spotykali się z odbywającym tam kurację Henrykiem Sienkiewiczem. 16 czerwca
wyjechali do Krakowa, a na początku lipca cała rodzina była już w Orońsku,
gdzie pozostali do końca października. W sierpniu ponownie gościł u Brandtów
Kazimierz Kelles-Krauz.

W grudniu artysta został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi
Korony Bawarskiej (Verdienstorden der Bayerischen Krone). Nadawał on szlachectwo Bawarii i zaszczytny tytuł Ritter. Z tej okazji 28 grudnia artysta uczestniczył w uroczystym obiedzie w Rezydencji, zaproszony wraz z Czachórskim,
któremu w tym samym czasie przyznano Order św. Michała.

Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta

149

Józef Brandt i Władysław Czachórski przed wyjazdem na polowanie w Orońsku,
ok. 1890, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 77

Julius Exter, Wizyta w domu państwa Brandtów, 1889, karykatura, Muzeum Narodowe
w Warszawie, nr inw. Rys.Pol.8039 MNW

1889
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Wiedeń, Kunstverein, styczeń–kwiecień
• Kraków, TPSP
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Drezno, Königliche Akademie der bildenden
Künste, Kunstausstellung 1889, 1 września –
31 października

Władysław Czachórski, Portret Józefa Brandta, 1890, kolekcja
prywatna

Brandt należał do grona artystów monachijskich, którzy w kwietniu podjęli na
łamach prasy polemikę ze Stanisławem Witkiewiczem, biorąc w obronę Jana
Rosena. Przeciwstawili się druzgocącej krytyce jego obrazu Przegląd wojsk na
Placu Saskim, wystawionego w tym czasie w Paryżu66.

1891
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Kunstverein
• Berlin, Internationale Kunst-Ausstellung
(wystawa jubileuszowa z okazji 50-lecia Verein
Berliner Künstler), 1 maja – 20 września
• Radom, Towarzystwo Dobroczynności,
Wystawa starożytności, dzieł sztuki i obrazów,
27 września – 1 listopada
• Wiedeń, Künstlerhaus, Kunst-Ausstellung,
15 listopada 1891 – 15 stycznia 1892

W lipcu i sierpniu przebywał w Orońsku. Około 8 września wyjechał z żoną
i pasierbicą do Paryża, aby obejrzeć Exposition Universelle (wrócili przed
21 października).

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, II. Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Warszawa, TZSP

Na początku czerwca Helena Brandt przebywała na kuracji w Karlsbadzie.
W lipcu artysta bawił w Zakopanem w towarzystwie Walerego Eljasza. W drodze powrotnej do Orońska zatrzymał się na kilka dni w Warszawie. Zapewne
we wrześniu powstał Portret Józefa Brandta pędzla Władysława Czachórskiego
bawiącego wówczas w Orońsku.
W sierpniu zaprezentowany na dorocznej wystawie w Glaspalast obraz Obrona
(kat. I.205) został kupiony przez Neue Pinakothek w Monachium.
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Józef Brandt (stoi z lewej obok konia) z rodziną i przyjaciółmi na tarasie pałacu w Orońsku,
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 56

1893
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Chicago, World’s Columbian Exposition 1893,
1 maja – 30 października
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen, 1 lipca – 31 października
• Warszawa, TZSP
• Monachium, Akademie der Künste, Akademische
Kunstauustellung, od 26 grudnia

Maria Pruszak, ok. 1892–1895, Monachium,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Na przełomie marca i kwietnia Brandt spędził w towarzystwie Władysława
Pruszaka tydzień w Paryżu. Głównym powodem wyjazdu była chęć obejrzenia wystawy Jean-Louisa Ernsta Meissoniera, o której napisał z entuzjazmem:
„Wystawa Meissoniera cudowna, byliśmy tam wczoraj, pójdziemy jeszcze razy
kilka [?], kto ją nie widział, niech żałuje, mistrz ogromny, rozkosz”70. Podczas
tego pobytu odwiedził także Mihályego Munkácsyego w pracowni. Dużo czasu
spędzał w towarzystwie Władysława Czachórskiego i mieszkającego wówczas
w Paryżu Kazimierza Kellesa-Krauza.

Lato artysta tradycyjnie spędził z rodziną w Orońsku. Zapewne w tym roku Władysław Pruszak ukończył naukę na Uniwersytecie Technicznym w Monachium,
następnie kontynuował studia w Zurychu.

W listopadzie Brandt został powołany na członka jury wystawy sztuki, która
miała towarzyszyć Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie zaplanowanej
na 1894 rok.
EWA MICKE-BRONIAREK

Władysław Pruszak, ok. 1896–1900, fot. ze zbiorów
rodziny artysty

W grudniu, po śmierci Jana Matejki, artyści krakowscy wystosowali list otwarty
do Józefa Brandta, prosząc go, aby zgodził się objąć stanowisko dyrektora Szkoły
Sztuk Pięknych. Również opinia społeczna wskazywała na jego osobę, jak donosił „Kurier Lwowski”: „Na Brandta skierowane są oczy całej Polski obecnie,
jako jedynego kandydata, który by trudnemu zadaniu podniesienia szkoły sztuk
pięknych mógł podołać”71. Artysta odmówił jednak przyjęcia tego stanowiska.

W styczniu Helena Brandt z Marią Pruszak spędzały karnawał w Warszawie.
Artysta, pisząc do żony, narzekał na stagnację panującą na monachijskim rynku
sztuki i brak potencjalnych nabywców dzieł68. Natomiast odwiedzający go niemal
codziennie Czachórski donosił jej, że „zanadto dużo maluje i to go męczy”69.

Obraz Pieśń zwycięstwa wzbudził zainteresowanie podczas prezentacji na Exposición Internacional de Madrid. Królowa regentka Maria Krystyna przyznała
Brandtowi komandorię Orderu Izabeli Katolickiej (Comendador de la Real Orden de Isabel la Catolica).
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Podczas World’s Columbian Exposition w Chicago Napad (kat. I.217) został nagrodzony medalem.
1894
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Lwów, Pałac Sztuki, Wystawa sztuki
polskiej od roku 1764–1886 oraz Wystawa
sztuki współczesnej (zorganizowane
w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej),
5 czerwca – październik
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Wiedeń, Kunst-Ausstellung im Künstlerhaus,
9 października – 15 listopada
• Warszawa, TZSP

•

W maju Brandt wspólnie z Alfredem Wieruszem-Kowalskim i Władysławem Czachórskim objął patronat nad powołanym w Monachium Towarzystwem Pomocy
Polskim Malarzom (głównym jego celem było udzielanie pożyczek i stypendiów
kształcącej się tam młodzieży).

Około połowy czerwca artysta był już w Orońsku, podmalowywał tam dużą
kompozycję Wyjazd króla Jana III i Marysieńki z Wilanowa (kat. I.249). Zapewne
tuż po powrocie Brandtów do Monachium (przed 25 października) w majątku
wybuchł pożar, podczas którego ucierpiał pałac i zabudowania gospodarcze.

Jesienią podczas prezentacji na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie
obraz Modlitwa (kat. I.218) został zakupiony przez austriackiego ministra wyznań
i oświecenia, a w grudniu reskryptem c.k. namiestnictwa przekazany w depozyt
do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie. W grudniu obraz Modlitwa
w stepie (kat. I.220) był prezentowany na specjalnej wystawie w TZSP, z której
dochód przeznaczono na budowę nowego gmachu Towarzystwa.
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Według wspomnień Mariana Trzebińskiego po śmierci Henryka Rodakowskiego
austriacki minister wyznań i oświaty Stanisław Madeyski miał zaproponować
Brandtowi objęcie stanowiska dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.
Artysta odmówił, rekomendując Juliana Fałata72.

1895
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Wiedeń, Künstlerhaus, XXIII. Jahres-Ausstellung,
30 marca – 9 czerwca
• Królewiec, Wystawa Przemysłowa, od 26 maja
• Warszawa, TZSP

Na początku roku Brandt nosił się z zamiarem wykonania, we współpracy z Wojciechem Kossakiem, panoramy Odsiecz Wiednia, która miałaby być prezentowana
w stolicy Austrii. Podczas spotkania w Berlinie w maju obaj artyści omawiali
rozmaite kwestie związane z tym pomysłem. Ostatecznie jednak, w styczniu
1896 roku Brandt wycofał się z projektu panoramy, m.in. z powodu niewielkiego
zainteresowania Kossaka oraz braku odpowiedniego zabezpieczenia finansowego na pokrycie kosztów przedsięwzięcia73.

Ówczesny tryb życia artysty w Monachium tak opisywał Kazimierz Tetmajer:
„Polacy żyją tu kółkami. Centrum polonii jest zupełnie po wiejsku gościnny
dom pp. Brandtów. W niedzielę, do jakiejś godziny pierwszej, Brandt przyjmuje
u siebie w pracowni; po południu i aż do późna w noc — przyjmują państwo
u siebie na Hess-strasse [sic]” 76.

1897
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, VII. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP

Na wystawie w Wiedniu obraz Modlitwa został nagrodzony złotym medalem
ufundowanym przez „protektora” Künstlerhausu, arcyksięcia Karola Ludwika.
W maju w Krakowie za to samo dzieło artysta odebrał nagrodę im. Probusa
Barczewskiego przyznaną przez Akademię Umiejętności. Lato Brandtowie tradycyjnie spędzili w Orońsku.
1896
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Stuttgart, Königlische Museum der bildenden
Künste, II. Internationale Gemälde-Ausstellung,
29 lutego – 15 maja
• Berlin, Internationale Kunst-Ausstellung zur Feier
des 200 Jährigen Bestehens der Königlichen
Akademie der Künste, 3 maja – 30 września
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Warszawa, Salon Aleksandra Krywulta, wystawa
Koń w malarstwie, otwarta w listopadzie
• Warszawa, TZSP

•

Na początku czerwca przez kilka dni Brandt bawił w Warszawie, gdzie „poczynił
znaczne zakupy do pałacu swego w Orońsku”74. Lato spędził z rodziną na wsi.
W dniach 11 i 12 listopada, podczas drogi powrotnej do Monachium, zatrzymał
się na krótko w Krakowie. Fakt ten odnotowano w „Czasie”: „P. Józef Brandt
zwiedzał zabytki naszego miasta, Wawel, Szkołę Sztuk Pięknych, gdzie go przyjmował dyrektor tejże szkoły p. J. Fałat z gronem profesorów”75. Na początku
listopada wszedł w skład jury ogłoszonego przez TPSP w Krakowie konkursu
„na obrazy o treści religijnej lub w ogóle nastroju religijnym”.

Około połowy czerwca w Monachium miały miejsce zaręczyny Krystyny Brandt
z malarzem Stanisławem Bohuszem-Siestrzeńcewiczem (1869–1927).

W tym roku, prawdopodobnie dopiero w sierpniu, artysta wyjechał z rodziną do
Orońska. Niezapowiedzianą wizytę złożył im Wincenty Łoś, który tak opisywał
swoje wrażenia: „Przyjęto nas jednakże ze staropolską gościnnością i nie wiedziałem, jak i kiedy prosto z kozła mego amerykanina znalazłem się przy długim,
doskonale oświetlonym stole wśród bardzo licznego towarzystwa. [...] Apartament pałacowy, zdradzający od dawna dobrobyt i zwłaszcza, co u nas rzadkie,
od dawna wydoskonalony smak i poczucie piękna. Obrazy, miniatury, bardzo
piękne zegary, gdzieniegdzie bibeloty, albumy zdobiły to mieszkanie, w którym
jednak nic indywidualnego [tzn. żadne prace] Brandta się nie znajdowało. [...] Nazajutrz dopiero mogłem zwiedzić Orońsk, w całym jego splendorze. Jest to jedna
z piękniejszych rezydencji. [...] Pałac bardzo gustowny, ozdobiony jest licznymi
biustami, stoją przed nim liczne figury bogiń, rzeźb dużo, i rzeźby nie takiej, jaką
się u nas w Polsce przeważnie spotyka, ale rzeźby dobrej. Opodal pałacu znajduje
się oranżeria. Środek jej stanowi pracownia Brandta. Brandt tu maluje przez całe
pięć miesięcy, jakie spędza w Orońsku, od czerwca do końca października”77.

W tym roku Władysław Pruszak nabył majątek Wośniki położony nieopodal
Radomia, nadal jednak zarządzał sprawami gospodarczymi w Orońsku podczas
nieobecności Brandtów.

Na tarasie w Orońsku, siedzą od lewej: Władysław Czachórski, Józef Brandt,
Maria Pruszak (?), fot. ze zbiorów rodziny artysty
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Krystyna Brandt, ok. 1900,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

W kwietniu i maju artysta pracował nad wykończeniem obrazu Wyjazd Jana III
i Marysieńki z Wilanowa. W czerwcu z okazji ukończenia tego monumentalnego
dzieła malarze monachijscy urządzili bankiet na cześć Brandta.

EWA MICKE-BRONIAREK

Pałac w Orońsku, widok elewacji południowej, fot. ze zbiorów rodziny artysty
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Według wspomnień Mariana Trzebińskiego po śmierci Henryka Rodakowskiego
austriacki minister wyznań i oświaty Stanisław Madeyski miał zaproponować
Brandtowi objęcie stanowiska dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie.
Artysta odmówił, rekomendując Juliana Fałata72.

1895
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Wiedeń, Künstlerhaus, XXIII. Jahres-Ausstellung,
30 marca – 9 czerwca
• Królewiec, Wystawa Przemysłowa, od 26 maja
• Warszawa, TZSP

Na początku roku Brandt nosił się z zamiarem wykonania, we współpracy z Wojciechem Kossakiem, panoramy Odsiecz Wiednia, która miałaby być prezentowana
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dom pp. Brandtów. W niedzielę, do jakiejś godziny pierwszej, Brandt przyjmuje
u siebie w pracowni; po południu i aż do późna w noc — przyjmują państwo
u siebie na Hess-strasse [sic]” 76.

1897
UDZIAŁ W WYSTAWACH
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Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP
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1896
UDZIAŁ W WYSTAWACH
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29 lutego – 15 maja
• Berlin, Internationale Kunst-Ausstellung zur Feier
des 200 Jährigen Bestehens der Königlichen
Akademie der Künste, 3 maja – 30 września
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung von Kunstwerken aller
Nationen
• Warszawa, Salon Aleksandra Krywulta, wystawa
Koń w malarstwie, otwarta w listopadzie
• Warszawa, TZSP

•
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Krystyna Brandt, ok. 1900,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

W kwietniu i maju artysta pracował nad wykończeniem obrazu Wyjazd Jana III
i Marysieńki z Wilanowa. W czerwcu z okazji ukończenia tego monumentalnego
dzieła malarze monachijscy urządzili bankiet na cześć Brandta.

EWA MICKE-BRONIAREK

Pałac w Orońsku, widok elewacji południowej, fot. ze zbiorów rodziny artysty
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Pałac w Orońsku, widok elewacji wschodniej, kwiecień 1901,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Pałac w Orońsku, wnętrze saloniku w przyziemiu wieży wschodniej,
fot. przed 1939, Instytut Sztuki PAN, nr inw. 4482

Na przełomie września i października Brandt przez kilka dni bawił w Warszawie
razem ze Stanisławem Bohuszem-Siestrzeńcewiczem.

1898
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Petersburg, Cesarska Akademia Sztuk Pięknych,
II. Vesennaja vystavka Imperatorskoj Akademii
Chudožestv, od 17 lutego
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
29 kwietnia – 16 października
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung 1898
• Łódź, dom Glüksmanna, Wystawa Artystyczna
• Warszawa, TZSP

•

1899
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
7 maja – 17 września
• Warszawa, Oddział Warszawski Cesarskiego
Towarzystwa Rozmnażania Zwierzyny Łowczej
oraz Prawidłowego Myślistwa, Pierwsza
Warszawska Wystawa Łowiecka (dział Myślistwo
w sztuce), otwarta w czerwcu
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung 1899
• Drezno, Deutsche Kunstausstellung

1900
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst Ausstellung,
5 maja – 16 września
• Paryż, Galerie Georges Petit, Exposition
rétrospective d’œuvres des peintres polonais,
1 kwietnia – 25 maja
• Warszawa, TZSP, wystawa inaugurująca otwarcie
nowej siedziby Towarzystwa, otwarta w grudniu
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Józef Brandt, Portret Heleny Brandt, 1900, kat. II.333

Na początku marca został odznaczony Orderem Maksymiliana (Maksymilians
orden für Kunst und Wissenschaft). Komentował to Władysław Czachórski
w liście do brata: „Jest to bardzo wielka i rzadka dystynkcja, jaką ma najwyżej
z dziesięciu artystów. Brandt się tego wcale nie spodziewał, więc był ogromnie
zdziwiony. Maximilians-Orden daje wstęp na wszystkie bale dworskie, a kawalerowie jego mają zawsze na przyjęciach swój własny stół”78.

Józef Brandt z córką Anielą w Orońsku, 1901,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Wojciecha Kossaka. Powrót do Monachium nastąpił dopiero w drugiej połowie
listopada.
Brandt współpracował przy przygotowaniu Albumu jubileuszowego Henryka Sienkiewicza wydanego nakładem Gebethnera i Wolffa z okazji 25-lecia pracy twórczej pisarza. Znalazła się w nim m.in. reprodukcja obrazu Bitwa pod Warką (1656) (kat. I.195).

W listopadzie został członkiem honorowym założonego w 1899 roku Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego.
Na początku czerwca nastąpił wyjazd rodziny do Orońska. 20 czerwca Krystyna
Brandt poślubiła Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza, ceremonia odbyła się
w kościele Wizytek w Warszawie w obecności świadków Bolesława Bohusza-Siestrzeńcewicza i Adama Helbicha. Pod koniec lipca Brandt ponownie przebywał
w Warszawie.

1901

Pod koniec maja Brandtowie wyjechali do Orońska, gdzie przebywali do połowy listopada. 23 czerwca w Wośnikach przyszedł na świat pierwszy wnuk, syn
Władysława Pruszaka, Maciej Aleksander Adam (1901–1978).

UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Drezno, Städtischer Ausstellungspalast,
Internationale Kunstausstellung 1901,
od 20 kwietnia
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
4 maja – 29 września

1902

Na przełomie lutego i marca, w Monachium, delegacja malarzy czeskich wręczyła
Brandtowi dyplom członka honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Pradze.
Na początku maja artysta przebywał we Lwowie. 14 lipca w kościele św. Aleksandra w Warszawie odbył się ślub Władysława Pruszaka z Heleną Pinko (1875–
1944). Lato Brandtowie spędzili w Orońsku. 1 września miało tam miejsce spotkanie ze Stanisławem Bohuszem-Siestrzeńcewiczem, podczas którego zapadła
ostateczna decyzja o jego rozwodzie z Krystyną. W tym roku w Orońsku gościli
EWA MICKE-BRONIAREK

UDZIAŁ W WYSTAWACH
Lwów, wystawa doroczna TPSP, otwarta
w styczniu, w marcu przeniesiona do gmachu
dawnego kasyna miejskiego w Stanisławowie
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
3 maja – 28 września
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung 1902

•

Od świąt Bożego Narodzenia artysta cierpiał na ostre bóle żołądka, odbył dłuższą
kurację pod kierunkiem dr. Kremera. Dopiero po wielu tygodniach był w stanie
powrócić do malowania.

31 stycznia w Sądzie Arcybiskupim w Warszawie zapadł wyrok orzekający separację Marii Krystyny Brandt i Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza. 12 czerwca
Józef i Helena Brandtowie obchodzili uroczyście w Orońsku srebrne wesele.
We wrześniu artysta przebywał przez pewien czas w Warszawie, spotkał się
tam z Wojciechem Kossakiem. W październiku, dzięki pośrednictwu bawiącego
w Orońsku Mścisława Godlewskiego, Brandt poznał księdza kanonika Zygmunta
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Pałac w Orońsku, widok elewacji wschodniej, kwiecień 1901,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Pałac w Orońsku, wnętrze saloniku w przyziemiu wieży wschodniej,
fot. przed 1939, Instytut Sztuki PAN, nr inw. 4482
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•
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Józef Brandt, Portret Heleny Brandt, 1900, kat. II.333
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orden für Kunst und Wissenschaft). Komentował to Władysław Czachórski
w liście do brata: „Jest to bardzo wielka i rzadka dystynkcja, jaką ma najwyżej
z dziesięciu artystów. Brandt się tego wcale nie spodziewał, więc był ogromnie
zdziwiony. Maximilians-Orden daje wstęp na wszystkie bale dworskie, a kawalerowie jego mają zawsze na przyjęciach swój własny stół”78.
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fot. ze zbiorów rodziny artysty

Wojciecha Kossaka. Powrót do Monachium nastąpił dopiero w drugiej połowie
listopada.
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W listopadzie został członkiem honorowym założonego w 1899 roku Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego.
Na początku czerwca nastąpił wyjazd rodziny do Orońska. 20 czerwca Krystyna
Brandt poślubiła Stanisława Bohusza-Siestrzeńcewicza, ceremonia odbyła się
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EWA MICKE-BRONIAREK
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kurację pod kierunkiem dr. Kremera. Dopiero po wielu tygodniach był w stanie
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Józef Brandt na koniu w parku w Orońsku, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Józef Brandt z końmi z własnej hodowli w Orońsku, fot. ze zbiorów rodziny artysty
Aleksander Daszewski, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Chełmickiego, znanego publicystę, zasłużonego społecznika prowadzącego działalność charytatywną. Znajomość ta miała ułatwić przeprowadzenie rozwodu
Krystyny. 31 października Brandtowie wrócili do Monachium.

Pod koniec tego roku uległy ochłodzeniu przyjacielskie stosunki z Władysławem
Czachórskim, który nie pochwalał flirtu Krystyny z Józefem Tyszkiewiczem,
jeszcze przed orzeczeniem jej rozwodu. Wypowiadał się też krytycznie na temat
sposobu wychowania córek Brandtów.
1903
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Warszawa, TZSP

1904
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst Ausstellung,
30 kwietnia – 2 października
• St. Louis, Universal Exposition,
30 kwietnia – 1 grudnia

Pod koniec stycznia Helena Brandt wyjechała na miesiąc do Warszawy z Marią
i Anielą, aby wprowadzić najmłodszą córkę w sfery towarzyskie stolicy podczas
karnawału. Z nadejściem wiosny artysta czuł się zmęczony intensywną pracą
nad obrazami, 4 kwietnia pisał do Władysława Pruszaka: „[...] ja strasznie jestem
zajęty — maluję bardzo pilnie i radbym około 15 maja już wyjechać do Orońska,
jestem bardzo zmęczony, a to jedyna moja przyjemność — konie — więc mój
drogi opiekuj się tam niemi”79. Wyjazd do Orońska nastąpił w ostatnich dniach
maja, w połowie listopada Brandtowie wrócili do Monachium.
8 stycznia w Wośnikach urodziła się córka Władysława i Heleny Pruszaków, Aleksandra Barbara (1904–1983), 4 czerwca została ochrzczona w kościele parafialnym
w Cerekwi. 7 marca Brandt przyjechał z Krystyną do Warszawy, aby zakończyć formalności w związku z jej rozwodem ze Stanisławem Bohuszem-Siestrzeńcewiczem.
Bawił też krótko w Wośnikach i Orońsku. Podczas letniego pobytu w Orońsku Brandtowie gościli Wojciecha Kossaka, który zaczął tam malować konny portret artysty80.

8 października, w dniu otwarcia wystawy jubileuszowej TPSP w Krakowie, Brandt
otrzymał dyplom honorowego członka Towarzystwa.
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Józef i Krystyna Tyszkiewiczowie w swoim pierwszym samochodzie, 1906, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Pod koniec listopada miały miejsce zaręczyny Anieli Brandt z Aleksandrem Józefem Daszewskim (1874–1929), doktorem filozofii i nauk przyrodniczych, właścicielem majątków Pniewy, Redlice, Kożuchów i Radzanów w guberni radomskiej.

1905
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast, IX. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października

•

1906
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
28 kwietnia – 30 września
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung 1906
• Warszawa, III Wystawa Doroczna TZSP, listopad

1907
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast,
Münchener Jahresausstellung 1907,
1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP, IV. Wystawa Doroczna,
Salon 1907, otwarta w listopadzie

•

27 lutego w kościele św. Ludwika w Monachium Aniela Brandt poślubiła Aleksandra
Daszewskiego. Świadkami byli Józef Brandt i Józef Tyszkiewicz. 7 marca w kościele
św. Floriana w Wiedniu odbył się ślub Krystyny Brandt i hr. Józefa Tyszkiewicza
(1869–1912), ziemianina, właściciela dóbr Biłka i Łohojsk w guberni mińskiej. Związek pobłogosławił przybyły z Rzymu ksiądz prałat Józef Chrzanowski.
6 maja w Monachium urodził się wnuk artysty, syn Anieli i Aleksandra Daszewskich, Andrzej Jan (1906–1992). Do Orońska Brandtowie przyjechali prawdopodobnie na początku czerwca. We wrześniu artysta przebywał w Krakowie razem
z Marią Pruszak.

14 marca w Neapolu urodził się drugi syn Władysława i Heleny Pruszaków, Józef
Andrzej (1907–1989). Lato artysta tradycyjnie spędził z żoną w Orońsku. 19 września w Kożuchowie przyszła na świat córka Anieli i Aleksandra Daszewskich,
Maria Krystyna (1907–2000).

W listopadzie Brandt uzgadniał korespondencyjnie z Władysławem Pruszakiem
szczegóły założenia szkoły w Orońsku. Był gotów pokryć koszt wzniesienia budynku na ten cel oraz mieszkania dla nauczycielki.
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Józef Brandt na koniu w parku w Orońsku, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Józef Brandt z końmi z własnej hodowli w Orońsku, fot. ze zbiorów rodziny artysty
Aleksander Daszewski, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Chełmickiego, znanego publicystę, zasłużonego społecznika prowadzącego działalność charytatywną. Znajomość ta miała ułatwić przeprowadzenie rozwodu
Krystyny. 31 października Brandtowie wrócili do Monachium.

Pod koniec tego roku uległy ochłodzeniu przyjacielskie stosunki z Władysławem
Czachórskim, który nie pochwalał flirtu Krystyny z Józefem Tyszkiewiczem,
jeszcze przed orzeczeniem jej rozwodu. Wypowiadał się też krytycznie na temat
sposobu wychowania córek Brandtów.
1903
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Warszawa, TZSP

1904
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst Ausstellung,
30 kwietnia – 2 października
• St. Louis, Universal Exposition,
30 kwietnia – 1 grudnia

Pod koniec stycznia Helena Brandt wyjechała na miesiąc do Warszawy z Marią
i Anielą, aby wprowadzić najmłodszą córkę w sfery towarzyskie stolicy podczas
karnawału. Z nadejściem wiosny artysta czuł się zmęczony intensywną pracą
nad obrazami, 4 kwietnia pisał do Władysława Pruszaka: „[...] ja strasznie jestem
zajęty — maluję bardzo pilnie i radbym około 15 maja już wyjechać do Orońska,
jestem bardzo zmęczony, a to jedyna moja przyjemność — konie — więc mój
drogi opiekuj się tam niemi”79. Wyjazd do Orońska nastąpił w ostatnich dniach
maja, w połowie listopada Brandtowie wrócili do Monachium.
8 stycznia w Wośnikach urodziła się córka Władysława i Heleny Pruszaków, Aleksandra Barbara (1904–1983), 4 czerwca została ochrzczona w kościele parafialnym
w Cerekwi. 7 marca Brandt przyjechał z Krystyną do Warszawy, aby zakończyć formalności w związku z jej rozwodem ze Stanisławem Bohuszem-Siestrzeńcewiczem.
Bawił też krótko w Wośnikach i Orońsku. Podczas letniego pobytu w Orońsku Brandtowie gościli Wojciecha Kossaka, który zaczął tam malować konny portret artysty80.

8 października, w dniu otwarcia wystawy jubileuszowej TPSP w Krakowie, Brandt
otrzymał dyplom honorowego członka Towarzystwa.
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Józef i Krystyna Tyszkiewiczowie w swoim pierwszym samochodzie, 1906, fot. ze zbiorów rodziny artysty

Pod koniec listopada miały miejsce zaręczyny Anieli Brandt z Aleksandrem Józefem Daszewskim (1874–1929), doktorem filozofii i nauk przyrodniczych, właścicielem majątków Pniewy, Redlice, Kożuchów i Radzanów w guberni radomskiej.

1905
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast, IX. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października

•

1906
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
28 kwietnia – 30 września
• Monachium, Glaspalast, Münchener
Jahresausstellung 1906
• Warszawa, III Wystawa Doroczna TZSP, listopad

1907
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast,
Münchener Jahresausstellung 1907,
1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP, IV. Wystawa Doroczna,
Salon 1907, otwarta w listopadzie

•

27 lutego w kościele św. Ludwika w Monachium Aniela Brandt poślubiła Aleksandra
Daszewskiego. Świadkami byli Józef Brandt i Józef Tyszkiewicz. 7 marca w kościele
św. Floriana w Wiedniu odbył się ślub Krystyny Brandt i hr. Józefa Tyszkiewicza
(1869–1912), ziemianina, właściciela dóbr Biłka i Łohojsk w guberni mińskiej. Związek pobłogosławił przybyły z Rzymu ksiądz prałat Józef Chrzanowski.
6 maja w Monachium urodził się wnuk artysty, syn Anieli i Aleksandra Daszewskich, Andrzej Jan (1906–1992). Do Orońska Brandtowie przyjechali prawdopodobnie na początku czerwca. We wrześniu artysta przebywał w Krakowie razem
z Marią Pruszak.

14 marca w Neapolu urodził się drugi syn Władysława i Heleny Pruszaków, Józef
Andrzej (1907–1989). Lato artysta tradycyjnie spędził z żoną w Orońsku. 19 września w Kożuchowie przyszła na świat córka Anieli i Aleksandra Daszewskich,
Maria Krystyna (1907–2000).

W listopadzie Brandt uzgadniał korespondencyjnie z Władysławem Pruszakiem
szczegóły założenia szkoły w Orońsku. Był gotów pokryć koszt wzniesienia budynku na ten cel oraz mieszkania dla nauczycielki.
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1908
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
1 maja – 27 września
• Kraków, TPSP, wystawa Grupy „Zero”, otwarta
w październiku
• Warszawa, TZSP, V. Wystawa Doroczna,
grudzień 1908 – styczeń 1909

•

W lutym artysta był w kraju w związku z chrzcinami Marii Krystyny Daszewskiej. Uroczystość miała miejsce
13 lutego w kościele parafialnym w Radzanowie, a Józef i Helena Brandtowie
byli rodzicami chrzestnymi.

W tym roku rozpoczął prace nad ostatnim swoim monumentalnym dziełem,
zatytułowanym Bogurodzica (kat. I.307).
1909
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast, X. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP, VI. Wystawa Doroczna,
grudzień 1909 – styczeń 1910

•

Według wypowiedzi artysty, zacytowanej przez Marię Pruszak w korespondencji z bratem, jego dorobek do
stycznia tego roku obejmował „około
300 dzieł, licząc wszystko razem, szkice i akwarele”81.

Józef Brandt, ok. 1908, fot. ze zbiorów rodziny artysty

W maju Brandt ofiarował Henrykowi Sienkiewiczowi (za pośrednictwem Marii
i Franciszka Ejsmondów) obraz Konfederat barski (kat. I.192). Pisarz, wzruszony
darem i pełen uznania dla talentu artysty, pisał w liście: „[...] otwarcie wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycerskiego
i stepowego życia dawnych Polaków, zawdzięczam niejedno natchnienie, niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej Trylogii. Pomiędzy tysiącami
ludzi sławiących Wasze dzieła, ja należę do tych, którzy je najlepiej rozumieją
i najgłębiej odczuwają”82.

Bolesław Szańkowski malujący portret Józefa
Brandta, 1910, fot. ze zbiorów prywatnych

1911
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Warszawa, TZSP, Salon 1911, grudzień
1911 – styczeń 1912

•

W tym roku przyszedł na świat drugi syn Anieli i Aleksandra Daszewskich,
Roman Aleksander (1909–1972).
1910
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Lwów, Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych we Lwowie, kwiecień
• Lwów, Pałac Sztuki, Powszechna Wystawa Sztuki
Polskiej we Lwowie, od 22 maja
• Kraków, Nieustająca wystawa Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
październik–listopad
• Warszawa, Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim,
grudzień 1910 – styczeń 1911

Podczas pobytu Brandtów w Orońsku, w sierpniu z dłuższą wizytą przebywał
tam malarz Władysław Wankie, który swoje wrażenia przedstawił w artykule na
łamach „Świata”. Zanotował taką wypowiedź artysty: „Nie pracuję już latem,
chcę wypocząć po Monachium, zostawiłem tam sporo prac zaczętych, tu mam
wakacje, a jesienią, jak się odsadzę, to znów pociągnę do jakiego czerwca —
da Bóg”83. Dalej pisał: „Brandt interesuje się bardzo żywo wszystkiem, co się
w kraju dzieje, co świeżego w druku — czyta ciągle. Nowości zna, oczywiście,
historię przede wszystkiem. Ks. Józef Askenazego na stole leży — w bibliotece
pełno świeżych książek, a już z Kubalą i Szajnochą nie rozstaje się prawie, zna
ich niemal na pamięć”84. Do jego ulubionych lektur należały ponadto dzieła
historyczne Józefa Szujskiego i Józefa Apolinarego Rollego.

26 listopada Brandt został mianowany członkiem honorowym założonego
w styczniu w Paryżu Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego (Société
Littéraire et Artistique Polonaise de Paris).
W tym roku w Monachium Bolesław Szańkowski namalował Portret Józefa
Brandta85.
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1912
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Warszawa, TZSP, Salon 1912, grudzień
1912 – styczeń 1913

•

Józef Brandt z wnukiem Andrzejem Daszewskim
i Krystyną Tyszkiewicz na tarasie pałacu w Orońsku,
ok. 1910, Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 209

Brandtowie głęboko przeżyli śmierć Władysława Czachórskiego, który 12 stycznia zmarł nagle, samotnie w swojej pracowni.

11 lutego artysta uroczyście obchodził w Monachium siedemdziesiątą rocznicę
urodzin i pięćdziesięciolecie pracy twórczej — w jego atelier zgromadziło się
liczne grono gości, były przemówienia, toasty, nadeszły też dziesiątki depesz
gratulacyjnych z kraju i zagranicy. Z tej okazji na łamach „Gazety Lwowskiej”
(w numerze 32, z 10 lutego) zamieszczono artykuł poświęcony osobie jubilata,
autorstwa Artura Schrödera; specjalny egzemplarz gazety „odtłoczony na papierze welinowym złotymi czcionkami” został wysłany artyście wraz z telegramem gratulacyjnym od redakcji „Gazety Lwowskiej” i Towarzystwa Dziennikarzy
Polskich86. W czerwcu Brandtowie przyjechali do Orońska, gdzie przebywali
przynajmniej do połowy września.

Autor nekrologu upamiętniającego śmierć księcia regenta bawarskiego Luitpolda odnotował: „Zmarły odnosił się bardzo życzliwie do Polaków i obdarzał
szczególnymi względami znanego artystę malarza prof. Józefa Brandta, którego
odwiedzał co tygodnia w jego atelier i zapraszał go też często do siebie. Odbywał
z nim także często przejażdżki. O malarzach polskich wyrażał się nieraz Meine
Münchner Polen”87.

12 marca urodził się trzeci syn Anieli i Aleksandra Daszewskich, Aleksander
Konstanty Wiktor (1912–1988).
25 maja Brandtowie przyjechali na letni pobyt do Orońska.
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1908
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Berlin, Grosse Berliner Kunst-Ausstellung,
1 maja – 27 września
• Kraków, TPSP, wystawa Grupy „Zero”, otwarta
w październiku
• Warszawa, TZSP, V. Wystawa Doroczna,
grudzień 1908 – styczeń 1909

•

W lutym artysta był w kraju w związku z chrzcinami Marii Krystyny Daszewskiej. Uroczystość miała miejsce
13 lutego w kościele parafialnym w Radzanowie, a Józef i Helena Brandtowie
byli rodzicami chrzestnymi.

W tym roku rozpoczął prace nad ostatnim swoim monumentalnym dziełem,
zatytułowanym Bogurodzica (kat. I.307).
1909
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Monachium, Glaspalast, X. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Warszawa, TZSP, VI. Wystawa Doroczna,
grudzień 1909 – styczeń 1910

•

Według wypowiedzi artysty, zacytowanej przez Marię Pruszak w korespondencji z bratem, jego dorobek do
stycznia tego roku obejmował „około
300 dzieł, licząc wszystko razem, szkice i akwarele”81.

Józef Brandt, ok. 1908, fot. ze zbiorów rodziny artysty

W maju Brandt ofiarował Henrykowi Sienkiewiczowi (za pośrednictwem Marii
i Franciszka Ejsmondów) obraz Konfederat barski (kat. I.192). Pisarz, wzruszony
darem i pełen uznania dla talentu artysty, pisał w liście: „[...] otwarcie wyznaję, że waszemu mistrzostwu i waszemu niezrównanemu poczuciu rycerskiego
i stepowego życia dawnych Polaków, zawdzięczam niejedno natchnienie, niejeden pomysł i wprost niejedną scenę w mojej Trylogii. Pomiędzy tysiącami
ludzi sławiących Wasze dzieła, ja należę do tych, którzy je najlepiej rozumieją
i najgłębiej odczuwają”82.

Bolesław Szańkowski malujący portret Józefa
Brandta, 1910, fot. ze zbiorów prywatnych

1911
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Warszawa, TZSP, Salon 1911, grudzień
1911 – styczeń 1912

•

W tym roku przyszedł na świat drugi syn Anieli i Aleksandra Daszewskich,
Roman Aleksander (1909–1972).
1910
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Lwów, Wystawa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych we Lwowie, kwiecień
• Lwów, Pałac Sztuki, Powszechna Wystawa Sztuki
Polskiej we Lwowie, od 22 maja
• Kraków, Nieustająca wystawa Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
październik–listopad
• Warszawa, Wystawa Jubileuszowa Towarzystwa
Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim,
grudzień 1910 – styczeń 1911

Podczas pobytu Brandtów w Orońsku, w sierpniu z dłuższą wizytą przebywał
tam malarz Władysław Wankie, który swoje wrażenia przedstawił w artykule na
łamach „Świata”. Zanotował taką wypowiedź artysty: „Nie pracuję już latem,
chcę wypocząć po Monachium, zostawiłem tam sporo prac zaczętych, tu mam
wakacje, a jesienią, jak się odsadzę, to znów pociągnę do jakiego czerwca —
da Bóg”83. Dalej pisał: „Brandt interesuje się bardzo żywo wszystkiem, co się
w kraju dzieje, co świeżego w druku — czyta ciągle. Nowości zna, oczywiście,
historię przede wszystkiem. Ks. Józef Askenazego na stole leży — w bibliotece
pełno świeżych książek, a już z Kubalą i Szajnochą nie rozstaje się prawie, zna
ich niemal na pamięć”84. Do jego ulubionych lektur należały ponadto dzieła
historyczne Józefa Szujskiego i Józefa Apolinarego Rollego.

26 listopada Brandt został mianowany członkiem honorowym założonego
w styczniu w Paryżu Towarzystwa Polskiego Literacko-Artystycznego (Société
Littéraire et Artistique Polonaise de Paris).
W tym roku w Monachium Bolesław Szańkowski namalował Portret Józefa
Brandta85.
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1912
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Warszawa, TZSP, Salon 1912, grudzień
1912 – styczeń 1913

•

Józef Brandt z wnukiem Andrzejem Daszewskim
i Krystyną Tyszkiewicz na tarasie pałacu w Orońsku,
ok. 1910, Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu, nr inw. MJM Dspl. 209

Brandtowie głęboko przeżyli śmierć Władysława Czachórskiego, który 12 stycznia zmarł nagle, samotnie w swojej pracowni.

11 lutego artysta uroczyście obchodził w Monachium siedemdziesiątą rocznicę
urodzin i pięćdziesięciolecie pracy twórczej — w jego atelier zgromadziło się
liczne grono gości, były przemówienia, toasty, nadeszły też dziesiątki depesz
gratulacyjnych z kraju i zagranicy. Z tej okazji na łamach „Gazety Lwowskiej”
(w numerze 32, z 10 lutego) zamieszczono artykuł poświęcony osobie jubilata,
autorstwa Artura Schrödera; specjalny egzemplarz gazety „odtłoczony na papierze welinowym złotymi czcionkami” został wysłany artyście wraz z telegramem gratulacyjnym od redakcji „Gazety Lwowskiej” i Towarzystwa Dziennikarzy
Polskich86. W czerwcu Brandtowie przyjechali do Orońska, gdzie przebywali
przynajmniej do połowy września.

Autor nekrologu upamiętniającego śmierć księcia regenta bawarskiego Luitpolda odnotował: „Zmarły odnosił się bardzo życzliwie do Polaków i obdarzał
szczególnymi względami znanego artystę malarza prof. Józefa Brandta, którego
odwiedzał co tygodnia w jego atelier i zapraszał go też często do siebie. Odbywał
z nim także często przejażdżki. O malarzach polskich wyrażał się nieraz Meine
Münchner Polen”87.

12 marca urodził się trzeci syn Anieli i Aleksandra Daszewskich, Aleksander
Konstanty Wiktor (1912–1988).
25 maja Brandtowie przyjechali na letni pobyt do Orońska.

Kalendarium życia i twórczości Józefa Brandta

159

9 października w Monachium zmarł
Józef Tyszkiewicz. Pogrzeb odbył się
tamże 11 października, pod koniec lipca 1913 roku jego ciało zostało przewiezione do Łohojska i złożone w grobie rodzinnym.
W tym roku lekarze zdiagnozowali
u Brandta cukrzycę, pojawiły się też
problemy ze wzrokiem.
Artysta został członkiem honorowym
TZSP w Warszawie.
1913
UDZIAŁ W WYSTAWACH
• Warszawa, Warszawskie Koło Artystyczne,
Wystawa Jednobarwna, kwiecień
• Kraków, TPSP, wystawa Koń w malarstwie
i rzeźbie polskiej, kwiecień–lipiec, następnie
prezentowana w Salonie Rychlinga w Warszawie
• Stuttgart, Königliche Kunstgebäude, Grosse
Kunst-Ausstellung, maj–październik
• Monachium, Glaspalast, XI. Internationale
Kunstausstellung, 1 czerwca – 31 października
• Lwów, Pałac Sztuki, Wystawa roku 1863,
od 28 czerwca
• Warszawa, TZSP, X. Wystawa Doroczna,
Salon 1913, grudzień 1913 – styczeń 1914

1914
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Kraków, Pałac Sztuki, Wystawa Jubileuszowa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych MCMXIV,
I Salon Wiosenny, od 16 maja
• Lwów, Pałac Sztuki, I. Salon Wiosenny TPSP,
maj–czerwiec

•

1915
UDZIAŁ W WYSTAWACH
Wiedeń, Künstlerhaus, Polnische
Kunstausstellung, 11 kwietnia – 10 maja

•
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Od początku roku nasilały się kłopoty
artysty ze zdrowiem. W marcu największe dolegliwości sprawiał mu utrzymuTyszkiewicz w Monachium, fot. ze zbiorów
jący się długo stan zapalny palca u nogi. Józef
rodziny artysty
26 października Brandtowie wrócili do
Monachium z letniego pobytu w Orońsku, po drodze robili kilkudniowe postoje
w Warszawie i Wiedniu ze względu na złe samopoczucie i ogólne osłabienie
malarza. 6 listopada Brandt poddał się zabiegowi chirurgicznemu usunięcia paz
nokcia, a 15 listopada przeszedł pomyślnie operację katarakty wykonaną przez
prof. Siecherera w klinice w Monachium. 6 grudnia był już w domu, ale jak
pisała Maria Pruszak do brata: „[...] jest bardzo osłabiony, mizerny i smutny, ale
Siecherer kontent i obiecuje, że wzrok powróci, dotąd już trochę widzi jak przez
mgłę, a przed operacją nic a nic nie widział”88.

obraz w Monchium”90. Święta Wielkanocy zgromadziły całą rodzinę w Orońsku,
przybyli Aniela i Aleksander Daszewscy z dziećmi, z Monachium (przez Szwecję
i Rosję) udało się dotrzeć także Krystynie Tyszkiewiczowej i Marii Pruszak.

Na początku czerwca w związku z budową przez armię rosyjską umocnień okalających Radom od południa i zachodu zarządzono przymusowe wysiedlenie
ludności zamieszkującej te tereny. Brandtowie byli zmuszeni ewakuować się
w ciągu trzech dni, a Orońsko ponownie znalazło się na linii frontu. Zamieszkali w Radomiu przy ul. Szerokiej 11 (obecnie ul. Piłsudskiego 9). Według relacji
Marii Pruszak, na trzeci dzień po przybyciu do Radomia u artysty ponownie
rozwinęło się zapalenie płuc, z powodu osłabienia całego organizmu nie udało
się już go wyleczyć91.
Józef Brandt zmarł w sobotę 12 czerwca, w radomskim mieszkaniu92. Następnego dnia o godzinie siódmej wieczorem rozpoczęły się uroczystości żałobne,
w których uczestniczyły tysiące ludzi, i to w trudnych wojennych realiach, kiedy
niemożliwe było przybycie do Radomia przedstawicieli rozmaitych organizacji
oraz stowarzyszeń artystycznych z wielu miast w kraju i za granicą. 14 czerwca
po mszy w kościele św. Jana liczący ok. pięć tysięcy osób kondukt, w asyście
licznych przedstawicieli duchowieństwa, wyruszył na cmentarz. Na całej trasie
trumnę nieśli obywatele Radomia i okolicznych wsi. Brandt został pochowany
na cmentarzu rzymskokatolickim, w grobie rodzinnym, obok swojej matki i Stanisława Lessla93. Tego samego dnia, zapewne z inicjatywy przyjaciela artysty

Wiosną jak co roku Brandtowie wyjechali do Orońska. Z powodu wybuchu wojny nigdy już nie wrócili do Monachium. W wyniku październikowej ofensywy
armii niemieckiej i austro-węgierskiej w kierunku środkowej Wisły linia frontu
przebiegała w pobliżu Radomia i Orońska. 2 października Brandtowie ze względów bezpieczeństwa przenieśli się do Władysława Pruszaka do Wośnik. Pod
nieobecność gospodarzy żołnierze niemieccy dopuścili się grabieży w Orońsku,
jak donosił „Kurier Warszawski”: „[...] zrabowali bieliznę, ubrania, futra, srebra,
zapasy ze spiżarni i piwnicy, a co najważniejsze, wszystkie obrazy z pracowni
i cenne rzeźby”89. Stan zdrowia artysty stopniowo się pogarszał, cukrzyca i miażdżyca wymagały poważnej kuracji, co było utrudnione w warunkach wojennej
egzystencji.
W czerwcu, w liście do monachijskiej malarki i przyjaciółki Brandtów, Otolii
Kraszewskiej, Maria Pruszak pisała: „[...] stan jego [Brandta] zdrowia budził całą
zimę niepokój i kazał spodziewać się przedwczesnego końca [w marcu zachorował na zapalenie płuc], lecz znów po Wielkiejnocy znacznie polepszyło się,
siedzenie w ogrodzie w słońcu wielkie sprowadziło polepszenie, tak że o własnej sile chodził po ogrodzie i robił plany na zimę, chciał koniecznie skończyć
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Mieszkanie Brandtów w Radomiu przy ul. Szerokiej 11, 1915,
fot. ze zbiorów rodziny artysty

Kondukt żałobny podczas pogrzebu Józefa Brandta w Radomiu, 1915, fot. Józef Grodzicki,
Radom, „Tygodnik Ilustrowany” 1915, nr 26
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Franciszka Ejsmonda i innych malarzy, w kościele św. Krzyża w Warszawie odbyło się nabożeństwo za spokój duszy śp. Józefa Brandta.
W październiku TZSP przygotowało zbiorową wystawę pochodzących z kolekcji
prywatnych prac zmarłych ostatnio malarzy: Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego i Stanisława Witkiewicza.

W dniach 19 czerwca – 25 sierpnia 1926 roku w salach Zachęty prezentowana
była Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Brandta, na której pokazano 90 prac artysty.
W tym samym roku w Radomiu na fasadzie domu, w którym mieszkał i zmarł
Józef Brandt, umieszczono pamiątkową tablicę z brązu autorstwa Feliksa Łopieńskiego, wykonaną z inicjatywy TZSP i „obywateli ziemi radomskiej”.
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1	Zob. Polski Słownik Biograficzny (dalej PSB), t. 2, Kraków 1936, s. 387–388.
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32	List Brandta do matki i wuja z 5 grudnia 1868, cyt. za: A. Daszewski, Zbiory
militariów..., s. 53.
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Franciszka Ejsmonda i innych malarzy, w kościele św. Krzyża w Warszawie odbyło się nabożeństwo za spokój duszy śp. Józefa Brandta.
W październiku TZSP przygotowało zbiorową wystawę pochodzących z kolekcji
prywatnych prac zmarłych ostatnio malarzy: Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego i Stanisława Witkiewicza.

W dniach 19 czerwca – 25 sierpnia 1926 roku w salach Zachęty prezentowana
była Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Brandta, na której pokazano 90 prac artysty.
W tym samym roku w Radomiu na fasadzie domu, w którym mieszkał i zmarł
Józef Brandt, umieszczono pamiątkową tablicę z brązu autorstwa Feliksa Łopieńskiego, wykonaną z inicjatywy TZSP i „obywateli ziemi radomskiej”.
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również był uczniem Franza Adama.
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artyści to: Władysław Malecki, Henryk Redlich, Bolesław Łaszczyński,
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Tambosi am Hofgarten.
34	List Brandta do matki i wuja z 5 kwietnia 1870, cyt. za: A. Daszewski, Zbiory
militariów..., s. 54.
35	List Brandta do matki i wuja z 25 października 1870, cyt. za: ibidem, s. 54,
55.
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1915, nr 26, s. 404.
60	Akt urodzenia Marii Angeliki Józefiny Brandt (1880–1973) dostępny
w: Stadt Archiv München I, Geburtsregister 1880, Nr. 8740/1880, akt
sporządzony 20 grudnia 1880 roku. Akt chrztu dostępny w: Archiv des
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s. 329.
65	List Władysława Czachórskiego do jednego z przyjaciół, cyt. za: Kronika
powszechna, „Słowo” 1888, nr 173, s. 2.
66 „Kurier Warszawski” 1889, nr 92, s. 1–3; nr 106, s. 2–3.
67	Kelles-Krauz pełnił obowiązki korepetytora i nauczyciela panien Brandt
być może już w lecie 1890 roku, w każdym razie z pewnością gościł wówczas w Orońsku. W 1891 prowadził agitację socjalistyczną wśród chłopów
z okolic Orońska i Szydłowca.
68	List Brandta do żony z 18 stycznia 1893, Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu (dalej MJM), nr inw. MJM Dspl. 217/10.
69	List Władysława Czachórskiego do Heleny Brandt z 30 stycznia 1893,
archiwum rodziny Pruszaków, zbiory Witolda Stachury, rkps.
70	List Brandta do żony z 1 kwietnia 1893, archiwum rodziny Pruszaków,
zbiory Witolda Stachury, rkps.
71
„Kurier Lwowski” 1893, nr 356, s. 2.
72	Marian Trzebiński, Pamiętnik malarza, Wrocław 1958, s. 75.
73	Zob. Wojciech Kossak, Listy do żony i przyjaciół (1883–1942), t. 1, oprac. Kazimierz Olszański, Kraków 1985, s. 256, 267, 276.
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Nota redakcyjna

W katalogu zostały ujęte wszystkie dzieła Józefa Brandta, do których udało
się dotrzeć podczas ostatnich prac badawczych nad twórczością artysty —
zachowane w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, odnotowane
w dokumentacji strat wojennych oraz te, których miejsce przechowywania nie
jest obecnie znane. Część I obejmuje obrazy i szkice olejne; część II — akwarele, rysunki, gwasze oraz nieliczne ryciny wykonane według rysunków artysty
sporządzonych bezpośrednio na klocku drzeworytniczym; część III — album
fotografii zabytkowych przedmiotów oraz odrysów na kalce według wzorów
graficznych, niewielkie kompozycje na paletach, wachlarzach itp.; część IV —
niezidentyfikowane obrazy i rysunki wzmiankowane w publikacjach z epoki
(artykułach prasowych, katalogach wystaw i aukcji, listach artysty), jednak tylko
te, którym towarzyszyły informacje wykraczające poza cytowanie samego tytułu, np. zawierające elementy opisu treści przedstawienia, datowanie, nazwisko
aktualnego właściciela, udział w konkretnej wystawie; część V — fotografie
z kolekcji Brandta, gromadzone jako podręczne archiwum motywów i wzorów
wykorzystywanych podczas komponowania dzieł malarskich. W każdej części
zastosowano odrębną numerację pozycji katalogowych cyframi arabskimi.
Układ prac w działach I, II, III i V w zasadzie odpowiada chronologii ich
powstawania. W pierwszym z nich odstępstwo od tej reguły stanowi wspólna
prezentacja szkiców olejnych i wykonanych na ich podstawie obrazów, kolejnych wersji tego samego tematu oraz kompozycji, w których zostały wiernie
odwzorowane te same motywy (fragmenty scen figuralnych lub pojedyncze
postacie). Zespoły te opatrzono zazwyczaj wspólną glosą. Udokumentowaniu
cech warsztatu Brandta służy ponadto zestawienie obrazów olejnych z reprodukcjami rysunków lub fotografii, którymi artysta posłużył się przy ich
malowaniu. W części IV, obejmującej tytuły prac, których nie można w sposób
jednoznaczny przyporządkować do udokumentowanych dzieł, kolejność pozycji katalogowych odpowiada ich datowaniu lub — gdy nie jest możliwe jego
ustalenie — odzwierciedla chronologię pojawiania się wzmianek.

Historia dzieła, o ile jest znana. W części IV, wobec szczątkowych informacji
w tym zakresie, wszelkie dane dotyczące ewentualnej historii przeniesione są
do komentarza umieszczonego poniżej noty katalogowej.
Udział w wystawach w porządku chronologicznym, w układzie: data, miasto,
nazwa muzeum, galerii lub organizatora ekspozycji (ta ostatnia informacja nie
występuje w przypadku wystaw światowych lub powszechnych). Informacje
podane w nawiasach dotyczą publikacji dzieła w katalogu danej wystawy.
Została tu przyjęta skrócona wersja zapisu — pełne dane na temat wystawy,
jej tytułu i czasu trwania czytelnik znajdzie w spisie wystaw zamieszczonym
w niniejszym tomie. Brak tytułu wystawy oznacza, że go nie było (np. doroczne
prezentacje „permanentne” bądź „nieustające” w TZSP czy Kunstvereinie) lub
wystąpiły trudności z jego ustaleniem; tytuł niekiedy podany jest tylko w formie opisowej, znanej np. ze wzmianek prasowych.
Bibliografia zapisana w układzie chronologicznym, z zastosowaniem skrótów,
których rozwinięcie, w porządku alfabetycznym, znajduje się w niniejszym
tomie. W przypadku dzieł istniejących nie uwzględniono publikacji, w których
występuje jedynie ilustracja (wyjątkiem od tej reguły są opracowania o charakterze monograficznym) — jest to podyktowane koniecznością ograniczenia
obszernej bibliografii dotyczącej niektórych obrazów. Z tego samego względu
pominięto pozycje (np. hasła słownikowe, nekrologi prasowe), w których
występują jedynie spisy tytułów dzieł Brandta, bez dodatkowych komentarzy.
Zrezygnowano również z podawania artykułów zamieszczanych we współczes
nej prasie codziennej (np. recenzji wystaw, na których prezentowano prace
artysty), o ile nie znalazły się w nich informacje istotne dla poszerzenia stanu
badań.

Nota katalogowa zbudowana jest według następującego schematu:

Materiały archiwalne zapisane w układzie alfabetycznym. Niektóre pozycje
podano w zapisie uproszczonym, jego pełna forma znajduje się w wykazie
skrótów.

Tytuł oraz datowanie; w przypadku niektórych prac przywrócono pierwotne
brzmienie ich tytułu, zgodne z intencjami autora. W części IV w przypadku
dzieł wzmiankowanych jedynie w literaturze obcojęzycznej obok tytułu
umieszczono w nawiasie kwadratowym jego tłumaczenie na język polski.
Podstawą datowania dzieł, poza informacjami odnalezionymi w literaturze
przedmiotu, była analiza ich cech stylistycznych.

W części II dodano informację o powiązaniu szkicu z konkretnym obrazem
olejnym oraz nazwisko i sygnaturę autora drzeworytu wykonanego według
rysunku Brandta.
W części V informacja o powiązaniu z dziełem malarskim lub rysunkowym
stanowi rodzaj komentarza i jest umieszczona poniżej danych katalogowych;
podano także nazwisko autora fotografii, o ile jest znane.

Oboczne tytuły, pod którymi dzieło było notowane w literaturze przedmiotu.

Wybranym dziełom towarzyszy autorski komentarz, w którym mogą się
znajdować m.in.: informacje dotyczące interpretacji tematu sceny historycznej
lub analogii w sferze wątków ikonograficznych w twórczości Brandta, wyjaś
nienia związane z proponowanymi zmianami datowania bądź przywracaniem
autorskich tytułów, opisy uwzględniające kolorystykę obrazów zaginionych
pochodzące z dawnych publikacji. W części I i II w przypadku niektórych
obrazów lub rysunków znajduje się zapis odsyłający do odpowiedniej pozycji
katalogowej w części IV, oznaczający hipotetyczną możliwość identyfikacji
dzieła wzmiankowanego z udokumentowanym źródłowo.

Technika, podłoże, wymiary (podane w centymetrach, najpierw wysokość,
potem szerokość); informacje te nie zawsze są kompletne w odniesieniu do
prac zaginionych oraz wzmiankowanych, a ich wymiary niekiedy są wynikiem przeliczenia cali na centymetry — wówczas figurują z określeniem „ok.”.
Uwaga: w części IV pozostawiono wymiary w calach, aby ułatwić ewentualną
przyszłą identyfikację dzieła.
Miejsce i zapis sygnatury oraz innych inskrypcji; w części III napisy (często
bardzo rozbudowane) nie zostały przeniesione in extenso do noty katalogowej,
natomiast na ich podstawie opracowano tytuły poszczególnych odrysów.
Informacje o właścicielu, w przypadku zbiorów publicznych z podaniem numeru inwentarza oraz daty i sposobu nabycia dzieła. Z uwagi na niejednorodne
metody numeracji rysunków w szkicownikach, przyjmowane przez różnych
właścicieli, w pozycji katalogowej figuruje tylko numer inwentarzowy całego
szkicownika, a znajdujące się w nim rysunki oznaczone są numerami kolejnych
kart. Zapis „własność prywatna” wynika z poszanowania prawa właścicieli do
zachowania anonimowości.

W miarę możliwości oraz dostępności materiału ikonograficznego starano się
zamieścić ilustracje wszystkich dzieł ujętych w katalogu; wyjątek od tej reguły
stanowią nieliczne rysunki, których forma nie pozwalała na uzyskanie satysfakcjonującej jakości reprodukcji.
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wystąpiły trudności z jego ustaleniem; tytuł niekiedy podany jest tylko w formie opisowej, znanej np. ze wzmianek prasowych.
Bibliografia zapisana w układzie chronologicznym, z zastosowaniem skrótów,
których rozwinięcie, w porządku alfabetycznym, znajduje się w niniejszym
tomie. W przypadku dzieł istniejących nie uwzględniono publikacji, w których
występuje jedynie ilustracja (wyjątkiem od tej reguły są opracowania o charakterze monograficznym) — jest to podyktowane koniecznością ograniczenia
obszernej bibliografii dotyczącej niektórych obrazów. Z tego samego względu
pominięto pozycje (np. hasła słownikowe, nekrologi prasowe), w których
występują jedynie spisy tytułów dzieł Brandta, bez dodatkowych komentarzy.
Zrezygnowano również z podawania artykułów zamieszczanych we współczes
nej prasie codziennej (np. recenzji wystaw, na których prezentowano prace
artysty), o ile nie znalazły się w nich informacje istotne dla poszerzenia stanu
badań.

Nota katalogowa zbudowana jest według następującego schematu:

Materiały archiwalne zapisane w układzie alfabetycznym. Niektóre pozycje
podano w zapisie uproszczonym, jego pełna forma znajduje się w wykazie
skrótów.

Tytuł oraz datowanie; w przypadku niektórych prac przywrócono pierwotne
brzmienie ich tytułu, zgodne z intencjami autora. W części IV w przypadku
dzieł wzmiankowanych jedynie w literaturze obcojęzycznej obok tytułu
umieszczono w nawiasie kwadratowym jego tłumaczenie na język polski.
Podstawą datowania dzieł, poza informacjami odnalezionymi w literaturze
przedmiotu, była analiza ich cech stylistycznych.

W części II dodano informację o powiązaniu szkicu z konkretnym obrazem
olejnym oraz nazwisko i sygnaturę autora drzeworytu wykonanego według
rysunku Brandta.
W części V informacja o powiązaniu z dziełem malarskim lub rysunkowym
stanowi rodzaj komentarza i jest umieszczona poniżej danych katalogowych;
podano także nazwisko autora fotografii, o ile jest znane.

Oboczne tytuły, pod którymi dzieło było notowane w literaturze przedmiotu.

Wybranym dziełom towarzyszy autorski komentarz, w którym mogą się
znajdować m.in.: informacje dotyczące interpretacji tematu sceny historycznej
lub analogii w sferze wątków ikonograficznych w twórczości Brandta, wyjaś
nienia związane z proponowanymi zmianami datowania bądź przywracaniem
autorskich tytułów, opisy uwzględniające kolorystykę obrazów zaginionych
pochodzące z dawnych publikacji. W części I i II w przypadku niektórych
obrazów lub rysunków znajduje się zapis odsyłający do odpowiedniej pozycji
katalogowej w części IV, oznaczający hipotetyczną możliwość identyfikacji
dzieła wzmiankowanego z udokumentowanym źródłowo.

Technika, podłoże, wymiary (podane w centymetrach, najpierw wysokość,
potem szerokość); informacje te nie zawsze są kompletne w odniesieniu do
prac zaginionych oraz wzmiankowanych, a ich wymiary niekiedy są wynikiem przeliczenia cali na centymetry — wówczas figurują z określeniem „ok.”.
Uwaga: w części IV pozostawiono wymiary w calach, aby ułatwić ewentualną
przyszłą identyfikację dzieła.
Miejsce i zapis sygnatury oraz innych inskrypcji; w części III napisy (często
bardzo rozbudowane) nie zostały przeniesione in extenso do noty katalogowej,
natomiast na ich podstawie opracowano tytuły poszczególnych odrysów.
Informacje o właścicielu, w przypadku zbiorów publicznych z podaniem numeru inwentarza oraz daty i sposobu nabycia dzieła. Z uwagi na niejednorodne
metody numeracji rysunków w szkicownikach, przyjmowane przez różnych
właścicieli, w pozycji katalogowej figuruje tylko numer inwentarzowy całego
szkicownika, a znajdujące się w nim rysunki oznaczone są numerami kolejnych
kart. Zapis „własność prywatna” wynika z poszanowania prawa właścicieli do
zachowania anonimowości.

W miarę możliwości oraz dostępności materiału ikonograficznego starano się
zamieścić ilustracje wszystkich dzieł ujętych w katalogu; wyjątek od tej reguły
stanowią nieliczne rysunki, których forma nie pozwalała na uzyskanie satysfakcjonującej jakości reprodukcji.
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SKRÓTY BIBLIOGRAFICZNE
1000 arcydzieł 2008 — 1000 Arcydzieł malarstwa
polskiego [b.d.w., b.m.w.]
111 arcydzieł 2000 — 111 Arcydzieł Muzeum
Narodowego w Warszawie, red. Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2000
111 dzieł 2004 — 111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki
w Łodzi, Łódź 2004
31 dzieł odzyskanych 2014 — 31 dzieł odzyskanych.
31 recovered artworks, Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, 2014
Adamek-Świechowska 2007 — Adrianna
Adamek-Świechowska, Józefa Brandta i Walerego
Przyborowskiego powroty do przeszłości... [w:] Walery
Przyborowski i Józef Brandt, red. Krzysztof Stępnik,
Monika Gabryś, Lublin 2007
Aftanazy [rok, tom] — Roman Aftanazy, Materiały
do dziejów rezydencji, red. Andrzej Baranowski,
Warszawa 1986–1993, t. 1–11
Album 1876 — Album malarzy polskich, Seria 1,
Monachium, Józef Unger, Warszawa 1876
Album 1884 — Album malarzy polskich w sztychach
z tekstem objaśniającym prof. Henryka Struvego,
Warszawa [1884]
Album 1889 — Josef von Brandt — Album. 12 Photographien nach den Original-Gemälden des Künstlers,
Photographische Union in München, München
[1889]
Album jubileuszowe 1898 — Album jubileuszowe
Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1898
Album malarstwa polskiego 1911–1913 — Album
malarstwa polskiego. Album de l’art polonais,
wstęp Tadeusz Jaroszyński, Paris [1911–1913]
Album Wiedeń — Album malarzy polskich,
nakł. Franciszek Bondy, Wiedeń [b.d.w.]
Album współczesnych malarzy — Album współczes
nych malarzy polskich i obcych, nakł. Franciszek
Bondy, Lipsk–Wiedeń [b.d.w.]
All. K.-Ch. 1881 — G.R., Aus der Kunstwelt, „Allge
meine Kunst-Chronik” 1881, Nr. 1, s. 7
All. K.-Ch. 1883 — W.L. Thier- und Landschafts-Malerei. Künstlerhaus, „Allgemeine Kunst-Chronik” 1883, Nr. 15, s. 202–205
All. K.-Ch. 1884 — C.A.R., Ausstellungs-Kalender,
„Allgemeine Kunst-Chronik” 1884, Nr. 12,
s. 243–244
All. K.-Ch. 1886 — Internationale Skizzen Ausstellung
für Stryj und Lisko. Catalog, „Allgemeine Kunst-Chronik” 1886, Nr. 21, s. 429–438
All. K.-Ch. 1887 — Max, Kunst-Briefe. Ein Kunst-Scandal. Frankfurt a. M. 27 August 1887, „Allgemeine Kunst-Chronik” 1887, Nr. 36, s. 914–918
All. K.-Ch. 1887a — Max, Kunst-Briefe. Frankfurt
a. M. 10 September, „Allgemeine Kunst-Chronik”
1887, Nr. 38, s. 957–958
All. K.-Ch. 1890 — W.L., Kunstsammlung Königswarter, „Allgemeine Kunst-Chronik” 1890, Nr. 12,
s. 327–328
All. K.-Ch. 1891 — W. L., Stuttgarter Kunstbrief,
20 September, „Allgemeine Kunst-Chronik” 1891,
Nr. 21, s. 576–577
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All. K.-Ch. 1891a — L., Im Künstlerhause, „Allge
meine Kunst-Chronik” 1891, Nr. 26, s. 696–697.
Annuaire des ventes 1964–1965 — Annuaire des
ventes d’objects d’art 1964–1965. Résultats des ventes
aux enchéres du 1.VII. 1964 jusqu’au 30. VI. 1965,
vol. 20, Paris [1965]
Antologia 1880 — Antologia polska. Wybór najcelniejszych utworów poetów polskich z illustracjami
Andriollego, Brandta, Kossaka, Lessera, Lwów–
Lipsk–Warszawa 1880
Apanowicz 1968 — Anna Apanowicz, Kilka słów
o warsztacie malarskim Józefa Brandta na podstawie
zbioru szkiców w Muzeum regionalnym w Radomiu,
„Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, Kraków
1968, t. 5, s. 255–267
Apanowicz, Twardowski 1973 — Informator. 50 lat
Muzeum Regionalnego w Radomiu, red. Anna Apanowicz, Wojciech Twardowski, Radom 1973
Apanowicz 1985 — W kręgu Brandta. W 70 rocznicę
śmierci malarza, wstęp Anna Apanowicz, kat.
wyst., Muzeum Okręgowe, 1985, Radom 1985
Arcydzieła 2005 — Muzeum Narodowe w Warszawie.
Arcydzieła malarstwa, red. Dorota Folga-Januszewska, Warszawa 2005
Aßmus 1887 — Robert Aßmus, Joseph Brandt,
„Illustrirte Zeitung” 1887, Bd. 88, s. 401–402
Austen 1899 — Antoni Austen, Salony paryskie i secesye zagraniczne, „Ateneum” 1899, t. 1, z. 1, s. 86–115
Austen 1926 — Antoni Austen, Sztuki plastyczne. Wystawa pośmiertna Józefa Brandta, „Gazeta Poranna
Warszawska” 1926, nr 195, s. 5
Avus 1974 — Avus, Mini-muzeum Echa dnia. Józef
Brandt — „Wyjazd Marysieńki z Wilanowa”, „Echo
Dnia” 1974, nr 231, s. 3
Badach, Piotrowska 2008 — Artur Badach, Anna
Piotrowska, Muzeum Polskie w Rapperswilu / Das
Polenmuseum in Rapperswil / The Polish Museum in
Rapperswil, Warszawa–Rapperswil 2008
Badecki 1922 — Karol Badecki, Zbiory Bolesława
Orzechowicza, Lwów 1922
Ballenstedt 1918 — Adam Ballenstedt, Wystawa
klasyków w Muzeum im. Mielżyńskich, „Kurier
Poznański” 1918, nr 12, s. nlb. 5
Ballenstedt 1918a — Adam Ballenstedt, Wystawa
klasyków w Muzeum im. Mielżyńskich, „Kurier
Poznański” 1918, nr 13, s. nlb. 5
Bałucki 1865 — A.B.C. [Michał Bałucki], Wystawa
obrazów w Krakowie, „Tygodnik Ilustrowany”
1865, nr 312, s. 121–122
Bałucki 1875 — Michał Bałucki, Gruppa dwudziesta
piąta. Sztuki piękne [w:] Przegląd Wystawy Powszechnej w Wiedniu 1873 r., red. Stefan Kossuth,
Warszawa 1875, s. 729–774
Bałucki 1866 — X.Y.Z. [Michał Bałucki], Wystawa
obrazów w Krakowie roku 1866, „Tygodnik Ilustrowany” 1866, nr 352, s. 293–294
Bałucki 1868 — M. B. [Michał Bałucki], Wystawa
sztuk pięknych w Krakowie, „Tygodnik Ilustro
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Bartkiewicz 1867 — Władysław Bartkiewicz,
Przegląd artystyczny. Przegląd wystawy krajowej sztuk
pięknych, „Bluszcz” 1867, nr 44, s. 195–196

Wykaz skrótów

Bartkiewicz 1867a — Wł. B. [Władysław Bartkiewicz], Malarstwo i rzeźba. Wystawa krajowa sztuk
pięknych, „Tygodnik Ilustrowany” 1867, nr 423,
s. 216
Bartkiewicz 1898 — Tinta [Zygmunt Bartkiewicz],
Ze świata barw, „Goniec Łódzki” 1898, nr 9, s. 4
Bartkiewicz 1899 — Tinta [Zygmunt Bartkiewicz],
Ze sztuk plastycznych, „Rocznik Artystyczno-Literacki, Teatralny, Ilustrowany” 1899, s. 41–43
Bartoszek 2015 — Monika Bartoszek, Sekrety war
sztatu Józefa Brandta / The secrets of Józef Brandt’s
technique [w:] Józef Brandt (1841–1915). Między
Monachium a Orońskiem / Between Munich and
Orońsko, red. Monika Bartoszek, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 20 czerwca – 25 października 2015, Orońsko 2015, s. 22–37
Baumgartner 2015 — Anna Baumgartner, Świat
obrazów Józefa Brandta / Über die Bildwelten Józef
Brandts [w:] Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na
płótnach polskich monachijczyków / Das Exotische
Europa. Heimatsvisionen auf den Gemälden der polnischen Künstler in München, red. Eliza Ptaszyńska,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 17 kwietnia –
11 października 2015, Suwałki 2015, s. 49–61
Bayerische Ztg 1867 — Feuilleton. Kunstbericht,
„Bayerische Zeitung” 1867, Nr. 32, s. 363
Bąbiak 2010 — Grzegorz Paweł Bąbiak, Sobie,
ojczyźnie czy potomności… Wybrane problemy
mecenatu kulturalnego elit na ziemiach polskich
w XIX wieku, Warszawa 2010
Bąbiak 2014 — Grzegorz Paweł Bąbiak, Od Puław
do Rapperswilu. Polityczne aspekty kolekcjonerstwa
polskiego w XIX wieku [w:] Miłośnicy rzeczy. Studia
z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich
w XIX wieku. Materiały konferencji zorganizowanej
w 2012 roku przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk przy wsparciu
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
i Fundacji Zakłady Kórnickie, red. Kamila Kłudkiewicz, Michał Mencfel, Biblioteka Narodowego
Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków,
Warszawa 2014, t. 4, s. 44–61
Beil. zur All. Ztg 1878 — E.K., Aus Berliner Museen
und Galerien, „Beilage zur Allgemeinen Zeitung”
(Augsburg) 1878, Nr. 88, s. 1298–1299
Beil. zur All. Ztg 1879 — Verschidenes. Dresden,
16 Aug., „Beilage zur Allgemeinen Zeitung”
(Augsburg) 1879, Nr. 232, s. 3406
Benedyktowicz 1869 — Ludomir Benedyktowicz,
Korespondencja Gazety Polskiej, „Gazeta Polska”
1869, nr 254, s. 2–3
Benedyktowicz 1873 — Ludomir Benedyktowicz,
Wystawa powszechna w Wiedniu (sprawozdanie artystyczne), „Tygodnik Ilustrowany” 1873, nr 294,
s. 83–84
Bericht Münch. Kunstverein [rok] — „Bericht über
den bestand und das Wirken des Münchener
Kunstvereins während des Jahres” [rok]
Bernat 2007 — Anna Bernat, Józef Brandt [1841–
1915], Warszawa 2007

Bibl. Warsz. 1871 — Kronika zagraniczna, literacka,
naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska”
1871, t. 2, s. 466–499
Bibl. Warsz. 1883 — Kronika paryska literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska” 1883,
t. 3, s. 256–267
Bielski 1986 — Marek Bielski, Konie pana Brandta,
„Tygodnik Radomski” 1986, nr 37, s. 8–9
Bies. Lit. 1876 — Wrażenia z wystawy sztuk pięknych,
„Biesiada Literacka” 1876, nr 25, s. 390–391
Bies. Lit. 1879 — Irm., Wystawa artystyczna na dochód
rodziny po ś.p. F. Tegazzie, „Biesiada Literacka”
1879, nr 176, s. 305–307
Bies. Lit. 1887 — Z Warszawy, „Biesiada Literacka”
1887, nr 5, s. 67
Bies. Lit. 1888 — Przed leśniczówką, „Biesiada Literacka” 1888, nr 9, s. 134
Bies. Lit. 1895 — G.C., Z krainy piękna, „Biesiada
Literacka” 1895, nr 2, s. 23–26
Bies. Lit. 1898 — S.M., Wyrocznia, „Biesiada Lite
racka” 1898, nr 2, s. 33
Bies. Lit 1910 — Witan., Z krainy piękna, „Biesiada
Literacka” 1910, nr 4, s. 69–70
Blum 1949 — Olga Boznańska 1865–1940. Materiały
do monografii, oprac. Helena Blumówna, Warszawa 1949
Blum 1954 — Helena Blumówna, Warsztat malarza
realisty. Krajobraz, Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawa 1954
Bluszcz 1879 — S. K., Wystawa obrazów na rzecz
rodziny po ś.p. Franciszku Tegazzo, „Bluszcz” 1879,
nr 22, s. 174–175
Bluszcz 1882 — Nowiny paryzkie, „Bluszcz” 1882,
nr 28, s. 220–221
Bluszcz 1894 — Z bieżącej chwili, „Bluszcz” 1894,
nr 4, s. 32
Bluszcz 1894a — Z bieżącej chwili, „Bluszcz” 1894,
nr 48, s. 384
Boetticher 1895 — Friedrich von Boetticher,
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Bogusławski 1932 — Antoni Bogusławski, Przed
obrazem Brandta w Muzeum Narodowem, „Gazeta
Warszawska” 1932, nr 324, s. 4
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Warszawa 1928
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2004
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Breza 1907 — Adam Breza, „Salon” Warszawski
w 1907 r., „Świat” 1907, nr 47, s. 5–8
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s. 6
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i bezcenne — z dziejów zbiorów Muzeum Polskiego w Rapperswilu, „Prace Naukowe Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty
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(1800–1900), „Bulletin polonais littéraire, scientifique et artistique” 1900, No 142, s. 122–124
Treter 1911/12 — Mieczysław Treter, Nowsze malarstwo polskie w Galerii miejskiej we Lwowie, „Lamus”
1911/12, s. 118–156
Treter 1912 — Mieczysław Treter, Nowsze malarstwo
polskie w Galerii Miejskiej we Lwowie, Lwów 1912
Trzebiński 1958 — Marian Trzebiński, Pamiętnik
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NAZWY INSTYTUCJI

Kat. [nazwa domu aukcyjnego] [data aukcji],
nr kat. i il.

All. K.-Ch. — „Allgemeine Kunst-Chronik”
All. Ztg — „Allgemeine Zeitung”
Bayerische Ztg — „Bayerische Zeitung”
Beil. zur All. Ztg — „Beilage zur Allgemeinen
Zeitung”
Bibl. Warsz. — „Biblioteka Warszawska”
Bies. Lit. — „Biesiada Literacka”
Biul. Domu Sztuki — „Biuletyn Domu Sztuki”
Die Dioskuren — „Die Dioskuren. Zeitschrift
für Kunst, Kunstindustrie und Künstlerisches
Leben”
Dz. Bydg. — „Dziennik Bydgoski”
Dz. Pozn. — „Dziennik Poznański”
Echo Muz. Teatr. Artyst. — „Echo Muzyczne,
Teatralne i Artystyczne”
Expr. Por. — „Express Poranny”
Gaz. Antyk. — „Gazeta Antykwaryczna”
Gaz. Lw. — „Gazeta Lwowska”
Gaz. Nar. — „Gazeta Narodowa”
Gaz. Pol. — „Gazeta Polska”
Gaz. Rad. — „Gazeta Radomska”
Gaz. Warsz. — „Gazeta Warszawska”
Ill. Ztg — „Illustrirte Zeitung”
Krak. Mies. Artyst. — „Krakowski Miesięcznik
Artystyczny”
Kron. Rodz. — „Kronika Rodzinna”
Kunstchronik — „Kunst-Chronik. Beiblatt
zur Zeitschrift für bildende Kunst”
Kunst für Alle — „Die Kunst für Alle: Malerei,
Plastik, Graphik, Architektur”
Kur. Codz. — „Kurier Codzienny”
Kur. Lw. — „Kurier Lwowski”
Kur. Pozn. — „Kurier Poznański”
Kur. Stanisław. — „Kurier Stanisławowski”
Kur. Warsz. — „Kurier Warszawski”
Łow. Pol. — „Łowiec Polski”
Morgenblatt — „Morgenblatt zur Bayerische
Zeitung”
Neue Ill. Ztg — „Neue Illustrirte Zeitung”
Opiek. Dom. — „Opiekun Domowy”
Österr. K.-Ch. — „Österreichische Kunst-Chronik”
Przegl. Lit. — „Przegląd Literacki”
Przegl. Pozn. — „Przegląd Poznański”
Przegl. Tyg. — „Przegląd Tygodniowy”
Przyj. Dzieci — „Przyjaciel Dzieci”
Ruch Lit. — „Ruch Literacki”
Strzecha Rodz. — „Strzecha Rodzinna”
Südd. Pr. — „Süddeutsche Presse”
Tydz. Lit. — „Tydzień Literacki, Artystyczny,
Naukowy i Społeczny”
Tyg. Il. — „Tygodnik Ilustrowany”
Tyg. Mód i Pow. — „Tygodnik Mód i Powieści”
Tyg. Powsz. — „Tygodnik Powszechny”
Tyg. Wlkp. — „Tygodnik Wielkopolski”
Vsem. Ill. — „Vsemirnaâ Illûstracìâ”
Wiecz. Rodz. — „Wieczory Rodzinne”
Wiener Ztg — „Wiener Zeitung”
Zweite Beil. zur All. Ztg — „Zweite Beilage
zur Allgemeinen Zeitung”

Teczka dotycząca wystawy „Józef Brandt — uczniowie i przyjaciele” — Teczka dotycząca wystawy
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Okręgowe w Radomiu, 9 XII 1998 – 31 VII 1999
Teczka dotycząca wystawy „Kozaczyzna” — Teczka
dotycząca wystawy „Kozaczyzna”. Muzeum Okręgowe
w Radomiu, 30 I – 10 IV 1991. Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie 22 IV – 10 VI 1991.
Lwowska Galeria Obrazów, Zamek w Olesku VI–IX
1991

AAN — Archiwum Akt Nowych
ABK — Akademie der Bildenden Künste
APW, ZM, WSW — Archiwum Państwowe
w Warszawie, Zarząd Miejski, Wydział Strat
Wojennych
BJ — Biblioteka Jagiellońska
BN — Biblioteka Narodowa
BSM — Bayerische Staatsgemäldesammlungen
München
BWA — Biuro Wystaw Artystycznych
CBWA — Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
CMWŁ — Centralne Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi
DDW — Dział Dokumentacji Wizualnej [w MNW]
GD — Gemäldegalerie Dresden
GNN — Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
HAHK — Historisches Archiv Hamburger
Kunsthalle
IPS — Instytut Propagandy Sztuki
IS PAN — Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
KH — Kunsthalle Hamburg
KHA — Künstlerhaus Archiv Wien
KSM — Königsberger Stadt-Museum
LDKG — L’vìvs’ka Deržavna Kartinna Galereâ
LKG — L’vìvs’ka Kartinna Galereâ
LNGS — Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. Borysa Woźnickiego / L’vìvs’ka Nacìonal’na
Galereâ Mistectv ìmeni B.G. Voznic’kogo (dawniej Lwowska Galeria Obrazów)
MBK — Museum der Bildenden Künste
MGB — Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
MHK — Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
MJM — Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu (do 1999 Muzeum Okręgowe)
MKiDN — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
MKiS — Ministerstwo Kultury i Sztuki
MNK — Muzeum Narodowe w Krakowie
MNKi — Muzeum Narodowe w Kielcach
(do 1975 Muzeum Świętokrzyskie)
MNP — Muzeum Narodowe w Poznaniu
MNSz — Muzeum Narodowe w Szczecinie
MNW — Muzeum Narodowe w Warszawie
MNWr — Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(1947–1950 Muzeum Państwowe, 1950–1970
Muzeum Śląskie)
MO — Muzeum Okręgowe
MOT — Muzeum Okręgowe w Toruniu
MR — Muzeum Regionalne
MSŁ — Muzeum Sztuki w Łodzi
MusBC — Städtische Sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der Riß
MWP — Muzeum Wojska Polskiego
MZŁ — Muzeum — Zamek w Łańcucie
NAC — Narodowe Archiwum Cyfrowe
NGB — Nationalgalerie Berlin
NPM — Neue Pinakothek München
ÖNB — Österreichische Nationalbibliothek
PAN — Polska Akademia Nauk
PAU — Polska Akademia Umiejętności
PMA — Państwowe Muzeum Archeologiczne
PTPN — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
SARP — Stowarzyszenie Architektów Polskich
SGM — Städtische Galerie im Lenbachhaus
und Kunstbau München
SKD — Staatliche Kunstsammlungen Dresden
SMBK — Schlesisches Museum der Bildenden
Künste
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SMB-ZA — Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Zentralarchiv
TMA — Telfair Museum of Art
TOnZP — Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Przeszłości
TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
TZSP — Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
ZIiF — Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne
[w MNW]
ZIKG — Zentralinstitut für Kunstgeschichte
w Monachium
ZNiO — Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Inne skróty

Bd. — Band (tom)
b.d.w. — brak daty wydania
b.m.w. — brak miejsca wydania
d. — dawny, dawniej
dat. — datowanie, datowany
dod. — dodatek
ed. — edited by, editor (redaktor, pod redakcją)
fl. — floreny
flor. — floruit (czynny)
fot. — fotografia, fotografował
fragm. — fragment
franc. — francuski
H. — Heft (zeszyt)
Hrsg. — Herausgeber (redaktor)
hrsg. von — herausgegeben von (pod redakcją)
il. — ilustracja
im. — imienia
inw. — inwentarza, inwentarzowy
Jg. — Jahrgang (rocznik)
k. — karta
kat. — katalog(u)
kol. — kolorowa(y)
l. — lata
l.d. — lewa dolna
l.g. — lewa górna
mps — maszynopis
neg. — negatyw(u)
niem. — niemiecki
N°, n° — numéro
no. — number
nr — numer
Nr. — Nummer
ok. — około
op. cit. — opus citatum (dzieło cytowane)
oprac. — opracował(a)
p.d. — prawa dolna
p.g. — prawa górna
pol. — polski
poł. — połowa
poz. — pozycja
przyp. — przypis
R. — Rocznik
r. — rok, roku
red. — redagował(a), redakcja
repr. — reprodukcja
rkps — rękopis
ros. — rosyjski(a)
rbs. — ruble srebrne
rum. — rumuński(a)
ryt. — rytował
s. — strona
s. nlb. — strona(y) nieliczbowana(e)
sygn. — sygnatura, sygnowany
sygn. l.d. — sygnowany z lewej u dołu
sygn. l.g. — sygnowany z lewej u góry
sygn. p.d. — sygnowany z prawej u dołu
sygn. p.g. — sygnowany z prawej u góry
t. — tom
tabl. — tablica
ukr. — ukraiński(a)
ul. — ulica
vol. — volume (tom)
w. — wiek, wieku
wyd. — wydanie
wym. — wymiary
z. — zeszyt
Zb. — Zbiory
złr. — złote reńskie
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ZAPISY KATALOGÓW AUKCYJNYCH

TYTUŁY CZASOPISM

SKRÓCONE OPISY ARCHIWALIÓW

NAZWY INSTYTUCJI

Kat. [nazwa domu aukcyjnego] [data aukcji],
nr kat. i il.

All. K.-Ch. — „Allgemeine Kunst-Chronik”
All. Ztg — „Allgemeine Zeitung”
Bayerische Ztg — „Bayerische Zeitung”
Beil. zur All. Ztg — „Beilage zur Allgemeinen
Zeitung”
Bibl. Warsz. — „Biblioteka Warszawska”
Bies. Lit. — „Biesiada Literacka”
Biul. Domu Sztuki — „Biuletyn Domu Sztuki”
Die Dioskuren — „Die Dioskuren. Zeitschrift
für Kunst, Kunstindustrie und Künstlerisches
Leben”
Dz. Bydg. — „Dziennik Bydgoski”
Dz. Pozn. — „Dziennik Poznański”
Echo Muz. Teatr. Artyst. — „Echo Muzyczne,
Teatralne i Artystyczne”
Expr. Por. — „Express Poranny”
Gaz. Antyk. — „Gazeta Antykwaryczna”
Gaz. Lw. — „Gazeta Lwowska”
Gaz. Nar. — „Gazeta Narodowa”
Gaz. Pol. — „Gazeta Polska”
Gaz. Rad. — „Gazeta Radomska”
Gaz. Warsz. — „Gazeta Warszawska”
Ill. Ztg — „Illustrirte Zeitung”
Krak. Mies. Artyst. — „Krakowski Miesięcznik
Artystyczny”
Kron. Rodz. — „Kronika Rodzinna”
Kunstchronik — „Kunst-Chronik. Beiblatt
zur Zeitschrift für bildende Kunst”
Kunst für Alle — „Die Kunst für Alle: Malerei,
Plastik, Graphik, Architektur”
Kur. Codz. — „Kurier Codzienny”
Kur. Lw. — „Kurier Lwowski”
Kur. Pozn. — „Kurier Poznański”
Kur. Stanisław. — „Kurier Stanisławowski”
Kur. Warsz. — „Kurier Warszawski”
Łow. Pol. — „Łowiec Polski”
Morgenblatt — „Morgenblatt zur Bayerische
Zeitung”
Neue Ill. Ztg — „Neue Illustrirte Zeitung”
Opiek. Dom. — „Opiekun Domowy”
Österr. K.-Ch. — „Österreichische Kunst-Chronik”
Przegl. Lit. — „Przegląd Literacki”
Przegl. Pozn. — „Przegląd Poznański”
Przegl. Tyg. — „Przegląd Tygodniowy”
Przyj. Dzieci — „Przyjaciel Dzieci”
Ruch Lit. — „Ruch Literacki”
Strzecha Rodz. — „Strzecha Rodzinna”
Südd. Pr. — „Süddeutsche Presse”
Tydz. Lit. — „Tydzień Literacki, Artystyczny,
Naukowy i Społeczny”
Tyg. Il. — „Tygodnik Ilustrowany”
Tyg. Mód i Pow. — „Tygodnik Mód i Powieści”
Tyg. Powsz. — „Tygodnik Powszechny”
Tyg. Wlkp. — „Tygodnik Wielkopolski”
Vsem. Ill. — „Vsemirnaâ Illûstracìâ”
Wiecz. Rodz. — „Wieczory Rodzinne”
Wiener Ztg — „Wiener Zeitung”
Zweite Beil. zur All. Ztg — „Zweite Beilage
zur Allgemeinen Zeitung”

Teczka dotycząca wystawy „Józef Brandt — uczniowie i przyjaciele” — Teczka dotycząca wystawy
„Józef Brandt — uczniowie i przyjaciele” Muzeum
Okręgowe w Radomiu, 9 XII 1998 – 31 VII 1999
Teczka dotycząca wystawy „Kozaczyzna” — Teczka
dotycząca wystawy „Kozaczyzna”. Muzeum Okręgowe
w Radomiu, 30 I – 10 IV 1991. Państwowe Muzeum
Archeologiczne w Warszawie 22 IV – 10 VI 1991.
Lwowska Galeria Obrazów, Zamek w Olesku VI–IX
1991

AAN — Archiwum Akt Nowych
ABK — Akademie der Bildenden Künste
APW, ZM, WSW — Archiwum Państwowe
w Warszawie, Zarząd Miejski, Wydział Strat
Wojennych
BJ — Biblioteka Jagiellońska
BN — Biblioteka Narodowa
BSM — Bayerische Staatsgemäldesammlungen
München
BWA — Biuro Wystaw Artystycznych
CBWA — Centralne Biuro Wystaw Artystycznych
CMWŁ — Centralne Muzeum Włókiennictwa
w Łodzi
DDW — Dział Dokumentacji Wizualnej [w MNW]
GD — Gemäldegalerie Dresden
GNN — Germanisches Nationalmuseum Nürnberg
HAHK — Historisches Archiv Hamburger
Kunsthalle
IPS — Instytut Propagandy Sztuki
IS PAN — Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
KH — Kunsthalle Hamburg
KHA — Künstlerhaus Archiv Wien
KSM — Königsberger Stadt-Museum
LDKG — L’vìvs’ka Deržavna Kartinna Galereâ
LKG — L’vìvs’ka Kartinna Galereâ
LNGS — Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. Borysa Woźnickiego / L’vìvs’ka Nacìonal’na
Galereâ Mistectv ìmeni B.G. Voznic’kogo (dawniej Lwowska Galeria Obrazów)
MBK — Museum der Bildenden Künste
MGB — Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
MHK — Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
MJM — Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu (do 1999 Muzeum Okręgowe)
MKiDN — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
MKiS — Ministerstwo Kultury i Sztuki
MNK — Muzeum Narodowe w Krakowie
MNKi — Muzeum Narodowe w Kielcach
(do 1975 Muzeum Świętokrzyskie)
MNP — Muzeum Narodowe w Poznaniu
MNSz — Muzeum Narodowe w Szczecinie
MNW — Muzeum Narodowe w Warszawie
MNWr — Muzeum Narodowe we Wrocławiu
(1947–1950 Muzeum Państwowe, 1950–1970
Muzeum Śląskie)
MO — Muzeum Okręgowe
MOT — Muzeum Okręgowe w Toruniu
MR — Muzeum Regionalne
MSŁ — Muzeum Sztuki w Łodzi
MusBC — Städtische Sammlungen (Braith-Mali-Museum) Biberach an der Riß
MWP — Muzeum Wojska Polskiego
MZŁ — Muzeum — Zamek w Łańcucie
NAC — Narodowe Archiwum Cyfrowe
NGB — Nationalgalerie Berlin
NPM — Neue Pinakothek München
ÖNB — Österreichische Nationalbibliothek
PAN — Polska Akademia Nauk
PAU — Polska Akademia Umiejętności
PMA — Państwowe Muzeum Archeologiczne
PTPN — Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
SARP — Stowarzyszenie Architektów Polskich
SGM — Städtische Galerie im Lenbachhaus
und Kunstbau München
SKD — Staatliche Kunstsammlungen Dresden
SMBK — Schlesisches Museum der Bildenden
Künste

182

Wykaz skrótów

INNE SKRÓTY
SMB-ZA — Staatliche Museen zu Berlin-Preussischer Kulturbesitz, Zentralarchiv
TMA — Telfair Museum of Art
TOnZP — Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Przeszłości
TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
TZSP — Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
ZIiF — Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne
[w MNW]
ZIKG — Zentralinstitut für Kunstgeschichte
w Monachium
ZNiO — Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Inne skróty

Bd. — Band (tom)
b.d.w. — brak daty wydania
b.m.w. — brak miejsca wydania
d. — dawny, dawniej
dat. — datowanie, datowany
dod. — dodatek
ed. — edited by, editor (redaktor, pod redakcją)
fl. — floreny
flor. — floruit (czynny)
fot. — fotografia, fotografował
fragm. — fragment
franc. — francuski
H. — Heft (zeszyt)
Hrsg. — Herausgeber (redaktor)
hrsg. von — herausgegeben von (pod redakcją)
il. — ilustracja
im. — imienia
inw. — inwentarza, inwentarzowy
Jg. — Jahrgang (rocznik)
k. — karta
kat. — katalog(u)
kol. — kolorowa(y)
l. — lata
l.d. — lewa dolna
l.g. — lewa górna
mps — maszynopis
neg. — negatyw(u)
niem. — niemiecki
N°, n° — numéro
no. — number
nr — numer
Nr. — Nummer
ok. — około
op. cit. — opus citatum (dzieło cytowane)
oprac. — opracował(a)
p.d. — prawa dolna
p.g. — prawa górna
pol. — polski
poł. — połowa
poz. — pozycja
przyp. — przypis
R. — Rocznik
r. — rok, roku
red. — redagował(a), redakcja
repr. — reprodukcja
rkps — rękopis
ros. — rosyjski(a)
rbs. — ruble srebrne
rum. — rumuński(a)
ryt. — rytował
s. — strona
s. nlb. — strona(y) nieliczbowana(e)
sygn. — sygnatura, sygnowany
sygn. l.d. — sygnowany z lewej u dołu
sygn. l.g. — sygnowany z lewej u góry
sygn. p.d. — sygnowany z prawej u dołu
sygn. p.g. — sygnowany z prawej u góry
t. — tom
tabl. — tablica
ukr. — ukraiński(a)
ul. — ulica
vol. — volume (tom)
w. — wiek, wieku
wyd. — wydanie
wym. — wymiary
z. — zeszyt
Zb. — Zbiory
złr. — złote reńskie
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1860–1861 Warszawa, TZSP — Katalog wystawy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1861, Warszawa
1861
1861 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1862 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1864 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1864. Obrazy olejne, akwarele i rzeźby,
Kraków 1864
1864 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1864 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1865 Düsseldorf, Kunstverein — wystawa
permanentna
1865 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na
Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, roku 1865, Kraków 1865
1865 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1865 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1865 Zurych, Kunstverein — wystawa permanentna
1866 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1866 Kraków TPSP — Katalog dzieł sztuki na Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie roku 1866, Kraków [b.d.w.]
1866 Poznań, Pałac Działyńskich — Spis drugiej seryi
wystawy obrazów w Pałacu Działyńskich na korzyść
ubogich miejscowych w Poznaniu, Poznań 1866
1866 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1867 Monachium, Kunstverein — wystawa prac
niemieckich malarzy przeznaczonych na Exposition Universelle w Paryżu
1867 Paryż, Exposition Universelle — Exposition
Universelle de 1867 à Paris. Catalogue Général publié
par la Commission Imperiale, Paris 1867
1867 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1868 Kraków TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1868 Lwów, TPSP — Katalog pierwszej wystawy obrazów i rzeźb urządzonej przez Towarzystwo przyjaciół
sztuk pięknych we Lwowie, Lwów 1868
1868 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1869 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na
Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie roku 1869, Kraków [b.d.w.]
1869 Monachium, Glaspalast — Katalog zur
I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen
Glaspalaste zu München, 20. Juli – 31. Oktober
1869, München 1869
1869 Monachium Kunstverein — wystawa
permanentna
1869 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
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1870 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler, ausgestellt
in den Sälen des königl. Akademie-Gebäudes zu Berlin 1870. XLVII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste geöffnet vom 18. September bis
6. November, Berlin 1870
1870 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1870 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Explication
des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gra
vure et litographie des artistes vivants exposés au Palais
des Champs-Élysées le 1er Mai 1870, Paris 1870
1870 Warszawa TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1870 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog zur II. grossen
internationalen Kunst-Ausstellung in Wien, Künst
lerhaus, Wien, 7. April 1870
1871 Berlin — wystawa obrazów ze zbiorów Sachsa
1871 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1871 Wiedeń, Künstlerhaus [1] — Katalog der III.
grossen internationalen Kunst-Ausstellung in Wien,
Künstlerhaus, Wien, 1. April 1871
1871 Wiedeń, Künstlerhaus [2] — Genossenschaft
der bildenden Künstler. Katalog [permanenten
Ausstellung], Künstlerhaus, Wien, Nr. I., 15. Juni
1871 [następne edycje: 18.06, 25.06, 1.07, 8.10,
14.10, 22.10]
1872 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniß der Werke lebender Künstler, ausgestellt
in den Sälen des königl. Akademie — Gebäudes zu
Berlin 1872. XLVIII. Kunstausstellung der Königlichen Akademie der Künste geöffnet vom 1. September bis 3. November, Berlin 1872
1872 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1872 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der IV. grossen
Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
10. April 1872
1873 Monachium, Kunstverein [1] — Ausstellung der
für die Wiener Weltausstellung bestimmten Gemälde,
Februar–März 1873
1873 Monachium, Kunstverein [2] — wystawa
permanentna
1873 Wiedeń, Kunstverein — März-Ausstellung
1873 Wiedeń, Weltausstellung — Welt-Ausstellung
1873 in Wien. Officieller Kunst-Catalog, Wien 1873;
Wiener Weltausstellung. Amtlicher Katalog der Aus
stellung des Deutschen Reiches, Berlin 1873
1874 Kraków TPSP — wystawa permanentna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1874–1875 Lwów, TPSP — Katalog VIII. Wystawy
Towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych we Lwowie
1874/75 [w:] Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie o czynnościach
i stanie Towarzystwa za rok 1874–1875, s. 12–13
1874 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1874 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1875 Kraków TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

1875 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1875 Wiedeń, Kunstverein — Kollektiv-Ausstellung
polnischer Maler
1875 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1876 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler, ausgestellt
im provisorischen Ausstellungsgebäude auf der
Museums-Insel 1876. Fünfzigste Kunstausstellung
der Königlichen Akademie der Künste geöffnet vom
6. September bis 5. November, Berlin 1876.
1876 Monachium, Glaspalast — Kunst und
Kunstindustrie — Ausstellung
1876 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1876 Stuttgart, Kunstausstellung
1876 Wiedeń, Künstlerhaus — II. Katalog der VII.
grossen Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 7. Mai 1876
1876 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1877 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LI Kunstausstellung der Königlichen Akademie der
Künste. Verzeichniss der Werke lebender Künstler
ausgestellt im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz am Kupfergraben, gegenüber der
Artillerie-Kaserne vom 2. September bis 28. October,
Berlin 1877
1877 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture,
gravure et litographie des artistes vivants, exposés
au Palais des Champs-Élysées le 1er Mai 1877, Paris
1877
1877 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1877 Wiedeń, Künstlerhaus — I. Katalog der permanenten Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Künst
lerhaus, Wien, 1. Juli 1877 [następne edycje:
15.07, 2.08, 2.09]
1878 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LII. Ausstellung der Königl. Akademie der Künste
1878. Verzeichniss der Werke lebender Künstler
ausgestellt im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz am Kupfergraben, gegenüber der
Artillerie-Kaserne vom 1. September bis 27. October,
Berlin 1878
1878 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1878 Paryż, Exposition Universelle — Exposition
Universelle Internationale de 1878, à Paris. Catalogue
officiel publié par la Commissariat Général, t. 1,
groupe 1, œuvres d’art, Paris 1878
1878 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1879 Monachium, Glaspalast — Katalog der internationalen Kunst-Ausstellung zu München, München
1879
1879 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1879 Petersburg, Akademia Nauk — wystawa
obrazów malarzy zagranicznych
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1879 Warszawa, Pałac Brühla — Wystawa obrazów
na rzecz rodziny po ś.p. Franciszku Tegazzo, maj–
czerwiec 1879
1879 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der X. grossen
Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
20. März 1879 [kolejne edycje: 19.04, 1.05]
1879–1880 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1880 Monachium, Königliches Odeon
1880 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1880 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XI. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 10. April 1880
1881 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LV. Ausstellung der Königlichen Akademie der
Künste im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantiansplatz zu Berlin vom 4. September
bis 6. November 1881, Berlin 1881
1881 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1881 Warszawa, Resursa Obywatelska — Katalog
zbioru obrazów Feliksa Gebethnera, wystawionych
w Sali Resursy Obywatelskiej na rzecz Towarzystwa
Muzycznego, Warszawa 1881
1881 Wiedeń, Kunstverein — wystawa ze zbiorów
książąt Sachsen-Coburg-Gotha
1882 Berlin, Künstlerverein — wystawa permanentna (?)
1882 Brema, Norddeutschen Gesamtvereins
1882 Kraków, TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1882 Monachium, Glaspalast — Erste Deutsche
Elektrische Ausstellung
1882 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Cata
logue illustré du Salon contenant environ 400 reproductions. Catalogue des ouvrages de peinture & de
sculpture, Mai 1882, Paris 1882; Explication des
ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure
et litographie des artistes vivants, exposés au Palais
des Champs-Élysées le 1er Mai 1882, Paris 1882
1882 Przemyśl, Ratusz — Katalog wystawy obrazów
i rzeźb w Przemyślu, sierpień–październik 1882,
Przemyśl 1882
1882 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1882 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der ersten
Internationalen Kunst-Ausstellung im Künstlerhause,
Wien 1882; Illustrirter Katalog der ersten Internationalen Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Wien
1882
1883 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LVI. Ausstellung der Kgl. Akademie der Künste zu
Berlin im Polytechnikum an der Charlottenburger
Chaussee vom 3. Mai bis 1. Juli 1883, Berlin 1883
1883 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Catalogue illustré du Salon contenant environ 300 reproductions d’après les dessins originaux des artistes,
Paris 1883; Explication des ouvrages de peinture,
sculpture, architecture, gravure et lithographie des
artistes vivants, exposés au Palais des Champs-Élysées
le 1er Mai 1883, Paris 1883
1883–1884 Radom, Dom Deskura — Katalog obrazów
wystawionych w Domu Deskura, ulica Rwańska w Radomiu, Radom 1883
1883 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XIII. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 17. März 1883

1883–1884 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Künstlerhaus,
Wien, 16. Dezember 1883
1884 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LVII. Ausstellung der Königlichen Akademie der
Künste im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz zu Berlin vom 24. August bis
19. October 1884, Berlin 1884.
1884 Brema, Kunstverein — Katalog der vierundzwanzigsten Grossen Gemälde-Ausstellung des Kunst
vereins in Bremen, 1. März 1884, Bremen 1884
1884 Drezno, Kunstverein
1884 Drezno, wystawa akademicka — Akademische
Kunstausstellung
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin
Garten — Katalog der unter dem Protectorat ihrer
Majestät der Königin steheden Ausstellung von
Kunstwerken aus Privatbesitz, Dresden 1884
1884 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Catalogue
illustré du Salon contenant environ 300 reproductions
d’après les dessins originaux des artistes, Paris 1884;
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants,
exposés au Palais des Champs-Élysées le 1er Mai 1884,
Paris 1884
1884 Poznań, Towarzystwo Sztuk Pięknych
(Posener Kunstverein)
1884 Wiedeń, Künstlerhaus
1884–1885 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1885 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Cata
logue illustré du Salon contenant environ 300 reproductions. Catalogue des ouvrages de peinture & de
sculpture, Mai 1885, Paris 1885
1885 Poznań, Pałac Działyńskich
1885 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XV. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 21. März 1885
1886 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Jubiläums-Ausstellung der Kgl. Akademie der Künste
im Landes-Ausstellungsgebäude zu Berlin von Mai
bis October 1886. Illustrirter Katalog, Berlin 1886
1886 Drezno, wystawa malarstwa — Gemälde
Ausstellung
1887 Kraków, WKRP, Sztuka polska — Wystawa
Krajowa Rolniczo-Przemysłowa w Krakowie 1887.
Oddział sztuki polskiej. Katalog Pierwszej Wielkiej
Wystawy Sztuki Polskiej w Krakowie, wrzesień 1887,
Kraków 1887
1887 Warszawa, TZSP — wystawa obrazów Józefa
Brandta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1888 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der III. Internationalen Kunstausstellung (Münchener Jubiläumsausstellung) im Königl. Glaspalast zu
München, München 1888
1889 Drezno, ABK — Katalog der von der Königlichen
Akademie der bildenden Künste in Dresden veranstalteten Kunstausstellung 1889. Eröffnung: den
1. September. Schluss: den 31. October, Dresden 1889
1889 Kraków, TPSP — wystawa permanentna (?),
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1889 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste, München 1889
1889 Wiedeń, Kunstverein
1890 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der zweiten Münchener Jahres-Ausstellung von
Kunstwerken aller Nationen im kgl. Glaspalaste,
München 1890

1890 Warszawa, TZSP — wystawa kolekcji prywatnej p. Temlera, Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych, grudzień 1890
1890 Wiedeń, Künstlerhaus — wystawa zbiorów
Moritza von Königswartera z Wiednia
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler — Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner
Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens
1841–1891. Katalog, Berlin 1891; Internationale
Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner
Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens
1841–1891. Katalog und Führer, Berlin 1891
1891 Monachium, Kunstverein
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności —
Katalog wystawy Starożytności, Dzieł sztuki i Obrazów urządzonej w r. 1891 za staraniem i na dochód
Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu, [wystawa
urządzona w domu Józefa Hempla, 27 września – 1 listopada 1891], Radom 1891
1891 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der Kunst-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
15. November 1891
1892 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LXIII. Ausstellung der K. Akademie der Künste zu
Berlin im Landes-Ausstellungsgebäude am Lehrter
Bahnhof 15. Mai bis 31. Juli 1892. Katalog, Berlin
1892
1892 Madryt — Exposición Internacional
1892 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der VI. Internationalen Kunstausstellung 1892 im
Kgl. Glaspalaste, 1. Juni – Ende Oktober 1892,
München 1892
1892 Petersburg, ASP — doroczna wystawa akademicka, Akademia Sztuk Pięknych
1892 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1892 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XXI. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 1. April 1892
1893 Chicago, World’s Columbian Exposition —
World’s Columbian Exposition 1893. Official Catalogue. Part X, Departament K., Fine Arts, Chicago
1893; Official Illustrations from the Art Gallery of
the World’s Columbian Exposition, ed. Charles
M. Kurtz, Philadelphia 1893; Columbische
Weltausstellung in Chicago. Amtlicher Katalog der
Ausstellung des Deutschen Reiches, Berlin 1893
1893 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste 1893, 1. Juli –
Ende October 1893, München 1893
1893 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1893–1894 Monachium, Akademie der Künste —
Akademische Kunstausstellung
1894 Lwów, PWK, Sztuka współczesna — Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog illustrowany wystawy
sztuki współczesnej we Lwowie 1894, Lwów 1894
1894 Lwów, PWK, Sztuka polska — Jan Bołoz Antoniewicz, Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog
wystawy sztuki polskiej od roku 1764–1886, Lwów
1894; wersja niem.: Jan Bołoz Antoniewicz,
Katalog der Retrospectiven Ausstellung Polnischer
Kunst 1764–1886, Lemberg 1894
1894 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste, 28. Juli, München 1894
1894–1895 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
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1860–1861 Warszawa, TZSP — Katalog wystawy Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 1861, Warszawa
1861
1861 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1862 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1864 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w r. 1864. Obrazy olejne, akwarele i rzeźby,
Kraków 1864
1864 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1864 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1865 Düsseldorf, Kunstverein — wystawa
permanentna
1865 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na
Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, roku 1865, Kraków 1865
1865 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1865 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1865 Zurych, Kunstverein — wystawa permanentna
1866 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1866 Kraków TPSP — Katalog dzieł sztuki na Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie roku 1866, Kraków [b.d.w.]
1866 Poznań, Pałac Działyńskich — Spis drugiej seryi
wystawy obrazów w Pałacu Działyńskich na korzyść
ubogich miejscowych w Poznaniu, Poznań 1866
1866 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1867 Monachium, Kunstverein — wystawa prac
niemieckich malarzy przeznaczonych na Exposition Universelle w Paryżu
1867 Paryż, Exposition Universelle — Exposition
Universelle de 1867 à Paris. Catalogue Général publié
par la Commission Imperiale, Paris 1867
1867 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1868 Kraków TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1868 Lwów, TPSP — Katalog pierwszej wystawy obrazów i rzeźb urządzonej przez Towarzystwo przyjaciół
sztuk pięknych we Lwowie, Lwów 1868
1868 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1869 Kraków, TPSP — Katalog dzieł sztuki na
Wystawie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie roku 1869, Kraków [b.d.w.]
1869 Monachium, Glaspalast — Katalog zur
I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen
Glaspalaste zu München, 20. Juli – 31. Oktober
1869, München 1869
1869 Monachium Kunstverein — wystawa
permanentna
1869 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
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1870 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler, ausgestellt
in den Sälen des königl. Akademie-Gebäudes zu Berlin 1870. XLVII. Kunstausstellung der Königlichen
Akademie der Künste geöffnet vom 18. September bis
6. November, Berlin 1870
1870 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1870 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Explication
des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gra
vure et litographie des artistes vivants exposés au Palais
des Champs-Élysées le 1er Mai 1870, Paris 1870
1870 Warszawa TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1870 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog zur II. grossen
internationalen Kunst-Ausstellung in Wien, Künst
lerhaus, Wien, 7. April 1870
1871 Berlin — wystawa obrazów ze zbiorów Sachsa
1871 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1871 Wiedeń, Künstlerhaus [1] — Katalog der III.
grossen internationalen Kunst-Ausstellung in Wien,
Künstlerhaus, Wien, 1. April 1871
1871 Wiedeń, Künstlerhaus [2] — Genossenschaft
der bildenden Künstler. Katalog [permanenten
Ausstellung], Künstlerhaus, Wien, Nr. I., 15. Juni
1871 [następne edycje: 18.06, 25.06, 1.07, 8.10,
14.10, 22.10]
1872 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniß der Werke lebender Künstler, ausgestellt
in den Sälen des königl. Akademie — Gebäudes zu
Berlin 1872. XLVIII. Kunstausstellung der Königlichen Akademie der Künste geöffnet vom 1. September bis 3. November, Berlin 1872
1872 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1872 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der IV. grossen
Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
10. April 1872
1873 Monachium, Kunstverein [1] — Ausstellung der
für die Wiener Weltausstellung bestimmten Gemälde,
Februar–März 1873
1873 Monachium, Kunstverein [2] — wystawa
permanentna
1873 Wiedeń, Kunstverein — März-Ausstellung
1873 Wiedeń, Weltausstellung — Welt-Ausstellung
1873 in Wien. Officieller Kunst-Catalog, Wien 1873;
Wiener Weltausstellung. Amtlicher Katalog der Aus
stellung des Deutschen Reiches, Berlin 1873
1874 Kraków TPSP — wystawa permanentna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1874–1875 Lwów, TPSP — Katalog VIII. Wystawy
Towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych we Lwowie
1874/75 [w:] Sprawozdanie Dyrekcji Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie o czynnościach
i stanie Towarzystwa za rok 1874–1875, s. 12–13
1874 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1874 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1875 Kraków TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

1875 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1875 Wiedeń, Kunstverein — Kollektiv-Ausstellung
polnischer Maler
1875 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1876 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler, ausgestellt
im provisorischen Ausstellungsgebäude auf der
Museums-Insel 1876. Fünfzigste Kunstausstellung
der Königlichen Akademie der Künste geöffnet vom
6. September bis 5. November, Berlin 1876.
1876 Monachium, Glaspalast — Kunst und
Kunstindustrie — Ausstellung
1876 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1876 Stuttgart, Kunstausstellung
1876 Wiedeń, Künstlerhaus — II. Katalog der VII.
grossen Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 7. Mai 1876
1876 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1877 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LI Kunstausstellung der Königlichen Akademie der
Künste. Verzeichniss der Werke lebender Künstler
ausgestellt im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz am Kupfergraben, gegenüber der
Artillerie-Kaserne vom 2. September bis 28. October,
Berlin 1877
1877 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture,
gravure et litographie des artistes vivants, exposés
au Palais des Champs-Élysées le 1er Mai 1877, Paris
1877
1877 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1877 Wiedeń, Künstlerhaus — I. Katalog der permanenten Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Künst
lerhaus, Wien, 1. Juli 1877 [następne edycje:
15.07, 2.08, 2.09]
1878 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LII. Ausstellung der Königl. Akademie der Künste
1878. Verzeichniss der Werke lebender Künstler
ausgestellt im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz am Kupfergraben, gegenüber der
Artillerie-Kaserne vom 1. September bis 27. October,
Berlin 1878
1878 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1878 Paryż, Exposition Universelle — Exposition
Universelle Internationale de 1878, à Paris. Catalogue
officiel publié par la Commissariat Général, t. 1,
groupe 1, œuvres d’art, Paris 1878
1878 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1879 Monachium, Glaspalast — Katalog der internationalen Kunst-Ausstellung zu München, München
1879
1879 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1879 Petersburg, Akademia Nauk — wystawa
obrazów malarzy zagranicznych
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1879 Warszawa, Pałac Brühla — Wystawa obrazów
na rzecz rodziny po ś.p. Franciszku Tegazzo, maj–
czerwiec 1879
1879 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der X. grossen
Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
20. März 1879 [kolejne edycje: 19.04, 1.05]
1879–1880 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1880 Monachium, Königliches Odeon
1880 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1880 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XI. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 10. April 1880
1881 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LV. Ausstellung der Königlichen Akademie der
Künste im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantiansplatz zu Berlin vom 4. September
bis 6. November 1881, Berlin 1881
1881 Monachium, Kunstverein — wystawa
permanentna
1881 Warszawa, Resursa Obywatelska — Katalog
zbioru obrazów Feliksa Gebethnera, wystawionych
w Sali Resursy Obywatelskiej na rzecz Towarzystwa
Muzycznego, Warszawa 1881
1881 Wiedeń, Kunstverein — wystawa ze zbiorów
książąt Sachsen-Coburg-Gotha
1882 Berlin, Künstlerverein — wystawa permanentna (?)
1882 Brema, Norddeutschen Gesamtvereins
1882 Kraków, TPSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1882 Monachium, Glaspalast — Erste Deutsche
Elektrische Ausstellung
1882 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Cata
logue illustré du Salon contenant environ 400 reproductions. Catalogue des ouvrages de peinture & de
sculpture, Mai 1882, Paris 1882; Explication des
ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure
et litographie des artistes vivants, exposés au Palais
des Champs-Élysées le 1er Mai 1882, Paris 1882
1882 Przemyśl, Ratusz — Katalog wystawy obrazów
i rzeźb w Przemyślu, sierpień–październik 1882,
Przemyśl 1882
1882 Warszawa, TZSP — wystawa permanentna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1882 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der ersten
Internationalen Kunst-Ausstellung im Künstlerhause,
Wien 1882; Illustrirter Katalog der ersten Internationalen Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Wien
1882
1883 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LVI. Ausstellung der Kgl. Akademie der Künste zu
Berlin im Polytechnikum an der Charlottenburger
Chaussee vom 3. Mai bis 1. Juli 1883, Berlin 1883
1883 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Catalogue illustré du Salon contenant environ 300 reproductions d’après les dessins originaux des artistes,
Paris 1883; Explication des ouvrages de peinture,
sculpture, architecture, gravure et lithographie des
artistes vivants, exposés au Palais des Champs-Élysées
le 1er Mai 1883, Paris 1883
1883–1884 Radom, Dom Deskura — Katalog obrazów
wystawionych w Domu Deskura, ulica Rwańska w Radomiu, Radom 1883
1883 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XIII. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 17. März 1883

1883–1884 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
Kunst-Ausstellung im Künstlerhause, Künstlerhaus,
Wien, 16. Dezember 1883
1884 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Verzeichniss der Werke lebender Künstler auf der
LVII. Ausstellung der Königlichen Akademie der
Künste im provisorischen Ausstellungsgebäude auf
dem Cantianplatz zu Berlin vom 24. August bis
19. October 1884, Berlin 1884.
1884 Brema, Kunstverein — Katalog der vierundzwanzigsten Grossen Gemälde-Ausstellung des Kunst
vereins in Bremen, 1. März 1884, Bremen 1884
1884 Drezno, Kunstverein
1884 Drezno, wystawa akademicka — Akademische
Kunstausstellung
1884 Drezno, Orangeriehaus in der Herzogin
Garten — Katalog der unter dem Protectorat ihrer
Majestät der Königin steheden Ausstellung von
Kunstwerken aus Privatbesitz, Dresden 1884
1884 Paryż, Palais des Champs-Élysées — Catalogue
illustré du Salon contenant environ 300 reproductions
d’après les dessins originaux des artistes, Paris 1884;
Explication des ouvrages de peinture, sculpture, architecture, gravure et lithographie des artistes vivants,
exposés au Palais des Champs-Élysées le 1er Mai 1884,
Paris 1884
1884 Poznań, Towarzystwo Sztuk Pięknych
(Posener Kunstverein)
1884 Wiedeń, Künstlerhaus
1884–1885 Wiedeń, Kunstverein — wystawa
permanentna
1885 Paryż, Palais des Champs-Élysees — Cata
logue illustré du Salon contenant environ 300 reproductions. Catalogue des ouvrages de peinture & de
sculpture, Mai 1885, Paris 1885
1885 Poznań, Pałac Działyńskich
1885 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XV. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 21. März 1885
1886 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Jubiläums-Ausstellung der Kgl. Akademie der Künste
im Landes-Ausstellungsgebäude zu Berlin von Mai
bis October 1886. Illustrirter Katalog, Berlin 1886
1886 Drezno, wystawa malarstwa — Gemälde
Ausstellung
1887 Kraków, WKRP, Sztuka polska — Wystawa
Krajowa Rolniczo-Przemysłowa w Krakowie 1887.
Oddział sztuki polskiej. Katalog Pierwszej Wielkiej
Wystawy Sztuki Polskiej w Krakowie, wrzesień 1887,
Kraków 1887
1887 Warszawa, TZSP — wystawa obrazów Józefa
Brandta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1888 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der III. Internationalen Kunstausstellung (Münchener Jubiläumsausstellung) im Königl. Glaspalast zu
München, München 1888
1889 Drezno, ABK — Katalog der von der Königlichen
Akademie der bildenden Künste in Dresden veranstalteten Kunstausstellung 1889. Eröffnung: den
1. September. Schluss: den 31. October, Dresden 1889
1889 Kraków, TPSP — wystawa permanentna (?),
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1889 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste, München 1889
1889 Wiedeń, Kunstverein
1890 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der zweiten Münchener Jahres-Ausstellung von
Kunstwerken aller Nationen im kgl. Glaspalaste,
München 1890

1890 Warszawa, TZSP — wystawa kolekcji prywatnej p. Temlera, Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych, grudzień 1890
1890 Wiedeń, Künstlerhaus — wystawa zbiorów
Moritza von Königswartera z Wiednia
1891 Berlin, Verein Berliner Künstler — Internationale Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner
Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens
1841–1891. Katalog, Berlin 1891; Internationale
Kunst-Ausstellung veranstaltet vom Verein Berliner
Künstler anlässlich seines fünfzigjährigen Bestehens
1841–1891. Katalog und Führer, Berlin 1891
1891 Monachium, Kunstverein
1891 Radom, Towarzystwo Dobroczynności —
Katalog wystawy Starożytności, Dzieł sztuki i Obrazów urządzonej w r. 1891 za staraniem i na dochód
Towarzystwa Dobroczynności w Radomiu, [wystawa
urządzona w domu Józefa Hempla, 27 września – 1 listopada 1891], Radom 1891
1891 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der Kunst-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus, Wien,
15. November 1891
1892 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
LXIII. Ausstellung der K. Akademie der Künste zu
Berlin im Landes-Ausstellungsgebäude am Lehrter
Bahnhof 15. Mai bis 31. Juli 1892. Katalog, Berlin
1892
1892 Madryt — Exposición Internacional
1892 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der VI. Internationalen Kunstausstellung 1892 im
Kgl. Glaspalaste, 1. Juni – Ende Oktober 1892,
München 1892
1892 Petersburg, ASP — doroczna wystawa akademicka, Akademia Sztuk Pięknych
1892 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1892 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XXI. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
Wien, 1. April 1892
1893 Chicago, World’s Columbian Exposition —
World’s Columbian Exposition 1893. Official Catalogue. Part X, Departament K., Fine Arts, Chicago
1893; Official Illustrations from the Art Gallery of
the World’s Columbian Exposition, ed. Charles
M. Kurtz, Philadelphia 1893; Columbische
Weltausstellung in Chicago. Amtlicher Katalog der
Ausstellung des Deutschen Reiches, Berlin 1893
1893 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste 1893, 1. Juli –
Ende October 1893, München 1893
1893 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1893–1894 Monachium, Akademie der Künste —
Akademische Kunstausstellung
1894 Lwów, PWK, Sztuka współczesna — Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog illustrowany wystawy
sztuki współczesnej we Lwowie 1894, Lwów 1894
1894 Lwów, PWK, Sztuka polska — Jan Bołoz Antoniewicz, Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog
wystawy sztuki polskiej od roku 1764–1886, Lwów
1894; wersja niem.: Jan Bołoz Antoniewicz,
Katalog der Retrospectiven Ausstellung Polnischer
Kunst 1764–1886, Lemberg 1894
1894 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im kgl. Glaspalaste, 28. Juli, München 1894
1894–1895 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
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1894 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der Kunst-Ausstellung im Künstlerhaus, Künstlerhaus, Wien,
9. October 1894
1895 Królewiec — wystawa przemysłowa
1895 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im königl. Glaspalaste, 12. August,
München 1895
1895 Warszawa, TZSP [1] — wystawa specjalna
jednego obrazu, której dochód przeznaczono
na budowę gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, 10 stycznia – 14 lutego 1895
1895 Warszawa, TZSP [2] — wystawa zorganizowana dzięki „uprzejmości właścicieli galeryj prywatnych”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1895 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XXIII. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
30. März – 9. Juni 1895, Wien 1895
1896 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Internationale Kunst-Ausstellung Berlin 1896 zur
Feier des 200 Jahrigen Bestehens der Königlichen
Akademie der Künste. Katalog, 3. Mai – 30. September 1896, Berlin 1896
1896 Monachium, Glaspalast — Münchener
Jahres-Ausstellung von Kunstwerken aller Nationen
im königl. Glaspalaste. Officieller Katalog, 5. Juli,
München 1896
1896 Stuttgart, Königlische Museum der bildenden
Künste — Illustrierter Katalog der II. Internationalen Gemälde-Ausstellung, Königlische Museum
der bildenden Künste, 29. Februar – 15. Mai
1896, Stuttgart 1896
1896 Warszawa, Salon Krywulta — wystawa Koń
w sztuce
1896, Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1897 Monachium, Galerie Fleischmann — Katalog
Gemälde moderner Meister ausgegeben von
E. A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, Mai 1897,
München 1897
1897 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der VII. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalaste zu München, 1. Juni – Ende Oktober
1897, München 1897
1897–1898 Warszawa, TZSP — wystawa specjalna
jednego obrazu, z której dochód przeznaczono
na budowę gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, grudzień 1897 – styczeń 1898
1898 Berlin, GBK — Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1898. Katalog. Ausstellungs- Gebäude,
29. April – 16. October 1898, Berlin 1898
1898 Łódź, Wystawa Artystyczna
1898 Monachium Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im kgl.
Glaspalast, München 1898
1898 Petersburg, ASP — II Wystawa Wiosenna, Akademia Sztuk Pięknych, luty–kwiecień 1898
1898 Warszawa TZSP — wystawa specjalna, której
dochód przeznaczono na fundusz stypendialny
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
1899 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1899, 7. Mai – 17. September, Berlin
1899
1899 Drezno, Deutsche Kunstausstellung —
Offizieller Katalog der Deutschen Kunst-Ausstellung,
Dresden 1899
1899 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1899 im kgl.
Glaspalast, München 1899
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1899 Warszawa, Cesarskie Towarzystwo Rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz Prawidłowego
Myśliwstwa — Katalog pierwszej warszawskiej
wystawy łowieckiej w 1899 roku urządzonej staraniem
warszawskiego oddziału Cesarskiego Towarzystwa
Rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz Prawidłowego
Myśliwstwa ułożył L.R., 3–18 lub 23 czerwca 1899,
Warszawa 1899
1900 Berlin, GBK — Grosse Berliner Kunst Ausstellung 1900. Katalog. Landes-Ausstellungs-Gebäude
am Lehrter Banhof, 5. Mai – 16. September 1900,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1900
1900 Paryż, Gal. Georges Petit — Exposition
rétrospective d’œuvres des peintres polonais, Galerie
Georges Petit, 1 avril – 25 mai 1900, Paris 1900
1901 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1901, Landes-Ausstellungs-Gebäude
am Lehrter Banhof, 4. Mai – 29. November 1901,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1901
1901 Drezno, Internationale Kunstausstellung —
Offizieller Katalog der Internationalen Kunstausstellung, Dresden 1901
1901 Monachium, Galerie Fleischmann —
XVI. Grosse Kunst-Auction von E.A. Fleischmann’s
Hof-Kunsthandlung, München. Katalog der
Gemälde-Sammlung des Herrn Richard Braun in
München. Versteigerung am Freitag, den 29. März
1901 in der Galerie Fleischmann, Maximilianstrasse
1, [München 1901]
1900–1901 Warszawa, TZSP — wystawa inaugurująca działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych w nowym gmachu
1902 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1902, 3. Mai – 28. September 1902,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1902
1902 Lwów, TPSP, Stanisławów, kasyno miejskie —
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów,
styczeń–luty 1902; Stanisławów, luty–marzec
1902
1902 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1902 im kgl.
Glaspalast, München 1902
1904 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung im Landes Ausstell.-Gebäude am Lehrter
Bahnhof vom 30. April bis 2. Oktober 1904, Berlin–
Stuttgart–Leipzig 1904
1904 St. Louis, Universal Exposition — Official
catalogue of Exhibits Department of Art, Universal
Exposition St. Louis, 30 April – 1 December 1904,
St. Louis 1904
1905 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der IX. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München, 1. Juni – Ende Oktober
1905, München 1905
1906 Berlin, GBK — Officieller Katalog der Grossen Berliner Kunst-Ausstellung 1906, 28. April – 30. September 1906, Berlin–Stuttgart–Leipzig 1906
1906 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1906 im kgl.
Glaspalast, München 1906
1906–1907 Warszawa, TZSP — III Wystawa Doroczna
w Warszawie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1906
1907 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1907 im kgl.
Glaspalast, 1. Juni – Ende Oktober 1907, München 1907
1907 Warszawa, TZSP — Salon 1907. IV Wystawa
Doroczna w Warszawie, Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa 1907

1908 Berlin, GBK — Katalog der Grossen Berliner
Kunst-Ausstellung 1908, 1. Mai – 27. September,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1908
1908 Kraków, TPSP — Katalog wystawy „Zero”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, październik,
Kraków 1908
1908–1909 Warszawa, TZSP — V. Wystawa Doroczna
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, grudzień
1908 – styczeń 1909, Warszawa 1908
1909 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der X. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München 1909, 1. Juni – Ende Oktober 1909, München 1909
1909 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1909–1910 Warszawa, TZSP — Tow. Zachęty Szt.
Piękn. w Kr. Pol. VI. Wystawa Doroczna. Salon
1909–1910, grudzień 1909 – styczeń 1910,
Warszawa 1909
1910 Kraków, TPSP [1] — wystawa doroczna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1910 Kraków, TPSP [2] — Nieustająca wystawa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
październik–listopad, Kraków 1910
1910 Lwów, TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy, kwiecień
1910, Lwów 1910
1910 Lwów, Pałac Sztuki — Katalog Powszechnej
Wystawy Sztuki Polskiej we Lwowie 1910 w Pałacu
Sztuki, Pałac Sztuki, Lwów 1910
1910 Monachium, Galerie Fleischmann —
XXI. Kunst-Auktion von E.A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, München. Katalog der Gemälde-Sammlung des † Herrn H.C. Fahrig, Leipzig.
Versteigerung Dienstag, den 8. März 1910 in den
Räumen von E.A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, Maximilianstrasse 1, [München 1910]
1910 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1910–1911 Warszawa, TZSP — Wystawa Jubileuszowa
Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem
1910–1911, grudzień 1910 – styczeń 1911, Warszawa 1910
1911–1912 Warszawa, TZSP — Salon 1911, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, grudzień 1911 – styczeń 1912, Warszawa 1911
1912–1913 Warszawa, TZSP — Salon 1912, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie
Polskim, grudzień 1912 – styczeń 1913, Warszawa
1912
1913 Kraków, TPSP — Katalog wystawy „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”, 1. wyd., Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1913
1913 Lwów, Pałac Sztuki — Przewodnik po wystawie
roku 1863. 1863–1913, 3. wyd., Lwów 1913.
1913 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der XI. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München 1913, 1. Juni – Ende Oktober 1913, München 1913
1913 Stuttgart, Königliche Kunstgebäude
Schlossplatz — Grosse Kunst Ausstellung, Mai–
Oktober 1913, Stuttgart 1913
1913 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1913–1914 Warszawa, TZSP — Towarz. Zachęty Sztuk
Pięknych w Król. Polskiem. Salon 1913, grudzień–
styczeń, Warszawa [1913]
1914 Kraków, TPSP — Katalog Wystawy Jubileuszowej
MCMXIV. I Salon Wiosenny, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1914

SPIS WYSTAW UWZGLĘDNIONYCH W KATALOGU

1914 Lwów Pałac Sztuki — I. Salon Wiosenny w Pałacu Sztuki na placu powystawowym, TPSP, maj–czerwiec 1914, Lwów 1914
1915 Warszawa, TZSP — wystawa specjalna,
poświęcona pamięci zmarłych malarzy: Józefa
Chełmońskiego, Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Witkiewicza,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1915 Wiedeń, Künstlerhaus — Jan Bołoz Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej, 11 kwietnia – 10 maja 1915, Wiedeń 1915; wersja niem.:
Jan Bołoz Antoniewicz, Katalog der Polnischen
Kunstausstellung, 11. April – 10.Mai 1915, Wien 1915
1916 Łódź, Fabryka Heinzla — ŁMRO Wielka Kwesta Ogólnokrajowa pod hasłem „Ratujcie dzieci”.
Katalog wystawy obrazów, rzeźb i sztychów, Fabryka
Heinzla, 11 czerwca – 3 lipca 1916, Łódź 1916
1916 Monachium, Glaspalast — Münchener
Jahresausstellung 1916 im königlichen Glaspalast.
Offizieller Katalog, 1. Juli – Ende September 1916,
München 1916
1916 Warszawa — Wystawa na rzecz Towarzystwa
Ochron dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego,
styczeń–luty 1916, Warszawa 1916
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich —
Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego ku
uczczeniu pamięci Józefa Brandta i A. Wierusz-Kowalskiego, Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu, Poznań 1918
1918 Lwów — Katalog wystawy sztuki współczesnej,
[Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych?],
Lwów 1918
1918 Poznań, TPSP — Katalog doborowych dzieł
malarstwa polskiego wystawionych pod protektoratem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 1918
1918 Warszawa, TOnZP — Sto pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach. Katalog IX-ej wystawy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
urządzonej wspólnie z Polską Macierzą Szkolną ze
zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego, kamienica
Baryczków, Rynek Starego Miasta 32, Warszawa,
maj–czerwiec 1918, Warszawa 1918
1919 Warszawa, Pałac w Łazienkach — Sto lat malarstwa polskiego (z prywatnych zbiorów warszawskich)
w pałacu Łazienkowskim w Warszawie, Warszawa
1919; Album reprodukcji obrazów z wystawy „Sto lat
malarstwa polskiego” z prywatnych zbiorów warszawskich w Pałacu Łazienkowskim, Warszawa 1919
1919 Warszawa, Sale Redutowe Teatru Wielkiego — Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego
wystawionych na rzecz Polskiego Białego Krzyża
w Warszawie w Salach Redutowych Teatru Wielkiego,
Warszawa 1919
1920 Warszawa, TZSP — Spis obrazów III wystawy
retrospektywnej (seria i-a) w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie, sierpień–wrzesień
1920, Warszawa 1920
1921 Paryż, Grand Palais — Catalogue de l’exposition
d’art polonais au Salon de la Société nationale des
Beaux-Arts, Grand Palais, 13 avril – 30 juin 1921,
Paris 1921
1921 Warszawa, TZSP — pośmiertna wystawa prac Józefa Brandta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
[prawdopodobnie pierwotnie planowana w Salonie
Sztuki Seweryna Jasielskiego w Warszawie]
1922 Muzeum Lubelskie — Katalog Wystawy
Malarstwa Polskiego XIX w. w Lublinie, Muzeum
Lubelskie, styczeń–marzec 1922, Lublin 1922

1924 Łódź, Miejska Galeria Sztuki — Wystawa retrospektywna malarstwa polskiego XIX w., Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, październik 1924, Łódź 1924
1925 Monachium, Galeria Wimmer — Jubiläums
ausstellung 1825–1925. Münchener Kunst im 19.
Jahrhundert
1926 Łódź, Miejska Galeria Sztuki — Wystawa
mistrzów malarstwa polskiego. Dzieła: J. Matejki,
A. Grottgera, J. Brandta [i innych] ze zbiorów
A. Gutnajera z Warszawy, Miejska Galeria Sztuki
w Łodzi, 16 września – 20 października 1926
1926 Warszawa, TZSP — Przewodnik Nº XIV. Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Brandta. Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, wstęp Stefan Popowski,
19 czerwca – 25 sierpnia 1926, Warszawa 1926
1927 Lwów, Dom Sztuki — Katalog wystawy dzieł Józefa Brandta, kolekcji prywatnych oraz dzieł artystów
współczesnych w Domu Sztuki, od 3 marca 1927,
Lwów 1927
1927 Warszawa, TOnZP — Sztuka polska w Zbiorach
Państwowych. Katalog XXIV wystawy Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Kamienicy
Baryczków, maj–lipiec 1927, Warszawa 1927
1927 Warszawa, TZSP — Wystawa batalistyczna. Przewodnik Nº 24. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
4 czerwca – 6 lipca 1927, Warszawa 1927
1928 Warszawa, TOnZP — Zbiory Polskiego Muzeum
Narodowego w Rapperswilu. Katalog XXV wystawy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Kamienicy Baryczków 1928, Warszawa 1928
1929 Kraków, TPSP — F. Klein, Katalog wystawy Sto
lat malarstwa polskiego 1800–1900 (dzieła artystów
nieżyjących), Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków 1929
1929 Łódź, TPSP — I-sza retrospektywa wystawa
mistrzów malarstwa polskiego urządzona staraniem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi,
lipiec–sierpień 1929, Łódź 1929
1929 Warszawa, TZSP — Wystawa malarstwa polskiego
drugiej połowy XIX wieku. Przewodnik Nr. 45. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czerwiec–sierpień
1929, Warszawa 1929
1932 MNW — wystawa obrazu Bitwa pod Wiedniem
i pamiątek z epoki Jana III, Muzeum Narodowe
w Warszawie, październik–listopad 1932
1933 Warszawa, Muzeum Wojska — Katalog wystawy
jubileuszowej zabytków z czasów króla Stefana i Jana
III w gmachu Muzeum Wojska. W czterdziestolecie
urodzin Stefana Batorego i dwieściepięćdziesięciolecie
odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1933
1933 Warszawa, TZSP — Żołnierz i koń w sztuce
polskiej. Wiek XIX i sztuka współczesna. Przewodnik
85. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa
1933
1934 Warszawa, IPS — Katalog wystawy retrospektywnej życie polskie w malarstwie, Instytut Propagandy
Sztuki, sierpień 1934, Warszawa 1934
1934 Warszawa, TZSP — Polska i jej lud w malarstwie.
Wiek XIX i XX. Przewodnik 95. Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych, lato 1934, 2. wyd., Warszawa
1934; La Pologne et son peuple en peinture, XIX et XX
siècle. Guide 95. Société des Beaux Arts à Varsovie,
août 1934, Varsovie 1934
1935 Monachium, Neue Pinakothek — Polnische
Künstler Münchener Schule von 1863 bis 1915.
Nachtrag zu dem Katalog der Ausstellung polnischer
Kunst in der Neuen Pinakothek in München, München 1935
1936 Monachium, Stadtmuseum — Faschingsausstellung um 1900

1937 Berlin, Funkturm — międzynarodowa
wystawa łowiecka
1937 Katowice, Śląskie Towarzystwo Wystaw Propagandy Gospodarczej — Katalog wystawy sztuki.
Wystawa „Przed zimą” w Katowicach, 2–17 października 1937, Katowice 1937
1937 Łódź, Salon Gutnajera — Katalog wystawy Salonu Sztuki Abe Gutnajera z Warszawy, Łódź 1937
1937 Warszawa, TZSP — Łowiectwo w sztuce polskiej.
Przewodnik 124. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czerwiec–sierpień 1937, Warszawa 1937
1939 Warszawa, IPS — Wystawa polskiego malarstwa
batalistycznego, Instytut Propagandy Sztuki,
czerwiec–wrzesień 1939, Warszawa 1939
1939 Warszawa, TZSP — Wystawa Pierwszego Czterdziestolecia Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861–1900,
czerwiec–wrzesień 1939, Warszawa 1939
1944 Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art —
Nineteenth Century Polish Paintings, 16 February –
19 March 1944, The Metropolitan Museum of Art,
New York 1944
1948 Radom, TPSP, Muzeum — Wystawa przeglądowa malarstwa polskiego XIX i XX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu,
listopad–grudzień 1948, Radom 1948
1949 Kraków, TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. Wystawa malarstwa polskiego
XIX–XX wieku. Dzieła artystów nieżyjących. Seria III,
Pałac Sztuki, czerwiec–lipiec 1949, Kraków
[1949]
1949 Moskwa, Pawilon Sztuki — Katalog 50 kartin
pol’skich chudožnikov XIX veka i načala XX veka,
pokazannych v ramkach pervoj pol’skoj vystavki legkoj
promyšlennosti v Moskve, Pawilon Sztuki w Parku
Kultury i Wypoczynku im. Maksyma Gorkiego,
sierpień 1949, Moskva 1949
1950 Radom, MO — Katalog 1 majowej wystawy
książki, grafiki, rysunku, Centralne Biuro Wystaw,
Państwowe Muzeum, Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych, maj 1950, Radom 1950
1950 Kraków, TPSP — Przewodnik po wystawie
Realizm w tradycji malarstwa polskiego od XV–XIX
wieku, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
listopad–grudzień 1950, Kraków 1950
1951 Nowy Jork, The Kosciuszko Foundation —
The fifth Annual Exhibition of Paintings by American
Artists of Polish Descent jointly with Selected Polish
Paintings from 1793 to 1939, 29 October – 11 November 1951, The Kosciuszko Foundation, New
York 1951
1952 Moskwa, Akademia Chudožestv — Vystavka
pol’skogo izobrazitel’nogo iskusstva. Katalog, wstęp
Janusz Zanoziński, Moskva 1952
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie — Maria
Gąsiorowska, Galeria Malarstwa Polskiego XIX
i XX wieku. Katalog wystawy, Muzeum Pomorskie
w Toruniu, Toruń 1952
1954 Kraków, TPSP [1] — Katalog wystawy polskiego
malarstwa historycznego i batalistycznego wieku XIX
i XX otwartej w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie — MCMLIV, [Kraków] 1954
1954 Kraków, TPSP [2] — Katalog wystawy polskiego
malarstwa rodzajowego wieku XIX i XX otwartej
w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie — MCMLIV, lipiec–październik 1954,
[Kraków] 1954
1954 MNP; Warszawa, PIS — Realistyczny rysunek
polski XIX w., Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Państwowy Instytut Sztuki, czerwiec–październik 1954 [mps]
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1894 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der Kunst-Ausstellung im Künstlerhaus, Künstlerhaus, Wien,
9. October 1894
1895 Królewiec — wystawa przemysłowa
1895 Monachium, Glaspalast — Illustrirter Katalog
der Münchener Jahresausstellung von Kunstwerken
aller Nationen im königl. Glaspalaste, 12. August,
München 1895
1895 Warszawa, TZSP [1] — wystawa specjalna
jednego obrazu, której dochód przeznaczono
na budowę gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, 10 stycznia – 14 lutego 1895
1895 Warszawa, TZSP [2] — wystawa zorganizowana dzięki „uprzejmości właścicieli galeryj prywatnych”, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1895 Wiedeń, Künstlerhaus — Katalog der
XXIII. Jahres-Ausstellung in Wien, Künstlerhaus,
30. März – 9. Juni 1895, Wien 1895
1896 Berlin, Königliche Akademie der Künste —
Internationale Kunst-Ausstellung Berlin 1896 zur
Feier des 200 Jahrigen Bestehens der Königlichen
Akademie der Künste. Katalog, 3. Mai – 30. September 1896, Berlin 1896
1896 Monachium, Glaspalast — Münchener
Jahres-Ausstellung von Kunstwerken aller Nationen
im königl. Glaspalaste. Officieller Katalog, 5. Juli,
München 1896
1896 Stuttgart, Königlische Museum der bildenden
Künste — Illustrierter Katalog der II. Internationalen Gemälde-Ausstellung, Königlische Museum
der bildenden Künste, 29. Februar – 15. Mai
1896, Stuttgart 1896
1896 Warszawa, Salon Krywulta — wystawa Koń
w sztuce
1896, Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1897 Monachium, Galerie Fleischmann — Katalog
Gemälde moderner Meister ausgegeben von
E. A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, Mai 1897,
München 1897
1897 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der VII. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalaste zu München, 1. Juni – Ende Oktober
1897, München 1897
1897–1898 Warszawa, TZSP — wystawa specjalna
jednego obrazu, z której dochód przeznaczono
na budowę gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych, grudzień 1897 – styczeń 1898
1898 Berlin, GBK — Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1898. Katalog. Ausstellungs- Gebäude,
29. April – 16. October 1898, Berlin 1898
1898 Łódź, Wystawa Artystyczna
1898 Monachium Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1898 im kgl.
Glaspalast, München 1898
1898 Petersburg, ASP — II Wystawa Wiosenna, Akademia Sztuk Pięknych, luty–kwiecień 1898
1898 Warszawa TZSP — wystawa specjalna, której
dochód przeznaczono na fundusz stypendialny
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
1899 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1899, 7. Mai – 17. September, Berlin
1899
1899 Drezno, Deutsche Kunstausstellung —
Offizieller Katalog der Deutschen Kunst-Ausstellung,
Dresden 1899
1899 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1899 im kgl.
Glaspalast, München 1899
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1899 Warszawa, Cesarskie Towarzystwo Rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz Prawidłowego
Myśliwstwa — Katalog pierwszej warszawskiej
wystawy łowieckiej w 1899 roku urządzonej staraniem
warszawskiego oddziału Cesarskiego Towarzystwa
Rozmnażania Zwierzyny Łowczej oraz Prawidłowego
Myśliwstwa ułożył L.R., 3–18 lub 23 czerwca 1899,
Warszawa 1899
1900 Berlin, GBK — Grosse Berliner Kunst Ausstellung 1900. Katalog. Landes-Ausstellungs-Gebäude
am Lehrter Banhof, 5. Mai – 16. September 1900,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1900
1900 Paryż, Gal. Georges Petit — Exposition
rétrospective d’œuvres des peintres polonais, Galerie
Georges Petit, 1 avril – 25 mai 1900, Paris 1900
1901 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1901, Landes-Ausstellungs-Gebäude
am Lehrter Banhof, 4. Mai – 29. November 1901,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1901
1901 Drezno, Internationale Kunstausstellung —
Offizieller Katalog der Internationalen Kunstausstellung, Dresden 1901
1901 Monachium, Galerie Fleischmann —
XVI. Grosse Kunst-Auction von E.A. Fleischmann’s
Hof-Kunsthandlung, München. Katalog der
Gemälde-Sammlung des Herrn Richard Braun in
München. Versteigerung am Freitag, den 29. März
1901 in der Galerie Fleischmann, Maximilianstrasse
1, [München 1901]
1900–1901 Warszawa, TZSP — wystawa inaugurująca działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych w nowym gmachu
1902 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung 1902, 3. Mai – 28. September 1902,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1902
1902 Lwów, TPSP, Stanisławów, kasyno miejskie —
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Lwów,
styczeń–luty 1902; Stanisławów, luty–marzec
1902
1902 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1902 im kgl.
Glaspalast, München 1902
1904 Berlin, GBK — Katalog Grosse Berliner Kunst-Ausstellung im Landes Ausstell.-Gebäude am Lehrter
Bahnhof vom 30. April bis 2. Oktober 1904, Berlin–
Stuttgart–Leipzig 1904
1904 St. Louis, Universal Exposition — Official
catalogue of Exhibits Department of Art, Universal
Exposition St. Louis, 30 April – 1 December 1904,
St. Louis 1904
1905 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der IX. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München, 1. Juni – Ende Oktober
1905, München 1905
1906 Berlin, GBK — Officieller Katalog der Grossen Berliner Kunst-Ausstellung 1906, 28. April – 30. September 1906, Berlin–Stuttgart–Leipzig 1906
1906 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1906 im kgl.
Glaspalast, München 1906
1906–1907 Warszawa, TZSP — III Wystawa Doroczna
w Warszawie, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa 1906
1907 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der Münchener Jahres-Ausstellung 1907 im kgl.
Glaspalast, 1. Juni – Ende Oktober 1907, München 1907
1907 Warszawa, TZSP — Salon 1907. IV Wystawa
Doroczna w Warszawie, Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych w Królestwie Polskim, Warszawa 1907

1908 Berlin, GBK — Katalog der Grossen Berliner
Kunst-Ausstellung 1908, 1. Mai – 27. September,
Berlin–Stuttgart–Leipzig 1908
1908 Kraków, TPSP — Katalog wystawy „Zero”, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, październik,
Kraków 1908
1908–1909 Warszawa, TZSP — V. Wystawa Doroczna
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, grudzień
1908 – styczeń 1909, Warszawa 1908
1909 Monachium, Glaspalast — Offizieller Katalog
der X. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München 1909, 1. Juni – Ende Oktober 1909, München 1909
1909 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1909–1910 Warszawa, TZSP — Tow. Zachęty Szt.
Piękn. w Kr. Pol. VI. Wystawa Doroczna. Salon
1909–1910, grudzień 1909 – styczeń 1910,
Warszawa 1909
1910 Kraków, TPSP [1] — wystawa doroczna, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
1910 Kraków, TPSP [2] — Nieustająca wystawa
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie,
październik–listopad, Kraków 1910
1910 Lwów, TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy, kwiecień
1910, Lwów 1910
1910 Lwów, Pałac Sztuki — Katalog Powszechnej
Wystawy Sztuki Polskiej we Lwowie 1910 w Pałacu
Sztuki, Pałac Sztuki, Lwów 1910
1910 Monachium, Galerie Fleischmann —
XXI. Kunst-Auktion von E.A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, München. Katalog der Gemälde-Sammlung des † Herrn H.C. Fahrig, Leipzig.
Versteigerung Dienstag, den 8. März 1910 in den
Räumen von E.A. Fleischmann’s Hof-Kunsthandlung, Maximilianstrasse 1, [München 1910]
1910 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1910–1911 Warszawa, TZSP — Wystawa Jubileuszowa
Towarz. Zachęty Sztuk Pięknych w Król. Polskiem
1910–1911, grudzień 1910 – styczeń 1911, Warszawa 1910
1911–1912 Warszawa, TZSP — Salon 1911, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim, grudzień 1911 – styczeń 1912, Warszawa 1911
1912–1913 Warszawa, TZSP — Salon 1912, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie
Polskim, grudzień 1912 – styczeń 1913, Warszawa
1912
1913 Kraków, TPSP — Katalog wystawy „Koń w malarstwie i rzeźbie polskiej”, 1. wyd., Towarzystwo
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1913
1913 Lwów, Pałac Sztuki — Przewodnik po wystawie
roku 1863. 1863–1913, 3. wyd., Lwów 1913.
1913 Monachium, Glaspalast — Illustrierter Katalog
der XI. Internationalen Kunstausstellung im kgl.
Glaspalast zu München 1913, 1. Juni – Ende Oktober 1913, München 1913
1913 Stuttgart, Königliche Kunstgebäude
Schlossplatz — Grosse Kunst Ausstellung, Mai–
Oktober 1913, Stuttgart 1913
1913 Warszawa, TZSP — wystawa doroczna, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1913–1914 Warszawa, TZSP — Towarz. Zachęty Sztuk
Pięknych w Król. Polskiem. Salon 1913, grudzień–
styczeń, Warszawa [1913]
1914 Kraków, TPSP — Katalog Wystawy Jubileuszowej
MCMXIV. I Salon Wiosenny, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kraków 1914
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1914 Lwów Pałac Sztuki — I. Salon Wiosenny w Pałacu Sztuki na placu powystawowym, TPSP, maj–czerwiec 1914, Lwów 1914
1915 Warszawa, TZSP — wystawa specjalna,
poświęcona pamięci zmarłych malarzy: Józefa
Chełmońskiego, Józefa Brandta, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Witkiewicza,
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
1915 Wiedeń, Künstlerhaus — Jan Bołoz Antoniewicz, Katalog wystawy sztuki polskiej, 11 kwietnia – 10 maja 1915, Wiedeń 1915; wersja niem.:
Jan Bołoz Antoniewicz, Katalog der Polnischen
Kunstausstellung, 11. April – 10.Mai 1915, Wien 1915
1916 Łódź, Fabryka Heinzla — ŁMRO Wielka Kwesta Ogólnokrajowa pod hasłem „Ratujcie dzieci”.
Katalog wystawy obrazów, rzeźb i sztychów, Fabryka
Heinzla, 11 czerwca – 3 lipca 1916, Łódź 1916
1916 Monachium, Glaspalast — Münchener
Jahresausstellung 1916 im königlichen Glaspalast.
Offizieller Katalog, 1. Juli – Ende September 1916,
München 1916
1916 Warszawa — Wystawa na rzecz Towarzystwa
Ochron dla Dzieci Wyznania Mojżeszowego,
styczeń–luty 1916, Warszawa 1916
1917–1918 Poznań, Muzeum im. Mielżyńskich —
Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego ku
uczczeniu pamięci Józefa Brandta i A. Wierusz-Kowalskiego, Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu, Poznań 1918
1918 Lwów — Katalog wystawy sztuki współczesnej,
[Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych?],
Lwów 1918
1918 Poznań, TPSP — Katalog doborowych dzieł
malarstwa polskiego wystawionych pod protektoratem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu, Poznań 1918
1918 Warszawa, TOnZP — Sto pięćdziesiąt lat malarstwa polskiego w szkicach. Katalog IX-ej wystawy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
urządzonej wspólnie z Polską Macierzą Szkolną ze
zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego, kamienica
Baryczków, Rynek Starego Miasta 32, Warszawa,
maj–czerwiec 1918, Warszawa 1918
1919 Warszawa, Pałac w Łazienkach — Sto lat malarstwa polskiego (z prywatnych zbiorów warszawskich)
w pałacu Łazienkowskim w Warszawie, Warszawa
1919; Album reprodukcji obrazów z wystawy „Sto lat
malarstwa polskiego” z prywatnych zbiorów warszawskich w Pałacu Łazienkowskim, Warszawa 1919
1919 Warszawa, Sale Redutowe Teatru Wielkiego — Katalog doborowych dzieł malarstwa polskiego
wystawionych na rzecz Polskiego Białego Krzyża
w Warszawie w Salach Redutowych Teatru Wielkiego,
Warszawa 1919
1920 Warszawa, TZSP — Spis obrazów III wystawy
retrospektywnej (seria i-a) w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie, sierpień–wrzesień
1920, Warszawa 1920
1921 Paryż, Grand Palais — Catalogue de l’exposition
d’art polonais au Salon de la Société nationale des
Beaux-Arts, Grand Palais, 13 avril – 30 juin 1921,
Paris 1921
1921 Warszawa, TZSP — pośmiertna wystawa prac Józefa Brandta, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
[prawdopodobnie pierwotnie planowana w Salonie
Sztuki Seweryna Jasielskiego w Warszawie]
1922 Muzeum Lubelskie — Katalog Wystawy
Malarstwa Polskiego XIX w. w Lublinie, Muzeum
Lubelskie, styczeń–marzec 1922, Lublin 1922

1924 Łódź, Miejska Galeria Sztuki — Wystawa retrospektywna malarstwa polskiego XIX w., Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, październik 1924, Łódź 1924
1925 Monachium, Galeria Wimmer — Jubiläums
ausstellung 1825–1925. Münchener Kunst im 19.
Jahrhundert
1926 Łódź, Miejska Galeria Sztuki — Wystawa
mistrzów malarstwa polskiego. Dzieła: J. Matejki,
A. Grottgera, J. Brandta [i innych] ze zbiorów
A. Gutnajera z Warszawy, Miejska Galeria Sztuki
w Łodzi, 16 września – 20 października 1926
1926 Warszawa, TZSP — Przewodnik Nº XIV. Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Brandta. Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych, wstęp Stefan Popowski,
19 czerwca – 25 sierpnia 1926, Warszawa 1926
1927 Lwów, Dom Sztuki — Katalog wystawy dzieł Józefa Brandta, kolekcji prywatnych oraz dzieł artystów
współczesnych w Domu Sztuki, od 3 marca 1927,
Lwów 1927
1927 Warszawa, TOnZP — Sztuka polska w Zbiorach
Państwowych. Katalog XXIV wystawy Towarzystwa
Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Kamienicy
Baryczków, maj–lipiec 1927, Warszawa 1927
1927 Warszawa, TZSP — Wystawa batalistyczna. Przewodnik Nº 24. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,
4 czerwca – 6 lipca 1927, Warszawa 1927
1928 Warszawa, TOnZP — Zbiory Polskiego Muzeum
Narodowego w Rapperswilu. Katalog XXV wystawy
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości w Kamienicy Baryczków 1928, Warszawa 1928
1929 Kraków, TPSP — F. Klein, Katalog wystawy Sto
lat malarstwa polskiego 1800–1900 (dzieła artystów
nieżyjących), Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków 1929
1929 Łódź, TPSP — I-sza retrospektywa wystawa
mistrzów malarstwa polskiego urządzona staraniem
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Łodzi,
lipiec–sierpień 1929, Łódź 1929
1929 Warszawa, TZSP — Wystawa malarstwa polskiego
drugiej połowy XIX wieku. Przewodnik Nr. 45. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czerwiec–sierpień
1929, Warszawa 1929
1932 MNW — wystawa obrazu Bitwa pod Wiedniem
i pamiątek z epoki Jana III, Muzeum Narodowe
w Warszawie, październik–listopad 1932
1933 Warszawa, Muzeum Wojska — Katalog wystawy
jubileuszowej zabytków z czasów króla Stefana i Jana
III w gmachu Muzeum Wojska. W czterdziestolecie
urodzin Stefana Batorego i dwieściepięćdziesięciolecie
odsieczy wiedeńskiej, Warszawa 1933
1933 Warszawa, TZSP — Żołnierz i koń w sztuce
polskiej. Wiek XIX i sztuka współczesna. Przewodnik
85. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa
1933
1934 Warszawa, IPS — Katalog wystawy retrospektywnej życie polskie w malarstwie, Instytut Propagandy
Sztuki, sierpień 1934, Warszawa 1934
1934 Warszawa, TZSP — Polska i jej lud w malarstwie.
Wiek XIX i XX. Przewodnik 95. Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych, lato 1934, 2. wyd., Warszawa
1934; La Pologne et son peuple en peinture, XIX et XX
siècle. Guide 95. Société des Beaux Arts à Varsovie,
août 1934, Varsovie 1934
1935 Monachium, Neue Pinakothek — Polnische
Künstler Münchener Schule von 1863 bis 1915.
Nachtrag zu dem Katalog der Ausstellung polnischer
Kunst in der Neuen Pinakothek in München, München 1935
1936 Monachium, Stadtmuseum — Faschingsausstellung um 1900

1937 Berlin, Funkturm — międzynarodowa
wystawa łowiecka
1937 Katowice, Śląskie Towarzystwo Wystaw Propagandy Gospodarczej — Katalog wystawy sztuki.
Wystawa „Przed zimą” w Katowicach, 2–17 października 1937, Katowice 1937
1937 Łódź, Salon Gutnajera — Katalog wystawy Salonu Sztuki Abe Gutnajera z Warszawy, Łódź 1937
1937 Warszawa, TZSP — Łowiectwo w sztuce polskiej.
Przewodnik 124. Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, czerwiec–sierpień 1937, Warszawa 1937
1939 Warszawa, IPS — Wystawa polskiego malarstwa
batalistycznego, Instytut Propagandy Sztuki,
czerwiec–wrzesień 1939, Warszawa 1939
1939 Warszawa, TZSP — Wystawa Pierwszego Czterdziestolecia Tow. Zachęty Sztuk Pięknych 1861–1900,
czerwiec–wrzesień 1939, Warszawa 1939
1944 Nowy Jork, The Metropolitan Museum of Art —
Nineteenth Century Polish Paintings, 16 February –
19 March 1944, The Metropolitan Museum of Art,
New York 1944
1948 Radom, TPSP, Muzeum — Wystawa przeglądowa malarstwa polskiego XIX i XX wieku, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu,
listopad–grudzień 1948, Radom 1948
1949 Kraków, TPSP — Towarzystwo Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie. Wystawa malarstwa polskiego
XIX–XX wieku. Dzieła artystów nieżyjących. Seria III,
Pałac Sztuki, czerwiec–lipiec 1949, Kraków
[1949]
1949 Moskwa, Pawilon Sztuki — Katalog 50 kartin
pol’skich chudožnikov XIX veka i načala XX veka,
pokazannych v ramkach pervoj pol’skoj vystavki legkoj
promyšlennosti v Moskve, Pawilon Sztuki w Parku
Kultury i Wypoczynku im. Maksyma Gorkiego,
sierpień 1949, Moskva 1949
1950 Radom, MO — Katalog 1 majowej wystawy
książki, grafiki, rysunku, Centralne Biuro Wystaw,
Państwowe Muzeum, Towarzystwo Przyjaciół
Sztuk Pięknych, maj 1950, Radom 1950
1950 Kraków, TPSP — Przewodnik po wystawie
Realizm w tradycji malarstwa polskiego od XV–XIX
wieku, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
listopad–grudzień 1950, Kraków 1950
1951 Nowy Jork, The Kosciuszko Foundation —
The fifth Annual Exhibition of Paintings by American
Artists of Polish Descent jointly with Selected Polish
Paintings from 1793 to 1939, 29 October – 11 November 1951, The Kosciuszko Foundation, New
York 1951
1952 Moskwa, Akademia Chudožestv — Vystavka
pol’skogo izobrazitel’nogo iskusstva. Katalog, wstęp
Janusz Zanoziński, Moskva 1952
1952 Toruń, Muzeum Pomorskie — Maria
Gąsiorowska, Galeria Malarstwa Polskiego XIX
i XX wieku. Katalog wystawy, Muzeum Pomorskie
w Toruniu, Toruń 1952
1954 Kraków, TPSP [1] — Katalog wystawy polskiego
malarstwa historycznego i batalistycznego wieku XIX
i XX otwartej w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk
Pięknych w Krakowie — MCMLIV, [Kraków] 1954
1954 Kraków, TPSP [2] — Katalog wystawy polskiego
malarstwa rodzajowego wieku XIX i XX otwartej
w stulecie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie — MCMLIV, lipiec–październik 1954,
[Kraków] 1954
1954 MNP; Warszawa, PIS — Realistyczny rysunek
polski XIX w., Muzeum Narodowe w Poznaniu,
Państwowy Instytut Sztuki, czerwiec–październik 1954 [mps]
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1954–1955, Radom, MO — wystawa prac dawnych
artystów radomskich zorganizowana w okresie
obchodów 800-lecia Radomia [prawdopodobnie
bez kat., informacje na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1955 Kijów — Janusz Zanoziński, Vistavka pol’skogo obrazotvorčogo mistectva, luty–czerwiec 1955,
Kiïv 1955 [w kat. brak informacji o miejscu
ekspozycji]
1955 Mińsk — Janusz Zanoziński, Vystaŭka pol’skaga
vyâŭlenčaga mastactva, Minsk 1955 [w kat. brak
informacji o miejscu ekspozycji]
1956 Kraków, TPSP — Polskie malarstwo akwarelowe
od roku 1830 do 1956, oprac. Helena Blum, Teodor
Grott, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, marzec 1956, Kraków 1956
1956 MNW [i inne miejsca] — Wystawy dzieł sztuki
zabezpieczonych przez ZSRR. Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Szczecin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pomorskie w Gdańsku, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pomorza
Zachodniego w Szczecinie, Warszawa 1956
1956 Moskwa, Ermitaż — Vystavka proizvedenij
izobrazitel’nogo iskusstva iz pol’skich muzeev (živopis’,
risunok, gravûra). Katalog, Ministerstvo Kul’tury
SSSR, Gosudarstvennyj Èrmitaž, Moskva 1956
1957 Nowy Jork, The Parrish Art Museum — Polish
Paintings. A loan exhibition arranged by Bolesław
Mastai, The Parrish Art Museum Southampton,
Long Island, New York, 1–21 August 1957
1957 Zakopane, CBWA — Wystawa malarstwa polskiego XIX wieku. Ze zbiorów Tadeusza Litawińskiego,
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Zakopanem, wrzesień 1957, Zakopane 1957
1959 Lidzbark Warmiński, Zamek Biskupów
Warmińskich — Krystyna Sroczyńska, Muzeum
Narodowe w Warszawie. Wybitni malarze polscy
XIX w. Przewodnik po wystawie na zamku w Lidzbarku, Zamek Biskupów Warmińskich, maj–wrzesień 1959
1959 Praga, Národni Galerie — Krystyna Sroczyńska, Polské maliřstwi od Canaletta k Wyspiańkému
ze sbirek Národniho Muzea ve Varšavě, Národní
Galerie v Praze, Praha 1959
1959–1960 Muzeum w Zabrzu — Krystyna Sroczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie. Wybitni
malarze polscy XIX w. Przewodnik po wystawie
w Muzeum w Zabrzu 1959–1960
1960 wystawa objazdowa „Dzieje oręża
polskiego” — Muzeum Wojska Polskiego. Katalog
wystawy objazdowej Dzieje oręża polskiego w malarstwie i grafice ze zbiorów Muzeum W.P., Warszawa
1960 [wystawa typu „muzeobus” zorganizowana w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego, prezentowana m.in. w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie, Koszalinie,
Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy]
1961 Nowa Huta, TPSP — Malarstwo warszawskie
XIX w., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
maj–grudzień 1961, Nowa Huta 1961
1961 Radom, MO — Krystyna Sroczyńska, Wybitni
malarze polscy XIX w. Przewodnik po wystawie w Muzeum w Radomiu, kwiecień–czerwiec 1961
1961 Zielona Góra, MO — Muzeum Okręgowe
w Zielonej Górze. Muzeum Narodowe w Warszawie.
Wystawa Wybitni malarze polscy XIX w., 15 lipca –
15 października 1961, [Zielona Góra 1961]
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1962 MNW — Sztuka warszawska od średniowiecza do
połowy XX w. Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862–1962.
II. Od wieku oświecenia do połowy XX wieku, Muzeum
Narodowe w Warszawie, maj–wrzesień 1962,
Warszawa 1962
1965 Lidzbark Warmiński, Zamek Biskupów Warmińskich — Polskie malarstwo historyczne i batalistyczne XIX i XX wieku. Katalog wystawy w Lidzbarku
Warmińskim, Zamek Biskupów Warmińskich,
maj–październik 1965, Olsztyn 1965
1965 Radom, MO — Wystawa prac Józefa Brandta
w 50 rocznicę śmierci artysty, Muzeum Okręgowe
w Radomiu, czerwiec–grudzień 1965 [bez kat.,
informacja na podstawie kat.: 1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek]
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek — Teresa
Libuchowa, Wystawa Józef Brandt (1841–1915). Malarstwo i rysunki, Muzeum w Lublinie — Zamek,
[Lublin 1965]
1966 MNP — Polskie malarstwo historyczne, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, czerwiec–lipiec 1966,
Poznań 1966
1966 Warszawa, MWP — Wojsko w twórczości wybitnych artystów polskich, Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, 21 września – 31 grudnia 1966
[prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej MWP]
1966 Żyrardów, Muzeum Ruchu Robotniczego — Wybitni malarze polscy od Oświecenia do
końca XIX wieku, Muzeum Ruchu Robotniczego
w Żyrardowie, styczeń–marzec 1966 [prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
1967 Olsztyn, Muzeum Mazurskie — Janina Zielińska, Koń w malarstwie polskim, Olsztyn 1967
1967 MNP — Nabytki i dary 1945–1967 ze zbiorów
Muzeów Narodowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec–sierpień 1967
1967–1968 Muzeum w Bielsku-Białej — Wystawa
nabytków malarstwa polskiego z XIX i XX w. w latach
1963–66, Państwowe Muzeum w Bielsku-Białej,
13 sierpnia 1967 – 17 marca 1968 [bez kat., infor
macja na podstawie dokumentacji naukowej
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej]
1968–1969 Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego — wystawa malarstwa polskiego,
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, grudzień
1968 – marzec 1969
1969 Nysa, Muzeum Powiatowe — Malarstwo
polskie XIX–XX wieku ze zbiorów Muzeum w Bielsku
Białej, Muzeum w Nysie, 19 lipca – 7 listopada
1969 [prawdopodobnie bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej]
1969 Wiedeń, Kunst und Antiquitäten Czesław Bednarczyk — Jerzy Sienkiewicz, Bedeutende Gemälde
Polnischer Meister. Kunst und Antiquitäten C. Bednarczyk Wien, 15 lutego – 15 marca 1969, Wien 1969
1969 Warszawa, Stara Pomarańczarnia — Dzieje
Polski w malarstwie XIX w., Łazienki — Pomarańczarnia, 16 czerwca – 30 września 1969
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1969–1970 Muzeum w Bielsku-Białej — Obrazy
Juliana Fałata i jemu współczesnych malarzy, Państwowe Muzeum w Bielsku-Białej, 22 listopada
1969 – 17 marca 1970 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej]

1971 Biberach, Städtische Sammlungen — Ausstellung „Braith und sein Freundeskreis”, Biberach 1971
1973 Kielce, Klub MPiK — wystawa jednego obrazu
z cyklu Rozmowy o malarstwie
1974 Moskwa, Maneż — Krystyna Sroczyńska, Lija
Skalska, Šedevri pol’skoj živopisi XIX – načalo XX
veka iz sobranij pol’skich muzeev, Maneż, marzec–
wrzesień 1974, Moskva 1974
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie — Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r.,
oprac. Marian Rumin, Kielce 1975
1975 Sopocka Galeria Sztuki — Zaprzęg konny. Malarstwo i grafika ze zbiorów polskich, BWA w Sopocie, Sopocka Galeria Sztuki, sierpień–wrzesień
1975
1975 Warszawa, Muzeum Historyczne — Wystawa
jubileuszowa 25-lecia P.P. „Desa”, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 20 listopada – 31 grudnia 1975 [prawdopodobnie bez kat., informacja
na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1975–1976 Warszawa, CBWA Zachęta; Katowice,
Galeria Sztuki Współczesnej BWA — Romantyzm
i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku,
CBWA Zachęta w Warszawie, październik–
listopad 1975; Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Katowice, styczeń–luty 1976, Kraków [1975]
1976 Radziejowice, Pałac — wystawa malarstwa
polskiego, luty–kwiecień 1976, Dom Pracy
Twórczej MKiS, Pałac w Radziejowicach
[prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1977 Muzeum w Chorzowie — wystawa malarstwa
XIX i pocz. XX wieku, Muzeum w Chorzowie
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu]
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego Zagłębia
Węglowego — Malarstwo polskie XIX wieku ze
zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie, Muzeum
Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Łęcznej,
wstęp Irena Iskrzycka, Łęczna 1977
1977 Paryż, Grand Palais — L’esprit romantique dans
l’art polonais XIXe–XXe siècles, Galeries Nationales
du Grand Palais, mars–juin 1977
1977 Piotrków Trybunalski, MO — Polskie malarstwo
krajobrazowo-rodzajowe XIX i początku XX wieku,
Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim,
4 kwietnia – 2 maja 1977
1977 MNW — Chrońmy dobra kultury narodowej —
pokaz dzieł sztuki odzyskanych dla kultury narodowej
przez SB MSW, 28 kwietnia – 29 maja 1977
[informator bez spisu wystawionych dzieł]
1978 Biała Podlaska, MO — Pejzażowe i rodzajowe malarstwo polskie XIX wieku, oprac. Irena
Iskrzycka, Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej, 1978
1978 Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej
BWA — Malarstwo polskie od końca XVIII do początków XX wieku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach, sierpień 1978, Katowice 1978
1978 MNP — Maria Berdyszakowa, Kolor w malarstwie polskim 19 i 20 wieku. Katalog wystawy,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec–październik 1978, Poznań 1978
1978 Sandomierz, MO — Pokaz polskiego malarstwa
pejzażowo-rodzajowego XIX w.–pocz. XX w., Muzeum
Okręgowe w Sandomierzu [prawdopodobnie
bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNKi]
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1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miejsca] — Polnische Malerei von 1830 bis 1914,
Hrsg. Agnieszka Morawińska, Jan Christian
Jensen, Kunsthalle zu Kiel, 24. Juni – 20. August
1978; Württembergischer Kunstverein Stuttgart,
7. September – 29. Oktober 1978; Von-der-Heydt-Museum der Stadt Wuppertal, 12. November 1978 – 8. Januar 1979, Köln 1978
1978–1979 MNW — Droga do niepodległości. Wystawa
malarstwa, rysunku i grafiki XIX i pocz. XX w. zorganizowana dla uczczenia 60-tej rocznicy odzyskania
niepodległości, Muzeum Narodowe w Warszawie,
11 grudnia 1978 – 31 marca 1979 [folder bez spisu
wystawionych dzieł]
1979 Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej — Barbara Modrzejewska, Landschaften
und Genreszenen in der polnischen Malerei des 19.
und 20. Jahrhunderts. Aus den Sammlungen des
Nationalmuseums Kielce, Ośrodek Informacji
i Kultury Polskiej w Berlinie, marzec–kwiecień
1979, Berlin 1979
1979 Muzeum w Gnieźnie — Muzeum w Gnieźnie.
Droga do niepodległości. Wystawa malarstwa i grafiki
1795–1918 zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Gniezno czerwiec–wrzesień 1979
[folder bez spisu wystawionych dzieł]
1979 Monachium, Haus der Kunst — Die Münchner
Schule 1850–1914, Monachium Haus der Kunst,
28 lipca – 7 października 1979, München 1979
1979 Moskwa, Maneż — Realističeskoe iskusstvo Pol’ši
16–20 vv. Tradicii i sovremennost’. Katalog vystavki,
oprac. Wojciech Fijałkowski, Irena Malinowska,
Maneż, marzec–maj 1979, Moskva 1979
1979 Ostrawa, Galerie Výtvarného Umění — Polské
malířství 19. století ze sbírek Hornoslezkého Muzea
v Bytomi, Galerie Výtvarného Umění v Ostravě,
marzec–kwiecień 1979
1979–1980 Tarnów, MO [i inne miejsca] —
Stanisław Potępa, Wielcy malarze XIX wieku.
Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
1979; Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, 1979;
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, 1980
1981 Bielsko-Biała, MO — Malarstwo polskie i obce
XV–XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego
w Bielsku-Białej, 3 maja – 1 listopada 1981 [bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej]
1981 Błagojewgrad, Regionalne Muzeum Historyczne — Malarstwo polskie od XVII do XX wieku,
Regionalne Muzeum Historyczne w Błagojewgradzie, Bułgaria [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MO w Tarnowie]
1981–1982 Münchner Stadtmuseum — Albrecht
Adam und seine Familie. Zur Geschichte einer
Münchner Künstlerdynastie im 19. Und 20. Jahrhundert, Münchner Stadtmuseum, 23. October
1981 – 15. Januar 1982, München 1881
1982 Łódź, BWA — Malarstwo polskie 2 poł. XIX oraz
XX w. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Biuro
Wystaw Artystycznych w Łodzi, luty–czerwiec
1982
1982 MNW — Pokaz darów i nabytków Galerii Sztuki
Polskiej Muzeum Narodowego w Warszawie (za lata
1969–1981), Muzeum Narodowe w Warszawie,
czerwiec–wrzesień 1982 [mps]
1982 Kunsthalle Rostock — Polnische Malerei und
Grafik bis 1918 / Polskie malarstwo i grafika do 1918,
oprac. Jadwiga Najdowa, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, Kunsthalle Rostock 1982

1983 Londyn, Polish Cultural Institute — The Horse
in Polish Drawings and Watercolours from the 19th to
20th Century. From the Collection of the Warsaw National Museum, Polish Cultural Institute, 34 Portland Place, London, 19 kwietnia – 15 maja 1983
1983 Tarnów, MO — Maria Kołodziej, Stanisław
Potępa, Malarstwo polskie w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Tarnowie, [Tarnów 1983]
1983 MNW, Łazienki Podchorążówka — wystawa
Koń nasz przyjaciel [prawdopodobnie bez kat.,
informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1983 MNW, Pałac w Wilanowie — Chwała i sława
Jana III w sztuce i literaturze XVII–XX w. Katalog
wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy
wiedeńskiej, Muzeum w Wilanowie, wrzesień–
grudzień 1983, Warszawa 1983
1983 Warszawa, MWP — Zwycięstwo wiedeńskie na
tle wojen polsko-tureckich w XVII wieku, Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, 26 lipca –
10 października 1983 [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1984 Berlin, Alten Museum — Polnische Malerei
des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Ausstellung des
Nationalmuseums Wrocław in der neuen Berliner
Galerie im Alten Museum. 14. März bis 22. April
1984, Hrsg. Piotr Łukaszewicz, Ewa Houszka,
Berlin 1984
1984 MNKi — Wystawa jednego obrazu. Powrót Marysieńki Sobieskiej do Kielc, Muzeum Narodowe
w Kielcach, 5 lipca – 10 października 1984
1984 Montreal, Sala Honorowa w Ratuszu — Władysława Jaworska, Malarze polscy / Peintres polonais / Polish Painters (1850–1950), Sala Honorowa
w Ratuszu Montrealskim, 8 września – 13 października 1984, Montreal 1984
1984 Praga, Narodní galerie, Šternberský palác —
Ministerstvo Kultury ČSR, Národní Galerie v Praze,
Národní Muzeum v Krakově. Polské malířství přelomu
19. a 20. století ze sbírek polských muzeí. V rámci
Dnů Kultury PLR v ČSSR, Šternberský palác,
kwiecień–czerwiec 1984, Praha 1984
1984 Stryszów, Muzeum Dwór w Stryszowie —
Kampania wiedeńska 1683 roku w malarstwie ostatniego stulecia, Muzeum w Stryszowie, Oddział
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, maj–
grudzień 1984
1985 MNP — Byliśmy — jesteśmy — będziemy. Polska
granica zachodnia i północna w tysiącleciu, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, 22 lutego – 19 maja 1985
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNP i MNW]
1985 Radom, MO — W kręgu Brandta. W 70 rocznicę
śmierci malarza, Muzeum Okręgowe w Radomiu,
19 czerwca – 27 października 1985, Radom 1985
1987 Belgrad, Narodni muzej [i inne miejsca] —
Remek deła polskog słikarstwa XIX weka iz zbirki
Narodnog muzeja u Krakowu, Narodni muzej, Belgrad, kwiecień 1987; Vojvođanski muzej, Nowi
Sad, maj 1987; Umjetnički Paviljon Collegium
Artisticum, Sarajewo, czerwiec 1987; Beograd–
Nowi Sad–Sarajewo 1987
1987 Ostrołęka, MO — W kręgu Trylogii Henryka
Sienkiewicza, [prawdopodobnie wrzesień–październik 1987, informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]

1987–1988 Baltimore, The Walters Art Gallery —
The Orientalists, The Walters Art Gallery,
1987–1988 [informacja ze strony internetowej
The Walters Art Museum]
1988 Nowy Jork, National Academy of Design —
Nineteenth Century Polish Painting, ed. Agnieszka
Morawińska, New York 1988
1988 Piotrków Trybunalski, MO — Anna Tyczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum
Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim. W kręgu
Trylogii Henryka Sienkiewicza. Wystawa ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie, kwiecień–
czerwiec 1988, Piotrków Trybunalski [1998]
1988 Warszawa, CBWA Zachęta — Henryk Wielecki, Renata Wilewska, Barwy polskiego oręża. Wystawa zorganizowana z okazji 70 rocznicy odzyskania
niepodległości i 45-lecia ludowego Wojska Polskiego,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Kultury i Sztuki, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Zachęta, październik–listopad 1988
1989 MNK — Żydzi polscy, Muzeum Narodowe
w Krakowie, czerwiec–sierpień 1989
1989 Łódź, BWA — Sześć wieków malarstwa. Sztuka
dawna ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Biuro
Wystaw Artystycznych w Łodzi, grudzień 1989 –
czerwiec 1990
1989 ZKW — Wybór dzieł sztuki polskiej i z Polską
związanych ze zbiorów Fundacji imienia Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie,
Pałac pod Blachą, październik–grudzień 1989,
Warszawa 1989
1990 Berlin, Martin-Gropius-Bau — Deutsches
Historisches Museum. Bismarck — Preussen,
Deutschland und Europa, Deutsches Historisches
Museum im Martin-Gropius-Bau, 26. August –
25. November 1990, [Berlin] 1990
1990 Tarnów, Ratusz — Maria Kołodziej, Malarstwo polskie. Przewodnik i katalog wystawy, Ratusz
w Tarnowie, czerwiec–październik 1990, Tarnów
1990 [tytuł wystawy: Skarby Tarnowskiego Muzeum,
malarstwo, rysunek, grafika, ze zbiorów własnych]
1991 MNKi — Arcydzieła malarstwa polskiego z Galerii
w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Kielcach,
25 stycznia – 1 kwietnia 1991
1991 Radom, MO; Warszawa, PMA; Olesko, Zamek
(oddział LNGS) — Kozaczyzna, Muzeum Okręgowe w Radomiu, styczeń–kwiecień 1991; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
maj–czerwiec 1991; Lwowska Galeria Obrazów,
Zamek w Olesku, czerwiec–wrzesień 1991 [folder bez spisu wystawionych dzieł, informacja na
podstawie dokumentacji wystawy w MJM]
1991 Radom, MO — Bogurodzica. Kult maryjny
w Polsce na przestrzeni dziejów, Muzeum Okręgowe
w Radomiu, maj–grudzień 1991, Radom 1991
1992 Buffalo, Albright-Knox Gallery — Poland’s Artistic Heritage: Selected Paintings from the Kosciuszko
Foundation, Albright-Knox Gallery, Buffalo–New
York 1992
1992 MNK — Orient w sztuce polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie, czerwiec–październik 1992,
Kraków 1992
1993 MNKi — Sztuka niemiecka. Polska kolonia artystyczna w Monachium. Wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe
w Kielcach, 17 czerwca – 30 września 1993, Kielce 1993 [folder bez spisu wystawionych dzieł,
informacja o obrazach na podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
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1954–1955, Radom, MO — wystawa prac dawnych
artystów radomskich zorganizowana w okresie
obchodów 800-lecia Radomia [prawdopodobnie
bez kat., informacje na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1955 Kijów — Janusz Zanoziński, Vistavka pol’skogo obrazotvorčogo mistectva, luty–czerwiec 1955,
Kiïv 1955 [w kat. brak informacji o miejscu
ekspozycji]
1955 Mińsk — Janusz Zanoziński, Vystaŭka pol’skaga
vyâŭlenčaga mastactva, Minsk 1955 [w kat. brak
informacji o miejscu ekspozycji]
1956 Kraków, TPSP — Polskie malarstwo akwarelowe
od roku 1830 do 1956, oprac. Helena Blum, Teodor
Grott, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie, marzec 1956, Kraków 1956
1956 MNW [i inne miejsca] — Wystawy dzieł sztuki
zabezpieczonych przez ZSRR. Warszawa, Gdańsk,
Poznań, Szczecin, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Pomorskie w Gdańsku, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, Muzeum Pomorza
Zachodniego w Szczecinie, Warszawa 1956
1956 Moskwa, Ermitaż — Vystavka proizvedenij
izobrazitel’nogo iskusstva iz pol’skich muzeev (živopis’,
risunok, gravûra). Katalog, Ministerstvo Kul’tury
SSSR, Gosudarstvennyj Èrmitaž, Moskva 1956
1957 Nowy Jork, The Parrish Art Museum — Polish
Paintings. A loan exhibition arranged by Bolesław
Mastai, The Parrish Art Museum Southampton,
Long Island, New York, 1–21 August 1957
1957 Zakopane, CBWA — Wystawa malarstwa polskiego XIX wieku. Ze zbiorów Tadeusza Litawińskiego,
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych w Zakopanem, wrzesień 1957, Zakopane 1957
1959 Lidzbark Warmiński, Zamek Biskupów
Warmińskich — Krystyna Sroczyńska, Muzeum
Narodowe w Warszawie. Wybitni malarze polscy
XIX w. Przewodnik po wystawie na zamku w Lidzbarku, Zamek Biskupów Warmińskich, maj–wrzesień 1959
1959 Praga, Národni Galerie — Krystyna Sroczyńska, Polské maliřstwi od Canaletta k Wyspiańkému
ze sbirek Národniho Muzea ve Varšavě, Národní
Galerie v Praze, Praha 1959
1959–1960 Muzeum w Zabrzu — Krystyna Sroczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie. Wybitni
malarze polscy XIX w. Przewodnik po wystawie
w Muzeum w Zabrzu 1959–1960
1960 wystawa objazdowa „Dzieje oręża
polskiego” — Muzeum Wojska Polskiego. Katalog
wystawy objazdowej Dzieje oręża polskiego w malarstwie i grafice ze zbiorów Muzeum W.P., Warszawa
1960 [wystawa typu „muzeobus” zorganizowana w ramach obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego, prezentowana m.in. w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze, Szczecinie, Koszalinie,
Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy]
1961 Nowa Huta, TPSP — Malarstwo warszawskie
XIX w., Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
maj–grudzień 1961, Nowa Huta 1961
1961 Radom, MO — Krystyna Sroczyńska, Wybitni
malarze polscy XIX w. Przewodnik po wystawie w Muzeum w Radomiu, kwiecień–czerwiec 1961
1961 Zielona Góra, MO — Muzeum Okręgowe
w Zielonej Górze. Muzeum Narodowe w Warszawie.
Wystawa Wybitni malarze polscy XIX w., 15 lipca –
15 października 1961, [Zielona Góra 1961]
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1962 MNW — Sztuka warszawska od średniowiecza do
połowy XX w. Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 1862–1962.
II. Od wieku oświecenia do połowy XX wieku, Muzeum
Narodowe w Warszawie, maj–wrzesień 1962,
Warszawa 1962
1965 Lidzbark Warmiński, Zamek Biskupów Warmińskich — Polskie malarstwo historyczne i batalistyczne XIX i XX wieku. Katalog wystawy w Lidzbarku
Warmińskim, Zamek Biskupów Warmińskich,
maj–październik 1965, Olsztyn 1965
1965 Radom, MO — Wystawa prac Józefa Brandta
w 50 rocznicę śmierci artysty, Muzeum Okręgowe
w Radomiu, czerwiec–grudzień 1965 [bez kat.,
informacja na podstawie kat.: 1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek]
1965–1966 Muzeum w Lublinie — Zamek — Teresa
Libuchowa, Wystawa Józef Brandt (1841–1915). Malarstwo i rysunki, Muzeum w Lublinie — Zamek,
[Lublin 1965]
1966 MNP — Polskie malarstwo historyczne, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, czerwiec–lipiec 1966,
Poznań 1966
1966 Warszawa, MWP — Wojsko w twórczości wybitnych artystów polskich, Muzeum Wojska Polskiego
w Warszawie, 21 września – 31 grudnia 1966
[prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej MWP]
1966 Żyrardów, Muzeum Ruchu Robotniczego — Wybitni malarze polscy od Oświecenia do
końca XIX wieku, Muzeum Ruchu Robotniczego
w Żyrardowie, styczeń–marzec 1966 [prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
1967 Olsztyn, Muzeum Mazurskie — Janina Zielińska, Koń w malarstwie polskim, Olsztyn 1967
1967 MNP — Nabytki i dary 1945–1967 ze zbiorów
Muzeów Narodowych, Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec–sierpień 1967
1967–1968 Muzeum w Bielsku-Białej — Wystawa
nabytków malarstwa polskiego z XIX i XX w. w latach
1963–66, Państwowe Muzeum w Bielsku-Białej,
13 sierpnia 1967 – 17 marca 1968 [bez kat., infor
macja na podstawie dokumentacji naukowej
Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej]
1968–1969 Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego — wystawa malarstwa polskiego,
Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, grudzień
1968 – marzec 1969
1969 Nysa, Muzeum Powiatowe — Malarstwo
polskie XIX–XX wieku ze zbiorów Muzeum w Bielsku
Białej, Muzeum w Nysie, 19 lipca – 7 listopada
1969 [prawdopodobnie bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej]
1969 Wiedeń, Kunst und Antiquitäten Czesław Bednarczyk — Jerzy Sienkiewicz, Bedeutende Gemälde
Polnischer Meister. Kunst und Antiquitäten C. Bednarczyk Wien, 15 lutego – 15 marca 1969, Wien 1969
1969 Warszawa, Stara Pomarańczarnia — Dzieje
Polski w malarstwie XIX w., Łazienki — Pomarańczarnia, 16 czerwca – 30 września 1969
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1969–1970 Muzeum w Bielsku-Białej — Obrazy
Juliana Fałata i jemu współczesnych malarzy, Państwowe Muzeum w Bielsku-Białej, 22 listopada
1969 – 17 marca 1970 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Historycznego w Bielsku-Białej]

1971 Biberach, Städtische Sammlungen — Ausstellung „Braith und sein Freundeskreis”, Biberach 1971
1973 Kielce, Klub MPiK — wystawa jednego obrazu
z cyklu Rozmowy o malarstwie
1974 Moskwa, Maneż — Krystyna Sroczyńska, Lija
Skalska, Šedevri pol’skoj živopisi XIX – načalo XX
veka iz sobranij pol’skich muzeev, Maneż, marzec–
wrzesień 1974, Moskva 1974
1975 Kielce, Muzeum Świętokrzyskie — Ikonografia zabytków Kielecczyzny w malarstwie do 1944 r.,
oprac. Marian Rumin, Kielce 1975
1975 Sopocka Galeria Sztuki — Zaprzęg konny. Malarstwo i grafika ze zbiorów polskich, BWA w Sopocie, Sopocka Galeria Sztuki, sierpień–wrzesień
1975
1975 Warszawa, Muzeum Historyczne — Wystawa
jubileuszowa 25-lecia P.P. „Desa”, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 20 listopada – 31 grudnia 1975 [prawdopodobnie bez kat., informacja
na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1975–1976 Warszawa, CBWA Zachęta; Katowice,
Galeria Sztuki Współczesnej BWA — Romantyzm
i romantyczność w sztuce polskiej XIX i XX wieku,
CBWA Zachęta w Warszawie, październik–
listopad 1975; Galeria Sztuki Współczesnej BWA
Katowice, styczeń–luty 1976, Kraków [1975]
1976 Radziejowice, Pałac — wystawa malarstwa
polskiego, luty–kwiecień 1976, Dom Pracy
Twórczej MKiS, Pałac w Radziejowicach
[prawdopodobnie bez kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1977 Muzeum w Chorzowie — wystawa malarstwa
XIX i pocz. XX wieku, Muzeum w Chorzowie
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu]
1977 Łęczna, Muzeum Lubelskiego Zagłębia
Węglowego — Malarstwo polskie XIX wieku ze
zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie, Muzeum
Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Łęcznej,
wstęp Irena Iskrzycka, Łęczna 1977
1977 Paryż, Grand Palais — L’esprit romantique dans
l’art polonais XIXe–XXe siècles, Galeries Nationales
du Grand Palais, mars–juin 1977
1977 Piotrków Trybunalski, MO — Polskie malarstwo
krajobrazowo-rodzajowe XIX i początku XX wieku,
Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim,
4 kwietnia – 2 maja 1977
1977 MNW — Chrońmy dobra kultury narodowej —
pokaz dzieł sztuki odzyskanych dla kultury narodowej
przez SB MSW, 28 kwietnia – 29 maja 1977
[informator bez spisu wystawionych dzieł]
1978 Biała Podlaska, MO — Pejzażowe i rodzajowe malarstwo polskie XIX wieku, oprac. Irena
Iskrzycka, Muzeum Okręgowe w Białej Podlaskiej, 1978
1978 Katowice, Galeria Sztuki Współczesnej
BWA — Malarstwo polskie od końca XVIII do początków XX wieku ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego
w Bytomiu, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach, sierpień 1978, Katowice 1978
1978 MNP — Maria Berdyszakowa, Kolor w malarstwie polskim 19 i 20 wieku. Katalog wystawy,
Muzeum Narodowe w Poznaniu, czerwiec–październik 1978, Poznań 1978
1978 Sandomierz, MO — Pokaz polskiego malarstwa
pejzażowo-rodzajowego XIX w.–pocz. XX w., Muzeum
Okręgowe w Sandomierzu [prawdopodobnie
bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNKi]
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1978–1979 Kiel, Kunsthalle [i inne miejsca] — Polnische Malerei von 1830 bis 1914,
Hrsg. Agnieszka Morawińska, Jan Christian
Jensen, Kunsthalle zu Kiel, 24. Juni – 20. August
1978; Württembergischer Kunstverein Stuttgart,
7. September – 29. Oktober 1978; Von-der-Heydt-Museum der Stadt Wuppertal, 12. November 1978 – 8. Januar 1979, Köln 1978
1978–1979 MNW — Droga do niepodległości. Wystawa
malarstwa, rysunku i grafiki XIX i pocz. XX w. zorganizowana dla uczczenia 60-tej rocznicy odzyskania
niepodległości, Muzeum Narodowe w Warszawie,
11 grudnia 1978 – 31 marca 1979 [folder bez spisu
wystawionych dzieł]
1979 Berlin, Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej — Barbara Modrzejewska, Landschaften
und Genreszenen in der polnischen Malerei des 19.
und 20. Jahrhunderts. Aus den Sammlungen des
Nationalmuseums Kielce, Ośrodek Informacji
i Kultury Polskiej w Berlinie, marzec–kwiecień
1979, Berlin 1979
1979 Muzeum w Gnieźnie — Muzeum w Gnieźnie.
Droga do niepodległości. Wystawa malarstwa i grafiki
1795–1918 zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie. Gniezno czerwiec–wrzesień 1979
[folder bez spisu wystawionych dzieł]
1979 Monachium, Haus der Kunst — Die Münchner
Schule 1850–1914, Monachium Haus der Kunst,
28 lipca – 7 października 1979, München 1979
1979 Moskwa, Maneż — Realističeskoe iskusstvo Pol’ši
16–20 vv. Tradicii i sovremennost’. Katalog vystavki,
oprac. Wojciech Fijałkowski, Irena Malinowska,
Maneż, marzec–maj 1979, Moskva 1979
1979 Ostrawa, Galerie Výtvarného Umění — Polské
malířství 19. století ze sbírek Hornoslezkého Muzea
v Bytomi, Galerie Výtvarného Umění v Ostravě,
marzec–kwiecień 1979
1979–1980 Tarnów, MO [i inne miejsca] —
Stanisław Potępa, Wielcy malarze XIX wieku.
Katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Tarnowie,
1979; Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze, 1979;
Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni, 1980
1981 Bielsko-Biała, MO — Malarstwo polskie i obce
XV–XX wieku w zbiorach Muzeum Okręgowego
w Bielsku-Białej, 3 maja – 1 listopada 1981 [bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji naukowej Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej]
1981 Błagojewgrad, Regionalne Muzeum Historyczne — Malarstwo polskie od XVII do XX wieku,
Regionalne Muzeum Historyczne w Błagojewgradzie, Bułgaria [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MO w Tarnowie]
1981–1982 Münchner Stadtmuseum — Albrecht
Adam und seine Familie. Zur Geschichte einer
Münchner Künstlerdynastie im 19. Und 20. Jahrhundert, Münchner Stadtmuseum, 23. October
1981 – 15. Januar 1982, München 1881
1982 Łódź, BWA — Malarstwo polskie 2 poł. XIX oraz
XX w. ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Biuro
Wystaw Artystycznych w Łodzi, luty–czerwiec
1982
1982 MNW — Pokaz darów i nabytków Galerii Sztuki
Polskiej Muzeum Narodowego w Warszawie (za lata
1969–1981), Muzeum Narodowe w Warszawie,
czerwiec–wrzesień 1982 [mps]
1982 Kunsthalle Rostock — Polnische Malerei und
Grafik bis 1918 / Polskie malarstwo i grafika do 1918,
oprac. Jadwiga Najdowa, Muzeum Narodowe
w Szczecinie, Kunsthalle Rostock 1982

1983 Londyn, Polish Cultural Institute — The Horse
in Polish Drawings and Watercolours from the 19th to
20th Century. From the Collection of the Warsaw National Museum, Polish Cultural Institute, 34 Portland Place, London, 19 kwietnia – 15 maja 1983
1983 Tarnów, MO — Maria Kołodziej, Stanisław
Potępa, Malarstwo polskie w zbiorach Muzeum
Okręgowego w Tarnowie, [Tarnów 1983]
1983 MNW, Łazienki Podchorążówka — wystawa
Koń nasz przyjaciel [prawdopodobnie bez kat.,
informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]
1983 MNW, Pałac w Wilanowie — Chwała i sława
Jana III w sztuce i literaturze XVII–XX w. Katalog
wystawy jubileuszowej z okazji trzechsetlecia odsieczy
wiedeńskiej, Muzeum w Wilanowie, wrzesień–
grudzień 1983, Warszawa 1983
1983 Warszawa, MWP — Zwycięstwo wiedeńskie na
tle wojen polsko-tureckich w XVII wieku, Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, 26 lipca –
10 października 1983 [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]
1984 Berlin, Alten Museum — Polnische Malerei
des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Ausstellung des
Nationalmuseums Wrocław in der neuen Berliner
Galerie im Alten Museum. 14. März bis 22. April
1984, Hrsg. Piotr Łukaszewicz, Ewa Houszka,
Berlin 1984
1984 MNKi — Wystawa jednego obrazu. Powrót Marysieńki Sobieskiej do Kielc, Muzeum Narodowe
w Kielcach, 5 lipca – 10 października 1984
1984 Montreal, Sala Honorowa w Ratuszu — Władysława Jaworska, Malarze polscy / Peintres polonais / Polish Painters (1850–1950), Sala Honorowa
w Ratuszu Montrealskim, 8 września – 13 października 1984, Montreal 1984
1984 Praga, Narodní galerie, Šternberský palác —
Ministerstvo Kultury ČSR, Národní Galerie v Praze,
Národní Muzeum v Krakově. Polské malířství přelomu
19. a 20. století ze sbírek polských muzeí. V rámci
Dnů Kultury PLR v ČSSR, Šternberský palác,
kwiecień–czerwiec 1984, Praha 1984
1984 Stryszów, Muzeum Dwór w Stryszowie —
Kampania wiedeńska 1683 roku w malarstwie ostatniego stulecia, Muzeum w Stryszowie, Oddział
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu, maj–
grudzień 1984
1985 MNP — Byliśmy — jesteśmy — będziemy. Polska
granica zachodnia i północna w tysiącleciu, Muzeum
Narodowe w Poznaniu, 22 lutego – 19 maja 1985
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNP i MNW]
1985 Radom, MO — W kręgu Brandta. W 70 rocznicę
śmierci malarza, Muzeum Okręgowe w Radomiu,
19 czerwca – 27 października 1985, Radom 1985
1987 Belgrad, Narodni muzej [i inne miejsca] —
Remek deła polskog słikarstwa XIX weka iz zbirki
Narodnog muzeja u Krakowu, Narodni muzej, Belgrad, kwiecień 1987; Vojvođanski muzej, Nowi
Sad, maj 1987; Umjetnički Paviljon Collegium
Artisticum, Sarajewo, czerwiec 1987; Beograd–
Nowi Sad–Sarajewo 1987
1987 Ostrołęka, MO — W kręgu Trylogii Henryka
Sienkiewicza, [prawdopodobnie wrzesień–październik 1987, informacja na podstawie dokumentacji naukowej MNW]

1987–1988 Baltimore, The Walters Art Gallery —
The Orientalists, The Walters Art Gallery,
1987–1988 [informacja ze strony internetowej
The Walters Art Museum]
1988 Nowy Jork, National Academy of Design —
Nineteenth Century Polish Painting, ed. Agnieszka
Morawińska, New York 1988
1988 Piotrków Trybunalski, MO — Anna Tyczyńska, Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum
Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim. W kręgu
Trylogii Henryka Sienkiewicza. Wystawa ze zbiorów
Muzeum Narodowego w Warszawie, kwiecień–
czerwiec 1988, Piotrków Trybunalski [1998]
1988 Warszawa, CBWA Zachęta — Henryk Wielecki, Renata Wilewska, Barwy polskiego oręża. Wystawa zorganizowana z okazji 70 rocznicy odzyskania
niepodległości i 45-lecia ludowego Wojska Polskiego,
Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo
Kultury i Sztuki, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Zachęta, październik–listopad 1988
1989 MNK — Żydzi polscy, Muzeum Narodowe
w Krakowie, czerwiec–sierpień 1989
1989 Łódź, BWA — Sześć wieków malarstwa. Sztuka
dawna ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, Biuro
Wystaw Artystycznych w Łodzi, grudzień 1989 –
czerwiec 1990
1989 ZKW — Wybór dzieł sztuki polskiej i z Polską
związanych ze zbiorów Fundacji imienia Ciechanowieckich, Zamek Królewski w Warszawie,
Pałac pod Blachą, październik–grudzień 1989,
Warszawa 1989
1990 Berlin, Martin-Gropius-Bau — Deutsches
Historisches Museum. Bismarck — Preussen,
Deutschland und Europa, Deutsches Historisches
Museum im Martin-Gropius-Bau, 26. August –
25. November 1990, [Berlin] 1990
1990 Tarnów, Ratusz — Maria Kołodziej, Malarstwo polskie. Przewodnik i katalog wystawy, Ratusz
w Tarnowie, czerwiec–październik 1990, Tarnów
1990 [tytuł wystawy: Skarby Tarnowskiego Muzeum,
malarstwo, rysunek, grafika, ze zbiorów własnych]
1991 MNKi — Arcydzieła malarstwa polskiego z Galerii
w Sukiennicach, Muzeum Narodowe w Kielcach,
25 stycznia – 1 kwietnia 1991
1991 Radom, MO; Warszawa, PMA; Olesko, Zamek
(oddział LNGS) — Kozaczyzna, Muzeum Okręgowe w Radomiu, styczeń–kwiecień 1991; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie,
maj–czerwiec 1991; Lwowska Galeria Obrazów,
Zamek w Olesku, czerwiec–wrzesień 1991 [folder bez spisu wystawionych dzieł, informacja na
podstawie dokumentacji wystawy w MJM]
1991 Radom, MO — Bogurodzica. Kult maryjny
w Polsce na przestrzeni dziejów, Muzeum Okręgowe
w Radomiu, maj–grudzień 1991, Radom 1991
1992 Buffalo, Albright-Knox Gallery — Poland’s Artistic Heritage: Selected Paintings from the Kosciuszko
Foundation, Albright-Knox Gallery, Buffalo–New
York 1992
1992 MNK — Orient w sztuce polskiej, Muzeum Narodowe w Krakowie, czerwiec–październik 1992,
Kraków 1992
1993 MNKi — Sztuka niemiecka. Polska kolonia artystyczna w Monachium. Wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Kielcach, Muzeum Narodowe
w Kielcach, 17 czerwca – 30 września 1993, Kielce 1993 [folder bez spisu wystawionych dzieł,
informacja o obrazach na podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
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1993–1999 Łódź, Księży Młyn — Marta Ertman,
Polscy monachijczycy. Pięciu artystów polskich —
uczniów Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
Malarstwo ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi,
[pokaz dydaktyczny], Muzeum Sztuki w Łodzi
1994 Kielce, Muzeum Wsi Kieleckiej — pokaz pejzaży o tematyce wiejskiej [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie karty naukowej
MNKi]
1994 St. Petersburg (Floryda), Museum of Fine
Arts — Selected Paintings from the Kosciuszko
Foundation Collection, Museum of Fine Arts,
St. Petersburg, Florida, 1994
1994 ZKW — Rysunki i akwarele. Katalog zbiorów.
Fundacja zbiorów imienia Ciechanowieckich,
oprac. Justyna Guze, Andrzej Dzięciołowski,
Warszawa 1994
1994–1996 Radom, MO, Szczecin, Zamek — Chłopi
w sztuce polskiej, Muzeum Okręgowe im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, listopad 1994 – maj
1995, Radom 1994; Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie, wrzesień 1995 – marzec 1996
[Radom 1994]
1995 Będomin, Muzeum Hymnu Narodowego —
Jak Czarniecki do Poznania..., Muzeum Hymnu
Narodowego, Będomin, 13 maja – 28 sierpnia
1995 [bez kat.]
1995–1996 MNKi — prezentacja obrazu jako
dekoracyjnego uzupełnienia wystawy broni myśliwskiej ze zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów,
Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, luty 1996 [informacja na
podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
1996–1997 MNK, MNKi — Anna Myślińska,
Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe
w Kielcach. Sławne bitwy oręża polskiego, Muzeum
Narodowe w Krakowie, 6 grudnia 1996 – 14 lutego 1997; Muzeum Narodowe w Kielcach,
4 marca – 22 czerwca 1997, Kielce–Kraków 1996
[folder bez spisu wystawionych dzieł]
1996–1997 Warszawa, Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza — Wystawa jubileuszowa Henryka Sienkiewicza w 150 rocznicę
urodzin i 80 rocznicę śmierci, marzec 1996 –
marzec 1997 [bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum of Art
[i inne miejsca] — European Academicism in the
Nineteenth Century. Paintings and Drawings from
the National Museum in Warsaw and other Polish
Collection, Hokkaido Obihiro Museum of Art,
13 May – 15 June 1997; Ashikaga Museum of
Art, 9 August – 28 September 1997; Yawatahama
Public City Gallery, 4–30 October 1997; Saga
Prefectural Art Museum, 2 January – 8 February
1998
1998 Drezno, Dresdener Schloss — Georgenbau —
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Zurück in
Dresden. Eine Ausstellung ehemals vermißter Werke
aus Dresdener Museen, Dresdener Schloß —
Georgenbau, 9 kwietnia – 12 lipca 1998, Eurasburg 1998
1998 Salamanka, Caja Duero — Pintura Polaca de
1880–1918 en el Museo Nacional de Poznań, Caja
Duero, Salamanca 1998
1998 MNW — Akademizm w XIX wieku. Sztuka europejska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
i innych kolekcji polskich, red. Iwona Danielewicz,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1998
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1998–1999 Radom, MJM — Józef Brandt — uczniowie i przyjaciele, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, grudzień 1998 – maj 1999 [folder
bez spisu wystawionych dzieł, informacja na
podstawie dokumentacji archiwalnej w MJM]
1999 MNW, MWP — Dla pokrzepienia serc. Malarstwo,
rysunek i grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie. Wystawa z okazji premiery kinowej
„Ogniem i mieczem” według powieści Henryka
Sienkiewicza, Warszawa 1999 [folder bez spisu
wystawionych dzieł]
1999 Rapperswil, Muzeum Polskie — Muzeum Narodowe w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie.
Konie i jeźdźcy. Katalog wystawy, Muzeum Polskie
w Rapperswilu, 10 lipca – 29 sierpnia 1999,
Warszawa 1999; wersja niem.: Ross und Reiter.
Ausstellungskatalog. National Museum Warschau,
Königsschloss Warschau, Polenmuseum Rappers
wil, 10. Juli – 29. Oktober, Warszawa 1999
1999 Stambuł, Museum of Turkish and Islamic
Arts — War and Peace: Ottoman–Polish Relations
in the 15th–19th Centuries, Museum of Turkish and
Islamic Arts, 29 czerwca – 20 września 1999,
Istanbul 1999
1999 Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza — Słowacki — Beniowski, Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
kwiecień–grudzień 1999 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej MNW]
2000–2001 Salamanka, Caja Duero — Cien años de
pintura polaca 1814–1914. En la colección del Museo
Nacional en Varsovia, Caja Duero, 28 października
2000 – 30 stycznia 2001, Salamanca 2000
2000 Suwałki, MO — Józef Brandt. Pracownia artysty,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 30 maja –
1 września 2000 [folder bez spisu wystawionych
dzieł, informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MJM]
2000 MNW — Wojna i pokój. Skarby sztuki tureckiej
ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 25 lutego – 3 maja
2000, Warszawa 2000
2001 Będomin, Muzeum Hymnu Narodowego —
Koń w sztuce polskiej. Malarstwo, rysunek, grafika od
końca XVIII do I połowy XX wieku, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Oddział Muzeum
Narodowego w Gdańsku, 18 maja – 31 sierpnia
2001
2001–2002 Warszawa, MWP — I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego
oręża, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
wrzesień 2001 – marzec 2002, [Warszawa 2001]
2002 Kraków, Muzeum Historyczne — Elżbieta
Wojtałowa, Teresa Paszkot-Kluz, Oblicza miłości
w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku. Katalog
wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
kwiecień–czerwiec 2002, Kraków 2002
2002 Muzeum w Kwidzynie — Koń w malarstwie
polskim XIX i początku XX wieku. Wystawa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Informator wystawy, Muzeum w Kwidzynie, Oddział
Muzeum Zamkowego w Malborku, lipiec–październik 2002, Kwidzyń 2002
2002 Milwaukee Art Museum — Leonardo da Vinci
and the splendor of Poland. A history of collecting
and patronage, ed. Laurie Winters, Milwaukee Art
Museum, September 13 – November 24, 2002,
Milwaukee 2002

2003 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim —
Monika Ochnio, Malarstwo polskie XVIII–XIX wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, czerwiec–październik 2003, Piotrków
Trybunalski 2003
2003 Sopot, Państwowa Galeria Sztuki [i inne
miejsca] — Igor Chomyn, Arcydzieła malarstwa
polskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 19 czerwca –
29 lipca 2003, Sopot 2003; Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, 18 września – 12 października
2003; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
12 grudnia 2003 – 4 stycznia 2004; Muzeum
Narodowe w Krakowie, 2004
2003 Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej — Tamara Richter, Koń w malarstwie polskim XIX i początku XX wieku. Wystawa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Katalog
wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, kwiecień–wrzesień 2003,
Włocławek 2003
2003 Muzeum Zamojskie — Józef Brandt. Malarz
ze Szczebrzeszyna, Muzeum Zamojskie, 11 lipca –
30 października 2003 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Zamojskiego]
2004 Gniezno, Muzeum Początków Państwa
Polskiego — Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku. Katalog wystawy, red. Iwona
Danielewicz, Muzeum Początków Państwa
Polskiego, 30 kwietnia – 31 sierpnia 2004,
Poznań 2004
2004 Siedlce, MR — Józef Brandt i polscy monachijczycy. Wystawa ze zbiorów Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku oraz kolekcji prywatnych, Muzeum Regionalne w Siedlcach, 25 czerwca – 31 października 2004 [folder bez spisu wystawionych dzieł]
2004 Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej — Krystyna Kotula, Grzegorz
Wiśniewski, W kręgu kultury łowieckiej. Katalog wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej,
Włocławek 2004
2004–2005 MNP — Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje sarmackie w sztuce i kulturze,
red. Joanna Dziubkowa, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, 11 listopada 2004 – 27 lutego 2005,
Poznań 2004
2004–2005 Tarnów, Ratusz — Europejskie skarby
tarnowskiego Muzeum, Ratusz w Tarnowie,
2 czerwca 2004 – 6 czerwca 2005 [bez kat.,
informacja na podstawie karty naukowej Muzeum w Tarnowie]
2004–2005 ZKW — Wszystko jest łaską, Zamek Królewski w Warszawie, 8 grudnia 2004 – 31 stycznia 2005, Warszawa 2004
2005 Muzeum Historii Katowic — Prywatna
kolekcja z Poznania. Malarstwo polskie. Porcelana
europejska, oprac. Sławomir Chmielewski, Paulina Chmielewska, Ewa Szymańska-Chmielewska,
Katowice 2005
2005 Wrocław, ZNiO — Dar Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Ossolineum. Wystawa, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 14 czerwca – 12 sierpnia 2005,
Wrocław 2005 [broszura bez spisu wystawionych dzieł]
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2005–2006 MŚK — Brandt... Malczewski... Siemiradzki... Polscy monachijczycy. Malarze polscy
w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium
1828–1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej
Galerii Sztuki we Lwowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, październik 2005 – styczeń 2006,
Katowice 2005 [również folder ze spisem wystawionych dzieł]
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
Muzeum Częstochowskie — Tamara Richter,
Koń w malarstwie polskim XIX i początku XX wieku.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
maj–wrzesień 2005; Muzeum Częstochowskie,
wrzesień 2005 – luty 2006
2005–2006 Suwałki, MO [i inne miejsca] — Malarze polscy w Monachium [album], Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 5 maja – 31 sierpnia 2005,
Suwałki 2005; I po co myśmy tam jechali! Malarze
polscy w Monachium [folder], Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 5 maja – 31 sierpnia 2005, Suwałki 2005; galeria Zielona Brama w Gdańsku,
9 października – 4 grudnia 2005; Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie, 21 grudnia 2005 –
29 stycznia 2006
2006 Muzeum Historii Katowic — Aleksandra
Krypczyk, Nastroje natury. Pejzaż w twórczości
polskich monachijczyków w II połowie XIX wieku,
Muzeum Historii Katowic, maj–lipiec 2006
2006–2007 MNKi — Gwiazdozbiór, czyli Sienkiewicz
a środowiska artystyczne, red. Małgorzata Gorzelak, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Narodowe w Kielcach, 24 października 2006 – 15 lutego 2007, Kielce 2006
2006 Kolonia, Wallraf-Richartz-Museum —
Die Blume Europas. Meisterwerke aus dem Nationalmuseum Breslau (Wrocław), Hrsg. Piotr Łukaszewicz, Wallraf-Richartz-Museum — Fondation
Corboud, 22. April – 23. Juli 2006, Köln 2006
2006 Pabianice, Muzeum Miasta Pabianic —
Tamara Richter, Koń w malarstwie polskim XIX
i początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum Miasta Pabianic, czerwiec–sierpień 2006, Pabianice 2006
2006 Radziejowice, Dom Pracy Twórczej — Anna
Tyczyńska, Obrazy polskich malarzy z kolekcji prywatnej. Wystawa w pałacu radziejowickim, Radziejowice 2006
2006 Muzeum w Sosnowcu — Koń w malarstwie
polskim od połowy XIX do początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
uzupełniona pracami z Muzeum w Bielsku-Białej,
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie i Muzeum Śląskiego
w Katowicach, Muzeum w Sosnowcu, sierpień–
listopad 2006
2006–2007 Oblęgorek, Muzeum Henryka
Sienkiewicza — Elżbieta Jeżewska, Myśliwska
i podróżnicza pasja Sienkiewicza, Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku [bez kat., informacja
na podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
2008 MNKi — Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach. Katalog wystawy, red. Anna
Kwaśnik-Gliwińska, Muzeum Narodowe w Kielcach, październik–grudzień 2008, Kielce 2008
2008 Legnica, Muzeum Miedzi — Koń w malarstwie
polskim od połowy XIX do początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]

2008 Monachium, Haus der Kunst — 200 Jahre
Akademie der Bildenden Künste München, Haus
der Kunst, Monachium, maj–sierpień 2008,
München 2008
2008–2009 MNW, MNSz — Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie
XX wieku, red. Anna Kozak, Tadeusz Majda,
Muzeum Narodowe w Warszawie, 17 października – 21 grudnia 2008; Muzeum Narodowe
w Szczecinie, 30 stycznia – 26 kwietnia 2009,
Warszawa 2008
2009–2010 Budapeszt, Magyar Nemzeti
Galériában — München Magyarul. Magyar Művészek Münchenben 1850–1914, Magyar Nemzeti
Galériában, október 1, 2009 – január 10, 2010,
Budapest 2009
2010 MNP — Maria Gołąb, Chełmoński. Chmielowski. Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim
w Warszawie 1874–1883, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, 21 marca – 6 czerwca 2010, Poznań
2010
2010 Rzeszów, MO — Maria Stopyra, Od Brandta
do Weissa — malarstwo polskie z kolekcji Iwony
Skornowicz i Jacka Chojki, Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie, 15 stycznia – 30 czerwca 2010
2010 Wrocław, ZNiO — Jan Nowak-Jeziorański —
kolekcjoner poloników. Pokaz wybranych obrazów
z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,
25 października – 30 listopada 2010 [bez kat.]
2010–2017 Muzeum Miasta Łodzi — Galeria mistrzów polskich. Malarstwo, rysunek, rzeźba z kolekcji
Krzysztofa Musiała, oprac. Monika Nowakowska,
Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2010 [kolejne,
nieco zmienione edycje: 2011, 2016]
2012–2013 Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego — Leon Wyczółkowski artysta-profesor (1852–1936) w 160. rocznicę urodzin artysty,
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,
18 grudnia 2012 – 24 lutego 2013, Bydgoszcz
2012
2012–2013 Stalowa Wola, MR — Anna Król, Brandt,
Chełmoński, Gierymski... W Monachium, w Paryżu,
w Orońsku, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
14 grudnia 2012 – 10 lutego 2013
2013 Muzeum w Koszalinie — pokaz jednego
obrazu, Muzeum w Koszalinie, styczeń–czerwiec 2013 [bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
2013 Sopot, Państwowa Galeria Sztuki — Arcydzieła
malarstwa polskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki / Šedevri pol’s’kogo živopisu
zì zbìrki L’vìvs’koï Nacìonal’noï Galereï Mistectva,
oprac. Igor Chomyn, Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie, 27 czerwca – 22 sierpnia 2013, Sopot
2013
2014 MNK — Maksymilian Gierymski. Dzieła,
inspiracje, recepcja, red. Aleksandra Krypczyk,
Muzeum Narodowe w Krakowie, 25 kwietnia –
10 sierpnia 2014, Kraków 2014
2014 Stambuł, Sabancı University Sakıp Sabancı
Museum — Distant Neighbour Close Memories.
600 Years of Turkish-Polish relations, Sabancı University Sakıp Sabancı Museum, İstanbul [2014]
2014–2015 Stambuł, Pera Müzesi — Polonya
Sanatında. Oryantalizm / Orientalism in Polish Art,
ed. Tadeusz Majda, R. Barış Kıbrıs and andere,
Pera Müzesi / Pera Museum, 23 October 2014 –
18 January 2015, İstanbul 2014

2015 Bielsko-Biała, Muzeum Historyczne — Kinga
Krawczyk, „Te, co skaczą i fruwają...”. Przedstawienia
zwierząt w sztuce ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej, Galeria w Fabryce, 22 maja –
4 października 2015, Bielsko-Biała 2015
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej — Józef
Brandt (1841–1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, red. Monika
Bartoszek, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
20 czerwca – 25 października 2015, Orońsko
2015
2015 Pekin, Chińskie Muzeum Narodowe — Skarby
z kraju Chopina. Sztuka polska od XV do XX wieku,
Chińskie Muzeum Narodowe, 6 lutego – 10 maja
2015, Pekin 2015
2015 Seul, National Museum of Korea — Polish Art.
An Enduring Spirit, National Museum of Korea,
5 czerwca – 30 sierpnia 2015, Seul 2015
2015 Suwałki, MO — Eliza Ptaszyńska, Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich
monachijczyków [informator], Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 17 kwietnia – 11 października 2015,
Suwałki 2015; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia
na płótnach polskich monachijczyków / Das Exotische
Europa. Heimatsvisionen auf den Gemälden der
polnischen Künstler in München [album], red. Eliza
Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
17 kwietnia – 11 października 2015, Suwałki 2015
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum
Miasta Pabianic — Dziedzictwo dwóch kultur.
Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego
w Rapperswilu / The Heritage of Two Cultures. The
Collection of the Poznański Family from the Polish
Museum in Rapperswil / Das Erbe zweier Kulturen.
Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem
Polenmuseum in Rapperswil, red. Maja Jakóbczyk,
Monika Nowakowska, Muzeum Miasta Łodzi,
9 października 2015 – 14 lutego 2016; Muzeum
Miasta Pabianic, 26 lutego – 16 kwietnia 2016,
Łódź 2015
2015–2016 Radom, MJM — Spowiedź z wierzeń
artystycznych. Malarstwo polskie z kolekcji prywatnej,
red. Magdalena Nosowska, Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, 6 grudnia 2015 –
31 marca 2016
2015–2016 MNW — Bronisław Krystall — Testament,
red. Katarzyna Mączewska, Krzysztof Załęski,
Muzeum Narodowe w Warszawie, 10 listopada
2015 – 6 marca 2016, Warszawa 2015
2015–2016 Zamość, Arsenał — Egzotyczna Europa.
Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków,
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał (oddział
Muzeum Zamojskiego), 10 listopada 2015 –
31 marca 2016 [wystawa przeniesiona z Muzeum
Okręgowego w Suwałkach, z innym wyborem
dzieł]
2017–2018 Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie — Wystawa jednego obrazu. Malarstwo
z kolekcji Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku / Exhibition of One Painting. Paintings from
the Kosciuszko Foundation in New York, Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie, Pałac na Wyspie, 19 października 2017 – 15 kwietnia 2018
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1993–1999 Łódź, Księży Młyn — Marta Ertman,
Polscy monachijczycy. Pięciu artystów polskich —
uczniów Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
Malarstwo ze zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi,
[pokaz dydaktyczny], Muzeum Sztuki w Łodzi
1994 Kielce, Muzeum Wsi Kieleckiej — pokaz pejzaży o tematyce wiejskiej [prawdopodobnie bez
kat., informacja na podstawie karty naukowej
MNKi]
1994 St. Petersburg (Floryda), Museum of Fine
Arts — Selected Paintings from the Kosciuszko
Foundation Collection, Museum of Fine Arts,
St. Petersburg, Florida, 1994
1994 ZKW — Rysunki i akwarele. Katalog zbiorów.
Fundacja zbiorów imienia Ciechanowieckich,
oprac. Justyna Guze, Andrzej Dzięciołowski,
Warszawa 1994
1994–1996 Radom, MO, Szczecin, Zamek — Chłopi
w sztuce polskiej, Muzeum Okręgowe im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, listopad 1994 – maj
1995, Radom 1994; Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie, wrzesień 1995 – marzec 1996
[Radom 1994]
1995 Będomin, Muzeum Hymnu Narodowego —
Jak Czarniecki do Poznania..., Muzeum Hymnu
Narodowego, Będomin, 13 maja – 28 sierpnia
1995 [bez kat.]
1995–1996 MNKi — prezentacja obrazu jako
dekoracyjnego uzupełnienia wystawy broni myśliwskiej ze zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów,
Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, luty 1996 [informacja na
podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
1996–1997 MNK, MNKi — Anna Myślińska,
Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe
w Kielcach. Sławne bitwy oręża polskiego, Muzeum
Narodowe w Krakowie, 6 grudnia 1996 – 14 lutego 1997; Muzeum Narodowe w Kielcach,
4 marca – 22 czerwca 1997, Kielce–Kraków 1996
[folder bez spisu wystawionych dzieł]
1996–1997 Warszawa, Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza — Wystawa jubileuszowa Henryka Sienkiewicza w 150 rocznicę
urodzin i 80 rocznicę śmierci, marzec 1996 –
marzec 1997 [bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
1997–1998 Hokkaido, Obihiro Museum of Art
[i inne miejsca] — European Academicism in the
Nineteenth Century. Paintings and Drawings from
the National Museum in Warsaw and other Polish
Collection, Hokkaido Obihiro Museum of Art,
13 May – 15 June 1997; Ashikaga Museum of
Art, 9 August – 28 September 1997; Yawatahama
Public City Gallery, 4–30 October 1997; Saga
Prefectural Art Museum, 2 January – 8 February
1998
1998 Drezno, Dresdener Schloss — Georgenbau —
Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Zurück in
Dresden. Eine Ausstellung ehemals vermißter Werke
aus Dresdener Museen, Dresdener Schloß —
Georgenbau, 9 kwietnia – 12 lipca 1998, Eurasburg 1998
1998 Salamanka, Caja Duero — Pintura Polaca de
1880–1918 en el Museo Nacional de Poznań, Caja
Duero, Salamanca 1998
1998 MNW — Akademizm w XIX wieku. Sztuka europejska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
i innych kolekcji polskich, red. Iwona Danielewicz,
Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa
1998
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1998–1999 Radom, MJM — Józef Brandt — uczniowie i przyjaciele, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, grudzień 1998 – maj 1999 [folder
bez spisu wystawionych dzieł, informacja na
podstawie dokumentacji archiwalnej w MJM]
1999 MNW, MWP — Dla pokrzepienia serc. Malarstwo,
rysunek i grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie. Wystawa z okazji premiery kinowej
„Ogniem i mieczem” według powieści Henryka
Sienkiewicza, Warszawa 1999 [folder bez spisu
wystawionych dzieł]
1999 Rapperswil, Muzeum Polskie — Muzeum Narodowe w Warszawie. Zamek Królewski w Warszawie.
Konie i jeźdźcy. Katalog wystawy, Muzeum Polskie
w Rapperswilu, 10 lipca – 29 sierpnia 1999,
Warszawa 1999; wersja niem.: Ross und Reiter.
Ausstellungskatalog. National Museum Warschau,
Königsschloss Warschau, Polenmuseum Rappers
wil, 10. Juli – 29. Oktober, Warszawa 1999
1999 Stambuł, Museum of Turkish and Islamic
Arts — War and Peace: Ottoman–Polish Relations
in the 15th–19th Centuries, Museum of Turkish and
Islamic Arts, 29 czerwca – 20 września 1999,
Istanbul 1999
1999 Warszawa, Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza — Słowacki — Beniowski, Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie,
kwiecień–grudzień 1999 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej MNW]
2000–2001 Salamanka, Caja Duero — Cien años de
pintura polaca 1814–1914. En la colección del Museo
Nacional en Varsovia, Caja Duero, 28 października
2000 – 30 stycznia 2001, Salamanca 2000
2000 Suwałki, MO — Józef Brandt. Pracownia artysty,
Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 30 maja –
1 września 2000 [folder bez spisu wystawionych
dzieł, informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MJM]
2000 MNW — Wojna i pokój. Skarby sztuki tureckiej
ze zbiorów polskich od XV do XIX wieku, Muzeum
Narodowe w Warszawie, 25 lutego – 3 maja
2000, Warszawa 2000
2001 Będomin, Muzeum Hymnu Narodowego —
Koń w sztuce polskiej. Malarstwo, rysunek, grafika od
końca XVIII do I połowy XX wieku, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Oddział Muzeum
Narodowego w Gdańsku, 18 maja – 31 sierpnia
2001
2001–2002 Warszawa, MWP — I podaje wiek wiekowi. Tradycje chrześcijańskie w dziejach polskiego
oręża, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
wrzesień 2001 – marzec 2002, [Warszawa 2001]
2002 Kraków, Muzeum Historyczne — Elżbieta
Wojtałowa, Teresa Paszkot-Kluz, Oblicza miłości
w sztuce polskiej XIX i początku XX wieku. Katalog
wystawy, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa,
kwiecień–czerwiec 2002, Kraków 2002
2002 Muzeum w Kwidzynie — Koń w malarstwie
polskim XIX i początku XX wieku. Wystawa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Informator wystawy, Muzeum w Kwidzynie, Oddział
Muzeum Zamkowego w Malborku, lipiec–październik 2002, Kwidzyń 2002
2002 Milwaukee Art Museum — Leonardo da Vinci
and the splendor of Poland. A history of collecting
and patronage, ed. Laurie Winters, Milwaukee Art
Museum, September 13 – November 24, 2002,
Milwaukee 2002

2003 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim —
Monika Ochnio, Malarstwo polskie XVIII–XIX wieku. Katalog wystawy ze zbiorów Muzeum Narodowego
w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, czerwiec–październik 2003, Piotrków
Trybunalski 2003
2003 Sopot, Państwowa Galeria Sztuki [i inne
miejsca] — Igor Chomyn, Arcydzieła malarstwa
polskiego w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 19 czerwca –
29 lipca 2003, Sopot 2003; Muzeum Regionalne
w Stalowej Woli, 18 września – 12 października
2003; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki,
12 grudnia 2003 – 4 stycznia 2004; Muzeum
Narodowe w Krakowie, 2004
2003 Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej — Tamara Richter, Koń w malarstwie polskim XIX i początku XX wieku. Wystawa ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Katalog
wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, kwiecień–wrzesień 2003,
Włocławek 2003
2003 Muzeum Zamojskie — Józef Brandt. Malarz
ze Szczebrzeszyna, Muzeum Zamojskie, 11 lipca –
30 października 2003 [bez kat., informacja na
podstawie dokumentacji naukowej Muzeum
Zamojskiego]
2004 Gniezno, Muzeum Początków Państwa
Polskiego — Świat namalowany. Sztuka akademicka w XIX wieku. Katalog wystawy, red. Iwona
Danielewicz, Muzeum Początków Państwa
Polskiego, 30 kwietnia – 31 sierpnia 2004,
Poznań 2004
2004 Siedlce, MR — Józef Brandt i polscy monachijczycy. Wystawa ze zbiorów Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, Centrum Rzeźby Polskiej
w Orońsku oraz kolekcji prywatnych, Muzeum Regionalne w Siedlcach, 25 czerwca – 31 października 2004 [folder bez spisu wystawionych dzieł]
2004 Włocławek, Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej — Krystyna Kotula, Grzegorz
Wiśniewski, W kręgu kultury łowieckiej. Katalog wystawy, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej,
Włocławek 2004
2004–2005 MNP — Szlachetne dziedzictwo czy przeklęty spadek. Tradycje sarmackie w sztuce i kulturze,
red. Joanna Dziubkowa, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, 11 listopada 2004 – 27 lutego 2005,
Poznań 2004
2004–2005 Tarnów, Ratusz — Europejskie skarby
tarnowskiego Muzeum, Ratusz w Tarnowie,
2 czerwca 2004 – 6 czerwca 2005 [bez kat.,
informacja na podstawie karty naukowej Muzeum w Tarnowie]
2004–2005 ZKW — Wszystko jest łaską, Zamek Królewski w Warszawie, 8 grudnia 2004 – 31 stycznia 2005, Warszawa 2004
2005 Muzeum Historii Katowic — Prywatna
kolekcja z Poznania. Malarstwo polskie. Porcelana
europejska, oprac. Sławomir Chmielewski, Paulina Chmielewska, Ewa Szymańska-Chmielewska,
Katowice 2005
2005 Wrocław, ZNiO — Dar Jana Nowaka-Jeziorańskiego dla Ossolineum. Wystawa, Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 14 czerwca – 12 sierpnia 2005,
Wrocław 2005 [broszura bez spisu wystawionych dzieł]
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2005–2006 MŚK — Brandt... Malczewski... Siemiradzki... Polscy monachijczycy. Malarze polscy
w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium
1828–1914. Wystawa malarstwa ze zbiorów Lwowskiej
Galerii Sztuki we Lwowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, październik 2005 – styczeń 2006,
Katowice 2005 [również folder ze spisem wystawionych dzieł]
2005–2006 Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim;
Muzeum Częstochowskie — Tamara Richter,
Koń w malarstwie polskim XIX i początku XX wieku.
Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim,
maj–wrzesień 2005; Muzeum Częstochowskie,
wrzesień 2005 – luty 2006
2005–2006 Suwałki, MO [i inne miejsca] — Malarze polscy w Monachium [album], Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 5 maja – 31 sierpnia 2005,
Suwałki 2005; I po co myśmy tam jechali! Malarze
polscy w Monachium [folder], Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 5 maja – 31 sierpnia 2005, Suwałki 2005; galeria Zielona Brama w Gdańsku,
9 października – 4 grudnia 2005; Zamek Książąt
Pomorskich w Szczecinie, 21 grudnia 2005 –
29 stycznia 2006
2006 Muzeum Historii Katowic — Aleksandra
Krypczyk, Nastroje natury. Pejzaż w twórczości
polskich monachijczyków w II połowie XIX wieku,
Muzeum Historii Katowic, maj–lipiec 2006
2006–2007 MNKi — Gwiazdozbiór, czyli Sienkiewicz
a środowiska artystyczne, red. Małgorzata Gorzelak, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Narodowe w Kielcach, 24 października 2006 – 15 lutego 2007, Kielce 2006
2006 Kolonia, Wallraf-Richartz-Museum —
Die Blume Europas. Meisterwerke aus dem Nationalmuseum Breslau (Wrocław), Hrsg. Piotr Łukaszewicz, Wallraf-Richartz-Museum — Fondation
Corboud, 22. April – 23. Juli 2006, Köln 2006
2006 Pabianice, Muzeum Miasta Pabianic —
Tamara Richter, Koń w malarstwie polskim XIX
i początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie, Muzeum Miasta Pabianic, czerwiec–sierpień 2006, Pabianice 2006
2006 Radziejowice, Dom Pracy Twórczej — Anna
Tyczyńska, Obrazy polskich malarzy z kolekcji prywatnej. Wystawa w pałacu radziejowickim, Radziejowice 2006
2006 Muzeum w Sosnowcu — Koń w malarstwie
polskim od połowy XIX do początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
uzupełniona pracami z Muzeum w Bielsku-Białej,
Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum Śląska
Cieszyńskiego w Cieszynie i Muzeum Śląskiego
w Katowicach, Muzeum w Sosnowcu, sierpień–
listopad 2006
2006–2007 Oblęgorek, Muzeum Henryka
Sienkiewicza — Elżbieta Jeżewska, Myśliwska
i podróżnicza pasja Sienkiewicza, Muzeum Henryka
Sienkiewicza w Oblęgorku [bez kat., informacja
na podstawie dokumentacji naukowej MNKi]
2008 MNKi — Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach. Katalog wystawy, red. Anna
Kwaśnik-Gliwińska, Muzeum Narodowe w Kielcach, październik–grudzień 2008, Kielce 2008
2008 Legnica, Muzeum Miedzi — Koń w malarstwie
polskim od połowy XIX do początku XX wieku. Wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
[bez kat., informacja na podstawie dokumentacji
naukowej MNW]

2008 Monachium, Haus der Kunst — 200 Jahre
Akademie der Bildenden Künste München, Haus
der Kunst, Monachium, maj–sierpień 2008,
München 2008
2008–2009 MNW, MNSz — Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie
XX wieku, red. Anna Kozak, Tadeusz Majda,
Muzeum Narodowe w Warszawie, 17 października – 21 grudnia 2008; Muzeum Narodowe
w Szczecinie, 30 stycznia – 26 kwietnia 2009,
Warszawa 2008
2009–2010 Budapeszt, Magyar Nemzeti
Galériában — München Magyarul. Magyar Művészek Münchenben 1850–1914, Magyar Nemzeti
Galériában, október 1, 2009 – január 10, 2010,
Budapest 2009
2010 MNP — Maria Gołąb, Chełmoński. Chmielowski. Witkiewicz. Pracownia w Hotelu Europejskim
w Warszawie 1874–1883, Muzeum Narodowe
w Poznaniu, 21 marca – 6 czerwca 2010, Poznań
2010
2010 Rzeszów, MO — Maria Stopyra, Od Brandta
do Weissa — malarstwo polskie z kolekcji Iwony
Skornowicz i Jacka Chojki, Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie, 15 stycznia – 30 czerwca 2010
2010 Wrocław, ZNiO — Jan Nowak-Jeziorański —
kolekcjoner poloników. Pokaz wybranych obrazów
z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu,
25 października – 30 listopada 2010 [bez kat.]
2010–2017 Muzeum Miasta Łodzi — Galeria mistrzów polskich. Malarstwo, rysunek, rzeźba z kolekcji
Krzysztofa Musiała, oprac. Monika Nowakowska,
Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2010 [kolejne,
nieco zmienione edycje: 2011, 2016]
2012–2013 Bydgoszcz, Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego — Leon Wyczółkowski artysta-profesor (1852–1936) w 160. rocznicę urodzin artysty,
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego,
18 grudnia 2012 – 24 lutego 2013, Bydgoszcz
2012
2012–2013 Stalowa Wola, MR — Anna Król, Brandt,
Chełmoński, Gierymski... W Monachium, w Paryżu,
w Orońsku, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,
14 grudnia 2012 – 10 lutego 2013
2013 Muzeum w Koszalinie — pokaz jednego
obrazu, Muzeum w Koszalinie, styczeń–czerwiec 2013 [bez kat., informacja na podstawie
dokumentacji naukowej MNW]
2013 Sopot, Państwowa Galeria Sztuki — Arcydzieła
malarstwa polskiego ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki / Šedevri pol’s’kogo živopisu
zì zbìrki L’vìvs’koï Nacìonal’noï Galereï Mistectva,
oprac. Igor Chomyn, Państwowa Galeria Sztuki
w Sopocie, 27 czerwca – 22 sierpnia 2013, Sopot
2013
2014 MNK — Maksymilian Gierymski. Dzieła,
inspiracje, recepcja, red. Aleksandra Krypczyk,
Muzeum Narodowe w Krakowie, 25 kwietnia –
10 sierpnia 2014, Kraków 2014
2014 Stambuł, Sabancı University Sakıp Sabancı
Museum — Distant Neighbour Close Memories.
600 Years of Turkish-Polish relations, Sabancı University Sakıp Sabancı Museum, İstanbul [2014]
2014–2015 Stambuł, Pera Müzesi — Polonya
Sanatında. Oryantalizm / Orientalism in Polish Art,
ed. Tadeusz Majda, R. Barış Kıbrıs and andere,
Pera Müzesi / Pera Museum, 23 October 2014 –
18 January 2015, İstanbul 2014

2015 Bielsko-Biała, Muzeum Historyczne — Kinga
Krawczyk, „Te, co skaczą i fruwają...”. Przedstawienia
zwierząt w sztuce ze zbiorów Muzeum Historycznego
w Bielsku-Białej, Galeria w Fabryce, 22 maja –
4 października 2015, Bielsko-Biała 2015
2015 Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej — Józef
Brandt (1841–1915). Między Monachium a Orońskiem / Between Munich and Orońsko, red. Monika
Bartoszek, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
20 czerwca – 25 października 2015, Orońsko
2015
2015 Pekin, Chińskie Muzeum Narodowe — Skarby
z kraju Chopina. Sztuka polska od XV do XX wieku,
Chińskie Muzeum Narodowe, 6 lutego – 10 maja
2015, Pekin 2015
2015 Seul, National Museum of Korea — Polish Art.
An Enduring Spirit, National Museum of Korea,
5 czerwca – 30 sierpnia 2015, Seul 2015
2015 Suwałki, MO — Eliza Ptaszyńska, Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich
monachijczyków [informator], Muzeum Okręgowe
w Suwałkach, 17 kwietnia – 11 października 2015,
Suwałki 2015; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia
na płótnach polskich monachijczyków / Das Exotische
Europa. Heimatsvisionen auf den Gemälden der
polnischen Künstler in München [album], red. Eliza
Ptaszyńska, Muzeum Okręgowe w Suwałkach,
17 kwietnia – 11 października 2015, Suwałki 2015
2015–2016 Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum
Miasta Pabianic — Dziedzictwo dwóch kultur.
Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego
w Rapperswilu / The Heritage of Two Cultures. The
Collection of the Poznański Family from the Polish
Museum in Rapperswil / Das Erbe zweier Kulturen.
Die Kunstsammlung der Familie Poznański aus dem
Polenmuseum in Rapperswil, red. Maja Jakóbczyk,
Monika Nowakowska, Muzeum Miasta Łodzi,
9 października 2015 – 14 lutego 2016; Muzeum
Miasta Pabianic, 26 lutego – 16 kwietnia 2016,
Łódź 2015
2015–2016 Radom, MJM — Spowiedź z wierzeń
artystycznych. Malarstwo polskie z kolekcji prywatnej,
red. Magdalena Nosowska, Muzeum im. Jacka
Malczewskiego w Radomiu, 6 grudnia 2015 –
31 marca 2016
2015–2016 MNW — Bronisław Krystall — Testament,
red. Katarzyna Mączewska, Krzysztof Załęski,
Muzeum Narodowe w Warszawie, 10 listopada
2015 – 6 marca 2016, Warszawa 2015
2015–2016 Zamość, Arsenał — Egzotyczna Europa.
Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków,
Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał (oddział
Muzeum Zamojskiego), 10 listopada 2015 –
31 marca 2016 [wystawa przeniesiona z Muzeum
Okręgowego w Suwałkach, z innym wyborem
dzieł]
2017–2018 Warszawa, Muzeum Łazienki Królewskie — Wystawa jednego obrazu. Malarstwo
z kolekcji Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku / Exhibition of One Painting. Paintings from
the Kosciuszko Foundation in New York, Muzeum
Łazienki Królewskie w Warszawie, Pałac na Wyspie, 19 października 2017 – 15 kwietnia 2018
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Autorzy i źródła ilustracji

Muzeum Narodowe w Krakowie
Pracownia Fotograficzna MNK: II.78, I.86, I.162,
I.203, II.193
fot. Karol Kowalik: I.283, II.202
fot. A. Olchawska, E. Słowińska: II.55, II.83;
t. 1, s. 48
Muzeum Narodowe w Poznaniu
I.118, I.165, I.304, II.87–88, II.106, II.113, II.119,
II.132, II.143, II.157, II.185, II.258, II.313, II.319
Pracownia fotografii cyfrowej MNP: t. 1, s. 52, 77
(il. 4)

Agra Art Dom Aukcyjny
I.8, I.20, I.34, I.40, I.43, I.46, I.54, I.65, I.81, I.104,
I.108, I.122, I.132–133, I.135, I.142, I.158, I.173, I.181,
I.183–185, I.190–191, I.194, I.222, I.228–229, I.233,
I.243, I.258, I.263, I.272, I.275–276, I.278, I.281,
I.302, I.312, I.318, II.85, II.181, II.184, II.196, II.270,
II.336; t. 1, s. 20, 77 (il. 5)
Archiwa prywatne
I.15, I.31, I.109, I.159, I.187, I.201, I.313, V.63–64,
V.109; t. 1, s. 147–148
archiwum Andrzeja Palacza: V.138
archiwum Jerzego Grabkowskiego: t. 1, s. 129 (p.g.)
fot. Piotr Jaworek: I.100
fot. Mariusz Klarecki: II.5, II.235
fot. Łukasz Kownacki: t. 1, s. 85 (il. 18–19)
fot. Anna Lewandowska: III.1, V.84–89; t. 1, s. 50
(il. 6–7), 76 (il. 2), 79 (il. 7), 80–81 (il.10–12), 82
(il. 13–15), 83 (il. 16–17), 86 (il. 20); t. 3, s. 14 (l.g.),
fot. Stanisław Markowski: I.71
fot. Arkadiusz Podstawka: I.106; t. 1, s. 41
fot. Wolfgang Pulfer: II.74
fot. Jacek Sielski: t. 1, s. 25
fot. Barbara Szafrańska: I.91
Archiwum rodziny artysty
t. 1, s. 122 (śr., p.g.), 123 (p.g.), 24 (l.g.), 135, 137,
139–140, 142 (l.g.), 143–145, 149 (p.g.), 150 (p.g.),
151–153, 154 (l.g.), 155 (p.g.), 156–158, 159 (l.g.), 160,
161 (l.g.)
Bayerische Staatsbibliothek München
© Bayerische Staatsbibliothek München, 4 Art. 74 t,
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00081081-6: I. 170
Bildarchiv: t. 1, s. 113 (il. 8)

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
I.114, I.131, I.282, II.6, II.68, II.287, V.94–95,
V.98–108, V.113–115, V.119–130, V.139–143; t. 1, s. 77
(il. 3), 97, 99, 101, 109 (il. 2–3)

Ketterer Kunst München
I. 202, I. 294

Christie’s Images/Bridgeman Images
I. 126, I.129

Kunstbesitz der Stadt München
I.14

Desa Unicum
I.55, I.110, I.179, I.196, II.216

Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. B.G. Woznickiego
I.197, II. 147, II. 188
fot. Ilja Lewin: I.30, I.123, I.218

Dom Aukcyjny Artissima
fot. Ad-Arte: II.44
Dom Aukcyjny Okna Sztuki
II.263
fot. Agata Ciołek: II.40, II.49–50; t. 1, s. 49 (il. 4)
Dom Aukcyjny Polswiss Art
II.201, II.340–341
Dom Aukcyjny Rempex
I.32, I.125, I.227, I.240, I.244, I.248, I.274, I.303,
I.310, II.17–18, II.45–46, II.80, II.104, II.168, II.194,
II.236, II.243, II.264, II.282, II.299; t. 1, s. 56
Dorotheum Vienna
III.7 (auction catalogue 22 october 2015)
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku
I.166
Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku
Królewskim w Warszawie
fot. A. Ring, L. Sandzewicz: II.129–130, II.255

Biblioteka Narodowa w Warszawie
II.117, II.126, II.140, II.173, II.326–327

Galerie Hainemann
I.136

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pracowna Reprograficzna BUW: I.301

Galerie Výtvarného Umění, Ostrava
I.169

Bildarchiv Foto Marburg
© Bildarchiv Foto Marburg/Carl Teufel: t. 1, s. 112
(il. 7)

Holding Art Auctions Ltd.
I.152

Bonhams
I. 242, I. 257
bpk-Bildagentur
© bpk / Franz Hanfstaengl: t. 1 s. 128
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Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
II.296
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
I.37, I.113, I. 128, I.226, I.279
fot. Czesław Olszewski: I.77, t.1, s. 142 (p.g.), 154
(p.g.)

Autorzy i źródła ilustracji

Klassik Stiftung Weimar
I. 207

Museo Revoltella, Trieste
I.217
Museum der bildenden Künste, Leipzig
© bpk / Museum der bildenden Künste, Leipzig /
Bertram Kober (Punctum Leipzig): I. 150
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
fot. Witalis Szołtys: I.61, I.178, I.188, I.225
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
I.273
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
I.80
fot. Alicja Migdał-Drost: I. 18
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
I.11, I.25, I.41, I.120, I.121, I.168, V.135–136, V.144;
t. 1, s. 111 (il. 6), 113 (il. 9), 115 (il. 12), 123 (l.g.), 132,
138, 140 (l.), 142 (l.g.), 149 (l.g.), 150 (l.g.), 159 (p.g.)
fot. Sebastian Fituch: I.42, V.93, V.96, V.97,
V.131–132, V.134; t. 1, s. 142 (p.g.)
fot. Marcin Kucewicz: I.50, III.8
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu Starym
II.79, II.182, II.247, II.325
Muzeum Lubelskie w Lublinie
I.147
fot. Piotr Maciuk: I.319, II.230
Muzeum Narodowe w Kielcach
I.35, I.160, I.247

Muzeum Narodowe w Warszawie
I.3, I.26, I.68, I.70, I.72, I.117, I.154, I.186, I.212,
I.216, I.223, I.260, I.296, I.308, II.2, II.13, II.16,
II.23–24, II.51–54, II.57–58, II.64–67, II.75,
II.110, II.116, II.122–123, II.134, II.146, II.149–150,
II.162–164, II.166–167, II.170, II.174–175, II.178–179,
II.186–187, II.191–192, II.195, II.197–200, II.203–
204, II.215, II.217–219, II. 221, II.223, II.225, II.229,
II.231, II.233, II.242, II.253, II.257, II.276–277,
II.294, II.303–305, II.332, II.335, II.337–339; t. 1,
s. 79 (il. 8), 80 (il. 9), 134, 136, 141 (l.), 148 (l.g.)
fot. Tomasz Dąbrowa: I.249
fot. Zbigniew Doliński: I.19, I.27–29, I.36, I.45,
I.74, I.134, I.137, I.144, I.146, I.167, I.189, I.193,
I.214, I.245, I.250–252, I.259, I.277, I.285, I.287,
I.289–290, I.292–293, I.298–299, I.306, I.321,
II.239, II.244, II.249, II.251, II.314, II.316, II.320,
II.322–324, II.331, V.2–17, V.21–23, V.29–54, V.65–77,
V.79–83, V.90–92, V.111–112, V.133; t. 1, s. 27, 90–92,
94, 111 (il. 5)
fot. Małgorzata Kwiatkowska: I.102, II.273, II.306,
II.329; t. 1 s. 53 (il. 13)
fot. Piotr Ligier: I.5–6, I.16, I.21–22, I.48–49, I.53,
I.60, I.75, I.79, I.83, I.88, I.92, I.105, I.145, I.148–149,
I.174–175, I.180, I.215, I.219–221, I.224, I.230, I.237,
I.291, I.309, I.324, I.326, II.1, II.71, II.76, II.105,
II.124, II.148, II.151, II.183, II.269, II.274, II.280–
281, II.283–286, II.295, II.312, II.334, V.55–56,
V.58–59, V.61–62, V.78, V.110, V.116–118, V.138; t. 1,
s. 22, 28–29, 38, 46– 47, 55, 100, 124 (p.d.), 125, 129
(l.), 130–131, 141 (p.)
fot. Jacek Sielski: t. 1, s. 110 (il. 4), 122 (l.g.)
fot. Krzysztof Wilczyński: I.9, I.87, I.155, I.200, I.211,
I.232, I.234, I.246, I.253, I.280, III.2; t. 1, s. 30, 96
Pracownia Fotograficzna MNW: I.4, I.7, I.10, I.12,
I.17, I.24, I.38, I.51, I.57, I.59, I.66, I.69, I.82, I.84,
I.88, I.93, I.94, I.95, I.96, I.99, I.103, I.107, I.111,
I.115, I.116 , I.127, I.130, I.138, I.153, I.161, I.163, I.171,
I.172, I.182, I.198, I.199, I.205, I.206, I.208, I.236,
I.254, I.255, I.262, I.265, I.271, I.295, I.305, I.311,
I.316, I.317, I.320, I.322, I.325, II.3, II.4, II.11, II.12,
II.14, II.29, II.32–39, II.41, II.42, II.48, II.56, II.62,
II.69, II.70, II.73, II.77, II.84, II.96–99, II.102–103,
II.107, II.109, II.111, II.112, II.113–114, II.120–121,
II.128, II.131, II.135–138, II.142, II.144, II.152–156,
II.165, II.171–172, II.176–177, II.180, II.189–190,
II.205–214, II.220, II. 222, II. 224–225, II.227–228,
II.232, II.234, II.238, II.240–241, II.245, II.254,
II.256, II.259, II.261–262, II.265–266, II.268,
II.271, II.275, II.288–293, II.297–298, II.300–302,
II.307–311, II.317–318, II.321, II.328, II.333, III.3–6;
t. 1: s. 19, s. 21, s. 23, s. 49 (il. 5), s. 51 (il. 8-11), s. 57
(il. 18), s. 76 (il. 1), s. 155 (l.g.)

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
fot. Arkadiusz Podstawka: I.307
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
I.13
Muzeum Okręgowe w Toruniu
fot. Krzysztof Deczyński: I.140
fot. Andrzej R. Skowroński: I.156
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
fot. Agnieszka Indyk: I.192
Muzeum Polskie w Rapperswilu
I.98, I.141, I.230, I.323
Muzeum Śląskie w Katowicach
I.266
Muzeum Sztuki w Łodzi
fot. Piotr Tomczyk: I.46, I.52
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
t. 1, s. 114 (il. 10–11)

Städtische Sammlungen (Braith-Mali-Museum)
Biberach an der Riss
I.39, I.67, I.78
The Telfair Museum of Art, Savannah, Georgia
I. 195
Universitätsbibliothek Heidelberg
I.56, I. 85, I. 112, I.124, I.139, I. 143, I. 151, I.164,
I.176, I. 210, I. 256, I.264, I.267, I. 270, I. 288
University of Michigan Museum of Art
I.44 (Gift of George and Brigitte Muller of Ann
Arbor, Michigan, in memory of Henri and Anne
Muller, 1987/2.10)
The Walters Art. Museum Baltimore
I.62
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku
fot. P. Jamski: I.297; t. 1, s. 76 (il. 1)

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
I.286

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
t. 1, s. 126
fot. Andrzej Solnica: I.63
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu: II.82,
II.89–95, II.100–101, II.118, II.127, II.133, II.139–140,
II.158–161, II. 169, II.237, II.272, II.315; t. 1, s. 133

Nationalgalerie, SMB
© bpk / Nationalgalerie, SMB / Andres Kilger: t. 1,
s. 127

Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz
II.246, II.248, II.260; t. 1, s. 53 (il. 14), 54

Neumeister Münchener Kunstauktionshaus
© Christian Mitko: I. 314

Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek
I.64, I.97, I.177, I.209, I.212, I.235, I.241, I.261, I.268,
I.284, I.300

Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowej
II.125, II.278–279

Ostoya Dom Aukcyjny
I.90
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
I.119, I.238
Panorama Dom Aukcyjny
II.47
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
V.24–25, V.57, V.60; t. 1, s. 95
fot. M. Greim: V.27–28, t. 1, s. 93
fot. J. Kordysz: V.18–20
fot. I. Krieger: V.26
Salon Dzieł Sztuki Connaisseur
II.43
Sopocki Dom Aukcyjny
I.315
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
© bpk / Staatliche Kunstsammlungen Dresden:
I. 73, t. 1 s. 39
Stadtarchiv München, Lokalbaukommission
t. 1, s. 108 (il. 1)
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau,
München
I.14, I.76, I.157
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Muzeum Narodowe w Krakowie
Pracownia Fotograficzna MNK: II.78, I.86, I.162,
I.203, II.193
fot. Karol Kowalik: I.283, II.202
fot. A. Olchawska, E. Słowińska: II.55, II.83;
t. 1, s. 48
Muzeum Narodowe w Poznaniu
I.118, I.165, I.304, II.87–88, II.106, II.113, II.119,
II.132, II.143, II.157, II.185, II.258, II.313, II.319
Pracownia fotografii cyfrowej MNP: t. 1, s. 52, 77
(il. 4)

Agra Art Dom Aukcyjny
I.8, I.20, I.34, I.40, I.43, I.46, I.54, I.65, I.81, I.104,
I.108, I.122, I.132–133, I.135, I.142, I.158, I.173, I.181,
I.183–185, I.190–191, I.194, I.222, I.228–229, I.233,
I.243, I.258, I.263, I.272, I.275–276, I.278, I.281,
I.302, I.312, I.318, II.85, II.181, II.184, II.196, II.270,
II.336; t. 1, s. 20, 77 (il. 5)
Archiwa prywatne
I.15, I.31, I.109, I.159, I.187, I.201, I.313, V.63–64,
V.109; t. 1, s. 147–148
archiwum Andrzeja Palacza: V.138
archiwum Jerzego Grabkowskiego: t. 1, s. 129 (p.g.)
fot. Piotr Jaworek: I.100
fot. Mariusz Klarecki: II.5, II.235
fot. Łukasz Kownacki: t. 1, s. 85 (il. 18–19)
fot. Anna Lewandowska: III.1, V.84–89; t. 1, s. 50
(il. 6–7), 76 (il. 2), 79 (il. 7), 80–81 (il.10–12), 82
(il. 13–15), 83 (il. 16–17), 86 (il. 20); t. 3, s. 14 (l.g.),
fot. Stanisław Markowski: I.71
fot. Arkadiusz Podstawka: I.106; t. 1, s. 41
fot. Wolfgang Pulfer: II.74
fot. Jacek Sielski: t. 1, s. 25
fot. Barbara Szafrańska: I.91
Archiwum rodziny artysty
t. 1, s. 122 (śr., p.g.), 123 (p.g.), 24 (l.g.), 135, 137,
139–140, 142 (l.g.), 143–145, 149 (p.g.), 150 (p.g.),
151–153, 154 (l.g.), 155 (p.g.), 156–158, 159 (l.g.), 160,
161 (l.g.)
Bayerische Staatsbibliothek München
© Bayerische Staatsbibliothek München, 4 Art. 74 t,
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00081081-6: I. 170
Bildarchiv: t. 1, s. 113 (il. 8)

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
I.114, I.131, I.282, II.6, II.68, II.287, V.94–95,
V.98–108, V.113–115, V.119–130, V.139–143; t. 1, s. 77
(il. 3), 97, 99, 101, 109 (il. 2–3)

Ketterer Kunst München
I. 202, I. 294

Christie’s Images/Bridgeman Images
I. 126, I.129

Kunstbesitz der Stadt München
I.14

Desa Unicum
I.55, I.110, I.179, I.196, II.216

Lwowska Narodowa Galeria Sztuki
im. B.G. Woznickiego
I.197, II. 147, II. 188
fot. Ilja Lewin: I.30, I.123, I.218

Dom Aukcyjny Artissima
fot. Ad-Arte: II.44
Dom Aukcyjny Okna Sztuki
II.263
fot. Agata Ciołek: II.40, II.49–50; t. 1, s. 49 (il. 4)
Dom Aukcyjny Polswiss Art
II.201, II.340–341
Dom Aukcyjny Rempex
I.32, I.125, I.227, I.240, I.244, I.248, I.274, I.303,
I.310, II.17–18, II.45–46, II.80, II.104, II.168, II.194,
II.236, II.243, II.264, II.282, II.299; t. 1, s. 56
Dorotheum Vienna
III.7 (auction catalogue 22 october 2015)
Fundacja Kościuszkowska w Nowym Jorku
I.166
Fundacja zbiorów im. Ciechanowieckich w Zamku
Królewskim w Warszawie
fot. A. Ring, L. Sandzewicz: II.129–130, II.255

Biblioteka Narodowa w Warszawie
II.117, II.126, II.140, II.173, II.326–327

Galerie Hainemann
I.136

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Pracowna Reprograficzna BUW: I.301

Galerie Výtvarného Umění, Ostrava
I.169

Bildarchiv Foto Marburg
© Bildarchiv Foto Marburg/Carl Teufel: t. 1, s. 112
(il. 7)

Holding Art Auctions Ltd.
I.152

Bonhams
I. 242, I. 257
bpk-Bildagentur
© bpk / Franz Hanfstaengl: t. 1 s. 128
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Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku
II.296
Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
I.37, I.113, I. 128, I.226, I.279
fot. Czesław Olszewski: I.77, t.1, s. 142 (p.g.), 154
(p.g.)
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Klassik Stiftung Weimar
I. 207

Museo Revoltella, Trieste
I.217
Museum der bildenden Künste, Leipzig
© bpk / Museum der bildenden Künste, Leipzig /
Bertram Kober (Punctum Leipzig): I. 150
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
fot. Witalis Szołtys: I.61, I.178, I.188, I.225
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
I.273
Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
I.80
fot. Alicja Migdał-Drost: I. 18
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
I.11, I.25, I.41, I.120, I.121, I.168, V.135–136, V.144;
t. 1, s. 111 (il. 6), 113 (il. 9), 115 (il. 12), 123 (l.g.), 132,
138, 140 (l.), 142 (l.g.), 149 (l.g.), 150 (l.g.), 159 (p.g.)
fot. Sebastian Fituch: I.42, V.93, V.96, V.97,
V.131–132, V.134; t. 1, s. 142 (p.g.)
fot. Marcin Kucewicz: I.50, III.8
Muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego
w Licheniu Starym
II.79, II.182, II.247, II.325
Muzeum Lubelskie w Lublinie
I.147
fot. Piotr Maciuk: I.319, II.230
Muzeum Narodowe w Kielcach
I.35, I.160, I.247

Muzeum Narodowe w Warszawie
I.3, I.26, I.68, I.70, I.72, I.117, I.154, I.186, I.212,
I.216, I.223, I.260, I.296, I.308, II.2, II.13, II.16,
II.23–24, II.51–54, II.57–58, II.64–67, II.75,
II.110, II.116, II.122–123, II.134, II.146, II.149–150,
II.162–164, II.166–167, II.170, II.174–175, II.178–179,
II.186–187, II.191–192, II.195, II.197–200, II.203–
204, II.215, II.217–219, II. 221, II.223, II.225, II.229,
II.231, II.233, II.242, II.253, II.257, II.276–277,
II.294, II.303–305, II.332, II.335, II.337–339; t. 1,
s. 79 (il. 8), 80 (il. 9), 134, 136, 141 (l.), 148 (l.g.)
fot. Tomasz Dąbrowa: I.249
fot. Zbigniew Doliński: I.19, I.27–29, I.36, I.45,
I.74, I.134, I.137, I.144, I.146, I.167, I.189, I.193,
I.214, I.245, I.250–252, I.259, I.277, I.285, I.287,
I.289–290, I.292–293, I.298–299, I.306, I.321,
II.239, II.244, II.249, II.251, II.314, II.316, II.320,
II.322–324, II.331, V.2–17, V.21–23, V.29–54, V.65–77,
V.79–83, V.90–92, V.111–112, V.133; t. 1, s. 27, 90–92,
94, 111 (il. 5)
fot. Małgorzata Kwiatkowska: I.102, II.273, II.306,
II.329; t. 1 s. 53 (il. 13)
fot. Piotr Ligier: I.5–6, I.16, I.21–22, I.48–49, I.53,
I.60, I.75, I.79, I.83, I.88, I.92, I.105, I.145, I.148–149,
I.174–175, I.180, I.215, I.219–221, I.224, I.230, I.237,
I.291, I.309, I.324, I.326, II.1, II.71, II.76, II.105,
II.124, II.148, II.151, II.183, II.269, II.274, II.280–
281, II.283–286, II.295, II.312, II.334, V.55–56,
V.58–59, V.61–62, V.78, V.110, V.116–118, V.138; t. 1,
s. 22, 28–29, 38, 46– 47, 55, 100, 124 (p.d.), 125, 129
(l.), 130–131, 141 (p.)
fot. Jacek Sielski: t. 1, s. 110 (il. 4), 122 (l.g.)
fot. Krzysztof Wilczyński: I.9, I.87, I.155, I.200, I.211,
I.232, I.234, I.246, I.253, I.280, III.2; t. 1, s. 30, 96
Pracownia Fotograficzna MNW: I.4, I.7, I.10, I.12,
I.17, I.24, I.38, I.51, I.57, I.59, I.66, I.69, I.82, I.84,
I.88, I.93, I.94, I.95, I.96, I.99, I.103, I.107, I.111,
I.115, I.116 , I.127, I.130, I.138, I.153, I.161, I.163, I.171,
I.172, I.182, I.198, I.199, I.205, I.206, I.208, I.236,
I.254, I.255, I.262, I.265, I.271, I.295, I.305, I.311,
I.316, I.317, I.320, I.322, I.325, II.3, II.4, II.11, II.12,
II.14, II.29, II.32–39, II.41, II.42, II.48, II.56, II.62,
II.69, II.70, II.73, II.77, II.84, II.96–99, II.102–103,
II.107, II.109, II.111, II.112, II.113–114, II.120–121,
II.128, II.131, II.135–138, II.142, II.144, II.152–156,
II.165, II.171–172, II.176–177, II.180, II.189–190,
II.205–214, II.220, II. 222, II. 224–225, II.227–228,
II.232, II.234, II.238, II.240–241, II.245, II.254,
II.256, II.259, II.261–262, II.265–266, II.268,
II.271, II.275, II.288–293, II.297–298, II.300–302,
II.307–311, II.317–318, II.321, II.328, II.333, III.3–6;
t. 1: s. 19, s. 21, s. 23, s. 49 (il. 5), s. 51 (il. 8-11), s. 57
(il. 18), s. 76 (il. 1), s. 155 (l.g.)

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
fot. Arkadiusz Podstawka: I.307
Muzeum Okręgowe w Tarnowie
I.13
Muzeum Okręgowe w Toruniu
fot. Krzysztof Deczyński: I.140
fot. Andrzej R. Skowroński: I.156
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
fot. Agnieszka Indyk: I.192
Muzeum Polskie w Rapperswilu
I.98, I.141, I.230, I.323
Muzeum Śląskie w Katowicach
I.266
Muzeum Sztuki w Łodzi
fot. Piotr Tomczyk: I.46, I.52
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
t. 1, s. 114 (il. 10–11)

Städtische Sammlungen (Braith-Mali-Museum)
Biberach an der Riss
I.39, I.67, I.78
The Telfair Museum of Art, Savannah, Georgia
I. 195
Universitätsbibliothek Heidelberg
I.56, I. 85, I. 112, I.124, I.139, I. 143, I. 151, I.164,
I.176, I. 210, I. 256, I.264, I.267, I. 270, I. 288
University of Michigan Museum of Art
I.44 (Gift of George and Brigitte Muller of Ann
Arbor, Michigan, in memory of Henri and Anne
Muller, 1987/2.10)
The Walters Art. Museum Baltimore
I.62
Wołyńskie Muzeum Krajoznawcze w Łucku
fot. P. Jamski: I.297; t. 1, s. 76 (il. 1)

Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie
I.286

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu
t. 1, s. 126
fot. Andrzej Solnica: I.63
Muzeum Książąt Lubomirskich w Zakładzie
Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu: II.82,
II.89–95, II.100–101, II.118, II.127, II.133, II.139–140,
II.158–161, II. 169, II.237, II.272, II.315; t. 1, s. 133

Nationalgalerie, SMB
© bpk / Nationalgalerie, SMB / Andres Kilger: t. 1,
s. 127

Zentralarchiv, Staatliche Museen zu Berlin,
Preußischer Kulturbesitz
II.246, II.248, II.260; t. 1, s. 53 (il. 14), 54

Neumeister Münchener Kunstauktionshaus
© Christian Mitko: I. 314

Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Photothek
I.64, I.97, I.177, I.209, I.212, I.235, I.241, I.261, I.268,
I.284, I.300

Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowej
II.125, II.278–279

Ostoya Dom Aukcyjny
I.90
Österreichische Nationalbibliothek, Wien
I.119, I.238
Panorama Dom Aukcyjny
II.47
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
V.24–25, V.57, V.60; t. 1, s. 95
fot. M. Greim: V.27–28, t. 1, s. 93
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